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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 

 

 

 فرمودند:علیه السالم امیرالمؤمنین علی 

))قَدْ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ، وَ أَخَذُوا بِالْبِدَعِ دُونَ السُّنَنِ، وَ أَرَزَ الْمُؤْمِنُونَ، 

زَنَةُ وَ ــونَطَقَ الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ نَحْنُ الشِّعَارُ وَ الْأَصْحَابُ، وَ الْخَ

الْأَبْوَابُ، وَ لَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا، فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا 

 سُمِّيَ سَارِقا((
 

 گردان و به بدعت ها روی ها فرو رفته، از سنت ای از مردم در دریای فتنه عده

 گویان ميدان گمراهان و دروغی انزوا رفته و  اند، مؤمنان به گوشه ها رو آورده

صلی اهلل علیه  اند، در حالي که ما نماینده و اصحاب راستين پيامبر دار سخن شده

ها جز از درهای آن  و حامالن و درهای شهر علم او هستيم و به خانه و آله و سلم

 توان وارد شد و هر که از غير در وارد شود، سارق است. نمي
  72/431وسائل الشيعه 

31حدیث شماره   41ب صفات قاضي باب ابوا
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 43/ بهار و تابستان  33و  33دارالصادق اصفهان/ سال هشتم / شماره ی  

 نشانی از مطالب
 

 آثار و مقاالت:

 سرمقاله

 اهلل العظمي صافي گلپایگاني  حضرت آیت /خدا در کتاب و سنت 

 حضرت آیت اهلل العظمي مكارم شيرازی         /  وحدت وجود و غلوّ

 اهلل حاج سيد جعفر سيدان   حضرت عالمه آیت /(8سنخيت، عينيت یا تباین)

 اهلل حاج شيخ مرتضي رضوی   حضرت عالمه آیت/ ( 42ی فصوص) محي الدین در آیينه

 د علویاهلل سيد ابراهيم سي  آیت/ ی قاضي پيرامون پيام استاد جوادی آملي برای کنگره

 علي اکبر جوکار)محقق حوزوی(/عقل و دامنه حجيت آن و رد فلسفه و عرفان صوفي
 

 اخالق و معارف:

 عالمه فقيه آیت اهلل حاج شيخ حسن صافي اصفهاني)قدس سره(/ (44اخالق و معارف)

 حجت االسالم و المسلمين سيد قاسم علي احمدی/  )قدس سره(شرح رساله اعتقادات عالمه مجلسي
 

 به شبهات: پاسخ

 حضرت عالمه آیت اهلل حاج سيد جعفرسيدان /پاسخ به ابراهيم دیناني 
 

 ها: آشنایی با شخصیت

 حامد الگارپروفسور / عالمه مجلسي از دیدگاه خاور شناسان 

 

 نظرها و اعترافها 

 استفتائات

 )علیه السالم(با خوانندگان نورالصادق

 معرفی کتاب    



3 
 

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

www.daralsadegh.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاالتآثار و  فصل اول:

 سرمقاله

 حضرت آیت اهلل العظمي صافي گلپایگاني

 حضرت آیت اهلل العظمي مكارم شيرازی

 حضرت عالمه آیت اهلل حاج سيد جعفر سيدان

 حضرت عالمه آیت اهلل حاج شيخ مرتضي رضوی

 آیت اهلل سيد ابراهيم سيد علوی

 علي اکبر جوکار )محقق حوزوی(
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 اشاره:

ی  هی علمي عنوان سرمقاله در اینجا آمده است برگرفته از سخنان استاد حوزهاین اثر گرانبار که تحت 

به  72/6/4321اصفهان حضرت آیت اهلل حاج شيخ علي صافي اصفهاني است که در روز یكشنبه 

ی صدر بازار اصفهان  ابتدای درس خارج فقه ایشان در مدرسه عليه السالممناسبت شهادت امام باقر 

 مي باشد. نورالصادق خوانندگان عزیز را به مطالعه و دقت در این حدیث امام باقر ایراد گردیده بود،

 نماید. و مواظبت بر هشدارهای معظم له دعوت مي عليه السالم

 

 سرمقاله:
 

 ميبسم اهلل الرحمن الرح

 فرمود:  عليه السالم امام باقر

 (4)((لَمْ یُجِيبُونَا وَ إِنْ تَرَکْنَاهُمْ لَمْ یَهْتَدُوا بِغَيْرِنَابَلِيَّةُ النَّاسِ عَلَيْنَا عَظِيمَةٌ إِنْ دَعَوْنَاهُمْ ))
 

یعني به بالی مردمي گرفتار شدیم که وقتي آنها را دعوت کنيم، ارشاد کنيم، هدایت کنيم، خير 

لَمْ  و صالح دنيا و آخرتشان را به آنها یاد بدهيم، راه راست و راه نجات را به آنها نشان دهيم

های ما به  دهند به هدایت دعوت ما را اجابت نمي کنند یعني گوش به حرف ما نمي یُجِيبُونَا

 وسيلهب لَمْ یَهْتَدُوا بِغَيْرِنَاو اگر آنها را رهایشان کنيم وَ إِنْ تَرَکْنَاهُمْ   کنند ارشادات ما اعتنایي نمي

 شوند. ی غير ما اهل بيت هدایت نمي

 

احساس خاصی  علیهم السالم بسیاری از مردم بودند که نسبت به اهل بیتعلیهم السالم  معصومیندر زمان ائمه ی 

دانستند اما در عمل نسبت به آن بزرگواران و کلمات  نداشتند در عین حال که از شیعیان بودند و خودشان را پیرو ائمه می

 کردند حضرت هم پاسخ می خودشان را مطرح میآمدند خدمت حضرت سؤاالت  دادند می گهربار ایشان اهمیتی نمی

شدند ارشادات امام را فراموش می کردند یا  کردند اما وقتی از حضرت جدا می دادند و راه نجات را به آنان گوشزد می

 مقدم می داشتند. علیه السالم فریب اشخاص دیگر را می خوردند و حرف های آنها را بر حرف های امام
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سال سابقه ی کار در قرآن و روایات  01، 11علمای ما و فقهای ما به آن مبتال هستند یک فقيهي با همين دردی که االن 

و عبادت و تهذیب نفس، یک مطلبي مي گوید یک فتوایي مي دهد بسياری از مردم و حتي بسياری از مقلدینش به آن 

راد فيلسوف، بنام عارف به نام صوفي )البته ماعتنایي نمي کنند اما وقتي یک شخص بي سواد و مجهولي بنام دکتر، بنام 

ی دین( بنام استاد سير و سلوک که معلوم نيست چه دیني دارد یک چيزی خالف نظر و فتوای فقهاء  بي سواد در رشته

 مي گوید مردم غالباً به آن روی مي آورند.

 

د رقص حرام است، مذموم است اما یک شخص این درد حتی در حوزه ها بین طالب هم سرایت کرده مثالً فقهاء فتوا داده ان

 رقص حرکتي است از نقص به سویمجهولی با عنوان دکتر و استاد با آیات قرآن به خیال خودش می خواهد ثابت کند که 

از تلفزیون هم این انحرافات منتشر می شود یک عده ی جاهل هم تلفزیون و رادیو برایشان وحی منزل است حاال  کمال!

 هر چی فقهاء داد بزنند کسی گوش نمی دهد می گویند اگر بد بود تو تلفزیون نمی گذاشتند! 

 

همین رفتارهای بد را با ائمه داشتند.  اینجور آدم های ضعیف العقل و ضعیف االیمان زمان ائمه ی معصومین ما هم بودند

 دلش پر از خون بود از دست این ها فرمود: علیه السالم امام باقر
 

این بالی بزرگی است برای ما اهل بیت که گرفتار چنین آدم  بَلِيَّةُ النَّاسِ عَلَيْنَا عَظِيمَةٌ

هر چه آنها را به راه نجات دعوت می کنیم، آنها ، نْ دَعَوْنَاهُمْ لَمْ یُجِيبُونَاإ هایی شده ایم

رف حرا پند می دهیم نصیحت می کنیم حالل و حرام خدا را گوشزد می کنیم فایده ندارد، 

آن بچه ها و تازه به دوران رسيده ها وعالم نمایان و عارف نمایان را زودتر گوش مي 

اگر هم بخواهيم آنها را رها کنيم مي دانيم که به  اوَ إِنْ تَرَکْنَاهُمْ لَمْ یَهْتَدُوا بِغَيْرِنَ دهند.

 وسيله غير ما هرگز نمي توانند هدایت شوند.
 

ادت ی او هدایت شوند و راه نجات و سع توانند پیدا کنند که بتوانند به وسیله یعنی روی این زمین، مردم، احد الناسی را نمی

 را طی کنند.
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این بود که گرفتار چنین مردمی بودند، نه به حرف امام  علیهم السالم سایر اهل بیتیکی از دردها و غصه های امام باقر و 

دلشان می آمد آنها را رها کند و به حال خودشان بگذارد چون اگر رهایشان می  علیه السالم گوش می دادند و نه اینکه امام

 م هدایت نمی شدند.کردند کسی پیدا نمی شد که بتواند آنها را هدایت کند، بوسیله ی غیر اما

ير. اگر باشيم و الغ علیه السالم لذا ما باید سعي کنيم این خصوصيت را در خودمان ایجاد کنيم که تسليم مطلق معصوم

 غيری در کار آمد ضاللت و گمراهي است خدای نكرده مثل آن شخصي نشویم که ادعا کرد:

اسرار راجعه ی به مبدء و معاد، عربي و صدرالدین قونوی و... در  کلمات عُرفا مثل ابن

 (2)دلپذیرتر از کلمات حكماء و طریقه ی انبياء عظام و ائمه ی کرام است.
 

 ادقتر از راه امام ص بر فرض هم اگر خدای ناکرده کسی چنین انحراف بزرگی توی ذهنش آمد که راه ابن عربی دل نشین

د است، چنان ایمانی به اهل بیت داشته باش علیه السالم است کلمات ابن عربی دلپذیرتر از کلمات امام باقر علیه السالم

اشد ب علیه السالم جداست من آن را دور می اندازم، تسلیم مطلق امام علیه السالم که محکم بگوید چون از راه امام صادق

که  نه اینو دنبال امام برود بی چون و چرا،  علیه السالم م باقرمثل یک انسان کور و کر دستش را بگذارد در دست اما

دستش را بگذارد در دست یک کور دیگری مثل ابن عربي و دنبال او برود که کوری عصاکش کور دیگر شود، این 

 طور نباشد.

هستند و ال غیر، اگر این حالت در ما پیدا شد خیر و  علیهم السالم دستش را بدهد به یک آدم بینا، بینای واقعی اهل بیت

 سعادت دنیا و آخرت را به دست آورده ایم، همین حالت را پیغمبر در روز غدیر از ما خواسته است که نسبت به علی

  داشته باشیم که فرمود: علیه السالم

س اولی به یعنی هر کس مولویت مرا پذیرفته است، هر ک من کنت مواله فهذا علي مواله،

 انفسیت مرا پذیرفته است، باید مولویت علی را هم بپذیرد.

سالم اهلل )اگر به این سفارش پيغمبر عمل کردیم آن وقت ما به مقام تسليم رسيده ایم، تسليم مطلق پيغمبر و اهل بيت پيغمبر

آن وقت است که دیگر فریب هيچ کس را نمي خوریم، با هر مقام و موقعيتي که داشته باشد، فریب ظاهرسازی  عليهم اجمعين(

های هيچ عارف و صوفي را نمي خوریم، فریب کلمات ابن عربي و مالصدرا و مولوی را نمي خوریم، فریب بازی های با 
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ما را به راهي غير از راه اهل بيت بكشانند، حاضر نخواهيم الفاظ فالسفه و عرفا را نمي خوریم، دنيا جمع بشوند بخواهند 

 شد.

 ایم. دهش علیهم السالم ی زینت اهل بیت بیرون کردیم و مایه علیه السالم ها را از دل امام باقر این طور که شد دیگر غصه

پایدار و با استقامت بگرداند و ما را از کید شیطان  علیهم السالم ی ما را در صراط مستقیم اهل بیت خداوند انشاءاهلل همه

 ی بیگانگان از اهل تصوف، فلسفه و عرفان التقاطی محفوظ بدارد. ها و مسیرهای گمراه کننده و راه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 پی نوشت ها:

 )ط ـ بیروت( 651/ 66. بحاراالنوار 11/161روضة المتقین  -1
 .41سید جالل آشتیانی/ ی قیصری، شرح مقدمه -6
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 اشاره:

ر نگرشي د»فقيه بزرگ و مرجع آگاه و آزاد اندیش شيعه در این بخش از کتاب مستطاب و بي نظير 

که غير مطبوع است ابتدا ممنوعيت غور و تفكر در کنه ذات خدا را مطرح مي فرماید « فلسفه و عرفان

نمایند و نتيجه مي گيرند که: این نظر که حقيقت ذات و با دقت های علمي به تفصيل در آن بحث مي 

خدا وجود و هستي مطلق است و اینكه در دار تحقق چيزی غير از وجود متحقق نيست و هر چه غير از 

وجود حق است مراتب ضعيفه ی وجود است و بنابراین آنچه حقيقت و اصالت دارد وجود است، با معارف 

وجودات را وجود واحد بدانند و تمایز آنها را از یكدیگر مثل تمایز قرآني سازگار نيست خواه کل این 

صادق نورال امواج از یكدیگر و تمایز آنها از دریا بدانند یا به مانند نظریه تجلي و ظهور آن را بيان کنند.

 مطالعه ی دقيق این اثر گرانبار را به خوانندگان خود تأکيد مي کند.

 

 خدا در کتاب و سنت

 «اهلل العظمي صافي گلپایگاني حضرت آیت»

 

باشد. مقصود  شود این است که خدا خداست و خودش خودش و ذاتش ذاتش مى آنچه از کتاب و سنت استفاده مى

اینکه پرسش از ماهیت و کنه و حقیقت ذات خدا و این که خدا چیست قابل طرح نیست، چون ذات و حقیقت او از این 

است و هر کس از این سؤال جواب بدهد و حتى بگوید وجود است خبر از کنه ذات که مدرك به ادراك کسى شود منزّه 

داده است. البته موجودات و متحققات دیگر نیز هر یک از آنها خودش خودش است و ذاتش ذات خود اوست و غیر از 

ق د است. همه تحقذات دیگران است. انسان انسان است و فرشته فرشته است و عناصر عناصرند، و هر فردى خود آن فر

دارند و حقیقت دارند. اعتبارى و غیر واقعى نیستند، ولى سؤال از حقیقت آنها قابل طرح است اگر چه در این که حقیقت 

 ( فرموده(من عرف نفسه فقد عرف ربهآنها قابل درك باشد بحث است. چنانکه یکى از احتماالتى که در تفسیر حدیث ))

ش شناسد که حقیقت نفس خود را که حقیقت آن براى او قابل درك نیست خدا را مى اند همین است که هر کس بشناسد
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ویند گ منزّه از درك است. حتى حقایق دیگر، مثل حقیقت فرشته، حقیقت ماده، حقیقت حیات، حقیقت عقل همه را مى

 مجهول مانده و خواهد ماند.

مابه االشتراکند با حقیقت ذات اقدس خداى خالق قدیم البته قیاس این حقایق که همه ممکن و مخلوق و محتاج و داراى 

غنى بالذات قیاس مع الفوارق است ولى به هر حال این حقایق ممکنه همه و هر کدام خودشان خودشان هستند و غیر 

 خودشان نیستند و با اوصاف ثبوتى یا سلبى از هم جدا و متمایزند و بین آنها تشابه و تفاضل و تماثل متصور است. به

عکس خداوند متعال با چیزى مشابهت و مماثلت ندارد لیس کمثله شىء چیزى مثل او نیست و تمایز اشیا از او به همین 

است که هیچ یک مثل او و شبیه او نیستند، و او ذاتى است که همانند او چیزى نیست و غیر از هر چیز دیگر است که ما 

 ت و با هیچ یک ما به االشتراك حقیقى ندارد.آن را شناخته یا تصور کنیم. او غیر از همه اس

 

خدا خالق و آفریننده است و هر چه غیر از او است همه مخلوقند. بدیهى است که خالق غیرمخلوق است و اتّحاد آنها با 

 یکدیگر مقبول نیست.

 

 ت هر چند پس از خلقتاى آفریده نشده اس کل عالم را خدا به ابداع آفریده یعنى پیش از خلقت چیزى نبوده و از ماده

ه شود مسبوق به ماده باشد، و خالص مواد، خلقت صور الحقه بر صور اصلى مواد که از ترکیب مواد با یکدیگر متحقق مى

اند و همه حادثند و قدیم فقط ذات الیزال  هم مواد و هم صور، همه وجودشان مسبوق به عدم و مخلوق و آفریده و پدیده

 سرمدى او است. زوال ازلى و ابدى و و بى

 

اند و به والدت از او و شبه والدت مثل صدور معلول از علت یا ظهور و تجلى  اشیاء از او به ایجاد و خلق وجود یافته

 اند لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد. و جلوه و مجلى و متجلى صادر نشده
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را به اختیار آفریده است، و هر خلق و تکوین و تکون  شود بلکه خالق اشیاء است و عالم به او علت اشیا اطالق نمى

شود. او فارغ از امور عالم نیست. کل یوم هو فى شأن. فهم این که خدا عالم  طبیعى همه به اراده و امر و تقدیر او انجام مى

رفان ر فلسفه و عرا چگونه آفریده و چگونه از او صادر شده است، و ربط حادث به قدیم چگونه است به آن بیاناتى که د

م که فهمی شود. از ربط حادث به قدیم و ممکن به واجب همین را مى کنند جز با تأویل و توجیه از شرع استفاده نمى مى

حادث ممکن را خدا آفریده و مخلوق است و خدا خالق و رازق و مدبر امور همه آنها است، و همه به او و از او برپا 

ه مملوك او هستند. مالکیت به این معنى که همه تحت اراده و قدرت او قرار دارند. هستند و او مالک همه است و هم

الیملکون النفسهم نفعا و ال ضرّاً و ال موتاً و ال حیاة و ال نشورا. هر چه دارند از او دارند و از خود داراى چیزى نیستند. 

الً وجود است، خبر از حقیقت ذات او داده کند و هر کس بگوید ذات خدا چیست، مث حقیقت ذات او را کسى درك نمى

است هر چند حقیقت وجود را هم غیر قابل درك بگوید، زیرا این اخبار از حقیقت ذات است که اخبار از آن منهىّ عنه 

 است.

 

 مضافاً بر اینکه در خود وجود که امرى حقیقى یا اعتبارى و انتزاعى است اختالف است و قائلین به أصالة المهیة اصالً

قائل به وجود حقیقى نیستند و آن را امرى انتزاعى از تحقق اشیاء مى شمارند و بر این اساس آسمان و زمین و عرش و 

ها باذن اهلل تعالى و بامره و خلقه و حکمته و تدبیره خودشان  کرسى و انسان و حیوان و درخت و دریا و کوه و همه پدیده

ه به چیزى سواى آنها که وجودشان باشد و حقیقتشان همان باشد. همه خودشان تحقق دارند و تحققشان به خودشان است ن

و خواصّشان حقیقت و واقعیتند و اعتبارى نیستند و چنان نیست که وجودشان حقیقى باشد. و به عبارت دیگر حقیقت همه 

ر ر واحد باشد و همه غیغیر از وجود نباشد و خودشان فرض و اعتبار باشند و حقیقتشان و حقیقت خدا و هر شىء دیگ

از مصادیق وجود که بر همه مقول به تشکیک است واقعیت نداشته باشند و اختالفشان به مراتب باشد و برخالف وجدان 

همه اشیاء تحقق نداشته باشند و همه تحقق وجود و مراتب وجود باشند. آیا قائلین به أصالة المهیة و آنها که تحقق همه 

دانند خدا را نشناخته و چون غیر از اشیاء که واقعیت خارجى دارند به چیزى به نام وجود  خود مىاشیاء را واقعى و به 

اند خدا نبوده و خدا را که وجود بوده  دانسته اند و آنچه را که خدا مى اند منکر خدا بوده که واقعیت همه باشد قائل نبوده
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اند و اینها که او  شناخته و خالق و مالک ارض و سما است مىنشناخته بودند، یا بعکس آنها خدا را به اینکه خدا است 

 بینند واحد کنند و کثرات مى اند و در واقع آنچه را همه بالوجدان درك مى را به اینکه او حقیقت وجود است، شناخته

 ند.ا افتادهبینند در معرفت خدا به اشتباه  بینند اعتبارى مى دانند و ذوات اشیا را که همه حقیقى مى بالسنخ مى

الً کنند و اص شوند و کنه و حقیقت او را به نام وجود معرفى نمى اینها که در معرفت ذات بارى به عجز خود معترف مى

یا آنکه  تر است شناسند و قائل به وجود نیستند اینها معرفتشان کامل چیزى غیر از ذوات اشیا اعم از خالق و مخلوق نمى

 شمارید نیست و حقیقت خدا هم آن چنانکه شما ناشناخته مى ما آنها را حقیقت آنها مىگوید حقیقت اشیاء، آنچه ش مى

ایم که او حقیقت و کنه خداست و حقیقت همه اشیاء  دانید نیست. حقیقت یک چیزى است که ما بنام وجود کشف کرده

م و عیتى نیست و راحم و مرحواست و خالصه اشیاء به شیئیتشان حقیقت ندارند و غیر از حقیقت وجود و مراتب آن واق

رازق و مرزوق و خالق و مخلوق در آسمان و زمین و کل آنچه در قرآن از اشیاء به تصریح شده است حقیقتى غیر از 

 وجود نیستند.

 

شود این نه آن  آنچه از تمام آیات قرآنیه و احادیث شریفه و از مشاهده همه آیات آفاقیه و انفسیه متبادر به ذهن مى

ر شود و خدا غی و آن نه این بودن اشیا است و از هیچ یک از آنها حقیقتى به نام وجود غیر از خودشان متبادر نمىبودن 

از همه است و حقیقتش با حقیقت اشیاء دیگر واحد نیست و اشتراك اشیاء با او در حقیقت ذات با لیس کمثله شىء منافات 

 دارد.

 

ارى شبه و نظیر است. افاضه تحقق و واقعیت به اشیا اختی د و یگانه و یکتا و بىخدایى که انبیاء معرفى فرموده اند متفر

و ارادى اوست و جریان خلقت عالم و ربط مخلوق به خالق جریان جبرى یا شبه جبرى نیست. او فارغ از انشاء و ایجاد 

مثل المجیب و السمیع و  و اعمال قدرت و سلطنت و تصرف در عالم نیست و کل یوم هو فى شأن است، و اسماء حسنى

البصیر و الکافى و الحاکم و السلطان و الملک و الرب و الرحمان و الرحیم و المحیى و الممیت و...همه با نام گذارى و تعبیر 
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از او به علت اولى و کیفیاتى که فالسفه و عرفاء اصطالحى در صدور عالم از او دارند، و از سوى دیگر با معنایى که از 

 نمایند منافات دارد. وحدت مىوجود و 

 

مجیب و جواب دهنده غیر از سؤال کننده و حاکم غیر از محکوم و مالک غیر از مملوك و رب غیر از مربوب است. 

اهده از هزار آینه در نظر نشود مش»لسان شرایع به صراحت این را که حقیقت همه اشیا واحد باشد و اشیا مثل آینه باشند و 

ون نماید و تفسیر انا اهلل و انا الیه راجع ا صریح تر مثل امواج دریا و دریا یا حبر و حروف باشند ردّ مىباشد و ی« جز یکى

 به این معانى تفسیر به رأى و باطل است.

 

لم توان با ع خدا عالم است ولى به حقیقت علم او احاطه ممکن نیست و درك کنه آن مثل کنه ذات ممکن نیست و نمى

یسه نمود. هر دو دانایى و آگاهى است، اما حقیقت علم خدا مثل حقیقت ذاتش غیر قابل ادراك است و مخلوق آن را مقا

اگر حقیقت علم مخلوق را نیز مجهول و نامعلوم و غیر قابل درك بشمارند باز بر حسب لیس کمثله شىء حقیقت هر یک 

 الم به جزئیات.از علمین غیر از حقیقت دیگرى است. او هم عالم به کلیات است و هم ع
 

اهلل یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثى  وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ وَ کُلُّ شَيْ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ ، لَا یَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْ ءٌ))

 ((. وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيم ،عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ
 

ند که ک فهمد و از قرآن استفاده مى بینونت بین خالق و مخلوق را هر کس قرآن مجید را خوانده یا شنیده باشد از آن مى

خالق مخلوق نیست و حقیقت واحده نیستند و مخلوق مرکب از آنچه حقیقت خالق است و ماهیت خود نیست چنانکه 

 یقتش هم آن نیست هر چند غیر هم و متمایز از هم باشند.همه و تمام حق
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نباید خلق و جعل و سائر افعال الهى به مفاهیمى غیر از آنچه متبادر از آنها است تفسیر شود و مثل خالق و جاعل و 

ى علت عرف صانع و فالق و مقدّر و مصور و باعث و محیى و ممیت و...به علت، تفسیر و در آن خالصه شود و تباین مفهوم

 با مفاهیم آن اسماء مالحظه نشود و هم چنین است تفسیر مخلوق و مجعول و مصنوع به معلول.

هم چنین این نظر که حقیقت ذات خدا وجود و هستى مطلق است و این که در دار تحقق چیزى غیر از وجود متحقق 

نچه حقیقت واقعیت، تحقق و اصالت دارد نیست و هر چه غیر از وجود حق است مراتب ضعیفه وجود است و بنابراین آ

وجود است با معارف قرآنى سازگار نیست، خواه کل این وجودات را وجود واحد بدانند و تمایز آنها را از یکدیگر و با 

وجود واحد شخصى مثل تمایز امواج از یکدیگر و تمایز آنها از دریا بدانند یا به انحاء دیگر مانند نظریه تجلى و ظهور آن 

کنند قائل به وحدت شخصى وجود شوند یا وحدت سنخى بگویند و وجود آنها را غیر  را بیان کنند، و به هر بیانى که مى

از وجود یکدیگر و غیر از وجود خدا بدانند و تمایز و تعدد را به مراتب بگویند و اکمل و اتم را مرتبه وجود حق بدانند 

وجود را منحصر به وجود بارى تعالى بدانند و وجودات دیگر را خیال و که هیچ شیئى و هیچ وجودى مثل او نیست یا 

هاى وجود بدانند یا همه را صرف ربط به او و اضافه اشراقیه بگویند، هیچ یک از این مبانى با  وهم یا عکس و سایه

 شود که هم مطرح مىاشکاالت و ایراداتى که بر آنها وارد است با معارف الهى قرآن و سنت تطبیق ندارد و این سؤال 

 آفریند و اگر همه وحدت سنخى دارند چگونه غیر از وجود خدا همه حادثند؟ چگونه وجود وجود مى

ا فرض اند با نصوص محکمه پذیرفته نیست و ب در مسأله ربط حادث به قدیم و صدور کثیر از واحد نیز تطبیق آنچه گفته

 نیست. قول به وحدت وجود و کثرت موجود صدور حقیقى متصور
 

و اگر اینکه خدا وجود است و حقیقت ذات او هستى محض است با اینکه بسیارى از فالسفه ماهیت را اصل و وجود را 

دانند سخن از کنه ذات و حقیقت حق نباشد پس چه چیز سخن از کنه حق است؟ مگر سخن از  انتزاعى و اعتبارى مى

جنس و فصل تعیین کند؟ مگر همین که در تعریف وجود گفته شود )و کنه فقط این است که کسى براى خدا، العیاذ باهلل، 

 نماید؟ شما که کنه وجود انسان و اشیاء دیگر را هم در غایت خفا مى کنهه فى غایة الخفاء( سخن را از کنه حق خارج مى

اگر  کنه است دانید پس فرق خالق و مخلوق از این جهت در چیست؟ و خالصه گفتن این که خدا وجود است نیز تعیین

 چه کنه وجود هم فى غایة الخفا باشد.



14 
 

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

www.daralsadegh.ir 

در  و ما عرفوا اهلل حق معرفته و لم یعرفوه و ال یعرفونه بکنههیعنى (( وَ ما قَدَرُوا اهلل حَقَّ قَدْرِه))فرماید:  قرآن مجید مى

د در ذات خدا سخن نگوییهاى خدا سخن بگویید و تفکر کنید اما  اند که در خلق خدا و نعمت احادیث شریفه امر فرموده

و تفکر نکنید. اگر چنین باشد که حقیقت ذات خدا وجود باشد و اشیاء دیگر هم حقیقتشان وجود باشد و وجود بکنه و 

 توان ادراك کرد و نباید در آن سخن حقیقت قابل ادراك نباشد پس این فرقى که در این نصوص است که کنه خدا را نمى

 هاى خدا و خلق خدا تکلم و تفکر جایز است چگونه قابل توجیه مقبول است. متگفت و اندیشه نمود و در نع
 

از اینگونه سؤاالت، بنابراین مبانى فلسفى و به اصطالح عرفانى با توجه به هدایت هاى کتاب و سنت، بسیار قابل طرح 

 است.
 

ت خودشان و کوه و زمین و آسمان شود همان خودشان و خودی و خالصه اینکه آنچه از تحقق اشیاء متبادر به ذهن مى

گوید ماه است و دریا و درخت و سنگ و چیزهاى  و انسان و خالق و مخلوق و بناء و بانى است و از هر کس بپرسند مى

دهد. از چیزى غیر از اینها به نام وجود که اینها مصداق آن و افراد آن باشند چنانکه مصداق  دیگر است و از آنها خبر مى

دهد و اگر صد دلیل هم بر تحقق معروض چنین مفهومى در خارج بیاورند آن  و چیزهاى دیگرند خبر نمىسنگ و کوه 

 یابند. را با این تبادر و وجدان خود معارض مى
 

مفاهیم کلى مثل انسان و حیوان و ذره و اتم و کهکشان و فرشته و جن و روح معروض خارجى دارند که همان افراد 

نیم ک کند. اما در حالى که در خارج غیر از افراد این مفاهیم کلى چیزى ادراك نمى بر آنها صدق مى آنهاست که مثال انسان

که  یابیم و باالخره این و فردیت آنها براى آن مفاهیم بالوجدان ثابت است براى وجود مصداق حقیقى و فرد خارجى نمى

ن معنى که مفهوم دیگرى که شامل افراد همه مفاهیم کلیه عالوه بر مفاهیم کلى که هر یک بر افرادى که دارند صادقند ای

باشد و تمام آنچه را در دار تحقق است فراگیر باشد و همه از واجب و ممکن مصداق آن و معروض آن باشند و افراد 

عقال  عمفاهیم کلى دیگر همه تحققشان به او باشد و خودشان تحقق خارجى نداشته باشند این معنایى است که در اذهان نو

کنند و به آن اشاره  شود واحدى از آنها چنانکه افراد هر یک از مفاهیم دیگر و معروض آن مفاهیم را درك مى وارد نمى
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شناسند و به ذهنشان غیر از افراد همان مفاهیم چیز دیگرى که آن اصل و حقیقت  نمایند براى این مفهوم افرادى نمى مى

 شود. باشند وارد نمى باشد و همه اشیاء ممکنه فرع و مجاز

شود که خدا وجود است یا مصداق  از نصوص قرآنیه و احادیث شریفه نیز همین معنى متبادر است. از آنها متبادر نمى

شود، چنانکه از افراد سائر مفاهیم نیز غیر  مفهومى است که بر امورى که در حقیقت وجود با هم مشارکت دارند اطالق مى

مفهومند استفاده نمى شود که فرد وجود هستند. از اهلل و خدا همان ذات مستجمع جمیع صفات  از آنکه فرد و مصداق آن

شود، چنانکه از هر فردى از افراد مفاهیم کلى همان فردیت و  کمالیه که کنه و حقیقت آن از ادراك منزه است استفاده مى

هست یعنى خدا موجود است، ثابت است، تحقق  گوییم خدا شود، و وقتى مى مصداقیت او نسبت به آن مفهوم دانسته مى

و خارجیت دارد، و این با اینکه بگوییم خدا هست است یا هستى است خیلى فرق دارد. مثل )اهلل موجود و اهلل وجود( که 

دهیم یعنى او را مصداق مفهومى  دهیم و در دوم خبر از ذات و حقیقت آن مى در اول خبر از تحقق و ثبوت ذات او مى

شود  کنیم که هر چه در خارج است مصداق و فرد آن است و این همان چیزى است که از اشیاء متبادر نمى ى مىمعرف

 شود که مصداق مفهوم وجود به شود که مصداق مفهوم انسانند ولى از آنها متبادر نمى مثالً از زید و عمر و بکر متبادر مى

 باشد. او باشند مى معنایى که مصادیق حقیقى داشته باشد و افراد معروض

 

خواهیم بگوییم خدا وجود و هستى است که هستى را یک امر  در اهلل موجود، خدا موجود است و خدا هست، نمى

خواهیم بگوییم خدا هست و ذات او که مباین با ذات ممکن است تحقق  حقیقى بدانیم و براى خدا ثابت نماییم، بلکه مى

اشیاء با او از لحاظ یک امر اعتبارى یعنى ماهیت باشد که ممکنات زوج ترکیبى و و ثبوت دارد و چنان نیست که مباینت 

داراى وجود و ماهیتند و خدا منزه از ماهیت است اما در حقیقت همه با هم متحدند، خواه افراد آن متعدد باشد یا این که 

 با او در حقیقت ذات شریک نیست. همه واحد باشند، بلکه اشیاء با او مباینت بالذات دارند و هیچ چیز و هیچ کس

در نتیجه با بیشتر این مسالک که شاید بیان ما براى این که به اصطالح اهل اصطالح نیستیم کوتاه باشد و بر حسب 

اصطالح ادا نشده باشد بینونتى که در قرآن کریم و احادیث شریفه و ادعیه بین خالق و مخلوق و خدا و بنده و مدعو و 

 رود و در واقع بینونتها حقیقى نخواهند بود و اعتبارى مى شود همه از بین مى رسول... متبادر به ذهن مىداعى و مرسل و 
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باشند و مخلوق و محدث حقیقى وجود نخواهد داشت. آنچه حقیقت است وجود اشیاء است. یکى از معاصرین از فضالء 

به آن: پس وجود با خدا خدا و با عقل عقل و با جوهر  اى نوشته بود به عین این الفاظ یا قریب اهل معقول در طى مقاله

و عرض جوهر و عرض و با زید و عمرو همه اشیاء زید و عمرو همه اشیاء است و خالصه حقیقت همه وجود و وجود 

اى ه را تأویل، و دریافت علیهم السالم حقیقت و واقعیت همه آنها است. پس باید یا تمام نصوص شرع و کلمات انبیاء

د از این آیات تخطئه کنند و عقای علیهم السالم و ائمه صلی اهلل علیه و آله و سلم م مردم را از عصر حضرت رسول اکرمتما

و معارفشان را صحیح ندانند یا این که مسلک مستفاد از کتاب و سنت را اختیار نمایند و مخلوق را به تمام حقیقتش غیر 

علول با علت و کیفیت ربط حادث به قدیم را با ظهور و تجلى و سخنان دیگر از خالق بدانند و علت و معلول و سنخیت م

 کنار بگذارند و یا به ایجاب و مطالب دیگر گردن بنهند و خدا را فاعل مختار و فاعل ما یشاء ندانند.

 

ظ به لحاو خالصه تباین حقیقت ممکن با کنه و حقیقت واجب و اطالق وجود و موجود را بر آنها به اشتراك معنوى 

معناى لغوى وجود که دریافت و یافتن است اعم از این که به حواس ظاهره باشد یا به درك عقل بپذیرند، و بپذیرند که 

آنچه تحقق دارد ذات ممکن و ذات واجب است که اول حادث دوم قدیم است، و وجود حقیقت زاید بر ذات ممکن و تمام 

 شود. کن و واجب است و وجود از بود و تحقق آنها انتزاع مىو عین حقیقت واجب نیست و آنچه هست خود مم

یا اینکه وجود افراد مختلف دارد یک فرد آن که منحصر به فرد و یگانه و یکتا است وجود واجب است که قائم به خود 

نابراین ق غیرند. بنیاز از غیر است و سائر افراد آن همه ممکن و وابسته به غیر و حادث و قائم به غیر و مخلو و قدیم و بى

اى مثل علیت و معلولیت نگویند و همان خلق و مخلوق بگویند بسیارى از توالى  اگر رابطه بین این دو قسم را رابطه

شود، ولى مسأله شرکت ممکن با واجب در حقیقت واحده  اى که بر قول به اصالة الوجود گفته شده است منتفى مى فاسده

گردد، و نهایت این قول تقسیم وجود و  خود باقى است و لیس کمثله شىء کامل نمىکه همان وجود است باز بر جاى 

موجود است بر ممکن و واجب و بر فرعى و اصلى و بر بالذات و للذات و بالغیّر و للغیر و قدیم و حادث که اگر وجود را 

کال عدم تباین واجب و ممکن حقیقت واحده فرض کنند و هر یک از وجود واجب و ممکن را فرد آن بشمارند همان اش

 ابد.ی آمد که با توحید و اوصافى که در شرع براى خدا ثابت است مغایرت مى و اشتراك آنها در حقیقت وجود پیش مى
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 گوییم: توضیح دیگر با حفظ اصطالح واجب الوجود و ممکن الوجود به فرموده خواجه علیه الرحمه مى

 یا واجب الوجـود و یا ممـکن الوجـود                  موجود منقسم به دو قسم است نزد عقل

 

واجب الوجود موجودى است که بالذات تحقق دارد و موجود است از این جهت نه مسبوق به عدم است و نه ملحوق  

به عدم. ازلى و ابدى و سرمدى است. و ممکن الوجود موجودى است که بالذات این اقتضاء تحقق و وجود را ندارد و 

قق آن بدون موجد خلف است، و وجودش حادث و مسبوق به عدم و مخلوق است، در هر دو صورت چیزى غیر از تح

موجود در دار تحقق نیست، و هر چه هست همان حقیقت شیء موجود است نه وجود، و حقیقت آن شىء با وجود و 

دو شىء نیست که یکى خود شىء و  ماهیت شىء که امرى اعتبارى است فرق دارد و به عبارت دیگر شىء واحد حقیقةً

دیگرى وجود آن باشد اعم از این که خود شىء را اصل و وجود را فرع یا بالعکس بگوییم چنانکه شىء خارجى اعم از 

باشد زیرا هستى شىء چیزى  واجب الوجود و ممکن الوجود وجود نیست و اطالق واجب الوجود بر وجود صحیح نمى

شود و هستى مثل تحقّق،  ود خارجى( و وجود و هستى از همان تحقق شىء انتزاع مىغیر از خود آن شىء نیست )خ

تحقق و استقالل ندارد، و اطالق موجود بر خدا و ماسوى به مالحظه انتزاع هستى و تحقق، از هر یک باشتراك معنوى یا 

ید و آن حقیقت باشند مثل ز باشتراك لفظى است نه اینکه هر دو در یک حقیقت اشتراك داشته باشند و هر یک مصداق

و بتوان  گویند شوند و به همه انسان مى باشند و امور متفقة الحقیقه خوانده مى عمرو و بکر که همه فرد حقیقت انسان مى

از ممکن و واجب یا خالق و مخلوق یا خدا و ماسوى )عبر ما شئت( مثل زید و عمرو و بکر سؤال کرد و چنانکه در 

شود انسان در جواب از سؤال از واجب و ممکن یا خدا و ماسوى گفته شود موجود یا وجود و  جواب آنها گفته مى

خالصه مطلب این است که اینکه گفته شود در عالم خارج و تحقق غیر از خود اشیاء چیزى به عنوان وجود باشد بر 

ین و آسمان و...و خالق آنها، اساس مستفاد از نصوص شرع مردود است. در عالم خارج انسان است و شجر و حجر و زم

شود و حقیقتشان ذات خود  و وجود و بود و کون و تحقق و مفاهیمى از این قبیل همه از تحقق خارجى آنها انتزاع مى

آنها است و هیچ چیز دو چیز )ماهیت و وجود( نیست چنانکه هر چیز هم همان چیز است و چنان نیست که آن نباشد و 

 ( باشد.چیزى دیگر به نام )وجود
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ود ش خدا وجود است و از سنخ همان چیزى است که باصطالحشان عارض ماهیت اشیاء دیگر مى اگر کسى بگوید: و

و ماهیت آنها امرى اعتبارى است و آنچه هست وجود انسان است نه انسان یا بگوید همه چیزها خودیتشان اعتبارى و 

غیر حقیقى است و غیر از وجود اشیاء امرى حقیقى نیست و آن هم واحد است و توحید همه او بودن و همه یکى بودن و 

یرات با شرع قابل تطبیق نیست. خدا هست ولى درك حقیقت ذات او او همه بودن است و هر تعبیر دیگر مشابه این تعب

محال است و اگر گفته شود حقیقت ذات او وجود است ادعاء معرفت کنه و حقیقت ذات او است. اصالً هستى به معناى 

 هستى امرى انتزاعى است و خدا حقیقت محض و واقعیت است،یک شىء خارجى و واقعیت دار در عالم تحقق نیست. 

انسان و اشیاء دیگر نیز امورى واقعى و حقیقى هستند، و اگر بگویند پس اگر خدا به این معنى وجود نیست پس چیست؟ 

جواب این است که به این معنى وجود نیست یعنى امرى انتزاعى و اعتبارى نیست حقیقى حقیقى است و اشیاء دیگر هم 

هایى هستند به همین معنى  خدا خداست و اشیاء دیگر هم همان وجود نیستند و همه خودشان هستند به همین معنى است

باشند، آب و ابر و زمین و این و آن. افزون بر این که سؤال از ذات خدا و حقیقت خدا صحیح نیست.  است که در خارج مى

مالیه( و اسماء خدا را از کارهایش، از آیاتش و آثارش که همه داللت بر وجود و تحقق او و صفات کمالیه )جاللیه و ج

 حسنى دارند باید شناخت.

 

بودن  شبیه و نظیر همتا و بى توحید او، او خود بودن و از خود و بخود بودن و بخود پایدار بودن و یگانه و یکتا و بى

است. مفهوم این توحید اثبات او است ولى نفى جدى و حقیقى مخلوقات او نیست زیرا توحید یکى بودن خدا و عقیده به 

ید خدا و خالق را یکى دانستن است که نه فقط الزم آن قول به تعطیل و نفى وجود غیر خدا و مخلوق و مصنوع توح

 نیست بلکه وحدت خالق و رازق و رب و...، متضمن اقرار به وجود غیر یعنى مخلوق و مرزوق و مربوب است.

ذات او اعلى و اقدس از معرفت انسان است  خدا جامع جمیع صفات کمال است و از همه نقایص منزّه و مبرّاست و کنه

رد و با شود بسنده ک و تمام کالم و کالم تام این است که در معرفت او باید به آنچه از محکمات کتاب و سنت استفاده مى

 تمسک کامل به قرآن و عترت خود را از خطر ضاللت و گمراهى بیمه نمود.
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ى ایم و با هشدارهایى که داده شده است کسان ر به طور اختصار متذکر شدهامید است با توجه به نکاتى که در این نوشتا

نند نمایند به خطرى که در آن هست توجه ک که مایل به تحصیل فلسفه و خصوص آنچه از آن به حکمت متعالیه تعبیر مى

 به خطوط دیگر گرایش نیابند. علیهم السالم و در معارف الهى غیر از خط هدایت وحى و ارشادات ائمه معصومین

وصاً ها و خص تدریس و تدرس فلسفه و عرفان مصطلح به طور آزاد مانند فقه و تفسیر و حدیث و علوم دیگر در حوزه

ها و تشویق و تأیید آنها  قرار دادن آن در برنامه دروس حوزوى و دانشگاهى بسیار خطرناك است و اجراء این برنامه

ها گمراه شود عالوه بر این که خودش مسئول است مدرس و استاد نیز مسئول  کسى در این حوزه قابل توجیه نیست و اگر

 خواهند بود.

 و الحول و القوة اال باهلل العلى العظيم و آخر دعوانا الحمدهلل رب العالمين.

 

 4142ربيع المولود  1

 لطف اهلل صافى                                                                              
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 اشاره:

من پردازند و در ض مرجع عاليقدر شيعه حضرت آیت اهلل العظمي مكارم در درس تفسير به مسئله غلو مي

ی غلو است که بر اساس آیات قرآن در  پيشينهی اول در مورد  پردازند، نكته دو نكته به بررسي آن مي

فرمایند وجود مصداقي از غلو است آنگاه به تبيين اقسام  اقوام قبل از اسالم غلو وجود داشته است و مي

دانند از قبيل کلمات مالهادی  وحدت وجود پرداخته، و وحدت مصداقي را باطل و مصداق روشن غلو مي

دانند آنگاه نظر صاحب  موجودات امكانيه را با ذات خدا یكي ميی  سبزواری، بایزید، حالج که همه

های غلو و تبيين  ی دوم به اقسام و شاخه فرمایند و در نكته عروه و امام راحل را در این مورد بيان مي

 نورالصادق مطالعه ی دقيق این اثر گرانبار را به خوانندگان خود تأکيد مي کند. پردازند. آن مي

 

 غلوّوحدت وجود و 

 «حضرت آیت اهلل العظمي مكارم شيرازی »

 

 بطالن غلو به ادلّه چهارگانه
روایاتى که جنبه غلو دارد و احیاناً در تفسیر آیات قرآن وارد شده، مخالف قرآن است و نمى توان آنها را پذیرفت. عالوه 

به دست ما رسیده، که چنان روایاتى را بى اعتبار مى داند. اضافه  علیهم السالم بر این، روایات معتبرى از حضرات معصومین

بر این، چنین روایاتى مخالف حکم عقل و اجماع علماست. بنابراین، غلو به ادلّه چهارگانه باطل است و اگر روایتى، که در 

 تفسیر قرآن وارد شده، سخن از غلو بگوید هیچ اعتبارى ندارد.

یزى که در عصر و زمان ما گاه مطرح مى شود سزاوار است به صورت مشروح تر به این بحث با توجّه به مطالب غلوّ آم

 شما خوانندگان محترم را به نکاتى در مورد غلو جلب مى کنیم:بپردازیم. بدین جهت، توجّه 

 

 پيشينه غلو نكته اوّل:

 . توجّه بفرمایید:غلو قبل از اسالم هم بوده، و نمونه هایى از آن در قرآن مجید منعکس شده است
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 سوره نساء مى فرماید: 424ـ خداوند متعال در آیه 4

 یَا أَهْلَ الْكِتَابِ الَ تَغْلُوا فِى دِینِكُمْ وَ الَ تَقُولُوا عَلَى اهللِ إِالَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ))

 ((مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُمَرْیَمَ رَسُولُ اهللِ وَ کَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى 

اى اهل کتاب! در دین خود، غلو )و زیاده روى( نکنید؛ و درباره خدا غیر از حق نگویید. مسیح ـ 

عیسى بن مریم ـ فقط فرستاده خدا و کلمه )و مخلوق( اوست؛ که او را به مریم القا نمود؛ و 

 روحى)شایسته( از طرف او بود.

تاب هستند، امّا ذیل آیه، انگشت روى غلو در میان مسیحیان گذاشته است. این آیه مخاطب این آیه شریفه همه اهل ک

 شریفه به روشنى داللت دارد که در ادیان گذشته هم غلو وجود داشته است.

 

 سوره مائده هم در مورد غلوّ قبل از اسالم است. توجّه بفرمایيد: 22ـ آیه شریفه 7

تَغْلُوا فِى دِینِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَالَ تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ الَ ))

 ((؛وَأَضَلُّوا کَثِيرآ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

بگو: اى اهل کتاب! در دین خود غلو )و زیاده روى( نکنید؛ و غیر از حق نگوئید؛ و از هوس 

ر گمراه شدند و بسیارى را گمراه کردند و از راه راست منحرف گشتند، هاى گروهى که پیشت

 پیروى ننمایید.

از این آیه شریفه استفاده مى شود که اقوامى قبل از اهل کتاب وجود داشتند که بر اثر غلو، هم خودشان گمراه شده بودند 

 دهد تا مانند آنها گرفتار غلو نشوند.و هم دیگران را به گمراهى مى کشاندند و خداوند به اهل کتاب هشدار مى 

 

 سوره توبه صریحاً از غلو یهودیان و مسيحيان سخن به ميان آورده است. مى فرماید: 31ـ  آیه شریفه 3

ضَاهِئُونَ یُوَ قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اهللِ وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اهللِ ذَلِکَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ))

 ((؛قَوْلَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اهللُ أَنَّى یُؤْفَكُونَ
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یهود گفتند: عزیر پسر خداست و نصارى گفتند: مسیح پسر خداست. این سخنى است که آنها به 

د، شزبان مى آورند، در حالى که همانند گفتار کافران پیشین )و مشرکان( است؛ خدا آنان را بک

 چگونه از حق انحراف مى یابند!

 

 سوره توبه مى فرماید: 34ـ خداوند متعال در آیه 1

وا عْبُدُاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابآ مِّنْ دُونِ اهللِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ مَا أُمِرُوا إِالَّ لِيَ))

 ((؛سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ إِلَهآ وَاحِدآ الَّ إِلَهَ إِالَّ هُوَ

)آنها( دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایى در برابر خدا قرار دادند، و )همچنین( مسیح 

فرزند مریم را، در حالى که دستور داشتند فقط خداوند یکتایى را که هیچ معبودى جز او نیست، 

 دهند! بپرستند، او پاك و منزّه است از آنچه همتایش قرار مى

این آیه شریفه در مورد غلو در صفات است. یهود و نصارى در مورد علماى خود دچار غلو شده و آنها را بدون استثناء 

 همچون خداوند واجب االطاعه مى دانستند.

 

 سوره انعام است. توجّه بفرمایيد: 411ـ پنجمين آیه، که اشاره به پيشينه غلوّ قبل از اسالم دارد، آیه شریفه 0

مَّا عَ وَ جَعَلُوا هللِ شُرَکَاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى))

 ((؛یَصِفُونَ

آنان براى خدا همتایانى از جنّ قرار دادند، در حالى که آنها مخلوق او هستند؛ و براى خدا به دروغ 

سران و دخترانى قائل شدند؛ منزّه است خدا، و برتر است از آنچه وصف مى و از روى جهل، پ

 کنند!

 

این که در اقوام گذشته، که قبل از اسالم زندگى مى کردند، نیز غلو وجود داشته و آنها در مورد انبیاء و غیر پیامبران  نتيجه

 دچار غلو شده اند.
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 ديگر نيز استفاده مى شود:از آيات پنج گانه عالوه بر پيشينه غلو، دو مطلب 

 

 ـ بت پرستى مصداق روشن غلو1

بت پرستى با تمام شاخ و برگش نوعى غلو محسوب مى شود. چون بت پرستان سنگ و چوب را معبود خود قرار مى 

 دهند و پرستش چیزى که سزاوار پرستش نیست، غلو است.

 

 ـ وحدت وجود صوفى ها مصداق دیگر غلو2

 یکى از مصادیق غالت به شمار مى روند و وحدت وجود نوعى غلو شمرده مى شود.قائلین به وحدت وجود، 
 

 که بت رو بردن باال، و تبدیل به معبود کردن.یكي از مثال های غلوّ، کار بت پرستان بوده، 
 

که خدا را آوردن پایین و با موجودات امکانی یکی کردند! اون ها، بت ها رو بردن  مثال دیگر، قائلين به وحدت وجود بود،

 باال، اینها، خدا رو آوردن پایین.

 من فکر کردم یکی دو جلسه درباره ی وحدت وجود برای شما صحبت کنم تا این مسئله روشن بشه.

 
 وحدت وجود بر سه قسم است:

  ـ وحدت مفهومي:4

اجب، مفهوم هر دو یکیه، یعنی لفظ وجود، مشترك لفظی نیست که یکبار برای وجود امکانی و وجود امکانی و وجود و

 یکبار برای وجود واجبی وضع شده باشد مثل عین که مشترك لفظیه، بلکه هر دو حقیقتاً موجوند، این معنا اشکالی ندارد؛

 

 ـ وحدت حقيقي: 7

است، به طور مشکک؛ مانند نور که هم به نور آفتاب گفته می حقیقت وجود، )نقطه مقابل عدم است(، یک حقیقت واحد 

 شود و هم به نور یک شمع؛ هر دو نوره، یک حقیقته، این معنی هم عیبی ندارد؛
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  ـ وحدت مصداقي:3

ی موجودات اعم از ممکنات و واجب الوجود یکی هستند و همه  وجود، یک مصداق بیشتر ندارد و آن، خداست، همه

ست، آنچه می بینی مظاهر او هستند! غیر از خدا در این عالم، چیزی نیست، نمیگیم ال اله اال هو میگیم چیز عین ذات خدا

 [و بقول حاجي سبزواری ال موجود اال اهلل غير از او چيزی وجود ندارد.]ال شیء اال هو. 

 اینها جزء غالت هستند و صوفیه صریحاً این معنی رو در کلماتشون دارن.

 

 :از سران صوفیه گفته اندبعضی مثالً  
 ؛ ما اینها رو با مدارکش در کتاب جلوه حق نوشتیم.(2)؛ یا گفته اند لیس فی جبتی سوی اهلل(1)سبحانی ما اعظم شأنی 
 

 بعد میان عذر می آورند میگن اینا شطحیاته حرف هایی است که وقتی گرم میشند می زنند.
 

یا جدیه؟!! یکسره کنید کار رو، شطحیات یعنی چه؟!! و اون شاعرشون باالخره این حرف ها راسته یا دروغه، شوخیه 

 میگه:

 موج بحریم، عین ما دریاست         موج از بحر، چون جدا سازیم

ما امواج این دریا هستیم، یه دریا بیشتر نیست بقیه موجه، موج هم عین دریاست، نمیشه از دریا جدا کرد. اونها میگن، 

 هیچی در عالم، جز خدا نیست. حقیقت توحید همینه که

گاهی هم اسمش را می گذارند اسرار پنهانی، این ها را به کسی نگویید، شما رو تکفیر می کنن، این ها سرّ است و... سرّ 

 مگوی صوفیه، همین وحدت وجود است، چیز دیگری نیست.

 

 یکی از شعرا هم راجع به منصور حالج )از سران صوفیه(، چنین می گوید:

 (3)جرمش آن بود که اسرار هویدا می کرد      ار کــز او گشت ســـر دار بلنـد آن ی

و سرّ وحدت وجود  (4)منصور که سر دار رفت برای این بود که اسرار هویدا می کرد، آشکارا انا الحق گفت یا انا اهلل گفت

 را فاش کرد!
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، همه چيز عين ذات خداست، این سرّی است از (5)گاهي هم ادعا مي کنند: نااهالن معنای وحدت وجود را نمي دانند

 اسرار، به نااهالن نگویيد. 

 

 یکی از شعرا در شعرش معنای وحدت وجود را خیلی قشنگ منعکس کرده:

 یـار بی پــرده از در و دیـــوار           در تجلی است یا اولی االبصـار

 گل و خـار چشم بگـشا به گلسـِتان و ببین           جلوه آب صاف در

 زآب بی رنگ صـدهـزاران رنگ          الله و گـل نگـر در این گلـزار

 که همیـن است سـرّ آن اسـرار     پی بری گــر به رازشــان دانـی     

 وحـــــده ال الـــه اال هـــوکه یکی هست و هیچ نیست جز او              

حاال یا اتحاده یا حلوله اون آب که بی رنگه اومده تو این گُل ها هزاران آبی که بی رنگ بوده تو همه این گُل ها هست 

 رنگ پیدا کرده.

حاال ال اله اال هو خوبه یعنی معبودی جز خدا نیست اما یکی هست و جز او هیچ نیست، خب اینا با صراحت در سخنانشون 

 میگند و سرّ مگو هست و میگند جلوی این و اون نگید.

 

 ی از اشعارش این مطلبو آشکارتر میگه:باز در بخش دیگر

 به زبــانی که شــرح آن نتـــوان          مست افتـــادم و در آن مســـتی  

 همــه حتــی الــورید و شـریان      این سخــن می شــنیدم از اعضـا    

 وحــــده ال الـــه اال هـــو     که یکی هست و هیچ نیست جز او   
 

بله، مست افتادم و در آن مستی عقل رفت و هوش رفت و دین رفت و کفر رفت و ایمان رفت و ... دیگه  اینجا هم میگه

دیدن، همه ی عالم یه چیز بیشتر نیست، رسیدن به اون حقیقت وحدت وجود، این چیزی است که شعرایشون گفته اند، 

 زعمایشون گفته اند، بزرگانشون گفته اند، کوچک هاشون گفته اند.
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وحدت مفهومی و وحدت حقیقی قابل قبول است اما وحدت مصداقی قابل قبول نیست چون در این صورت، خالق و پس 

 مخلوق، عابد و معبود، بهشت و جهنم، ثواب و عقاب، همه بی معنا و لغو می شود.

یکی می دانند، چه معتقدان به وحدت وجود به معنای سوم جزء غالت هستند چون همه ی موجودات امکانیه را با ذات خدا 

 غلوّی باالتر از این غلوّ. 

 در اینجا یک کالمی از عروة الوثقی نقل کنم، که ببینیم نظر فقها درباره این مسأله چیست.

 

 :۲در بحث نجاست کفار در مسأله 
 

اون هایی ) المجبّرهو  (کسانی که خدا را جسم می دانند) ال اشكال في نجاسه الغاله و الخوارج و النواصب، أما المجسّمه

اگر ملتزم ) و القائلين بوحده الوجود من الصوفيه إذا التزموا بأحكام االسالم فاألقوی عدم نجاستهم، (که قائل به جبر هستند

 پردازی به احکام اسالم باشند، نماز، روزه، اعتقاد به معاد، محشر، همه اینها را قبول داشته باشند، فقط در عالم خیال

ل به وحدت وجود باشند تأثیری در برنامه های اعتقادی و عملی شون نگذاره، اقواء این است که اینها پاك خودشون قائ

ت اگر ملتزم به لوازم مذهب فاسدشون باشند اونوق. )مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم الفاسده (استثناء می زنه( اال )هستند

  دیگه قائل شدن به پاکی اونها معنی نداره.

بگن وقتی عالم همش یکیه دیگه، عابد و معبودی وجود نداره، عبادت یعنی چه؟ مگه خودش،  لوازم مذهب اونا چيه؟

خودش را عبادت می کنه؟ معاد را قبول نکند، مگه خودش، خودش رو عذاب میکنه یا خودش، خودش رو پاداش میده؟ 

 (پاك نیستند.اگر از نظر اعتقادی و عملی به لوازم این مذهب، ملتزم بشند 
 

  یه عبارتی در حاشیه دارند میگن: )قدس سره( امام راحل

اگر اعتقاد به وحدت وجود موجب شود یکی از سه  (6)إن کانت مستلزمة إلنكار أحد الثالثه: االلوهيه أو التوحيد أو الرساله.

 چیز را انکار کنند، مسلمان نیستند. این ثالثه چیه؟

 ـ اصل وجود خدا )الوهيت(4

 یگانگي خدا )توحيد( ـ7
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اینها را قبول داشته باشند و اعمال و عبادات را هم بجا بیارند اینها رو جزء مسلمانان می دانیم، این  ـ رسالت پيامبر،3

 حاشیه را ایشون اینجا اضافه کرده دیگران هم این معنا را پذیرفته اند.

، یعنی قلباً قبول کنند نه با زبان، زبان چیه؟ معتقد باشند واب:جزباناً می پذیرند یا قلباً؟  یكي از حاضران سؤال مي کند:)

 التزموا، التزام همان التزام قلبی است(.

 این اعتقادی است که جمعی از صوفیه و غیر صوفیه به چنین وحدتی دارند.
 

ى خورد به چشم ماین که غلو در میان بت پرستان هست و در میان قائلین به وحدت وجود به معناى سوم آن نیز  نتيجه

 و گاه نیز با یکدیگر تداخل مى کنند. یکى از اینها مى گوید:
 

ه گفت: بلک« چرا مردم گوساله پرست شده اند؟»که به برادرش هارون اعتراض کرد، نگفت:  موسى بن عمران علیه السالم

 «چرا پرستش را اختصاص به گوساله دادند. همه چیز معبود است و قابل پرستش مى باشد!»

اگر اختصاص به  (7)اشکال کاربت پرست ها این بود که پرستش را منحصر در بت مى کردند.»یا برخى از آنها مى گویند: 

 «!بت نمى دادند، اشکالى نداشت.

 

 شاخه هاى غلو نكته دوم:

 غلو شاخه هاى زیادى دارد و از جهتى به سه قسم تقسيم مى شود:

 ـ غلو بالمعنى االخص.4

 العام.ـ غلو بالمعنى 7

 ـ غلو عرفى.3

یا بگوییم خداوند در او حلول نموده، یا با او متّحد  (8)آن است که انسانى را خدا بشماریم، غلو بالمعنى الخاص

 محسوب مى شود. غلو در ذاتاست، و این 
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آسمان  فالن کس خالق»آن است که صفات خدایى را براى انسانى قایل شویم. مثل این که گفته شود:  غلو در صفات

نسبت داده شده، که آن حضرت  علی علیه السالمهمان گونه که این مطلب در روایت مجعولى به حضرت « ها و زمین است!

 زمين ها هستم. من آفریننده آسمان ها و ؛((انا خالق السماوات و االرضين))فرمودند: 

 یا رازقیّت را به انسانى نسبت دهیم. یا معتقد باشیم انسانى مستقال و بدون اذن خداوند، عالم الغیب است. 

 

باذن اهلل مطّلع بر غیبت بوده و هستند، امّا هیچ کس مستقالً و بدون اذن  ه پیامبران الهى و حضرات معصومین علیهم السالمالبتّ

فرمود باذن اهلل قادر بر احیاى مردگان و مداواى  غیب شود. همان طور که حضرت مسیح علیه السالم رخدا نمى تواند عالم ب

امّا اگر کسى این امور را مستقالً به وى نسبت بدهد، مرتکب غلو در صفات ( 9)امراض صعب العالج و عالم بر غیب هستم.

 شده است. 
 

امام نیست او را پیامبر یا امام بدانیم. اگر کسى مثالً حضرت  آن است که کسى را که پیامبر یا غلو بالمعنى العام

را پیامبر بداند، یا معتقد باشد حضرت قمر بنى هاشم امام معصوم است، در مورد ذات یا صفات خدا  )سالم اهلل عليها(زینب

 (11)غلو نکرده، ولى نبوّت و امامت را براى کسى که پیامبر و امام نیست قایل شده است.

اگر امام معصومى که حضرت مهدى نبوده را مهدى بدانیم، یا نایب عام امام زمان عجل اهلل... را نایب خاصّ آن حتّى 

 حضرت بشماریم، مرتکب غلو شده ایم.

 این که غلو بالمعنى العام از دایره الوهیّت خارج است، و به معناى جابجایى صفات مربوط به مقدّسات مى باشد. خالصه

 فالن کس عالم»ها و مبالغه ها و زیاده روى هاى خارج از مسایل دینى است. مثل این که گفته شود:  اغراقغلو عرفى 

آنچه تمام نیکان عالَم دارند در دوست »یا  (11)«اگر فالنى اراده کند تمام دنیا را مى گیرد!»یا « علوم اوّلین و آخرین است!

 «ما جمع است!

زیاد دیده مى شود. بنابراین، غلو عرفى به معناى ستایش فالن شخص بیش از  این نوع غلو در اشعار برخى از شاعران

 آنچه که هست مى باشد.

 به هر حال، غلو در هر سه شاخه اش مذموم و ناپسند است.
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ما معتقدیم ذات پاك خداوند ذاتی است ازلی و ابدی، در بحث های خداشناسی این ها را ثابت کردیم خداوند ذاتی است 

تغییر در ذاتش نیست، کمال مطلق است یعنی کمال او بی پایانه، نه چیزی به او افزوده میشه نه چیزی از او کم  ال یتغیر،

میشه، عبادتی که من می کنم چیزی بر جالل و جمال خدا افزوده نمیشه او بی پایانه، چیزی کم نداره، عبادات ما چیزی 

 بر ما می افزاید نه بر او، این یه اصل مسلمه.

اون طرف نگاه می کنیم به عالم امکان، می بینیم ممکنات ازلی و ابدی نیستند، فالن بچه فالن روز متولد شد فالن روز از 

هم مرد، فالن عمارت را فالن روز ساختند و فالن روز خاك شد و همسان زمین شد، تاریخچه داره، ابتدا داره، انتها داره، 

 ان نمو می کنه، رشد می کنه، الغر میشه، حرکت داره، از اینجا میاد اونجا، حس داره.تغییر داره، نمو می کنه، این فرزند انس

آیا این عوارض در اون ذات ازلی و ابدی، ممکن راه پیدا کنه؟ اون ذات از همه ی این ها باالتره، این موجودات امکانی 

 این رقمی هستند.

آیا این دو تا می تونند یکی باشند، وحدت یعنی چه؟ یعنی وحدت ازلی با غیرازلی، وحدت متغیر با ال یتغیر، وحدت 

متحرك با غیر متحرك، وحدت چیزی که محتاج زمان و مکان است با چیزی که برتر از زمان و مکان است، این چه 

 کدام عقل باور می کنه که اینها عین هم باشند؟ وحدتیه؟ 

 !اینها یک مسائلي هست که شما متوجه نمي شوید اهی میگن:گ

این حرف ها، حرف هایی است که منطق و عقل نمی پذیرد، باید حرف حسابی زد، خیاالت رو هم کنار گذاشت. دو دو 

 کی باشه. ره یتا چهار تا به ما بگید اون متغیر با اون ثابت، اون ازلی و ابدی با اون غیر ازلی و ابدی یکی است؟  امکان ندا

 ، امر حقیقی، ذات پاك خداوند است.وجودات امكانيه امور اعتباریه هستندگاهی می گویند: 

میگیم منظورتون از امور اعتباریه یعنی چه؟ بشکافید مطلب رو. یعنی وجودات امکانیه، خیال هستند یا واقعیت؟ بنده یک 

 امر واقعی هستم یا خیالی؟
 

 است. میگند اینها مظاهر و مجاری حقند!! بازی با الفاظونه مباحث ایجاد می کنند، یکی از مشکالتی که در اینگ
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شما منهای این الفاظ، بگویید آیا ما هستیم یا نیستیم؟ اگر نیستیم، سوفسطایی می شیم، عده ای از سوفسطایی ها میگن 

صوَری است که در خواب می بینیم، این موجودات که ما می بینیم همش مثل نقشه هایی است که در خواب می بینیم، 

 ، منکر وجود این موجودات خارجیه ی عینیه هستند، خب این یه بابی میشه.(12)واقعیتی نداره

اگر واقعاً اینها وجود ندارد، خیاله، بریم سراغ مکتب  سوفسطائیها،  سوفسطایی بشیم. و اگر واقعیت دارند، این وجود متغیر 

 ثابت، نمی توانند یکی باشند. این یه دلیل بیّن و روشن.با آن ذات ازلی و ابدی 

 

در اینجا می رسیم به این مطلب که البته قبول داریم ذات پاك خداوند از ما به ما نزدیکتره همین، گاهی اسباب اشتباه 

 میشه.

 هر کجا باشید او با شما هست، ((؛وَ هُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ))

 ما به انسان از رگ گردنش نزدیک تریم ؛((دِیهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريْأَقْرَبُ إِلَوَ نَحْنُ ))

 خدا کجاست بین ما و قلب ما. ((؛نَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِيْحُولُ بَیَوَ اعْلَمُوا أَنَّ اهلل و ))

 

 ویــن عجب تر که من از وی دورم               دوست نزدیک تر از من به من است
 

این ها قبول، خدا محیطه ، خدا به ما نزدیک تره، اما خدا غیر ماست، عین ما نیست. اون احاطه ی الهیه قبول، اون همه ی 

وجود پروردگار که به من از من نزدیک تر است قبول، اما بحث در وحدته که واجب و ممکن یکی است. وجود هم داره، 

، این واقعیت با اون واقعیت، صفاتش متضاده، همه چیزش با هم ممکن خیال نیست، اعتبار به منه خیال نیست، واقعیته

 متفاوته، زمان داره، مکان داره، این موجودات امکانی اجزاء دارند، این اجسام همشون جزء دارند.

وَ ))ل اون نیست هیچ چیزی مث ((لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ))یعنی جزء نداره.  ((قُلْ هُوَ اهلل أَحَدٌ))ذات پاك خداوند جزء نداره. 

من جمع شما میگید همه چیز اوست. او همه چیزه آخه عقالً این  را چه رقم میشه درست کرد؟  ((لَمْ یَكُن لَّهُ کُفُوًا أَحَدُ

تمام کنم، بازی با الفاظ را کنار بگذاریم،  شفاف صحبت کنیم، مکتب سوفسطائی رو کنار بگذاریم. بعد بشینیم  بندی کنم

هم ممکنات رو می م این وجود واجب دارای این صفات، این وجود ممکن دارای این صفات، با چشم صحبت کنیم، بگی
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بینیم تغییرات رو می بینیم، زوالشو می بینیم، حدوثشو می بینیم، نموّشو می بینیم و فناشو می بینیم، این با اون بگید یکیه؟ 

ر بطالن مكتب وحدت وجود به معني وحدت موجود، وحدت این دليل عقليه روشن ما، باین با هیچ عقلی سازگار نیست. 

 مصداقي یعني در عالم یه وجود بيشتر نيست، همه امواج این دریا هستند. این دليل بر بطالن این عقيده.

و اما میریم سراغ آیات قرآن ببین آیات چه میگه و چطور میشه بین باور کردن اون آیات و باور کردن این مکتب جمع 

 کرد. 

 انشاءاهلل بحث آینده ی ما درباره ی همین آیات است و صل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

 

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

 پی نوشت ها:

 62تذکرة األولياء/  -4

 7470بيت   231مثنوی، دفتر چهارم/ -7

 (.707فصوص/ابن عربي مي گوید: ذات خدا به صورت االغ و حيوان ظاهر است.)شرح قيصری بر 

 (382و  80و مي گوید: هيچ تفاوت و مغایرتي بين ذات ما و ذات خدا نيست. )شرح فصوص/ 

 (7/727مالصدرا مي گوید: ليس في دار الوجود غيره دیار.)اسفار

 (7/82حسن زاده مي گوید: الحق هو المشهود و الخلق موهوم. )مآثر و آثار 

 (23ندارد. )وحدت از دیدگاه عارف و حكيم/ و مي گوید: هيچ وجود و موجودی جز او وجود 

 )الهي نامه، چاپ اول(« جز خدا کو؟»حسن گوید « خدا کو؟»و مي گوید: همه گویند 

 (16جوادی آملي مي گوید: موجود ازلي مطلق و غير محدود یكي بيش نيست. )علي بن موسي الرضا /

 ( 88ع است.)علي بن موسي الرضا /و مي گوید: ال جبر و ال تفویض از باب سالبه به انتفاء موضو

 (88و مي گوید: انسان چيزی جز وجود مجازی نيست. )علي بن موسي الرضا /

 (4/431صمدی آملي مي گوید: وجود زمين غير از وجود آسمان و وجود آسمان غير از وجود حق متعال نيست. )شرح نهایة الحكمة 

)انسان  و مرحوم مطهری عقاید عرفا را خالصه مي کند و مي گوید: توحيد عرفا این است که مي گویند اصالً انسان کامل حقيقي خودِ خداست. 

 (468کامل / 
 

 حافظ -3
 

 (22یا مثل بایزید که گفت یا قوم انا ربكم االعلي.)شرح شطحيات روزبهان بقلي /  -1
 

 گوید: وحدت وجود مطلبي است عالي و راقي کسي قدرت ادراک آن را ندارد. مي 040روح مجرد / چنانكه محمد حسين طهراني در -0
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 (066آید. )حدیقة الشيعه/ گوید: اینان از روی تلبيس گفتند که این معني به بيان در نمي و مقدس اردبيلي مي

 (041است!)مُمِدّ الهِمَم در شرح فصوص الحكم/ و حسن زاده آملي مي گوید: گوساله پرستي خداپرستي است و این از اسرار والیت 
 

 7عروة الوثقي / باب نجاست کافر، مسئله  -6
 

فصوص الحكم، فص عيسوی و آقای حسن زاده آملي مي گوید:  گوساله پرستي خداپرستي است و این از اسرار والیت است!)مُمِدّ الهِمَم در  -2

 (041شرح فصوص الحكم/ 
 

 شمس من و خــدای من          بــگفتم این سـخنفاش  مولوی مي گوید: -8

 (376ال اله االها انـا فاعبــــدون)مثنوی /           گفت مستانه عيان آن ذوفنــون  و مي گوید:

 

 1آل عمران:  -2
 

 (848دفتر دوم،  ـ مولوی مي گوید: پس امام حـــي قــــائم آن وليّ است         خواه از نسل عمر خواه از علي است  )مثنوی،41

 ابن عربي مي گوید:

 (4/711جميع انبياء به تهنيت ختم والیت من حاضر مي شدند. )فتوحات 

 (702و طهراني مي گوید: والیت آقای حداد عين والیت ائمه ی طاهرین است. )نور مجرد / 
 

 له ای از باغ ملكوت(جعفرمجتهدی مي گوید:چشمانم را بر هم مي نهم و همه عالم را مشاهده مي کنم. )ال -44
 

 (7/82باشد.)مآثر آثار   گوید: آنچه دیده مي شود همان حق است و خلق وهم و خيال مي حسن زاده آملي مي -47

گویند ناودان جاری شد( زیرا وجود ممكنات  گوید: انسان چيزی جز وجود مجازی نيست مثل اسناد جریان آب به ناودان )که مي جوادی آملي مي

است که در خارج وجودی ندارند )مثل صور اشياء در آئينه( پس در این صورت  معنای ال جبر و ال تفویض در مورد انسان، از باب وجود مرآتي 

 (88سالبه به انتفاء موضوع است ]یعني اصالً زیدی وجود ندارد تا این که مجبور باشد یا مختار[)علي بن موسي الرضا و الفلسفه الهيه/

 أو عكوس في المرایا أو ضالل             کل ما في الكون وهم أوخيالمالصدرا مي گوید: 

 ها است. )اسفار( ای و یا سایه های آیينه یعني هر چه در صفحه وجود است یا عكس
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 اشاره:

جلسه گفتگویي بين علماء حوزه تشكيل داد که عده ای از  4383دفتر تبليغات اسالمي قم در اسفند 

 ميه به صورت دعوت عمومي شرکت داشتند.فضالء حوزه عل

در آن نشست پيرامون عقل و وحي از منظر فلسفه و مكتب تفكيک، بين عالمه ی محقق حضرت آیت 

اهلل سيدان و حجج اسالم آقایان غالمرضا فياضي و آقای حميد پارسانيا مباحثي مطرح شد و نشست دوم 

 انجام شد. 4381)تكمله این بحث( در اردیبهشت 

دنبال این مباحث برخي از علماء و فضالء قم تقاضا نمودند که این مباحث را در حوزه علميه قم، کنار به 

به طور ریز و مستوفي بحث کنند تا کليه فضالء از عليهما السالم  مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه

 آن بهره مند شوند.

خواست آنان را پذیرفتند و روزهای همانگونه که در آن دو نشست اجماال پاسخ مثبت داده بودند، در

پنجشنبه را از مشهد به قم عزیمت مي کردند تا ضمن هشت جلسه بحث سنخيت و عينيت حضرت حق 

 با ما سوی اهلل و رد آن را مطرح نمودند.

نورالصادق این مباحث مهم را در شماره های پيشين خود آورده است و اکنون خوانندگان عزیز را به 

 دقيق جلسه ی پنجم این مناظرات دعوت مي نماید.مالحظه ی 

 

 (8سنخیت، عینیت یا تباین؟! )

 «حضرت عالمه آیت اهلل حاج سيد جعفر سيدان»

 

 خالصه مباحث
کرار ای از مطالب گذشته باید ت ی نسبت حق متعال و کائنات، مسایلی مطرح شد و ناگزیر خالصه در ارتباط با مسأله

 شود.

که مستفاد از مکتب وحی این است که حضرت حق و کائنات بینونت دارند و از قرآن و  در جلسات قبل بیان شد

ی آیات و روایات محکمه  شود و اگر موردی هم غیر از آن باشد آن هم با قرینه حدیث به وضوح این معنا استفاده می

 ألهر عرفان مصطلح نیز مسگردد همچنین بیان شد در فلسفه بین حضرت حق و کائنات سنخیت مطرح است و د معنا می

 ی عینیت مطرح است.
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تراك ها اش رسد. بله در برخی از قسمت شود که بین فلسفه و عرفان در مباحث، خلطی به نظر می گاهی هم سؤال می

هست در نتیجه خلطی هم وجود دارد ولی مطالب هر یک تفکیک گردید و بحث به مسأله عینیت در عرفان رسید. بعد از 

 های مختلف، به دالیل مربوط به عینیت رسیدیم، یک دلیل عقلی و یک دلیل سبت عینیت به عرفا به صورتتثبیت اصل ن

نقلی مطرح و پاسخ دلیل عقلی بیان شد و معنای دلیل نقلی تا حدودی بیان شد و مابقی آن نیز در این جلسه مطرح خواهد 

 شد.

مطرح، و در پاسخ بیان شد که این استدالل در  در دلیل عقلی اشکال محدودیت حضرت حق در صورت عدم عینیت

صورت سنخیت بین حضرت حق و کائنات درست است ولی چون در مباحث پیشین به تفصیل عدم سنخیت را اثبات 

 شود. نمودیم استدالل مذکور ابطال می

 

 ی دلیل نقلی اول بر عینیت ادامه
م بر شود و در ادامه نیز دلیل عقلی دو ی آن بیان می ابتدا تتمّهدر این جلسه چون قسمتی از دلیل نقلی باقی مانده بود 

 عینیت مطرح خواهد شد.
 

 هُوَ الْأَوَّلُ وَ االْخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُی )) عرفا برای اثبات مدعای خود از آیه شریفهدر جلسه گذشته بیان شد: 

اند، خداوند در این آیه تنبیه فرموده به اینکه  ای گفته اند، در مورد این آیه عده استفاده کرده (4)((وَ هُوَ بِكلُ ِّ شىَ ْءٍ عَلِيمٌ

و معنای آیه آن است که او همه چیز است. این  ((هُوَ الْأَوَّلُ وَ االْخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ))او همه اشیاء است زیرا فرموده 

توان به مقدمه قیصری بر فصوص اشاره  که به عنوان نمونه میبرداشت در مدارك بسیاری از کتب عرفانی موجود است 

 (2)کرد.

در پاسخ به این استدالل گفتیم خود آیه شریفه کامالً در مقام بیان دوئیت و بینونیت گویاست، در آخر آیه شریفه خداوند 

در نتیجه در آیه فرض دوئیت و اثنینیت شده است. همچنین بیان شد: در این آیه  ((وَ هُوَ بِكلُ ِّ شىَ ْءٍ عَلِيمٌ))فرماید:  می

لذا این آیه ظهوری در  ((هُوَ کلُ ِّ شىَ ْءٍ))و نفرمود: « او اول است، او آخر است، او ظاهر است و او باطن است»فرموده 

ن شود. همچنین وقتی به روایات فراوان در ذیل مدعا ندارد و برای فهم معانی این الفاظ باید تدبر کرد تا معنای آنها روش
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ی معانی گویای یک حقیقت  های مختلف معنا شده ـ که همه به گونه« اول و آخر»بینیم که  این آیه مراجعه کنیم می

هستند ـ و آن ازلی و ابدی بودن خدای تعالی است. اوست که لم یزل و ال یزال است. اوست که ابتدا و نهایتی ندارد، با 

ند اما در ا ی شریفه را معنا کرده کنیم که به روشنی این آیه راجعه به مُطان تفسیر این آیه به روایات فراوانی برخورد میم

   (3)کنیم. این مجال به طرح یک روایت اکتفا می

 

 :علیه السالم معنای ظاهر در کالم امام رضا

: وَ أَمَّا الظَّاهِرُ فَلَيْسَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَلَا الْأَشْيَاءَ بِرُکُوبٍ فَوْقَهَا وَ قُعُودٍ عَلَيْهَا وَ عليه السالم قال ابوالحسن الرضا

 دَائِي وَ أَظْهَرَنِيَرْتُ عَلَى أَعْتَسَنُّمٍ لِذُرَاهَا وَ لَكِنَّ ذَلِکَ لِقَهْرِهِ وَ لِغَلَبَتِهِ الْأَشْيَاءَ وَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا کَقَوْلِ الرَّجُلِ ظَهَ

لظَّاهِرُ لِمَنْ أَرَادَهُ لَا اهلل عَلَى خَصْمِي یُخْبِرُ عَنِ الْفَلْجِ وَ الْغَلَبَةِ فَهَكَذَا ظُهُورُ اهلل عَلَى الْأَشْيَاءِ وَ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ ا

رٍ أَظْهَرُ وَ أَوْضَحُ أَمْراً مِنَ اهلل تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فَإِنَّکَ لَا یَخْفَى عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ أَنَّهُ مُدَبِّرٌ لِكُلِّ مَا یَرَى فَأَیُّ ظَاهِ

قد جمعنا ف تَعْدَمُ صَنْعَتَهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهْتَ وَ فِيکَ مِنْ آثَارِهِ مَا یُغْنِيکَ وَ الظَّاهِر منّا البارز بنفسه و المعلوم بحدّه

 (1).يجمعنا المعنیاإلسم و لم 

 

در این روایت ظاهر به غالب معنا شده است. پس ظاهر است یعنی غالب است. همچنین معنای دیگر ظاهر آن است 

که هرکه بخواهد خدا را بشناسد مطلب آشکار و روشن است، به هر چه بنگرد نشانه اوست، همه چیز آیه اوست همه 

 چیز راهنمای به سوی حضرت حق است. 

 

 اهر را برای ما به دو معنا بیان کرده است:در هر حال این حدیث شریف ظ

 ـ به معنای غالب.1

 ـ به معنای آشکار، خداوند از همه چیز آشکارتر است.2
 

 همین دلیل سنخیت است. م:

 چرا. س:
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 چون او بر همه چیز غالب است.م: 

و  است و غالبشود و بحث ما در نفی عینیت  او شییء است که بر همه چیز غالب است پس اثبات دوئیت می س:

 کند به اضافه اینکه ربطی به سنخیت ندارد. مغلوب بودن عینیت را نفی می
 

 شود. نفی شیء نمی م:

   (5)خواهیم که معلوم شود خدا شیء است و شیء غالب است.  بله مطلب همین است و ما نیز همین را می س:
 

باشد. اگر شما عبارت اسفار را مطالعه کنید صریح بر کنید نیست که هر چیزی خدا  عینیت آنگونه که شما معنا می م:

فار کند و بعد استغ کنند هر چیزی خدا است انکار می این مطلب است و او برخی از صوفیه و برخی از افرادی که ادعا می

 کند. کند و آنها را تمجید نمی می
 

 شما جلسه قبل تشریف داشتید؟نامند این موضوع در جلسه قبل مطرح شد،  بله آنها را جهله صوفیه می س:

 کنید که گویا مخالف قرآن و روایات است. خیر، شما اسفار و این مطالب را طوری تبیین می م:
 

اید طبیعی است که چنین سؤالی را مطرح نمایید، در  اشکال کار همین است. چون در جلسه قبل تشریف نداشته س:

 تثبیت کردیم.جلسات قبل به تفصیل این نسبت را طی سه جلسه 

وقتی عینیت مطرح شد خود ما این مسأله را مطرح کردیم که این چه سخنی است؟ آیا کسی قایل به این سخنان است؟ 

برای پاسخ به این سؤاالت، عبارات عرفا طی سه جلسه قرائت شد و این نسبت تثبیت شد اما چون شما تشریف نداشتید به 

ا با دقت مطالعه کنید. اتفاقاً یکی از دوستان گفت شما چرا عبارات را به تفصیل آید. شما جزوات قبل ر نظر شما بعید می

آور است. یکی از جهات آن همین است چون در آن عبارات فرق بین جهله صوفیه و غیر جهله  خواندید این کار، مالل

د هلل اگر جزوه مربوطه را مطالعه کنیصوفیه و کمّلین از صوفیه آمده است و ما در آنجا تفاوت آنها را تشریح کردیم انشاء ا

گویند: یک حقیقت است و آن وجود است و این وجود مثل یک موم است که وقتی به اَشکال  شود. عرفا می مسأله حل می

 های شود اما حقیقت همان موم است که شکل آید به آنها عناوین مختلف مثل درخت، شیر و... اطالق می مختلف در می
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شود ولی حقیقت، حقیقت واحده  به دلیل تطور ـ که آن هم امری اعتباری است ـ اشکالی مختلف می آن فرق کرده است

 است.
 

 بسیط الحقیقة کل األشیاء و لیس بشیء منها.  م:

شود در دو سه جمله آن را بیان کرد بعد از جلسه در  در مورد این مطالب سه جلسه بحث شده است لذا نمی س:

 خصوص بسیط الحقیقة کلّ األشیاء و لیس بشیء منها بحث خواهیم کرد.خدمت شما هستیم و در 

 

 :ا علیه السالممعنای باطن در کالم حضرت رض

 :عليه السالم قال ابوالحسن الرضا

لْأَشْيَاءِ عِلْماً اسْتِبْطَانِهِ لِ وَ أَمَّا الْبَاطِنُ، فَلَيْسَ عَلى  مَعْنَى الِاسْتِبْطَانِ لِلْأَشْيَاءِ بِأَنْ یَغُورَ فِيهَا، وَ لكِنْ ذلِکَ مِنْهُ عَلَى ...

مَكْتُومَ سِرِّهِ، وَ الْبَاطِنُ مِنَّا: الْغَائِبُ فِي الشَّيْ ءِ، وَ حِفْظاً وَ تَدْبِيراً، کَقَوْلِ الْقَائِلِ: أَبْطَنْتُهُ: یَعْنِي خَبَرْتُهُ وَ عَلِمْتُ 

 (6).الْمُسْتَتِرُ، وَ قَدْ جَمَعْنَا الِاسْمَ، وَ اخْتَلَفَ الْمَعْنى  
 

مقصود از باطن آن است که ذات مقدس حضرت حق خبیر به اشیاء  است، نسبت به اشیاء علیم و حفیظ و مدبّر است 

نفوذ در اشیاء مانند نفوذ شیءای در شیءای نیست بلکه به باطن اشیاء آگاه و بر همه چیز خبیر است و و مقصود از باطن 

شود. در ارتباط با اشیاء باطن بدین معناست مثالً آب  همه آنچه در ممکنات از معنای نفوذ تصور شود از خداوند نفی می

 شویم. ه و نفوذ آن محسوس است و ما متوجه میدر باطن سیب یا روغن در باطن بادام است و در آن نفوذ کرد

 

 :معنای اول، آخر، ظاهر و باطن در دعای حضرت زهرا علیه السالم
ذَاتَ یَوْمٍ.فَقَالَ: یَا بُنَيَّةِ أَ لَا أُزَوِّدُکِ؟  عليه السالم قَالَ: زَارَتْ فَاطِمَةُ رَسُولَ اهلل عليه السالم عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

اهلل رَبُّنَا وَ رَبُّ کُلِّ شَيْ ءٍ مُنْزِلُ التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الزَّبُورِ وَ الْفُرْقَانِ، »قَالَتْ: بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: قُولِي 

مِنْ شَرِّ کُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَکَ أَحَدٌ وَ أَنْتَ  فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوَى، أَعُوذُ بِکَ

 (2)الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَکَ أَحَد... . 
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عناست که مدر این بیان شریف اول به معنای اینکه چیزی قبل از او نبوده است )و برای او ابتدایی نیست( و آخر به این 

ر از او ت پایانی برای او نیست )ازلی و ابدی است( و ظاهر است یعنی: برتر از او چیزی نیست و باطن است یعنی نزدیک

 (8)چیزی نیست. 

 علیهم السالم مان را از مرکزی اخذ کنیم که سندیت آن مورد اتفاق همه باشد و آن سخنان معصومین ما باید سخنان

م من ذی تعلّ»ل کنیم چرا که جایگاه تعقّل همیشه به جای خود باقی است مراجعه به این مطلب شان تعقّ است. در سخنان

نان است شان آن چ است و صرفاً تعبدی نیست آری باید از کسانی مطالب را فرا گرفت که در اساس خلقت موقعیت «علم

 که در این حدیث شریف آمده است:

 

 : عليه السالم يقال ابوجعفر الثان

رٍ، ةَ، فَمَكَثُوا أَلْفَ دَهْ...إِنَّ اهلل تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَمْ یَزَلْ مُتَفَرِّداً بِوَحْدَانِيَّتِهِ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّداً وَ عَلِيّاً وَ فَاطِمَ

 (2)ضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ.ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ، فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا وَ أَجْرَى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا وَ فَوَّ

 

شکی نیست که مرجع ما قرآن و سیره و روایات است اما فهم روایات کار آسانی نیست که هر کس آن را بفهمد.  م:

 فهم روایات مقدمات نیاز دارد.

سخن ما نیز همین است که باید با تمام مقدمات الزم و بر اساسی که مورد قبول همگان است در روایات تدبّر و  س:

 تعقّل شود.

 

اند از آیه شریفه ظاهر باشد  گفته «هو األوّل و اآلخر و الظاهر و الباطن»بر فرض اینکه معنایی که عرفا در مورد  م:

 فرمایید؟ شما چه می

 اند ندارد. خیر، قبالً بیان شد که این آیه شریفه هیچ ظهوری در معنایی که عرفا کرده س:

 

 گویند. م: نظر بنده این بود که نهایت فرمایش عرفا ظهور آیه در معنایی است که آنها می

 س: ظهور هم ندارد.
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 م: اگر ظهوری باشد، در این مورد کار ساز نیست؟

 شویم. و دلیلی بر عکس آن نباشد ما قانع میس: ظهور ندارد، اگر ظهور باشد 

 

 دلیل عقلی دوم بر عینیت
 «في أن واجب الوجود تمام األشياء و کلّ الموجودات و إليه یرجع األمور کلّها»در اسفار فصل دوازدهم تحت عنوان 

 نویسد: می

من آتاه اهلل من لدنه علماً و حكمة، لكن البرهان  يستصعب إدراکه االّ علی ية الّتيهذا من الغوامض اإلله

( يتعلّق بالنقائص و االعدام، و الواجب)تعالیة، اال ما یاء الوجوديقة کلّ األشيط الحقيأن کلّ بس يقائم عل

 ع الوجوه، فهو کلّ الوجود، کما أنّ کلّه الوجود.يقة، واحد من جميط الحقيبس

ء ياء لكانت ذاته متحصّلة من کون شيكن کلّ األشیه لو لم يطة اإللهيبسة الی: فهو أنّ الهویان الكبريأمّا ب

ن و قد فرض و ين مختلفتيتيثيله من حيترکّب ذاته و لو بحسب اعتبار العقل و تحليء آخر فيو ال کون ش

 (41)قة، هذا خلف.يط الحقيثبت أنّه بس

 

 این استدالل از صغری و کبرایی تشکیل یافته است:

 کلّ األشياء واجب الوجود نتیجه: و کلّ بسيط الحقيقة کلّ األشياء. کبری:واجب الوجود بسيط الحقيقة.  صغری:

مفروغ عنه است و نیاز به استدالل ندارد. دالیل آن در جای خود بحث شده است  «واجب الوجود بسيط الحقيقة»عبارت 

 که حضرت حق مرکب نیست بلکه واجب الوجود بسیط الحقیقه است.

 

 اما اثبات کبری:

، کل شود: اگر شیء بسیط الحقیقه مسأله مهم، اثبات کبری است که به این صورت اثبات می»گوید:  آخوند مالصدرا می

آید چون اگر بسیط الحقیقه کلّ االشیاء نباشد، مرکب  االشیاء الوجودیة باشد صحیح است در غیر این صورت خلف الزم می

شود از شیئی و ال شیئی زیرا وقتی بسیط الحقیقه کل االشیاء نباشد خود او که شیء است شیء آخری هم باید  و متحصل می
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شود از شیئی که خودش است و از نفی و عدم شیء آخر ولو به ترکیب عقلی  وجود داشته باشد پس مرکب و متحصل می

 آید. پس اگر صغری را بپذیرید و کبری خلف الزم میو حال آنکه فرض این بود که واجب الوجود بسیط الحقیقه است لذا 

را قبول نداشته باشید باید گفت بسیط الحقیقه شیء و لیس بشیء آخر و این کلّ األشیاء نیست، در نتیجه این حقیقت از شیء 

لو ترکیب وشود ولو به ترکیب عقلی در صورتی که در آنجا هیچ ترکیبی  کند یعنی مرکب می و عدم شیء آخر قوام پیدا می

 آید. عقلی راه ندارد بنابراین خلف الزم می
 

اگر بپذیرید واجب الوجود بسیط الحقیقه است حال اگر کل االشیاء باشد صحیح است ولی اگر  و به بیان دیگر:

کل االشیاء نباشد فیترکب هذه الحقیقه من شیء و من ال شیء، من شیء و من عدم شیء آخر و من عدم اشیاء اُخر. پس 

 شود. این استدالل بسیط الحقیقه کل االشیاء اثبات می با

 

 شود؟ محدود می م:

 بله قبالً گفتیم و شما تشریف نداشتید. در این صورت که بسیط الحقیقه کل االشیاء نباشد عالوه بر اینکه مرکب می س:

 شود. شود محدود هم می

 

کنیم و هر کس  مشکل است امّا ما آن را برهانی میگوید: و لو این مطلب  ی مطلب آخوند مالصدرا می و در ادامه

 و باید با کشف و «طور وراء طور العقل»اند  گونه که گفته فهمد اصل مسأله هم همان برهان بفهمد این مطلب را هم می

گوید عالوه بر اینکه با مکاشفات خاص، مسأله روشن شده است، ما به برهان هم  مکاشفه مشخص شود. مالصدرا می

ی برهان مطلب را بفهمد. هنر مالصدرا اینجاست که به  کنیم تا اگر کسی اهل برهان باشد، به وسیله ه را تثبیت میمسأل

کند )صغری که مورد اتفاق بود( لذا کل بسیط الحقیقه کل األشیاء  نظر خودشان مطلب را استداللی و برهانی بیان می

 الوجودیة باید اثبات شود.

 ی خداست واالّ بحث کلی است در عبارت مالصدرا به آن جهت است که بحث درباره «اإللهيةالبسيطة »و تعبیر به 

 .«کل بسيط الحقيقة کلّ األشياء»یعنی 
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کند که بایستی بسیط الحقیقة کل االشیاء الوجودیه باشد، البته اعدام چیزی نیست، آنچه نقص  پس این دلیل مشخص می

ة يّقة الشئيء بحقيأنّه شـ گردد ـ معلوم است عدم نیست بلکه ضد عدم است،  می است ـ و طبق مبانی نواقص به اعدام بر

ید زیرا آ اشکالی ندارد و ترکیبی در آنجا الزم نمی «ليس بعدم»پس ـ  س بعدميقة الوجود و صرف الوجود و ليوجود بحق

ر د آخر و ليس بأشياء أخر( )ليس بشيءبازگشت آن به وجود است لیس بعدم نفی عدم است امّا اگر شیء آخر نبود و 

ایم )عدم که شیء نیست، نفی عدم اشکالی ندارد( اما اگر نفی  آید چون شیء دیگری فرض کرده اینجا ترکیب الزم می

عقلی  ی شود که ذات مقدس متحصلة من األمرین ]من الشیئین[ و لو به تحلیل و تجزیه شیء آخر شود نتیجه این می

 آید. پس باید بگویی: شود و خلف الزم می ترکیب می

 .ء منهايبش سيقلنا و فصّلنا و لكن ل یل الّذياء بهذا الدليقة کلّ االشيط الحقيقة و کلّ بسيط الحقيالواجب بس

یعنی اگر حد و حدود اشیاء و تطور و تشأن را در نظر بگیرید، با حفظ تعین و تطوّر، او نیست ولی منهای تطوّر 

 اسفار نیز خواندیم که تعیّن امری اعتباری است. و تعیّن، او است و جلسه قبل از

 

 کنیم. یعنی کماالت اشیاء را دارد و اگر چنین نباشد، او را محدود می م:

ایم و متأسفیم از اینکه باید تکرار کنیم شما تشریف نداشتید و ما سه جلسه پیرامون این مطلب  ما هنوز جواب نداده س:

 اید در نتیجه مباحث در دست شما نیست. ایم، شما هفت جلسه نبوده بحث کرده
 

 ی این اشیاء است واالّ آنچه که نقص بنابراین بسیط الحقیقة کل األشیاء از نظر وجودی و کمالی یعنی کماالت همه

گوییم کلّ االشیاء )یعنی کماالت اشیاء( و لیس بشیء منها، به تطور و تعّین  شود. یعنی وقتی می و عدمی است، نفی می

 دارد که آنها نقص است و منهای تطوّر و تعیّن، خود اوست.اشاره 

 

انیم اگر د ترین صورت، بیان کردیم و با توجه به فحصی که داشتیم این تقریر را کاملتر می ما استدالل را به کامل

 کنیم. تقریری کاملتر از این آورید، آن را بیان می
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 جواب دلیل عقلی دوم
مهم این است که اگر بین خالق و کائنات سنخیت باشد و اینها اشتراك در حقیقت داشته در پاسخ این استدالل مطلب 

 باشند، استدالل کامالً درست است.
 

 در جهت وجود. م:

 ایم. بله در جهت وجود که البته قبالً بحث کردهس: 
 

مقدس حضرت حق اگر در حقیقت وجود سنخیت در کار باشد باید چنین باشد. زیرا در صورت سنخیت اگر ذات 

آید پس اگر بین حضرت  وجود شیء نباشد، آن کمال را نخواهند داشت و نقص و محدودیت در حضرت حق الزم می

حق و کائنات سنخیت باشد استدالل صد در صد درست است. ولی در مباحث پیشین عدم سنخیت را از نظر عقل و نقل 

 (11)تخواهم بگویم این اس اصلی که می  بیان شده باشد ولی نکتهایم. ممکن است این مطلب در مباحث قبل  اثبات کرده

يس بشيء بسيط الحقيقه لطور  شود، همین موجب ترکیب نمی بسيط الحقيقة ليس بمعدوم گوییم همان طور که وقتی می

. چون شود، مالك یکی است شود و مانند لیس بمعدوم می هم با توجه به عدم سنخیت موجب ترکیب نمی و ليست بأشياء

وقتی اشیاء سنخ او نباشند اصالً در مرتبه او نخواهند بود، آنگاه که در مرتبه او نباشند مالك همان عدم ـ که در مرتبه او 

کنند همان طور که عدم با وجود تباین دارد، اشیاء هم بر اساس عدم سنخیت با حضرت  نیست و نقیض اوست ـ را پیدا می

مطلب صحیح است چون نقص و محدودیتی الزم « بسيط الحقيقة ليس بمعدوم»یم گوی حق تباین دارند پس وقتی می

آید. بنابراین وقتی چیزی را که غیر سنخ خداست نفی کنیم مالك غیر سنخ منفی از حضرت حق، همان مالك عدم  نمی

ط الحقيقة ليس ، بسيبسيط الحقيقة ليس بمعدومکنید. یعنی همچنانکه  است که شما با وجود قول به سنخیت از او نفی می

هم غیر سنخ او هستند همان مالك در اینجا جاری است و در نتیجه ترکیبی در کار نخواهد بود و ذات  و اشیاء بأشياء

مقدس حضرت حق کامل و تام است و همه کماالت برای اوست و هیچ کمالی نیست که در آنجا منتفی باشد، اوست که 

ولی اشیاء چون سنخ او نیستند و غیر ذات مقدس حضرت حق اند،  (12)کماالت است.منبع کماالت است و اوست که اصل 

اند. کمال نیستند بلکه کمالی هستند که در ارتباط با ممکنات مطرح است و در ارتباط با حضرت  نقص، نیاز و فقر محض

نها ایم. ای رت حق سلب کردهشود، در نتیجه نقایص را از حض حق، کمال نیستند. لذا همه اینها  از حضرت حق سلب می
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کماالت ممکنه است که در ذات مقدس حق این کماالت راه ندارد و غلط است. البته اگر سنخیت باشد هر وجودی کمال 

 است لذا باید در خدا باشد.

 

بگوییم  اگر»فرماید:  شود استدالل کرد؟ چرا که مالصدرا می آیا به این استدالل به برهان جمع بین نقیضین هم می م:

شود، همین ترکیب عقلی را در نهایت در مقام  شیء و ال شیء الاقل ترکیب عقلی الزم آید. در جواب به ایشان گفته می

ن ترکیب عقلی آیا ای« بسیط الحقیقة کل األشیاء و لیس بشیء منها»کنید در حالی که  تطور خودتان به آن گرایش پیدا می

 نیست.

 ن فرصت پرداختن به آن نیست.س: بله این درست است اما اکنو

 

 ادله ی نقلی دیگر بر عینیت 
آیات دیگری هم در این زمینه  (13)تا اینجای بحث، دو دلیل عقلی و پاسخ آنها و یک دلیل نقلی و یک آیه بیان شد.

ای وجود  در همه این آیات نکته (15)«و ما رمیت إذ رمیت ولکن اهلل رمی» (14)«فأینما تولّوا فثمّ وجه اهلل»وجود دارد، مانند 

 اما جهت آن بیان نشده است. آیا می« و ما رمیت إذ رمیت ولکن اهلل رمی»دارد و آن اینکه درست است که گفته شده 

ده ای انجام ش از این باب است که تو خدایی و همه اشیاء اوست یا از باب آن است که معجزه« ولکن اهلل رمی»توان گفت 

 تواند دلیل بر مدعایی که اول کالم است باشد. بت رسید و االّ اصل نسبت نمیاست. به جهت نس

 

 پرسش و پاسخ
 

 شوند، اگر و اشیاء با حدود و قیود در خارج محقق می «الشيء ما لم یتشخص لم یوجد»گویند:  در فلسفه میسؤال: 

ـ قیاس به وجود عدم میبگوییم خداوند متعال کماالت اشیاء را دارد و تعیّن را از اشیاء برداریم   ـ اشیاء از خود چیزی ندارند 

تواند همین اشیاء با تعینات آنها باشد و اگر این  شود و این معنا ندارد پس باید این تعینات باشد که در این صورت او نمی

د و در کن دا را توصیف می(( خهو األول و اآلخری )) خورد. بنابراین آیه تعیّنات را برداریم این اصل )ما لم یتشأن( به هم می

 مقام بیان مقایسه و برقراری نسبت نیست.
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توانیم قیاس  معنی همین است و ما نمی( 11) ((قبله کانالحمد هلل األوّل بال اوّل ))فرماید:  می علیه السالم وقتی امام سجاد

 کنیم، قیاس خدا و خلق، قیاس مع الفارق است.

اشد، اگر ب قائلند اشیاء با تطور و تشأن غیر او هستند و منهای تطور و تعّین، او میفرمایند چون عرفا  آقا می پاسخ:

ود که ش گویند، لکن اشکال شما چنین مطرح می تطور و تعّین را لحاظ نکنیم دیگر چیزی نیست، عرفا هم همین را می

 اگر چنین باشد باید پرسید تطور واقعیت دارد یا خیر؟

 اً بگویید خود اوست، اگر تطور واقعیت دارد پس باید حقیقتی غیر از خدا باشد.اگر واقعیت ندارد پس صریح

 

در بحث آیه: معنای اول و آخر را کار نداریم، حرف در الف و الم است. خبری که دارای الف و الم باشد حصر سؤال: 

 شود. در مبتدا می

حرف در ارتباط با الف و الم است یعنی اوست که منحصراً اول است. از  «هو االول و اآلخره»فرمایید در  شما می پاسخ:

ی ا گوییم مطلب به عکس است و از این انحصار هم کسی چنین استفاده شود. در پاسخ می این انحصار عینیت استفاده می

ی اشیاء  هکه اول است و بقی شود که فقط یکی است که این چنین است، تنها اوست کند. اتفاقاً از انحصار استفاده می هم نمی

ینیت کند که شیء آخری هم هست پس دلیل بر ع او ابتدا ندارد، لذا این اثبات می« لیس شیء قبله»اول نیستند بدین معنا که 

 همین طور است.نیز « الظاهر»نیست. معنای 

یست و این معنا فقط در مورد گوییم ظاهر است به معنای غالب و فوق هر چیز بودن آن ن در ارتباط با اشیاء وقتی می

 خدای تعالی است در نتیجه تنها اوست که فوق همه چیز است.

 

 اگر فقط او ظاهر باشد پس چیز دیگری ظاهر نیست.سؤال: 

 به فوق کل شیء معنا شد. یعنی او غالب مطلق و فوق هر چیزی است.« ظاهر»در روایات  پاسخ:

 

 در مقابل باطن به کار رود قرینه بر این است که مراد غالبیت نیست.ظاهر در مقابل باطن است وقتی ظاهر سؤال: 
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ود ش اشکالی ندارد که ظاهر چند معنا داشته باشد لذا اگر ظاهر را به معنای آشکار هم در نظر بگیریم معنا چنین می پاسخ:

ق، کمال اوّلیت و کمال آخریّت و او که آشکارتر از همه چیز است. یعنی او آشکار مطلق است. بنا بر این با توجه به اطال

 شود. کمال ظهور و کمال بطون در حضرت حق منحصر می

 

ظاهر این تشکیالت که راه افتاده از دوربین و چاپ جزوات و... برای این است که این مطلب برای آیندگان حفظ سؤال: 

ه اید ک مطرح شده و شما اعتراف کرده ی ششم سؤالی اند چون در جلسه شود ظاهراً اطرافیان شما در امانت خیانت کرده

آمد اما در  اشتباه شده و آن مطلبی بود که در مورد مالک فرمودید. در تمام جلسات، پرسش و پاسخ در آخر جزوه می

جلسه ششم نبود. البته بنده خوشحالم که این سؤال و جواب نیامده است. چون معلوم شد که این سؤال وارد است و من از 

 خواهم که تمام مطالب را بنویسند که اگر اشکالی به مکتب تفکیک هم وارد بود آیندگان آن را بفهمند. ما میاطرافیان ش
 

 ظاهراً در جلسه ششم پرسش و پاسخی در کار نبود. پاسخ:

 

 اتفاقاً شما پشت بلندگو جواب دادید.سؤال: 

در حالی که خود، املک است، به این معنا نیست گوییم خداوند مالک است و تملیک کرده  در ارتباط با اینکه می پاسخ:

که او مالکیت را به غیر واگذار کرده است که او تملیک کند. بنابراین مالک بودن خداوند متعال و املک بودن او، به معنای 

 تملیک وجود دادن، به غیر نیست.

 

است و قایل به سنخیت در وجود است  ایشان از ابتدا اصالت الوجود را ثابت و اصالت ماهیت را ابطال کردهسؤال: 

ر د« و لیس بشیء منها»فرمایند:  داند و خود ایشان همان طور که در اینجا می حقیقت وجود را یک امر واحد بسیط می

آورم ـ که چنین نیست،  آورد ـ که اگر خواستید خدمت شما می جای دیگر اسفار تصریح دارد و یک صفحه شرح می

است. دیوار، انسان و درخت خداست، اگر کسی با اعتقاد و علم چنین سخنی بگوید او را تکفیر کسی بگوید همه چیز خد

کند مسأله چهارم این است که هم بر اساس اصالت وجود، هم بر اساس سنخیت و هم بر اساس عدم سنخیت ثابت  می
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 ا این را نپذیریم خدا مرکب وبر اساس سنخیت که مسأله روشن است اگر م«. بسیط الحقیقة کل األشیاء»شود که  می

اید نیز نتیجه چنین است حال سؤال ما این است  شود اما بر اساس عدم سنخیت که شما آن را پذیرفته محدود و ناقص می

 گوییم تعیّن که باالخره این شیء ـ و لو ممکن است ـ آیا کمال دارد یا خیر؟ درخت، انسان و... کمال دارند. وقتی ما می

همه خزائن » ((ـَو ِإْن ِمْن َشْي ٍء ِإالَّ ِعْنَدنا َخزاِئُنهارید بدین معناست که خدای متعال همه کماالت را دارد ـ ))را کنار بگذ

خن تواند باشد این س ی کماالت اشیاء را دارد اگر نداشته باشد، فاقد شیء معطی شیء نمی یعنی همه« اشیاء نزد خداست

 و روایات است. ایشان است و کامالً مطابق آیات قرآن

فرمایند در ارتباط با مسایلی که مطرح است، آنچه ]در حکمت متعالیه[ گفته شده بر اساس مقدماتی بوده  می پاسخ:

 است.

 ـ اصالت وجود4

در این صورت مشخص است که بسیط الحقیقة باید کل االشیاء باشد اما الزمه این مطلب  ـ در وجود هم سنخيت هست،7

د چون آی آن نیست که بگوییم این درخت خداست اما اگر بسیط الحقیقة همه اشیاء نباشد، محدودیت و نقص الزم می

ر آید، د اشد ترکیب الزم میوجود اشیاء کمال است و نداشتن آن نقص است و همچنین اگر خدا این وجود را نداشته ب

 آید: صورت عدم کون بسیط الحقیقة کلّ الموجودات و االشیاء الوجودیة سه اشکال به وجود می

 ـ محدودیت.4

 ـ نقص، یعني خداوند این کمالِ وجود را نداشته باشد.7

 ـ ترکيب، اما این بدان معنا نيست که درخت، چوب، زید و... خداست.3

 

 فرمایید. از خود ما تقریر میبحث را بهتر سؤال: 

د من کند بهتر از خو کنیم که مستشکل اعتراف می بله، الحمدهلل، هنر ما این است که مطلب را طوری بیان می پاسخ:

تواند بگوید مطلب را ندانسته پاسخ گفتی، در نتیجه وقتی اشکال را بهتر از ]صاحب  اشکال را تقریر کردید لذا بعداً نمی

 کردیم باید در جواب دقت کنید.مبنا[ مطرح 
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 بنا بر اصالت وجود زید و چوبی ندارد.سؤال: 

گوییم در ارتباط با مبانی مسأله، یعنی اصالت وجود و وحدت وجود )وحدت تشکیکی در فلسفه  اما در پاسخ می پاسخ:

 که خود آخوند مالصدرا میاین مبانی، از مبانی نظری است که جای بحث دارد کما این اوالًو وحدت اطالقی در عرفان( 

از مسأله تشکیک هم به اطالق «. کردم بعداً به اصالت وجود هدایت شدم من مدتها از اصالت ماهیت دفاع می»فرمایند: 

کردیم، خدا ما را هدایت کرد به اینکه یک حقیقت  مدتها بر اساس علیت و معلولیت حرکت می»گوید:  گردد و می بر می

تبدّل رأی و تکامل فکری از نظر مالصدرا برای ایشان حاصل شده است نتیجه اینکه باید دانست این «. هست و تطور او

اند. این مبانی را به فضل پروردگار در جای  همه این مبانی مورد بحث است، مبانی نظری است، که خود آنها همچنین گفته

 ایم. خودش مخدوش کرده

انی که این مب در نتیجه: اند. ید حیات هستند این مبانی را مخدوش کردهبرخی از مشاهیر و بزرگانی که هم اکنون در ق

ی که تواند با این مبان ای دارند نمی توانند مبنا قرار گیرند و انسان مطالبی را که اهمیت فوق العاده جای بحث دارند نمی

ر مباحث د ثالثاًمبانی نیز بحث کنیم. ایم که در مورد  آماده ثانياًجای خدشه و بحث دارد اثبات کند و بدان معتقد شود. 

ساس سنخیت گوییم استدالل مالصدرا بر ا تشریف نداشتید ما بینونت را از نظر عقلی و نقلی اثبات کردیم لذا میقبل که شما 

 .درست است امّا بینونت با عقل و نقل اثبات شد

 

 بر اساس بینونت هم استدالل درست است.سؤال: 

 بینونت صحیح نیست.خیر، بر اساس  پاسخ:

 

 بر اساس عدم سنخیت آیا اشیاء کماالتی دارند یا خیر؟سؤال: 

اند، هیچ کمالی که مربوط به حضرت حق باشد ندارند، اگر سنخیت  بر اساس عدم سنخیت، اشیاء نقص محض پاسخ:

نباشد، اشیاء نیاز، فقر و نقص ای باشد کمال است، امّا اگر سنخیت  باشد، اشیاء از سنخ وجودند، وجود هم در هر مرتبه

 آید. اند اگر در خدا باشند، نقص خدا الزم می محض هستند پس چون نیاز مطلق و نقص محض
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 اند. اشیاء معدومسؤال: 

اند، قیاس و نسبت نقص مطلق به خدا  کنید که اشیاء نقص و نیاز محض حکم عدم را دارند، شما را تصدیق می پاسخ:

 غلط است.

 

 اند امّا خودشان کمالی دارند. به خدا نقصنسبت سؤال: 

 این نوع از کمال )کمال اشیاء( در مورد خدا کمال نیست. پاسخ:

 

 نهایت و کامل دارد. حد و تعّین این کمال را کنار بگذار در این صورت اصل کمال را خداوند به نحو بیسؤال: 

 سنخیت.باز به بحث مبنایی برگشتیم. یعنی بحث اصالت وجود و  پاسخ:

 

 کنیم اشیاء کماالتی دارند یا خیر؟ خیر. اصالً ما قایل هستیم که سنخیت بحث مبنایی نیست امّا سؤال میسؤال: 

 کمال موجود در زید که محدودیت دارد و بالغیر است نسبت به خدا نقص است. پاسخ:

 

 بله.سؤال: 

 پس این نیست. پاسخ:

 

 است؟امّا آیا خداوند فاقد این کماالت سؤال: 

 طفره نروید. پاسخ:

 

 روم. ابداً طفره نمیسؤال: 

 اگر موجودات و اشیاء ممکنه نقص باشند پس در خدا راه ندارند. پاسخ:

 



49 
 

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

www.daralsadegh.ir 

 پس اصالت الوجود را پذیرفتید.سؤال: 

 خیر. پاسخ:

 

 وقتی که وجود ندارند و هیچ هستند و عجزاند پس اصالت الوجود را پذیرفتید.سؤال: 

 .اند سنخیت چون اشیاء و موجودات با او بینونت دارند در نتیجه نسبت به خدا نقص محضبنابر عدم  پاسخ:

 

 یعنی عدم هستند.سؤال: 

 در ارتباط با او حکم عدم را دارند. پاسخ:

 

 حکم عدم را دارند یعنی چه؟سؤال: 

محض، فقر محض و نقص چون این موجودات با حق بینونت دارد، هر چه که با حق بینونت داشته باشد، نیاز  پاسخ:

 محض است پس اگر اشیاء نقص محض باشند در خدا راه ندارند.

 

 .((ِإْن ِمْن َشْي ٍء ِإالَّ ِعْنَدنا َخزاِئُنه)) اند پس شما قایل به اصالت وجود هستید.  اینها همه ماهیّت عدمیسؤال: 

، عقالً سنخیت، استدالل درست است. در دو جلسه باز رفتید سراغ مبنا، ما به اینجا رسیدیم که در ارتباط با مبنای پاسخ:

 و نقالً عدم سنخیت را اثبات کردیم.
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 پی نوشت ها:

 

 3ـ الحدید: 4

 .42ـ  ر.ک: فصوص/7

 ـ چون در جلسه قبل در مورد اول و آخر بحث شد.3

 .482، ص7و التوحيد للصدوق، باب اسماء اهلل تعالي، ح 4/477، 7الباب األوّل، حـ  االصول من الكافي، کتاب التوحيد، باب آخر و هو من 1

ـ سؤال فوق مبهم است، اگر مقصود اثبات سنخيت به خاطر اطالق مفهوم شيء بر خالق و کائنات است این سؤال در ارتباط با بحث سنخيت است 0

 و در بحث سنخيت به تفصيل پاسخ این سؤال داده شده است.

 .421، ص7، و التوحيد للصدوق، باب اسماء اهلل تعالي، ح4/477، 7صول من الكافي، کتاب التوحيد، باب آخر و هو من الباب األوّل، حـ اال6

 ، طبع ایران.27/722، 43ـ بحار االنوار، ح2

 ای فليس شيء أبطن منک.« أنت الباطن فليس دونک شيء»ـ مجمع البحرین: و في الحدیث 8

 .4/114، 0و وفاته، ح صلي اهلل عليه و آله و سلم الكافي، کتاب الحجة، ابواب التاریخ، باب مولد النّبيـ االصول من 2

 .6/441ـ اسفار  41

 ـ م: جهت اینكه اگر سنخيت نباشد استدالل درست نيست را هم بيان کنيد.44

آن ذات مقدس نيستند تا بخواهيم بگویيم ترکيب از شيء و ال س: جهتش این است که اگر سنخيت نبود تزاحم معنا نخواهد داشت، زیرا اشياء سنخ 

 شيء بوجود آمده است. اگر سنخيت نباشد، تزاحم نخواهد بود و اگر تزاحم نباشد ترکيبي در کار نيست چون ترکيب از یک شيء و شيء دیگری که

 از سنخ او نيست، معنا ندارد.

 اوست نه اینكه کماالت از او تراوش نموده باشند.[ ـ ]یعني مالک همه کماالت اوست، معطي همه کماالت47

ـ مباحثي که در آینده خواهيم داشت، مسأله عليت است که آیا گفتن علت تامّه ی اصطالحي نسبت به خداوند متعال درست است یا خير؟ در 43

ورت است، بحث عليت، بحث علم و اراده، بحث مكتب وحي این تعبير صحيح است یا خير؟ این مسأله در فلسفه چگونه است؟ و در عرفان به چه ص

ن حقيقت یفناء في اهلل، بحث تجلّي، بحث لقاء اهلل، حدوث و قدم، جبر و اختيار و... بعد از تعطيلي به فضل پروردگار مطرح خواهد شد و حوزه به ا

ات مرجع ما هستند البته با حفظ جایگاه عقل و اثب بيشتر توجه داشته باشد مطلبي که مورد قبول همگان است یعني کتاب و عترت در همه ی مسایل

دی بر اخداوند و وحي توسط آن. و بعد از این استفاده از وحي هم باید با تعقل باشد و این باید به گونه ای شود که مطالب معارفي و حقایق اعتق

منبع صحيح اخذ شود و از منابع که خود آنان در این مسایل اساس وحيي که با دو قيد صحت استناد و روشني داللت است، استوار باشد تا مطالب از 

فوظ حتردید و تبدل رأی دارند اخذ نشود، اگر چنانچه همت بر این شد که از کتاب و عترت اخذ کنيم، اختالف برداشت و اختالف نظر به جای خود م

 است و آنگاه باید با گفتگو و بحث طرف مقابل را قانع کرد.

 .440ـ البقرة : 41

 .42ـ االنفال: 40

 اذا ابتدأ بالدعا بدأ بالتحميد هلل. عليه السالم ـ الصحيفة السجادیة، الدعا األوّل، دعائه46
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 اشاره:

به قلم توانای متفكر بزرگ شيعه حضرت عالمه آیت « ی فصوص الدین در آیينه محي»کتاب مستطاب 

که جلد اول آن چاپ و منتشر شد  صفحه تنظيم شده 4611اهلل حاج شيخ مرتضي رضوی در دو جلد و 

 اما متأسفانه جلد دوم آن هنوز ...

 ی های اسرار را عقب زده و چهره مقام در این کتاب پربار با مهارت بسيار باالیي پرده این محقق عالي

های آنها را به نمایش گذاشته است و با  خواران و پشت پرده الدینيان و صدرایيان و ریزه واقعي محي

ی براندازی پرستان برا نظيری روشن نموده که بيگانگان و بيگانه رت علمي بسيار باال و دقت نظر بيقد

ها که نكردند. نورالصادق جلد دوم مخطوط این کتاب با عظمت را تقطيع و به تدریج  معارف ثقلين چه

هيختگان حق طلب و کرده تا به جلوه و جالل خود بيفزاید. از دانشمندان و فر در این فصلنامه منتشر 

نظير را به دقت مطالعه نمایند تا حقایق برایشان  ی این کتاب بي شود که ادامه آزاد اندیش تقاضا مي

ی جعفری در اعماق جانشان رسوخ نموده و هرگز خود را از صراط  آشكار و حقانيت معارف حقه

 مستقيم قرآن و عترت جدا نسازند.

 

 ی فصوص محی الدین در آیینه

 «عالمه آیت اهلل حاج شيخ مرتضي رضویحضرت »

 

 تفسير قرآن با معيارهای تعبير خواب:
 

 ابن عربي ، مالصدرا و صدرائيان امروزی به چند اصل معتقدند:

 است.« مجردات»ـ خیال از 1

 .«الوهم هو السلطان االعظم»ـ وَهْم نیز از مجردات است و محی الدین می گوید 2

 هستند.« اصالت»بودنشان دارای ـ مجردات به دلیل مجرد 3

 

 پس وهم و خیال نه تنها ارزش دارند بل ارزش اساسی مال آن هاست. نتيجه:

 محی الدین در سخنان بعدی به تفسیر قرآن بر اساس وهم و خیال و با معیارهای تعبیر خواب و تفأل، می پردازد.
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عربی را ارائه کرده باشم: روزی خانمی از منسوبین، چند  ابتدا یک مثال از خودم می آورم. تا نمونه ای از معیارهای ابن

روزی مهمان ما بود شوهر این خانم وفات کرده بود. در یکی از شب ها خوابی دیده بود، خوابش را به من نقل کردند که 

 می گوید:

ه شده بودم، وضعیت سخت خستدیدم در کنار خیابان تک و تنها ایستاده ام، کسی یا وسیله ی نقلیه ای نبود تا بروم، از این 

ناگاه یک سواری آمد و در پیش پای من ایستاد. راننده گفت: بیا، بفرما، من به سوی حرم می روم. سوار شدم و با احساس 

 شیرین آرامش و راحتی، رفتیم.

ود دو ماه، در تعبیرش گفتم: به او بگوئید به زودی ازدواج خواهد کرد و شوهرش نیز از سادات خواهد بود. پس از حد

خانم با یک آقای سید، ازدواج کرد. آشنایان از این تعبیر من متعجب شده بودند. من هم به اصطالح بادی در غبغب انداختم 

که: بلی دیگه، ما اینیم دیگه، فردا پس فردا است که صوفی عارف شویم و مانند آقای ... در کراماتمان یک جلد کتاب 

 بنویسیم.« اه مجلدات بعدی هم باز باشدالبته به عنوان جلد اول که ر»

 

 اينک معيارهای اين تعبير:

 ـ کنار خیابان تنها ایستاده و منتظر بوده بدیهی است زنی که در سن و سال ازدواج است حتماً منتظر شوهر است.1

 ـ از ایستادن خسته شده از زندگی مجردی و تنهائی خسته شده.2

 ایستاد آن که در انتظارش بوده رسیده.ـ کسی با سواری آمد و پیش پای من 3

 ـ صاحب خودرو او را سوار کرده بار زندگی او را به عهده گرفته.4

 ـ گفته است به طرف حرم می روم نسب به سادات می رساند.5

ـ پیش پای من ایستاد حتی در دوران های مرد ساالری نیز مردها به خواستگاری می رفتند و نیز به حضور زنان می 1

 دند.رسی
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گویند این تکلیف تکلّف آمیز، در اثر عجله حضرت آدم، به طور تکوینی به عهده مردها آمده است. زیرا او در آغاز تنها 

بود، هنگام خواب حوّا را از دنده چپ او خلق کردند. از خواب که بیدار شد موجود شبیه به خود را دید با این فرق که او 

شه ی تبعات و تالی های موضوع، با عجله به سوی او دوید و پیش پایش نشست. بدین مؤنث بود، آدم بدون تأمّل و اندی

 سان نسل مذکر او به این تکلیف گرفتار شدند.

 البته افسانه ای است بر اساس اسرائیلیات و مبتنی بر فیکسیسم در مسئله پیدایش آدم.

نظر علمی اسالم را در پیدایش آدم که نه بر اساس فیکسیسم است و نه بر اساس ترانسفورمیسم  «تبيين جهان و انسان»در 

 مطلق، توضیح داده ام.

همان طور که تعبیر خواب باال توسط من نیز هیچ دلیلی بر صحتش وجود ندارد. ممکن است تطابق تعبیر، صرفاً یک اتفاق 

 ه ام که محقق نشده اند.بوده است. ده ها خواب بل صدها خواب تعبیر کرد

 

موسی با غضب و شدت آمد ریش »ابن عربی با این معیارهای معبرانه آیات را تفسیر کرده و در فص هارونی می گوید 

 «هارون را گرفت که چرا نگذاشتی بنی اسرائیل به عمل مقدس گوساله پرستی خودشان به راحتی و آرامش ادامه دهند.

 مکتب محی الدین با بیان لخت و عریان می گوید: و شیخ محمود شبستری از ورّاث

 بدانستی که دین در بت پرستی است                  مسلمان گر بدانستی که بت چیست
 

عربی را در تفسیر چند آیه براساس معیارهای مذکور، مالحظه می فرمائید و می بینید که تفسیر او  اکنون وارونه کاری ابن

 گفتم برای بعضی ها سخت دلنشین است اگر خودم آن عبارت توضیحی را نیاورده بودم بی تردید مانند تعبیری که در باال

عده ای سخت به آن معتقد می شدند. همان طور که عده ای کتاب کرامات آقای ... را می خوانند و محظوظ می شوند. ابن 

 عربی می گوید:
 

اگر نوح در دعوت قومش، دعوت به تشبیه و دعوت به تنزیه را جمع می : ـ فلو انّ نوحاً جمع لقومه بين الدعوتين الجابوه

 کرد، قومش دعوت او را می پذیرفتند.
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بر اساس جبر عمیق و ازلی که محی الدین معتقد است اگر نوح مطابق فرمایش ابن عربی نیز عمل می کرد و  ـ4 تأمل:

مان نمی آوردند. زیرا محی الدین در فص شیثی مشروحاً دعوت می کرد، باز آن قوم ای« جمع بین التشبیه و التنزیه»به 

هر کس و هر قوم از خدا گرفته همان خواهد بود نه کم و نه زیاد. حتی دعا « عالم اعیان ثابته»توضیح داد که آن چه در 

کردن یک عمل بیهوده است. بل حتی خود خدا نیز نمی تواند حکمت مشیئت خود را نقض کرده و سرنوشت کسی را 

وض کند. پس اگر نوح جمع بین الدعوتین هم می کرد باز آن قوم ایمان نمی آوردند و سرنوشت قطعیشان غرق شدن در ع

طوفان بود. مقدر بود نوح بیاید و جمع بین دعوتین نکند و آن مردم نیز نپذیرند. پس اینجا یعنی در رفتار نوح با قومش 

امه ریزی مشیئت جمع بین دعوتین بود، هم نوح عمل می کرد و هم جای اگر مگر، نیست یک باره بگو: اگر در آن برن

 آنجاست.« اگر»آنان می پذیرفتند. و دیگر تمام. جای این 
 

 در فص شیثی شعر منسوب به خیام نیز بررسی شد که:

 می خـورن مـن به نــزد او سـهل بود              من می خورم و هر که چو من اهل بود

 گـر می نخـورم علـم خـدا جهـل بود              می خـوردن من حق ز ازل می دانست 
 

طراق آن بر طم« اعیان ثابته»و گفته شد: محی الدین تنها پیام دو بیت خیام را آورده و فقط با مطرح کردن عالم خیالی 

 افزوده است.

 

ار منسوب به خیام، توضیح دهم و روشن کنم که محی در آنجا سعی کرده ام آشنائی محی الدین را با اشع استدراک:

وشته ای در ترکیه ن« ککلیک»الدین این موضوع را نیز از دیگران گرفته است. هنگام نوشتن جلد دوم مطلع شدم مؤسّسه 

منتشر کرده که از آثار محی الدین است و او در آن نوشته بیت هائی از خیام نیز آورده  «البلغة في الحكمة»تحت عنوان 

 است. سپس دیدم دائرة المعارف اسالمی نیز این موضوع را آورده است.

 

اساساً یک آدم جبری آن هم جبری که محی الدین به آن معتقد است، چرا بحث می کند، چرا کتاب می نویسد، چرا  ـ7

 مثالً دیگران را روشن کند و چرا... و... .می خواهد 
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دین یعنی تنزیه خدا با تنزیه مطلق، بدون ذره ای آمیزه از تشبیه کماً و کیفاً، و شرك یعنی تشبیه با هر صورت، با هر  ـ3

 تصور و با هر تصویر. و در اینجا مباحث گذشته را تکرار نمی کنیم.

دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَ نَهَارًا فَلَمْ و قال )) (4)((اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراًلهم )) ـ فدعاهم جهاراً ثمّ دعاهم اسراراً ثم قال

پس نوح آنان را آشکارا دعوت کرد، سپس دعوت کرد دعوت خصوصی )هم عمومی و هم  :(7)((یَزِدْهُمْ دُعَاءِى إِلَّا فِرَارًاً 

آمرزش بخواهید از »اسراراً بر گرفته از قرآن است( سپس به آن قوم گفت: خصوصی دعوت کرد ـ لفظ جهاراً و 

و نوح گفت: خدایا من دعوت کردم قومم را شب و روز پس دعوتم برایشان نیفزود «. پروردگارتان که او آمرزنده است

 مگر گریز و بیزاریشان را.

 

وذ هم به تشبیه و هم به تنزیه دعوت می کرد )نع صلی اهلل علیه و آله و سلم اگر نوح نیز مانند پیامبر اسالم  قيصری :

 باهلل(، آنان از او فرار نمی کردند، همین سخن از خود محی الدین نیز خواهد آمد. همان طور که در باال هم گذشت.

 

د ه همه چیز را آفریده معتقد بودنقوم نوح، خودشان میان تشبیه و تنزیه را جمع کرده بودند. آنان به خدائی ک -1تأمّل: 

ما ))و بت هایشان را شفیع هائی می دانستند که واسطه میانشان با خدا هستند. همان طور که خود قیصری در آیه آورده: 

پس اگر نوح با جمع بین  .(1)((اهلل هؤُالءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اهلل قُلْ أَ تُنَبِّئُونَو )) (3)((نَعْبُدُهُمْ إِالَّ لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى

 و بیهوده می گشت.« تحصیل حاصل»التشبیه و التنزیه، می آمد کارش 

 

چون آن مردم اهل تشبیه هم بودند و بت می پرستیدند اگر نوح عنصر تشبیه را در دعوتش قرار  قيصری می گويد:

 کرد. صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبر اسالممی داد مناسب حال آنان می شد و اطاعت می کردند همان طور که 
 

کدام بت و تشبیه قریش را تایید کرده است!؟! نکند محی الدین و قیصری داستان  صلی اهلل علیه و آله و سلم شگفتا!!! رسول خدا

؟!  آن دارد ـ سلمان رشدی ریشه در« آیات شیطانی »را باور کرده اند و کتاب « غرانیق»دست ساز مشرکین قریش و افسانه 

وارثان  بعداً حرفش را پس گرفت. اما محی الدین و صلی اهلل علیه و آله و سلم حتی مفتریان داستان مذکور نیز می گویند پیامبر

 امروزیش دست از موضوع بر نمی دارند، ابن عربی با این روند دنبال چه هدفی است؟
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یح و تنزیه عین پیام بل مبنای پیام قرآن است. این هم افترای صرابن عربی و قیصری هر دو می گویند این جمع بین تشبیه 

 به قرآن.

 

وقتی که به دلیل محبت شان به مظاهر جزئیه که بت هایشان بوده، نتوانستند دعوت را  قيصری ادامه می دهد:

 باطن وجود و ذات و صفاتتان را با وجود ویعنی از خدا بخواهید  ((اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً))بپذیرند، نوح گفت: 

شان پی ریزی شده اند. یا به دلیل این « عین»ذات و صفات خدا، اما باطن آنان از نوح بیزار شد. زیرا نفس ها بر محبت 

 که توانشان بر وادار کردن نفسشان به این پذیرش، نبود... .
 

بر اساس مقام های ساختگی خود که برای خدا ساخته می ـ در چند برگ پیش و در مجلد اول دیدیم که محی الدین 2

گوید: خدا در مقام احدیت باید تنزیه شود )و در عین حال اضافه می کند که: در این مقام جائی برای تنزیه نیست( و در 

هرشان هستند ظا مقام واحدیت هم تشبیه و هم تنزیه هر دو باید باشند. زیرا کائنات از آن جمله انسان در این مقام عین خدا

 ظهور خدا و باطن شان باطن خداست.
 

قوم نوح به ظاهر عالَم و ظاهر بت ها و ظاهر خودشان توجه داشتند به طوری که از باطن خودشان  قيصری می گويد

اطن خودشان ب (( می گوید به باطن تان توجه کنید اما آن مردم نتوانستند این کار را بکنند واْسَتْغِفُروا...خبر نداشتند آیه ))

 را که خداست بپرستند و در همان پرستش بتهای ظاهری ماندند.
 

 این همان سخن است که شبستری خیلی خالصه در یک بیت آورده است بگذار تکرار کنم:

 بدانستی که دین در بت پرستی است                  مسلمان گـر بدانستی که بت چیست
 

خدا و باطن بت باطن خداست و با این نیت بت را می پرستیدی بهترین دین را داشتی  یعنی اگر بدانستی که ظاهر بت ظاهر

 بل اصل و اساس دین یعنی همین و هر دینی غیر از این باطل است.

؟ بت ها را شکسته و ریز، ریز کرد و به زیر پا انداخت صلی اهلل علیه و آله و سلمبنابراین معلوم نیست چرا پیامبر اسالم 

به مردم بگوید ظاهر و باطن بت هایتان را بشناسید و با این نیت آنها را بپرستید. بی تردید ابوجهل، ابوسفیان و...  کافی بود
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همه می پذیرفتند و آن همه ماجراها پیش نمی آمد. و اساساً خود مشرکین قریش بر این باور بودند وگرنه هیچ موجود 

 هستی نمی داند. عاقل مجسمه چوبی یا سنگی را خدای آفریننده ی

 

خیالی و ظهور و تجلّی است. که در این کتاب، بطالن و تخیّلی و واهی « وحدت وجود»ـ همه این سخنان مبتنی بر 3

بودنشان در جاهای متعدد، به شرح رفت و مکرر بحث شد که اگر خدا متظاهر بالذات یا متجلی بالذات، متظاهر به وجود 

و وجودش متحرك و متغیر می شود و چنین موجود قهراً مرکب، و نیازمند اجزای  خود، متجلی به وجود خود باشد ذات

 خود و مخلوق اجزای خود است. و دیگر تکرار نمی کنم.

 

نقل کالم شیخ و بیان آن را این زمان »... ـ شرح فارسی در اینجا فصّ نوحی را رها کرده و ادامه نداده است و با جمله4

ختم کرده است. بدیهی است این تصمیم به خاطر شدت فضاحتی است که در برخورد ابن  ، سخن را«بگذار تا وقت دگر

عربی با آیات قرآن، هست. اما اگر من به جای شارح فارسی بودم و به وحدت وجود، متجلی بالذات بودن خدا، متظاهر 

می پذیرفتم. زیرا پذیرفتن اینها و  بالذات بودن خدا، باور داشتم، هیچ عیبی در کار محی الدین نمی دیدم و همه آنها را

 پرهیز کردن از این بحث محی الدین، مصداق پذیرش اصل و نپذیرفتن فرع است.

 

و نوح در مورد قومش می  ـ و ذکر نوح عن قومه انّهم تصامموا عن دعوته، لعلمهم بما یجب عليهم من اجابة دعوته:

گوید که آنان خودشان را به کری و ناشنوائی زدند. زیرا می دانستند که با پذیرش دعوت او چه چیز )و چه تکلیف سنگینی( 

 به عهده شان می آمد.

 

آنان انگشتانشان را در گوش هایشان می کردند که سخنان  ((:مجَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فىِ ءَاذَانهِ))سوره نوح  7ـ آیه 1توضيح: 

 نوح را نشنوند.

ـ می گوید چون آنان می دانستند اگر دعوت را بشنوند باید بپذیرند زیرا اطاعت از پیامبر واجب است. لذا گوش هایشان 2

 را می بستند تا نشنوند و این تکلیف به عهده شان نیاید.
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یابند که  ـ صوفیان ـ در می «علماء باهلل»پس  اليه نوح في حق قومه من الثّناء عليهم بلسان الذّمّ:فعلم العلماء باهلل ما اشار 

 نوح با زبان نکوهش در واقع از قومش تمجید کرده است.
 

 فقط خودش است زیرا هیچ کس غیر از او چنین برداشتی از آیه نداشت و ندارد. «علماء باهلل»ـ منظورش از 1 توضيح:

این است: آن مردم به قدری بافرهنگ و فهمیده بودند، می دانستند که اگر پیام را بشنوند باید اطاعت کنند زیرا مرادش 

 اطاعت پیامبر واجب است. پس ظاهر آیه حاکی از نکوهش آن هاست اما باطنش آنها را مدح می کند.

 

ا َو اْسَتْكَبُروهمان آیه نگاه هم نکرده است ))ـ محی الدین به قدری تند و بی مهابا می رود حتی به جمله آخر 1 تأمل:

(( تا بداند که قوم نوح متکبر بوده اند و تکبر به اجماع اسالم شناسان حتی به اجماع صوفیان نیز بزرگ ترین نماد اْسِتْكبارًا

ادند، محی نمی دـ عطف تفسیر ـ می گوید آنان به دلیل تکبرشان به پیام نوح گوش « و»جهل و نادانی است. آیه با حرف 

 الدین می گوید به دلیل فرهیختگی و هوشمندیشان.
 

، دلیلی برای نکوهش آن قوم نبوده و نیست زیرا وجوب اطاعت به آنان متوجه نشده و «علمای باهلل»ـ بنا به نظر این 2

 می کند؟مرتکب گناه و عصیان نشده اند. پس به چه علت و به چه جرمی ظاهر آیه و آیه ها آنان را نکوهش 
 

شناس، نشان دهنده اوضاع فکری جامعه در عصر محی الدین است که شرایط  ـ اینگونه تفسیر قرآن، در نظر یک جامعه3

و وضعیت فکری و اندیشه ای و زمینه روان اجتماعی طوری بوده که او می توانسته اینگونه عقل مردم را به بازی بگیرد و 

ختصری از این شرایط اجتماعی آن عصر را در برگ های آغازین جلد اول توضیح نام تحریف قرآن را، نوآوری بگذارد. م

 دادم.
 

ـ هر آدم عاقلی که این سخنان ابن عربی را مشاهده کند، می بیند که با این تفسیر فالنامه ای و اتخاذ روش خواب گزاران 4

ویژه محی الدین، که رسماً و عمالً روش  و معبران می توان همه چیز قرآن را عوض کرد، که انصافاً صوفیان کردند به

 را با کمال گستاخی به کار گرفته است. «اسالم بر عليه اسالم»و  «قرآن بر عليه قرآن»
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باید اذعان کرد که هیچ کسی مانند سعید نفیسی ماهیت صوفیان و تصوف را )از جهتی ( درك نکرده است. او می گوید: 

بود که عده ای از ایرانیان از هند وارد می کردند تا بتوانند زیست غیر اسالمی تصوف یک تاکتیک برای تخریب اسالم 

 خود را توجیه کنند. و نیز انتقام شکست آئین زردشت را از اسالم بگیرند.
 

ربی ع و نیز مباحث اخیر در مسیحیت گرائی محی الدین، را آوردم تا روشن شود که ابن« محی الدین و خرقه»و من مبحث 

در فرانسه به خوبی تشخیص داده « لجنه ی اسقف ها»در دربار پاپ، و « ستاد براندازی اسالم»ی او در اسپانیا و  و عقبه

بودند که تصوف در یک طرح جدید کاربرد بزرگ در شکستن کمر مسلمانان دارد. این بار تصوف هندی با عناصری از 

تی م افتاد و سخت مؤثر افتاد و خیلی زود به ثمر نشست حاندیشه ابلیسی غربی توسط محی الدین اسپانیائی به جان اسال

 خود محی الدین در پایان عمر خود ثمره و ثمرات آن را مشاهده می کرد و با ابراز شادمانی ، مشعوفانه شعر می سرود.
 

ده اند که بو« نگی تهاجم فره»افراد متعددی در کنار محی الدین و پس از او تا به امروز بوده اند که سلسله جنبان این تز 

من از ترس غوغاگران و شیفتگان ناآگاه امروزی مکتب محی الدین، نتوانستم در مورد آنها کار تحقیقی ارائه دهم و روشن 

کنم با اینکه ابن عربی مراوده با دربارها را محکوم می کند، قیصری چه کاری در دربار مغول داشته؟ و در درون کاخ وزیر 

 ص الحکم شرح می نوشته.ناآگاه مغول بر فصو
 

قیصری در مقابل نهضت علمی و فرهنگی عالّمه حلّی شکست خورد و راهی مصر گشت، چرا و چگونه و برای چه؟ـ؟ ـ؟ 

رانسوی ف« اوژن اوبن»و یا در عصر صفوی سفرای اروپائی با چه کسی رابطه برقرار کردند، چه بذرهائی را کاشتند؟ ـ؟ یا 

یجان در زمان قاجار ذهن چه کسی را منحرف می کرد؟ مراوده اروپائیان در دوره حکومت در شهرهای خراسان و آذربا

 پهلوی ها به ویژه در دوران محمد علی فروغی چگونه و برای چه بود؟ و با چه کسانی بود؟
 

)به اصطالح خود اروپائیان( این روباه  هانری کربنآری همه این مسائل را بایگانی کردم که مبادا... ، تنها مقاله ای در مورد 

 حیله گر، در این کتاب آوردم.
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ـ کار محی الدین در این بخش از فص نوحی وارونه کردن اسالم نیست بل مضمحل کردن قرآن و اسالم، و داغان کردن 5

ر نمی ین گونه تفسیاصول دین است. که شرح فارسی ناچار شده آن را رها کند. زیرا هیچ بنی بشری سخن و کالمی را بد

ود از می ش« الهام»کند و این تنها از بنی جن و فال بینان هندی و خواب گزاران خرافی اندیش، ساخته است که برایشان 

اسپانیا به مراکش، تونس، الجزایر و مصر بروند، سپس الهام می شود که به ممالک شرقی اسالمی بروند، و در قونیه فعالیت 

ی پیدایش کثیف ترین فرقه ها آماده کنند، فرقه هائی که شنیع تر از آنها در تاریخ بشر پدید نگشته و کنند و زمینه را برا

سوگمندانه این که در پاك ترین جامعه و در پاك ترین سرزمین، پدید شدند. اما چه کنم نه شجاعت نوشتن دارم و نه 

 صدرویان امروزی با همه ایمانشان، به هوش می آیند:

 چاره خود کن که شد دینت غوی         ر بود ای صــد رَویدرد دینت گ
 

علم الراسخون في العلم باهلل واسمائه و صفاته، الذین هم اصحاب الكشف ـ قیصری به دنبال سخن محی الدین می گوید: 1

ة، الثّناء عليهم في الحقيقو الشهود، معني ما اشار عليه نوح في حق قومه، سرّاً بلسان الذّم من حيث صورة الشریعة، و هو 

و ذلک الّنهم قبلوا دعوته بالفعل ال بالقول، فانّه دعاهم الي االسم الظاهر و عالم الملک ثم الي االسم الباطن و هو عالم 

نهم االملكوت، ثمّ الي الفناء في اهلل ذاتاً و وجوداً و صفة و فعالً، و لم یف استعداد هم بالتّرقي الي هذا الكمال، فسّدوا آذ

من اجابة دعوته مكراً و حيلة، ليدعو عليهم بظهور الحق، بالتجلّي الذاتي بصفة القهاریّة فيحصل لهم الكمال المدعوّ اليه 

بلسان نبيّهم باجابة دعائه، فدعا عليهم و اوصلهم الي کمالهم ـ رحمة منه عليهم ـ في صورة النقمة، کما یشاهد اليوم في 

یقدر علي استخالص نفسه من تلک الخصلة الذميمة و تحصل المالمة بسببها کل حين، انّه یطلب من ابتلي  بامر منهي ّ، ال

آنان که در علم الهی و در علم صفات و علم  من الحاکم افناء نفسه بلسان قاله و حاله ليخلصه منها. و هذا حال العارفين:

قل می کند( نکته ای را که نوح به آن اشاره کرده، در اسماء الهی ، راسخ هستند در این سخن نوح )که قرآن از زبان او ن

می یابند زیرا آنان اصحاب کشف و شهود هستند. ظاهر سخن نوح نکوهش و مطابق شریعت است اما در حقیقت مدح و 

ثنای آن قوم است. زیرا آنان دعوت نوح را در عمل پذیرفته بودند نه در زبان )و معلوم است که پذیرش عملی بهتر از 

عالم »که « اسم باطن»دعوت می کرد سپس به « عالم مُلک»و « اسم ظاهر»ذیرش زبانی است(؛ زیرا نوح آنان را به پ

 که ذاتاً و وجوداً و صفه و عمالً فانی در خدا شوند.« فناء فی اهلل»است دعوت می کرد، سپس به « ملکوت



61 
 

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

www.daralsadegh.ir 

)و به اصطالح(  (1)ه مراتب، ندیدند، چاره جوئی کردندرا با این سلسل« فناء فی اهلل»و چون در خودشان توان رسیدن به 

ریختند. گوش هایشان را بستند و دعوت نوح را نپذیرفتند تا نوح نفرینشان کند و )در اثر نفرین( آنان را (2)نقشه و طرحی

 به کمالشان برساند و این یک رحمت بود از ناحیه او بر آن قوم در صورت نقمت.
 

سی مرتکب گناهی می شود و چون نمی تواند خودش را از آن خصلت نکوهیده برهاند و آثار همان طور که دیده شده ک

مالمت آمیز آن هر زمان متوجه او می شود، از حاکم می خواهد که او را بکشد و نفسش را فانی کند، و به زبان حال و به 

 زبان قال می خواهد که خالصش کنند. و این حال عارفان است.

 

را « عارف»است پس دقیقاً معنی « عارف»درست است اگر قوم عنود، لجوج، نادان و بی فرهنگ قوم نوح ـ  1 تأمل:

شناختیم. آب در کوزه و ما تشنه لبان می گشتیم و این همه می نوشتیم، توضیح می دادیم، نمی دانستیم خودشان در یک 

 عبارت کوتاه معنی عارف بودنشان را دقیقاً روشن کرده اند.
 

می دانستند که او حقیقتاً رسول خدا است و پیام او را نیز کامالً می فهمیدند و به آن ایمان آورده  وم نوح علیه السالمـ ق2

بودند، برای این که دقیقاً به هدفی که نوح می خواهد برسند، کاری کردند که بال بیاید و آنان را سریع تر و زودتر به آن 

 هدف برساند و رسانید)!!!(.
 

شود  را نپذیرفت تا به دست سربازان اسالم در بدر کشته صلی اهلل علیه و آله و سلم نابراین، ابوجهل نیز دعوت پیامبرـ ب3

 و آسان تر و زودتر به لقاء اهلل برسد.

 

آیا این سخنان شیخ اکبر و عالمه قیصری ، ارزش جواب دادن یا ردیه نوشتن و یا بیان غلط بودنش، را دارد؟ اما من چاره 

خانمان برانداز، مخرب دین، منحرف کننده « افيون»ای ندارم زیرا برخی دانشگاهیان و برخی حوزویان در احیای این 

، به شدت می کوشند. هم دارای فکر روشن و دانشمندانند و هم مردم فرهنگ جامعه و کور کننده ی بينش روح اجتماعي

درست )مانند قوم ابتدائی و بی فرهنگ، بی سواد قوم نوح که در برزخ میان  21را دعوت می کنند: ای مردم بیائید در قرن 

، باشیم.( آن قوم را سمبل می زیستند. و قرآن آنان را سمبل گمراهی و کودنی می داند (1)عصر تاریخ و عصر پیش از تاریخ
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اندیشه و تفکر خود قرار دهیم. در این دعوت انگیزه غرب زدگان معلوم است که درست در مسیر فعالیت های ابن عربی 

 قرار دارند. اما آن عده از دین داران و آن عده وطن خواهان چرا؟... . هانری کربنو 

 ا خطرناك محی الدین و قیصری جواب داده و ردیه بنویسم.در این شرایط من ناچار می شوم به این سخنان پوچ ام
 

توسط ابن عربی و بال خواهی مردم نیشابور، از جمله رقص و آواز نیشابوریان « مالمتیه»ـ از نو موضوع ترویج مسلک 4

رم با آغوش گزیر شمشیر جالدان مغول را یادآوری می کنم که درست با الهام از مکتب محی الدین، مانند قوم نوح از بال 

 برسند.« فناء فی اهلل»و عاشقانه استقبال کردند که به 
 

الزم است اینجا سری به سطرهای اول مقدمه محی الدین در فصوص بزنیم: آن جا که محی الدین می  اسرار الله:ـ 5

 نویسنده شرح، شارحان فصوص از آن جمله «این کتاب فصوص را پیامبر به من داد که به مردم ابالغ کنم»گوید: 

فارسی، می گویند: چون شیخ اکبر در کتاب فصوص اسرار را ـ اسرار اهلل را ـ فاش کرده است اعالم می کند که من این 

ه، و مأموریتی که آن حضرت به من داد صلی اهلل علیه و آله و سلم کار را خود سر نکرده و نمی کنم بل به دستور پیامبر

 می کنم.

عربی مأمور به هویدا  ار را که خدا تا آن زمان نمی خواست کسی به آنها آگاه شود و جناب ابناینک تنها برخی از اسر

 کردن و افشاء کردن آنها شده است، توجه کنید:

 

 را مردم نادان و بی دین و خدانشناس عربی، قوم نوح علیه السالم ـ خداوند )نعوذ باهلل( سخن دو پهلو گفته و تا زمان ابن1

و کودن، معرفی کرده است. محی الدین روشن می کند که آن قوم عالم، آگاه، متفکرتر از مردم امروزی، و خداشناس تر از 

، عاشقان سینه چاك لقاء اهلل، بل از جان گذشتگانی بودند که حاضر  صلی اهلل علیه و آله و سلم اصحاب و امت پیامبر

 ود و زن و بچه شان در طوفان غرق شوند تا به سرعت و بدون طی درجات، به لقاء اهلل برسند.شدند خ

 



63 
 

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

www.daralsadegh.ir 

ـ قرآن با کالم دو پهلو مردم را )نعوذ باهلل( گمراه کرده، سامری و گوساله اش را و بت پرستی بنی اسرائیل را، سخت 2

 را دشمن گوساله پرستی معرفی کرده، هارون را پیامبر آنان را رسوای تاریخ کرده، موسی علیه السالم نکوهش کرده و

سرّ خدا را بر مال کرده که  فهمیده و دانشمند نامیده، تا این جناب خاتم االولیاء آمده و این صلی اهلل علیه و آله و سلم

ی مردم به ذاشتاز طور برگشت با حالت غضب ریش هارون را گرفت و او را تنبیه بدنی کرد که چرا نگ موسی علیه السالم

 عبادت مقدس گوساله پرستی ادامه دهند.
 

نزیه ت»تا زمان محی الدین با سخنان دو پهلو مردم را به  )نعوذ باهلل( صلی اهلل علیه و آله و سلم ـ قرآن و رسول اکرم3

نها در را که ت« مشبّهه»وا داشتند و تشبیه را مطلقاً مصداق شرك دانستند. امت در اثر این گمراهی، آن فرقه بیچاره « خدا

 دند و به آنانمسائل جزئی آن هم به نوعی و آن هم با توجیهات، به تشبیه قائل شدند، این همه سرزنش و نکوهش کر

ستم کردند. اینک محی الدین آمده تشبیه را در فاز بس اصلی و بس اساسی در خداشناسی، دقیقاً هموزن با تنزیه، واجب 

 می داند. و می گوید این راز و سرّ خدا بود که برایتان روشن کردم و شما را به کالهی که به سرتان رفته آگاه ساختم.
 

ولین مقاله از مقاالت مقدماتی همین جلد، ده ها مورد از این قبیل معجزات علمی عرفانی )!( ا« محی الدین»ـ در مقاله 4

محی الدین را شماره کرده ام. و در ضمن مطالب آینده نیز کرامات)!( دیگرش را خواهیم دید. کشف شهود، معجزه و کرامت، 

سوا کردن )نعوذ باهلل( خدا، رسول و قرآن، به کار نیاید، به ویژه خاتم االولیاء بودن، اگر اول برای متهم کردن، سپس برای ر

 پس به کدام درد محی الدین خواهد خورد.

، تبریک گفت که تعزیتی است بر جامعه ی شیعی «صدرویان»عربی را به پیروان امروزی او  باید این نوآوری های ابن

 امروز.

و راسخون در علم  دعوته لما فيها من الفرقان، واالمر قرآن ال فرقان:ـ و علم انّهم انّما لم یجيبوا عربی ادامه می دهد:  ابن

جود و« فرقان»هستند می فهمند که آن قوم دعوت او را نپذیرفتند؛ زیرا در آن دعوت، اصل تفکیک و « علماء باهلل»که 

 است نه فرقان.« قرآن»داشت، در حالی که حقیقت، جمع کردن و 

 



64 
 

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

www.daralsadegh.ir 

رائت است و چون در قرائت، الفاظ و کلمات در کنار هم ردیف می شوند، محی الدین لفظ قرآن از بن واژه ق توضيح:

می گیرد. وگرنه، در زبان عرب قرآن به معنی جمع کردن « جمع کننده»از این ردیف شدن، بهره جسته و قرآن را به معنی 

 نیامده است، بل هیچ کدام از مشتقات قرائت ارتباطی با مفهوم جمع ندارند.

، « زبان شناسی»اصل مسئله، یعنی رابطه لفظ و معنی آن با عمل که تحقق خارجی آن است، صحیح است، و در البته 

 کاربرد بسزائی دارد.« فلسفه تحلیلی »و نیز در « شناخت رابطه زبان با طبع و روان انسان»
 

ا را توضیح دهم آن را در تقابل ب «قارعه»ـ بخش معاد ـ آنجا که می خواستم معنی لفظ « تبیین جهان و انسان»در کتاب 

قرار داده ام: قارئه یعنی منظم کننده، ردیف کننده، سازمان دهنده. و قارعه یعنی از هم پاشیده، داغان کننده، بر هم « قارئه»

 زننده ی یک نظام و یا یک سازمان.
 

یک کار مفید و گاهی سخت الزم است.  این بهره گیری از رابطه الفاظ با معانی و رابطه معانی با تحققات خارجی )عمل(،

معنی می کند نه ردیف کننده و منظم کننده، و قرآن را در تقابل با فرقان « جمع کننده»را به « قرآن»اما محی الدین لفظ 

است نه فرقان. مانند جهل = پوشیدگی ، « قرعان»قرار داده است، در حالی که مقابل قرآن بر اساس معیارهای این علم 

بودن. و جهر = آشکار بودن، بر مال بودن، آشکاری . و امثال این در فازهای متعدد زیاد است. البته در زبان های  پنهان

 ترکیبی مثل فارسی ، کمتر است.
 

فرقان یعنی جدا کننده، از هم متمایز کننده. و قرآن یعنی خوانا، روشن، کالمی که به راحتی سوار زبان می شود، خوانا، 

 خواندنی .

است. « یلتفص»یکی از اسامی قرآن، همان فرقان است یعنی تبیین گر، توضیح دهنده حقایق . به طوری که نام دیگرش 

 این بدین معنی نیست که در مورد چیزی بحث کند و چیز دیگر را وانهد. یا چیزی را مطرح کند و چیز دیگر را وانهد.

کرده است اما نبوت یا کتاب نوح فرقان بود تنها تنزیه را آورده بود  محی الدین می گوید قرآن میان تشبیه و تنزیه را جمع

 و تشبیه را وانهاده بود.

 سپس )خواهیم دید( در بن بست گیر می کند و به توجیه نادرست متوسل می شود.
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. ف استعط« فعلم العلماء...»را نوح دانسته اند، در حالی که به « علم»قیصری و همچنین خواجه پارسا فاعل  تأمل:

است. محی الدین دو ضمیر پشت هم آورده یکی به علماء و دیگری به نوح بر می گردد « دعوته»منشأ این اشتباه ضمیر 

، مرجع ضمیر در این جا پیش تر مذکور است باید «فعلم»می آورد؛ زیرا بر خالف « وعلموا»و نیز او باید در این عطف 

ور که در برگ های پیش از دکتر پورجوادی هم نقل کردم، ابن عربی از صیغه جمع و ضمیر جمع می آورد. اما همان ط

این گونه غلط نویسی ها زیاد دارد. به وضوح پیداست که قیصری و خواجه پارسا درصدد جهت دادن و تصحیح غلط 

شمش را خراب لفظی او بوده اند اما منظور و مراد او را خراب کرده اند. مطابق مثل می خواستند ابرو را درست کنند چ

 کرده و بر او ستم کرده اند.

و هر کس در موضع جمع قرار داشته باشد به پیام تفکیک کننده، گوش نمی  ـ و من اقيم في القرآن ال یصغي  الي الفرقان:

 دهد.

 

 و قیصری انسان ها، گروه ها و افراد را در سه موضع و جایگاه قرار می دهد:

ن که ـ به نظر او ـ جمع بي صلی اهلل علیه و آله و سلمـ گروه یا فردی که در جایگاه جمع قرار دارد، مانند پيامبر اسالم 4

 تشبيه و تنزیه کرده است.
 

 .تنها تنزیه قرار دارد، مانند نوح عليه السالم ـ گروه یا کسي که در جایگاه7
 

 دارد، مانند قوم نوح.ـ گروه یا کسي که در جایگاه فقط تشبيه قرار 3

 

و لذا آنان که موحّد صرف هستند و مجذوبین )صوفیان( نمی توانند میان حق و خلق فرق بگذارند و خدا را  می گويد:

 به خلق تشبیه نکنند.

 

فرقان  نو گرچه فرقان در قرآن نیز هست، زیرا قرآـ و ان کان فيه، فانّ القرآن یتضمن الفرقان، و الفرقان ال یتضمّن القرآن: 

 را در بر می گیرد )شامل آن می شود( اما فرقان قرآن را در بر نمی گیرد.
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ـ نسبت میان قرآن و فرقان بیرون از نسب اربعه نیست: یا مساوی اند، یا اعم اخص مطلق، یا من وجه و یا 1 تأمّل:

 متباین.

فرقان را با تباین تام در تقابل هم قرار خودش می گوید اعم و اخص مطلق، هستند. در حالی که در سطر پیش، قرآن و 

داد. و اگر این تقابل را قرار نمی داد حتی نمی توانست آن بهره گیری زبان شناختی نادرست، را نیز بکند و قرآن را به 

بگیرد. قیصری در مقام توجیه سخن متناقض ابن عربی آمده می گوید: مقام جمع شامل مقام تفصیل « جمع کننده»معنی 

 .ولی مقام تفصیل شامل مقام جمع نیستاست 

برای این اصطالح صوفیانه، دو لیوان آب را در کنار هم در نظر بگیرید، در مقام جدائی و تفصیل هستند. سپس آنها را 

 در یک کاسه روی هم بریزید، می شوند در مقام جمع.
 

تفصیل در آن کاسه نیست. جمع و تفصیل او می گوید در مقام جمع مقام تفصیل هم هست. در حالی که دیگر جدائی و 

هم در عینیت خارجی و هم در عرصه ذهنی و مفهومات، نقیض هم هستند. این تناقض قیصری صحیح نیست و نمی 

که خودش « کثرت در عین وحدت، وحدت در عین کثرت»شود مگر با پایه ی اساسی مسلک محی الدین، یعنی 

 متناقض ترین است و مکرر به شرح رفت.

 

ـ آنچه محی الدین را به این تناقض جدید، وادار کرده این است که به نص قرآن یکی از اسامی قرآن فرقان است، 2

ناچار شده در یک سطر دو لفظ را متباین، و در سطر بعدی اعم و اخص بداند. و او حتی به توجیه قیصری هم توجه 

ه نمونه هایش در جلد اول گذشت( وگرنه خودش به آن نداشته است )و محی الدین از این بی توجهی ها زیاد دارد ک

 اشاره می کرد.

 

ـ بنابر فرمایش جناب محی الدین، یک محی الدین دیگر در جهت انگیزه ها و اهداف خود مطابق همین سُرایش های 3

به جمع  و سلم و آلهصلی اهلل علیه  خواب گزارانه، می تواند کتابی بنویسد و بگوید: ابوجهل در مقام تشبیه بود و پیامبر

 دعوت می کرد، ایمان نیاورد تا به دست سربازان اسالم کشته شود زودتر به فناء اهلل برسد.
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ـ آن دوزخ که محی الدین گناهکاران را در آن ابدی می داند )سپس آن را به یک عشرتکده تبدیل می کند، عذاب را از 4

هستند و به دوزخ نخواهند رفت، پس چه « عارف»اگر قوم نوح و گوارا می داند( جای کدام گناهکار است!؟! « عذب»

 کسی به آن دوزخ خواهد رفت؟
 

پیش تر ـ به ویژه در جلد اول ـ به طور مکرر دیدیم که ابن عربی اصول مکتب خود را یک به یک توضیح می دهد از 

تر می رود یک به یک آنها را نقض  طرفی هرچه پیش تر می رود بر تعداد آنها می افزاید. و از جانب دیگر هر چه پیش

می کند، خودش خودش را به طور مرتب و مستمر تکذیب می کند آن هم در اصول عقایدش. ابن عربی نابغه تر از آن 

ا که گفته اند بعضی ه»است که گفته شود او ندانسته دچار تناقضات پی در پی می شود. فراموشی های آنی ، دارد 

ا این همه تناقضات اساسی یک روش عمدی است. زیرا ـ همان طور که در جلد اول گذشت ام«. فراموش کار می شوند

ـ او دست مخاطب را می گیرد و همراه خود می برد و به تدریج شخصیت فکری او را عوض می کند در هر مرحله ای 

 او را در جوّ دیگری قرار می دهد.
 

محمد شاه قاجار( در قفقاز درس طلبگی می خواند، شب های  گویند در آن زمان که میرزا آغاسی )صدر اعظم حكایت:

ان به ی ایر جمعه به خانه خاله اش می رفت. خاله زن با وقار و فهمیده ای بود و در واقع تربیت میرزا یعنی صدر اعظم آینده

ندگی می کرد. روزی میرزا عهده او بود که هیچ کدام در خواب هم چنین آینده ای را نمی دیدند. خاله بیوه بود، تک و تنها ز

 آغاسی به خاله گفت: آیا می شود من یک بار هم که شده یک آبگوشت مرغ دلخواه بخورم ـ ؟

در آن ایام گوشت مرغ محبوب ترین گوشت بود؛ زیرا هنوز این مرغ های مصنوعي که از پودر استخوان و خون، تغذیه 

اال مي رود قلمبه مي شوند، قدم به عرصه این کره ی زیبای مي کنند و به زور آمپول های شيميایي قد بي حالشان ب

هر کسی در خانه اش مرغانی داشت که معموالً در فصل بهار کرك  پيشين و زار و نزار شده ی امروزی ، نگذاشته بودند.

، رسید )کرچ( شده و روی تخم ها می خوابیدند. اگر در ایام کرکی رعد و برق شدید به گوش جوجه های درون تخم نمی

 جوجه ها جوك زده و از تخم خارج می شدند وگرنه، در اثر شنیدن نهیب رعد در همان داخل قلعه سفید تخم، می مردند.
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برای مردم به اصطالح رعیت، مرغ پروری به خاطر مصرف گوشت نبود، بل یک ممرّ درآمد برای تنظیم اقتصادی خانواده 

را ایفا می کرد، گوشت مرغ « واحد پول»ت بقّاالن سر کوچه، نقش محسوب می گشت، به حدی که تخم مرغ در مبادال

مال افراد ثروتمند بوده، و خیلی ارجمندتر از گوشت گوسفند. میرزا که فقیر زاده بود این بار هوس آبگوشت مرغ کرده 

 است.

 

 خاله گفت: مثالً دلت می خواهد چند تکه گوشت مرغ در آن آبگوشت باشد؟

 از عزا در بیاورم و سیر شوم. ـ به تعدادی که دلی

 ـ آخه با چند تکه سیر می شوی؟

 ـ دو تا ران و یک سینه.

ـ خاله به قربانت، دو تا مرغ می کشم، تمیز می کنم دو تا سینه کامل و چهار تا ران درشت برایت توی آن دیزی بزرگ 

 می پزم.

 ـ پس خودت چه می خوری ؟

گردن و چهار تا دست برای من کافی است. در آن دیزی کوچک برای خودم ـ نترس این شش تکه همه اش مال تو، دو 

 می پزم.

این وعده که خاله داد خیلی مهم بود زیرا هزینه و مصرف دو تا مرغ در آن روز با وضعیت مالی خاله ـ که گرچه محتاج 

بته برای هفته بعد وعده گذاشتند ال دیگران نبود اما فقیر بود، ـ چیز کوچکی نبود. میرزا می خواست از شادی پر در آورد.

 برای ناهار نه شام.

صبح جمعه، خاله دیزی ها را روی اجاقِ تعبیه شده در دیوار خانه )شومینه( بار گذاشت قرتاقورت، می جوشند، چهار 

به  ران و دو تکه سینه در درون آن و دو گردن با چهار دست در درون این، در جنب و جوش هستند، خاله هر از گاهی

دیزی ها سرکشی می کرد گاهی برای تنظیم نمک گاهی برای تنظیم آب. گوشت ها پخته بودند اما خاله برای اینکه سنگ 

 تمام بگذارد می خواست بیشتر بجوشد و بهتر بپزد.
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ن اباز سرکی به دیزی بزرگ کشید، ران ها پخته بود. آب از دهن خاله جاری شد، لب و لوچه اش را لیس زد و یکی از ر

ها را در آورد و خورد و یک دست از دیزی کوچک برداشت و به جای آن در دیزی بزرگ انداخت، بار دوم همان بال را 

 بر سر ران دوم آورد، بار سوم تا ششم همه ران ها و سینه ها را به بزرگواری خود میل فرمود.

 گر کند جنبش هوس مفتون کند       خاله را، وز سیرتش بیرون کند

 

ظهر میرزا آمد کنار سفره نشست، خاله کاسه بزرگی پر از آبگوشت در پیش او نهاد. میرزا گفت: خاله جان این آب سر 

زیاد است قرار است امروز گوشت زیاد بخورم اگر این همه را ترید کنم بخورم گوشت ها لذت الزم را نمی دهند. خاله 

 تهایت باز می شود.گفت: حاال بخور جوانی عالم اشتها است خود به خود اش
 

نوبت به گوشت رسید، خاله بشقاب گوشت را پیش میرزا گذاشت، درست شش تکه گوشت عیناً مطابق اصولی که در 

قراردادشان بود بدون کم و کاست. میرزا نگاهی به دو تا گردن و چهار تا دست انداخت، ابتدا دچار یک تعجب مبهم شد 

زن باشخصیت و موقّر است اصول و تعهدات خودش را نقض نمی کند، یا چشم من  اما فوراً با خود اندیشید: خاله ی من

عیب دارد ران را دست می بیند یا ذهنم اشتباه می کند البد در اصل عهدنامه مان، همین دو گردن و چهار دست بوده. بدون 

 این که چیزی بگوید گوشت ها را خورد.

 عربي . و چنين است ماجرای قيصری با دائي اش ابن

و صد البته امروز، امروز است و منِ صدرائي نه از گوشت مرغان خاله بل از گوشت مرغ مصنوعي تغذیه مي کنم که 

در اواسط عصر صفوی اختراع شده است گر چه در این دوران توسعه و پيشرفت علمي و فكری ، هنوز به جای ران و 

 همم که اگر شعر باال الكي هست )که هست( تقصير شاعر است.سينه، گردن و دست ميل مي کنم، و البته این قدر مي ف

 

و هذه االمّة الّتي هي  صلی اهلل علیه و آله و سلم و لهذا ما اختصّ بالقرآن اال محمّد ـ ابن عربی ادامه می دهد:

 صلی اهلل و به همین جهت )که قرآن شامل فرقان هم هست( اختصاص نیافت به قرآن مگر محمد خير امّة اخرجت للنّاس:

 و این امت که بهترین امت در هدایت عموم ناس است. علیه و آله و سلم
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بهترین امتی هستید که برای هدایت مردم  (4)((:کُنتُمْ خَيرْأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ))ـ اشاره به آیه دارد که می فرماید: 1 توضيح:

 «.جهان برانگیخته شده اید
 

ستند و هم معتقد ه« جمع بین التشبیه و التنزیه»و هم امت مسلمان به  اهلل علیه و آله و سلمصلی  ـ می گوید: هم پیامبر2

 دعوت کرده و می کنند و به همین دلیل امت برتر هستند!!!« جمع»مردم جهان را به این 

 

مقام واال و آن چنان  صلی اهلل علیه و آله و سلم ـ لحن عبارت طوری است که گوئی محی الدین برای محمد1تأمل: 

برتر قائل است که دیگران باید پیامبرشناسی را از او یاد بگیرند. صدرائیان وقتی که با این قبیل جمالت ابن عربی روبه رو 

می شوند، مسحور شده و او را مؤمن ترین فرد می دانند و لقب شیخ اعظم، شیخ العارفین و... را به او می دهند. این صوفیان 

اختگی توجه نمی کنند که محی الدین دقیقاً پیامبر اسالم را )نعوذ باهلل( یک مشرك به معنی تام، معرفی مدرن در اثر خود ب

است.  «خلوص توحید»می کند. پیامبر موحد، پیامبر مشرك می شود. در میان ادیان اولین و بزرگ ترین ویژگی اسالم 

مکتب های مختلف، بدون استثناء و فرداً بفرد، می دانند همه دانشمندان، دین شناسان، متخصصین علوم اجتماعی ، فالسفه 

و گفته اند و به عنوان یک اجماع جهانی پذیرفته اند که توحیدِ اسالم، ناب ترین و خالص ترین توحید است. و اعتنائی به 

ان، این عصر و زم این گروه صوفيان نو پدید درو دانسته اند. « کالعدم»سرایش های محی الدین نکرده اند و او را مصداق 

 گرفتار شده اند. چرا؟ برای« تشبيه خدا»آن قدر در خود و در پيله خود فرو رفته اند که توحيد اسالم را رها کرده و به 

 این که یک مأمور به نام هانری کربن از اروپا آمده و تصوف محي الدین و مالصدرا را تأیيد کرده است.

 

رگز دعوت ه« جمع بین التشبیه و التنزیه»و این امت تا آغاز قرن هفتم به  آله و سلم صلی اهلل علیه و ـ اما این پیامبر2

آمده، « هللید ا»نیز خدا را به مخلوق تشبیه نمی کردند، آنان می گفتند چون در قرآن لفظ « مشبّهه»نکرده اند. حتی گروه 

هو جسم ال »می شود، می گفتند:  پس خداوند دست دارد. اگر از آنان پرسیده می شد: در این صورت خدا جسم

یعنی باز تشبیه به معنائی که ابن عربی می گوید، را نفی می کردند. به طوری که خود محی الدین عقیده آنان «. کاالجسام

را نمی پذیرد و به جمع کردن، دعوت شان می کند. ابن عربی )و قیصری در همین مبحث( گروه مشبّهه را متهم می کنند 
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می تواند به معنی مورد نظر ابن عربی تعبیر شود. اما چون این « جسم ال کاالجسام»ه می کنند. در حالی که که فقط تشبی

گروه هرگز خودشان را اهل تشبیه نمی دانستند مورد تهاجم ابن عربی قرار گرفته اند. بدین سان روشن می شود که امت 

 فقط به تنزیه تنها، معتقد بوده اند. اجماعاً حتی گروه موسوم به مشبّهه، تشبیه را رد کرده و
 

لیه صلی اهلل ع اینک پس از شش صد سال )به نظر محی الدین( گمراهی این بهترین امت، محی الدین از جانب رسول خدا

بل به واسطه او درست از جانب خدا مبعوث می شود که این عقیده اجماعی ِ این بهترین امت را تعویض  و آله و سلم

یر خ»که شش صد سال در اصل و اساس توحیدش در گمراهی بوده چگونه بهترین امت است و به مصداق  کند!!! امّتی

برانگیخته شده مردمان دیگر نقاط دنیا را به توحید نادرست و اشتباه اساسی خود، دعوت کند؟!!! و « امة اُخرجت للنّاس

 هزار!...

 

 

 

 

 

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

 پی نوشت ها:

 

 .41 نوح:ـ 4

 .6ـ  0ـ همان: 7

 .3ـ زمر: 3

 .48ـ یونس: 1

 در این عبارت به معني طرح و نقشه در اصطالح امروز است.« مكر»ـ  حيله، در عربي به معني چاره جوئي است و نيز 0

 ـ همان.6

 ده ام.منطقه و محل زندگي قوم نوح و عالَم گير نبودن طوفان نوح، را توضيح دا« تبيين جهان و انسان»ـ در 2

 .441ـ آل عمران:8
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 اشاره:

ای در بزرگداشت مرحوم قاضي برگزار شد که آقای جوادی آملي پيامي به آن کنگره  ش کنگره4321در سال 

فرستاد و در آن پيام با الهام از مثنوی مولوی عشق را بر تعقل مقدم داشته و به نوعي به وحدت وجود و موجود 

 اعتراف نموده است.

به آن  «بياني پيرامون پيامي»ای در پاسخ پيام آقای جوادی آملي تحت عنوان  این اثر گرانبار مقاله ی نویسنده

 نماید. کنگره ارائه داد که نورالصادق آن را تقدیم خوانندگان عزیز مي
 

 

 ی قاضی پیرامون پیام استاد جوادی آملی برای کنگره

 «آیت اهلل سيد ابراهيم سيد علوی»

 

 آغاز سخن
دعوت رسمی آقای داننده مدیر کل ارشاد اسالمی تبریز را برای عضویت در هیئت علمی کنگره آقای  1391اسفند ماه در 

ی که شد، جاهای قاضی، پذیرفتم. در چندین جلسه هفتگی شرکت کردم و قطع نظر از برخی کارهای اجرائی که مطرح می

 حتماً ثبت و ضبط شده است.دادم که  آمد، نظراتی می از مطالب علمی سخن به میان می
 

لیکن در همان اوان، احساس کردم که بر فضای کنگره باد تصوف وزیده و برخی از دوستان محمد حسین طهرانی )الله 

 اند. زاری( و شیخ علی پهلوانی )سعادت پرور( بر جنبه عرفانی کنگره سایه افکنده
 

ارسال گردید، با اینکه من عضو هیئت علمی کنگره بودم و برخی مقاالت بعداً دو شماره ماهنامه از کنگره بیرون آمد و به من 

ها که مشحون از تناقضات و مطالب  وارده را هم برای من فرستاده و نظر خواهی کرده بودند اما از محتوای این ماهنامه

د و حتی ا نیاورده بودنخبر بودم و مطالب مرا درباره تفسیر منسوب به آقای قاضی و برخی مطالب دیگر ر سست بود، بی

ا ه ی شفاهی مرا به بهانه ویراستاری تغییراتی داده و چاپ کردند. که در اینجا مجال نقد و بررسی این ماهنامه مصاحبه

 شود. ها و تناقضات می نیست و هر که با حوصله آنها را پی بگیرد متوجه ضعف

االشارات و »جمعه محترم با کالمی از پورسینا در کتاب کنگره در فضای معنوی ایام مبارکه غدیر خم آغاز شد و امام 

در تعریف زاهد و عابد شروع به سخن کرد. کتابی که شارح محقق آن نصیرالدین طوسی گفته: ابن سینا در این « التنبیهات

نگره سبک ککتاب دانش های صوفیه را سامان داده است. شگفتا، در کنگره مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی نیز به همین 

 را آغاز کرده بود.
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شخصی ممکن است رسماً صوفی محسوب نشود لیکن آنکه دانش های صوفیه را مطرح می کند و آنها را باور داشته 

 باشد، من حیث ال یشعر، صوفی است که عمالً آب را به آسیاب صوفیان می ریزد.
 

ات مثنوی مولوی )دفتر سوم( پیامی به این کنگره و آقای جوادی آملی با الهام از یک حکایت و ماجرای عشقی از کلی

 (1فرستاد.)
 

 ام، مگسی بزرگ بر روی شیشه شد، شب در عالم رؤیا دیدم در اتاق خود نشسته فردای روزی که کنگره رسماً آغاز می

ویی تای درشت انداخت و بر روی پ ی در، یا پنجره نشست و مگسانی کوچکتر دور او گرد آمدند. آن مگس بزرگ فضله

که چهارال جلوی درب انداخته شده بود افتاد، فرزندم محمد را صدا زدم و گفتم: آن مگس کش را بیاور اینها را پراکنده کنم 

 ی آن فضالت روی آن ریخت. و این کار را کردم، به محمد گفتم این پتو را بیرون ببر و بتکان که همه
 

ن کسانی کنم. لیک دانم و آن را تکلیف تلقی نمی من خواب را حجت نمیالبته صبح، تعبیر آن رؤیا آشکار شد، هرچند که 

توانند رؤیای مرا مردود  های عرفانی او دانسته و قبول دارند، نمی عربی را مأخذ بسیاری از بافته های ابن که خواب

 بشمارند.

ی اوست. با دقت مطالعه  فیانههای مالی روم و سخنان صو در هر حال پیام آقای جوادی آملی را که برگرفته از آموزه

 کردم.

 گردد: نکاتی را در آن مورد نقد و بررسی قرار دادم که تقدیم می

 

 نقد و نظر
 

 خلقت عالم و آدم -اول 
اولین مطلبی که در این پیام جلب توجه می کند، متفاوت نشان دادن خلقت انسان کامل: انبیاء و اولیاء و دیگر انسان های  

 معمولی است. 

قطع نظر از احادیث بویژه اخبار طینت در بُعد تاریخی و کالمی، انسان ها از دیدگاه قرآن بر اساس فطرت برابر آفریده 

 (7(()وَ امْتَازُواْ الْيَوْمَ أَیهُّا الْمُجْرِمُونَ))شده اند و تفاوت ها بر اثر عملکردها است 

 

 نمونه هایي اشاره مي شود: آیات قرآني در برابری خلقت انسان ها فراوان است که به 
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وَ قَدْ خَابَ مَن  *قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّئهَا  *فَأَلهْمَهَا فجُورَهَا وَ تَقْوَئهَا * وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّئهَا ))

 (3(()دَسَّئهَا

إِلَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ  *ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ  *لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ فىِ أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ))

 (1(()الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيرْ ممَنُونٍ
 

 (0(()...إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاکِرًا وَ إِمَّا کَفُورًا))

 
 وجه گزینش فرشته و انسان

 نکته دیگر قرآنی است:اما گزینش انسان و فرشته برای رسالت، بر اساس علم خاص خداوندی، 

 (6(()اهلل یَصْطَفِى مِنَ الْمَلَئكَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اهلل سَمِيعُ  بَصِيرٌ))

 (2(()اهلل أَعْلَمُ حَيْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ))

 

 رهزنی ابلیس و استثنای بندگان خالص 
اما عدم امکان رهزنی ابلیس نسبت به پیامبران و اولیاء خدا چیزی است که خداوند متعال آن را فرموده و ابلیس هم به آن اعتراف 

 دارد. خداوند پس از خلقت آدم به فرشتگان و ابلیس فرمان سجده داد همه سجده کردند جز ابلیس. 
 

 (8(()تَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّکَ مِنَ الصَّغِرِینَ.قَالَ فَاهْبِطْ مِنهْا فَمَا یَكُونُ لَکَ أَن تَ))
 

 *إِلَّا عِبَادَکَ مِنهْمُ الْمُخْلَصِينَ *قَالَ رَبّ  بمِا أَغْوَیْتَنىِ لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فىِ الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِیَنهَّمْ أَجْمَعِينَ ))

 ( 2)((إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَکَ عَلَيهْمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغَاوِینَ. *قَالَ هَاذَا صِرَاطٌ عَلىَ  مُسْتَقِيمٌ 
 

 کید شیطان ضعیف است

البته خداوند متعال در پیکار ابلیس و انسان با بیان حقایقی که خود ابلیس بدان اعتراف دارد به بشر دل و جرأت داده است 

 فرمود: 

 (41(( )الشَّيْطَانِ کاَنَ ضَعِيفًا.إِنَّ کَيْدَ ))
 

 داوری نهایی 

 در نهایت امر، ابلیس و داوری او در روز حشر به طرز زیبایی در قرآن آمده است:
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  لىِنَ وَ قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضىِ  الْأَمْرُ إِنَّ اهلل وَعَدَکُمْ وَعْدَ الحْقّ  وَ وَعَدتُّكمُ  فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ مَا کاَ))

رِخِكُمْ وَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لىِ فَلَا تَلُومُونىِ وَ لُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْ

 (44)((يمٌ.مَا أَنتُم بِمُصْرِخِىَّ إِنىّ  کَفَرْتُ بِمَا أَشْرَکْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِ

 کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْانسَانِ اکْفُرْ فَلَمَّا کَفَرَ قَالَ إِنىّ  بَرِى ءٌ مِّنکَ إِنىّ  أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ))

 (47)((الْعَلَمِينَ.

 

 تقابل طریقت و شریعت

 آمده است: در قرآن کریم داستان موسی علی نبینا و آله و علیه السالم با آن مرد صالح )خضر(

 ( 43)((قَالَ ذَالِکَ مَا کُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلىَ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا))

 

 چکیده داستان:

گاه دهیم تا به گِردگاه دو دریا برسیم وقتی به گِرد به یوشع بن نون گفت پیوسته به راه خود ادامه می موسی )علیه السالم(

 فراموش کردند و آن ماهی به دریا جست و راه خود را رفت.دو دریا رسیدند ماهی خوراکی خود را 
 

موسی به یوشع گفت: چاشت ما را بیاور که راستی از این سفرمان رنج فراوان دیدیم. یوشع گفت آیا یاد داری که در کنار 

 گفت: این آن تخته سنگ جا گرفتیم من فراموش کردم و از آن ماهی غفلت نمودم. شیطان آن را از یاد من برد. موسی

ندگان ای از ب همان چیزی است که ما به  دنبال آن هستیم و از راهی که آمده بودند رد پای خود را گرفته و برگشتند. بنده

 هایی به وی آموخته بودیم.  ما )خضر( را دیدند که به او دلی مهربان داده و دانش
 

 ای به من یاد بدهی.  وختهتوانم به دنبال شما باشم تا از آنچه آم موسی گفت: آیا من می
 

 خضر گفت: تو هرگز توانایی صبر با من را نداری. چگونه صبر توانی به چیزی که به آن، آگاهی نداری. 

 موسی گفت: انشاء اهلل مرا شکیبا خواهی یافت و امر تو را نافرمانی نخواهم کرد. 

 

ی آن را یادآوری کنم. پس هر دو روانه گشته  نکتهخضر گفت: پس اگر به دنبال من آمدی از هیچ چیز نپرس تا من خود 

 تا سوار کشتی شدند. خضر آن را سوراخ کرد. 
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 موسی گفت: آیا آن را شکافتی تا مردم آن را غرق سازی کاری شگفت و ناروایی کردی.
 

 خضر گفت آیا نگفتم: تو، توان صبر با مرا نداری؟ 
 

 کارم، مرا سخت نگیر.  موسی گفت: فراموش کردم مرا بازخواست نکن و در

راه افتادند تا به پسر بچه ای برخوردند. خضر او را کشت. موسی گفت: آیا یک بی گناهی را کشتی بی آنکه او جرمی 

 انجام داده باشد؟ کار ناشناخته و ناپسندی کردی. خضر گفت: آیا به تو نگفتم تو هرگز توان صبر با مرا نداری؟ 
 

 جع به چیزی از تو پرسیدم دیگر با من هم صحبت نباش که از سوی من عذری یافتی. موسی گفت: اگر از این پس را
 

روانه شدند تا به یک آبادی رسیدند از اهالی آن طعام خواستند و آنان مهمان نوازی نکردند و موسی و خضر دیواری را 

 دیدند که می خواست بریزد. خضر آن را مرمت کرد و به پا داشت. 
 

 می خواستی دستمزدی بر آن کار می گرفتی. موسی گفت: اگر 
 

خضر گفت: اکنون وقت جدایی میان من و تو است و اینک تو را از حقیقت آنچه نتوانستی بر آن شکیبا باشی، خبر می 

 دهم.
 

یر بود گکردند خواستم آن را معیوب کنم که در سر راه پادشاهی باج  اما آن کشتی؟ از آن بینوایانی بود که در دریا کار می

 گرفت. که هر کشتی )سالم( را به زور می
 

اما آن پسر بچه؟ پدر و مادر مؤمنی دارد بیم آن داشتم که آن پسر با سرکشی و کفر خود آن دو را به زحمت اندازد. ما 

 تر جایگزین او سازد.  تر و حق شناس خواستیم پروردگارشان فرزندی پاك
 

یمی در شهر بود و زیر آن دیوار گنجی پنهان برای آنان بود و پدرشان هم مرد صالحی و اما آن دیوار؟ آن، از آنِ دو بچه یت

بود. پروردگار تو خواست آن دو یتیم به سن رشد رسند و گنج خود را بیرون آورند و این مهر و محبت خداست و من این 

 (14کار را به رأی خود نکردم. )

 
 

 تذکر چند نکته
 یک داستان رمزی است و از حوزه تکلیف و تشریع بیرون می باشد. السالمـ داستان موسی و خضر علیه 1
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ـ عملکرد خضر خاص خود او بوده و آنها را بر اساس علم غیب و آگاهی های خفیّه انجام داده است. لیکن عمل موسی 2

 شریعتی است که او برای دیگران اسوه و سرمشق است و تکلیف عمومی است.

اداره می کند نه دانش های خفیه و علوم غریبه هرچند که آنها در جای خود برای صاحبانشان ممکن ـ جامعه را قانون 3

 است کمال باشد.
 

 روایت کرد که فرمود:  ـ  هشام بن سالم از امام صادق علیه السالم4

  (15)موسی از خضر داناتر بوده است. ((؛عليه السالماعلم من الخضر ين موسکا))

 

 و هم او در حدیث دیگر فرمود: 

 ((؛ اتبعه یاعلم من الذ ين موسکامان اعلم من آصف و ين سلکا))

 

 (11)سلیمان بن داوود داناتر از آصف بن برخیا بوده و موسی بن عمران داناتر از کسی بود که از وی پیروی کرد.

 

جدایی می اندازند و اخالق را در حد پایین پس کسانی که در حوزه ها بین اخالق نظری و عملی و حكمت نظری و عملی 

تر از عرفان شهودی و وجودی قلمداد می کنند و در تربیت جوانان، مسائل پیچیده معرفت شناسی را مطرح می سازند 

البته به تناقض گویی و نفی و اثبات بی حاصل می افتند و از شاخه ای به شاخه ای دیگر می پرند خدمتی شایان انجام نمی 

 .دهند

 

زنند و از سوی دیگر چنان امر را ناممکن  از سویی سخن از شهود ذات حق و عرفان وجودی )وحدت وجود( دم می

آفرینند و  آورند که همانند ذات، نامتناهی است و شبهه می دانند و حرف از فعل خدا به میان می حتی برای انبیاء می

الهی نامتناهی است چون نامتناهی است وجود غیر، محال است. کنند: )حقیقت ذات اقدس  گویند و تصریح می متشابه می

کنند که خدمت  ای را به این مسائل سرگرم می شود آیت او( و، عده گردد می چون وجود غیر، محال است کل جهان برمی

 کنند. خدایی نمی

 
 مراحل سه گانه عرفان-دوم 

 

 ایشان عرفان را در سه مرحله آورده: اخالق، شهود عرفانی، عرفان وجودی )وحدت وجود(. 
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کند نه در ادامه حیات و پس از مرگ و لقای الهی. برخالف استاد  گویا او این سه مرحله را برای انسان در دنیا مطرح می

اند،  و چون حجاب تن و تعلقات مادی مانع داند عالمه طباطبائی که او انسان را تا در این دنیاست در حال سلوك می

سد ر یابد لیکن پس از مرگ و رسیدن به کمال ممکن در پرتو عمل به شریعت که به علم حضوری می لقاء تحقق نمی

 یابد که عالم همه محضر خدا است. شهود تحقق می
 

 ریاضت نفس

 به عنوان یک انسان کامل فرمود: علیه السالم امیرمؤمنان

جز این نیست، این نفس من است او را  ...((؛یاروضها باالتقو ينفس يو انما ه))

سازم تا در روز از خوف بزرگتر، ایمن آید و بر  دهم و رام می با تقوا ریاضت می

 (17ها، استوار باشد...) ها و لغزشگاه پرتگاه
 

 از نظر آن امام بزرگوار برنامه ریاضت نفس:

 ترین درجه آورده شده در حالی که که بارزترین فضیلت اخالقی است و در این پیام منزلت آن در پایین اوالً تقواست

اضة یعة ریالشر)) شریعت است ثانیاًو ( 48(()وَ إِنَّکَ لَعَلىَ  خُلُقٍ عَظِيمٍ))ترین انسان فرمود:  خداوند در حق کامل

دوام بخشیدن  رابعاً( و 21های حکیمانه است.) عادات و بررسیآن با چیرگی بر  به ثمر نشستن ثالثاً و (42(()النفس

های شریعت،  برنامه ((:هیعة صالح البریالشر))و درباره شریعت فرمود ( 74((.)اضة نفسه انتفعیمن استدام ر)) به آن است

 صالح و مصلحت اندیشی برای مردمان است.
 

نیا دهیم چنین است که د اگر مراد، آخرت باشد چنانکه توضیح می «اذا ظهرت الحقایق بطلت الشرایع»اما جمله صوفیانه 

 کشتگاه است و در آخرت درو، و برداشت محصول. اما اگر مراد اعم باشد حرف نامربوطی است.
 

 

 رؤیت در دنیا یا آخرت 

 نویسد: استاد عالمه طباطبائي در تفسير الميزان در جمع بندی مسئله لقاء اهلل چنين مي

کالم خدای متعال آشکار می شود این است که آن علم به نام رؤیت و لقاء آنچه از 

شود آنجا جایگاه  برای مردمان صالح از بندگان خدا در روز قیامت حاصل می
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چنین تشرفی است اما در این دنیا که انسان دل مشغولی به بدن خود دارد و در عمق 

ه لقاء و آن علم ضروری نیازهای طبیعی فرو رفته است و راه سلوك و رسیدن ب

 (22است،)
 

در اخالق جهاد اوسط است که بین عقل و نفس است و در »اما بیان آقای جوادی آملی این است که همه اینها در دنیاست 

د از گوی خواهم بفهمم، دیدن سخت است. قلب می گوید من می عرفان جهاد اکبر است که بین عقل و قلب است. عقل می

. الهی عقل گوید الحذر الحذر»گوید:  و این همان چیزی است که همشهری ایشان می« ساخته نیست باید دیدفهمیدن کاری 

 (23)« عشق گوید العمل العمل. آن گوید دور باش این گوید زود باش.

 

 بارکشان غول بیابان

بندند که حرف خدا و اولیاء معصوم  شگفتا، اینان از متشابه گویی چه طرفی می

نشانند و از تفسیر  و کالم مالی روم و دیگر درویشان را بر کرسی می را گذاشته

 به رأی آیات و احادیث إبائی ندارند.

 مالی روم گفت:

 نی گپ دل علی النـار الدخـان             خود هنر دان دیدن آتش عیان   

 و نيز:  

 

 و محالخون به خون شستن محال است            آفـت ادراك، آن حـال و قـــال

 پرستیم. یعنی باید خدا را دید و بس، بقیه مفهوم است و ما مفهوم نمی

 
 سوم ـ تقسیم نوع جهاد

مطلب دیگر در این پیام تقسیم جهاد است به اصغر، متوسط و اکبر بر پندار سه گانه انگاری باطن انسان و جدا دانستن 

حکم عقل و قلب و نفس که جهاد اصغر را همان جهاد یا دشمن خارجی دانسته و جهاد متوسط را جهاد عقل با نفس 

 گوید فرق اخالق و عرفان این است که او می انگاشته میند و جهاد اکبر را جهاد عقل با قلب که قلمرو متفاوت دار
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کوشد ببیند و در اخالق جهاد اوسط است که بین عقل است  خواهد بفهمد و آدم خوبی بشود، و این آدم خوبی است که می

لب قخواهم بفهمم، دیدن سخت است،  گوید من می و نفس، در عرفان جهاد اکبر است که بین عقل است و قلب. عقل می

 باید دید. گوید از فهمیدن کاری ساخته نیست، می

ز بیند و ا ها را اعم از الهی و غیر الهی پر آفت می ریزد که علوم و دانش او با این مطلب، شالوده تفکر صوفی را می

 مقوله خون.

 
 قیاس مع الفارق

خارج از حواس ظاهری و باطنی،  عالم مادی و محسوس قابل مشاهده مستقیم و غیر مستقیم به مسائل کامال معنوی و

قیاس مع الفارق است. مثالً گاهی در جواب سؤال از فرق حق و باطل از رهگذر تمثیل شخص چهار انگشت میان گوش 

گذارد که فاصله بین حق و باطل چهار انگشت است که هر چه دیدی حق است و هر چه ندیدی باطل.  و چشم خود می

  در حالی که چنین نیست.

 
 قلب در قرآن و اخبار عقل و

 اند وآن عبارت است از عامل فهم و ادراك و شعور.  در قرآن کریم عقل و قلب تقریباً به یک معنا آمده

 ( 71(()وَ مَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارُ االَخِرَةُ خَيرْ لِّلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ))

 (70(( )لهَمْ قُلُوبٌ لَّا یَفْقَهُونَ بهِا وَ لهَمْ أَعْينُ  لَّا یُبْصِرُونَ بهِا))

 (76(()لَاکِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتىِ فىِ الصدور))

 (72(()القلب فيالعقل ))فرمود:  علیه السالم و علی

خواهند برای عشق مِيداني  داده مياین اصطالحات من درآوردی جز از صوفيه نيست که قلب را در برابر عقل قرار 

 دهند وگرنه چه تضادی ميان عقل و قلب متصور است تا آن تقابل و رویارویي جهاد اکبر ناميده شود یا چيز دیگر.

این بود چند نکته برجسته در آن پیام و مطالب دیگری هست که اگر آن پیام با دقت خوانده شود و با تفکرات جالل الدین 

سنجش به عمل آید کامالً روشن خواهد شد که آنها از کجا گرفته شده است و به نام عرفان اسالمی مطرح  رومی در مثنوی

 گردد. می
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 پی نوشت ها:

 

 ، به نقل از سایت اطالع رساني ایشان چاپ شده.4324آذر  -42شماره ـ این پيام در هفته نامه بعثت 4
 

 یگدیگر جدا شوید.ای مجرمان از  ؛02یس: -7
 

ها را به او الهام فرمود، قطعا کسي که  سوگند به جان آدمي و آنكه او را مستوی و برابر ساخت، فجور، بدیها، تقوا و پاکيزگي ؛41-2شمس:  -3

 آن را تزکيه کرد رستگار شد و آن که او را آلود زیانكار گردید. 
 

آفریدیم سپس او را فروتر از همه فروتران برگردانيدیم جز کساني را که ایمان آورده و کارهای قطعا انسان را در بهترین ساختار  ؛6-1تين: -1

 پایان است. اند که برای ایشان پاداشي بي شایسته انجام داده
 

يم پس او را شنوای آزمائ ی به هم آميخته آفریدیم، مي آیا بر انسان روزگاری گذشته که چيز یاد شدني نبود ما او را از نطفه ؛3-4انسان: -0

 بينا قرار دادیم ما او را ره نمودیم یا سپاسگزار است یا ناسپاس.
 

 گزیند. و راز این گزینش را سر بسته فرموده و گذشته است. خداوند از فرشتگان و مردمان رسوالني بر مي ؛20حج:  -6
 

 خداوند داناتر است که رسالت و مسئوليت را کجا نهد. ؛471انعام:  -2
 

 تواني بزرگي بفروشي بيرون شو تو از فرو مایگاني. از آن فرود آی تو در آنجا نمي (؛48-43) 43اعراف:  -8
 

شان را جز بندگان خالص از ایشان را اغوا  آرایم و همه ابليس گفت چون مرا اغوا کردی در روی زمين امور را بر ایشان مي ؛17-32ـ حجر: 2

 ای نيست جز پيروانت از گمراهان. مستقيم من همانا تو را بر بندگان من، سلطهکنم خداوند فرمود این است راه  مي
 

 ی شيطان سست و ضعيف بوده است. قطعاً کيد و نقشه ؛26ـ نساء: 41

 

جز  ای نداشتم ی خالف دادم من بر شما سلطه شيطان پس از پایان کار گفت خداوند شما را وعده حق داد و من شما را وعده ؛77ـ ابراهيم: 44

اینكه شما را فرا خواندم و شما برای من پاسخ مثبت دادید پس مرا نكوهش نكنيد خویشتن را سرزنش نمائيد من فریادرس شما نيستم شما هم 

 فریاد رس من نيستيد من، به آنچه شما پيشتر شریک قرار دادید کافرم. 

 

که کافر شد، شيطان گفت من از تو بيزار هستم من از پروردگار جهانيان همانند شيطان آنگاه که به انسان گفت کافر شو! وقتي  ؛46ـ حشر: 47

 ترسم. مي
 

 . 61ـ کهف:43
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 سوره کهف. 87تا  61ـ ترجمه آیات 41
 

 .13حدیت  28صفحه  3تفسير عياشي جلد  -40

 

 .12حدیث  413صفحه  3تفسير عياشي جلد -46

 

 .10نهج البالغه، نامه  -42

 

 .1قلم:  -48
 

 . 410/ 4فهرست غرر و درر و شرح خوانساری   -42
 

 .0/476فهرست غرر و درر و شرح خوانساری  -71
 

 .0/321فهرست غرر و درر و شرح خوانساری   -74
 

  .707/  8الميزان   -77

و اما  القيامة فهناک موطن التشرف بهذا التشریفو الذی ینجلي من کالمه تعالي ان هذا العلم المسمي بالرؤیة و اللقاء یتُمّ للصالحين من عباد اهلل یوم »

 «في هذه الدنيا و االنسان منشغل ببدنه، منغمر في غمرات حوائجه الطبيعيه و هو سالک بطریق اللقاء و العلم الضروری...
 

 چاپ نخست. ،32الهي نامه، شماره  -73
 

اخروی برای کساني که ایمان دارند و پارسا هستند بهترین است. آیا تعقل زندگاني دنيوی جز بازیچه و دل مشغولي نيست و حيات  ؛37انعام:  -71

 کنيد؟ نمي
 

 بينند. فهمند و چشماني که با آن نمي هایي است که با آن نمي برای آنان دل ؛422اعراف:  -70

 

 گردند. هایي که در سينه است کور مي شود ولي دل نمي ها نابينا  البته چشم ؛16حج:  -76

 

 .034/ 1به نقل از شرح نهج البالغه  . 22فروزانفر، احادیث مثنوی/  -72
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 اشاره:

ی کساني که دخالت فلسفه در شناخت  دليل از ادلّه47ی فاضل و پژوهشگر حوزه در این اثر گرانبار ابتدا  نویسنده

دليل اول را فعال در این پردازد که نورالصادق شش  دانند مطرح کرده و به پاسخ علمي آن مي خدا را صحيح مي

 های بعد. نماید و بقيه را انشاءاهلل در شماره شماره تقدیم خوانندگان عزیز مي

 

  عقل و دامنه حجیت آن و رد فلسفه و عرفان صوفی

 «علي اکبر جوکار )محقق حوزوی(»

 

 دخالت نابجای فلسفه در علم نحو

  . باب اشتغال1

 تواند متوجه معلول وقتی یک علت تمام توجه آن به یک معلول است در همان حال نمیدر علوم عقلیّه یک قاعده داریم که 

چ در تواند مشغول بستن یک پی دیگر شود مثالً وقتی دست ما مشغول بستن یک پیچ در روبرو است در همان لحظه نمی

ه نیم پشت سر را در همان لحظتوا کنیم با همان چشم بدون واسطه نمی پشت سر شود و یا وقتی داریم به روبرو نگاه می

 ببینیم. 
 

« اکرمت»گویند فعل  کنند می نگاه می« زیداً ضربت غالمَه»و « زیداً اکرمته»ای با این دیدگاه وقتی به مانند  اکنون عده

دیگر در تقدیر گرفته شود تا زید را « اکرمت»را نصب دهد و لذا باید یک « زیداً»تواند  مشغول نصب ضمیر است و نمی

 در تقدیر گفت. « اهنت»است و برای نصب زید باید یک « غالمه»مشغول نصب « ضربت»صب دهد و همین گونه ن

چیست؟ همه قبول دارند که « اکرمت زیداً نفسه» و « اکرمت زیداً ایاه» در « نفسَه» و « ایاه»گوییم عامل نصب  به آنها می

 شد و همین« نفسه»و « ایاه»و بعد متوجه نصب مؤکد یعنی است که اول مشغول نصب زید شد « اکرمت» عامل آن همان 

بینی که همین فعل، زیداً را به عنوان مفعولٌ به گرفت ولی ناگهان  به وضوح در معنی می« زیداً اکرمت»گوییم در  طور می

میر د متوجه ضمتکلم فعل را متوجه ضمیر کرد پس ماهیّت آن همان ماهیّت تأکید است که اوّل، فعل مشغول زید شد و بع

شد و این در دو لحظه است نه در یک لحظه و خوب است برای تصدیق صحّت این کالم به معنای آن توجه کنی که عرف 

و « زید را اکرام کردم او را»گویند  آورند و می در می« زیداً»همه مردم چه در عرب و عجم معنای همین فعل را بر سر 
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زید را »م گویی در نظر کسی نیست بلکه می« اَهنت»تر است که اصالً معنای  اضحو« زیداً ضربت غالمه»آنچه گفتیم در 

کنیم و ماهیّت آن همان ماهیّت بدل است که  می« غالمه»فعل را متوجه « ضربت»و ناگهان بعد از نصب آن توسط « زدم

 «.ضربت زیداً غالمه»گوییم  می
 

ود ش که کوفیّون است نه بصریّون که فکر کردند ادبیات را می با مقداری توجه دانستی که حق در باب اشتغال همان قول

ریزی کردند که بسیار از استعماالت مردم به دور است در حالی که ادبیات باید  جوالنگاه فلسفه قرار داد و لذا ادبیاتی را پی

مجرد یک قواعد خشک و دور ای برای انتقال آن معانی به دیگران نه  کاشف از قواعد جاریه بر زبان مردم باشد و وسیله

 از معنای متفاهم مردم. 

 

  . باب تنازع۲

توانند یک معلول شخصی واحد داشته باشند یعنی اگر یک معلول شخصی  پر واضح است که دو علت در آنِ واحد نمی

ذا متعدد و لشود  واحد تصور کنیم )که در مقام فرض تصوّر آن کمتر از اتم است زیرا یک مولکول از چند اتم تشکیل می

است و هر جزء آن را یک علت می تواند ایجاد کند و از محل بحث خارج است و حتی یک اتم هم از اجزاء دیگر تشکیل 

 شود.  تواند آن را محقق کنند زیرا باعث اجتماع نقیضین می شده( دو علت نمی
 

 بیان:

 گوییم: شد میبا« ج»باشد و نام آن معلول « ب»باشد و علت دوم « الف»اگر علت اول 

« ب»نیاز از  است بی« ب»معلول « ج»هست و از آن جهت که « ب»نیاز از  است بی« الف»معلول « ج»از آن جهت که 

 نیست که در این صورت جمع بین هست و نیست شد که محال است. 

ا نام این قاعده رتوانند در آن واحد بر یک محل بکوبند اکنون که  تر هم دو شخص با دو چکش نمی مثال عرفی ساده

ول استحالة توارد العاملین علی معم» بود به ادبیات هم وارد کردند و نام آن را « استحالة توارد العلتین علی معلول واحد»که 

رود و ادبیات مسیر  یابند آستین توجیه باال می گذاشتند و زمانی که در استعمال عرب و عجم خالف آن را می« واحد

 کند.  معنا را گم میفطری و هماهنگی با 
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 چند مثال و توجیه اکثر نحویّین:
 

 «اسماع»گویند: مضاف الیه  )دعاء ابی حمزه رحمه اهلل( در مانند این مثال می« خُذ باسماعِ و ابصار اعدائی و حُسّادی»: 4

 توانند به اعداء اضافه شوند.  با هم نمی« ابصار»و « اسماع»حذف شده است زیرا 

 

یک « بشری»باشد و برای « هدی»گویند: جار و مجرور یا باید حتماً متعلق به  می (4(()بُشْرَى  لِلْمُؤْمِنِينَهُدًى وَ )) :7

ور ط باشد که حذف شده است و همین« لهم»یک « هدی»باشد و برای « بشری»در نظر گرفته شود و یا متعلق به « لهم»

  و ... (7(()هَاؤُمُ اقْرَءُواْ کِتَابِيَه))در 
 

فقط مفعولٌ به، برای یکی از افعال است و بقیه باید در ضمیر « عمراً»گویند:  می «زید اَخَذ و سبَّ و ضَرَبَ و قتل عمراً» :3

 نشود که محال است. « توارد العوامل علی معمول واحد»عمل کنند تا 
 

مثال غلط است و حتماً یا باید بگویی  تواند فاعل هر دو باشد و لذا این نمی« الزیدان»گویند:  می« اتی و ذهب الزیدان»: 1

 «.اَتیا و ذهب الزیدان»و یا « اتی و ذهبا الزیدان»

 

 :گوییم در جواب می
اگر چه آوردن چند فعل یا شبه فعل بر سر یک معمول و یا اضافه کردن چند مضاف به یک مضاف الیه فی نفسه استعمال 

ابصار اعدائی و مانند ورود  چند فعل بر یک مفعولٌ به( و گاهی غیر کمتری دارد و گاهی فصیح است )مانند خذ باسماع و 

است  «اتی الزیدان و ذهبا»تر از آن  است و فصیح« أتیا و ذهب الزیدان»که فصیح آن « اتی و ذهب الزیدان»فصیح )مانند 

ند عامل بر سر یک معمول به که خارج از باب تنازع است( اما هیچ کدام از موارد باب تنازع هیچ استحاله عقلی ندارد و چ

 شوند. راحتی وارد می

خواهند از  عوارضی هستند که یا می...« ذهب، اتی و »شود مانند  آنچه در ادبیات به عنوان عامل خوانده می زیرا اوالً:

 ضرب و قتل»و یا بر کسی واقع شوند مانند « اتی و ذهب الزیدان»و « اتی زید»یک فاعل و علت صادر شوند مانند 

دهد تا بفهماند که آن مرفوع، فاعل آن  و لذا علت و عامل واقعی نیستند و این عرب است که آن فاعل را رفع می« عمراً

بر « اتی و ذهب»اند،حاصل آنکه اصالً  دهد تا بفهماند آن عوارض بر او واقع شده افعال است و یا مفعول را نصب می

  لول نیست.و... از نوع نزاع دو علت بر یک مع« الزیدان»
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گوییم در آنچه مثال باب تنازع هست این  عامل و علت واقعی باشند می...« اتی و ذهب و »و بر فرض که همین  ثانياً:

 آمدند با زمانی که رفتند مختلف است. « زیدان»عوامل در یک لحظه بر معلول خود وارد نشدند زیرا زمانی که مثالً 
 

ضرب و »گوییم آن محل، قابلیت پذیرش دو فعل و بیشتر را دارد مثالً مانند  بر فرض که در یک زمان باشند می و ثالثاً:

 توانند در آن واحد بر عمرو واقع شوند زیرا معلول شخصی واحد نیست.  می« قتل

 

 علم منطق و دامنه آن و رد اجمالی بر فلسفه

وری آ دی را که اقتضای عقل و انصاف است به صورت منقّح در جایی جمعریزی این علم بر این اساس بوده تا قواع پایه

 کنند تا جلوی مغالطه و خطأ گرفته شود. 

ولی حق این است که اگر چه اصل هدف خوب بوده است اما با وجود این که بعضی از مباحث در این علم مفید است اما 

 کنیم: میمشکالت زیادی این علم داشته که به بعضی از آنها اشاره 
 

این علم فقط حفظ کننده خطأ در شکل قضایا است و در مواردی مباحثی مانند فرق بین حمل شایع و اولی و بحث  :4

کند که صاحبان بصیرت و عقل بهتر بتوانند  عنوان و معنون و انواع بدیهیات و شناخت مغالطه و جدل و... اگر چه کمک می

کنند ولی در نهایت آنچه حافظ خطأ در موادّ قضایاست همان عقالنیّت و انصاف مقاصد عالیه خود را به دیگران منتقل 

است و علم منطق حافظ خطا در موادّ قضایا نیست در حالی که امروزه بعضی به گمان واهی، همین که به فکر خود موادی 

 ام صریح و قطعی عقل سرپیچی میاند و از احک کنند برهان اقامه کرده را در شکل و ساختار نوع اول قرار دادند فکر می

 کنند. 

به عنوان مثال وقتی به آنها گفته شود که بحثی در آن نیست که عقل و درك انسان با براهینی مانند برهان نظم و امکان و 

طور قبح اجرای معجزه به دست  فهمد و همین کند و قبح ظلم و حسن عدل را می حدوث و ... خداوند تعالی را ثابت می

فهمد و بسیاری از مسائل دیگر که انشاء اهلل در مباحث  فهمد و وجوب اطاعت خداوند تعالی را هم می دروغگو را می

 رسد این خود عقل است که به حکم قطعی حکم می آینده خواهد آمد اما زمانی که به مرحله شناخت الهی و احکام او می

ند و ک دنبال رضایت الهی باشی و ببینی او چگونه خود را معرفی میکند اکنون که خالق و خدای خود را فهمیدی باید به 

گوید ببین اگر این خداوند نماینده دارد باید  چه راهی برای شناخت خود و احکام دارد یعنی این خود عقل است که می
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 در مرحله شناخت رسد، حاصل آنکه سراغ نماینده او رفت و اگر نداشت یا باب انسداد بود آنگاه نوبت به خود عقل می

هایی که  الهی و معاد و عالم ذر و علم خداوند و ... تا زمانی که پیامبران و اولیاء الهی هستند و یا کلمات آنها از همان راه

رسد هیچ راهی برای دخالت عقل در این محدوده که ذکر شد نیست و این یک  حجت و مورد رضایت الهی است به ما می

تواند بدون هیچ اختالفی به آن  صل آن که احکام عقلیّه در بدیهیات و در نظریات که عقل میحکم قطعی عقل است و حا

 دست یابد )مانند اثبات الهی و حکم به وجوب اطاعت او و فهم حسن و قبح در عدل و ظلم و ...( حجّت است و همین

خواهد شد اما در محدوده شناخت الهی و  طور در فهمیدن ظهورات و تقریر کلمات وحی و ... که انشاء اهلل مفصالً بیان

بما  یت أدريصاحب الب))احکام او و مواردی مانند معاد و ماهیت مالئکه و ارواح و... این خود عقل است که حکم می کند 

الطرق و ان  يره فيغ يته الرضا فکلما يقطعاً فمع انفتاح هذا الباب و الوصول إل يه النه مرضيجب الرجوع إليت فيالب يف

د ق الصواب فما حصل له القطع بعیاره و علمه انحرف عن الطريان النّه باختين بعض االحيقیهذه الطرق قطع أو  يحصل ف

السرار و وب و ايالغ کطان و ضعفه عن درين الشیيل و تزیأو بالتسو لکاما بالجهاکباً جهالً مر یكوناً ما کثيراالنحراف 

ل لهم هذا القطع حصلكن ق الصواب ویطر يالنهم و ان اعتقدوا انهم عل سفکال اعتبار  بقطع امثال الخوارج و الفال  کلذل

ن بحقه ياهلل و نوابه و العارف يوح جمکلترا عکه و هو لزوم االطاياشرنا إل یالذ يالقطع يالعقل لحكمبعد ما انحرفوا عن ا

الَّذِینَ ضَلَّ سَعْيهُمْ فىِ الحَيَوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ  *قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَاالً )): يو تعال کو قال اهلل تبار :و هم األئمه

 (3((.)یحْسَبُونَ أَنهُّمْ یحْسِنُونَ صُنْعًا
 

وَ إِنهَّمْ لَيَصُدُّونهَمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ یحَسَبُونَ أَنهَّم *وَ مَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ و فرمود: ))

 ( 1((.)مُّهْتَدُونَ

 

 فرماید:  یدر مورد این که خوارج در مورد حق به خطا و جهل مرکب رفتند م و امیرالمؤمنین علیه السالم

طلب الباطل  کمنس من طلب الحق فاخطأه يفل یال تقاتلوا الخوارج بعد))

 یعنی معاویه و اصحابه.  (0(()کهفادر
 

 فرماید:  خواند و می وجدان مردم را به این حکم قطعی عقلی فرا می« صاحب البیت ادری بما فی البیت»و در مورد 

به و إن حُكِمَ بسُنة رسول  کتاب اهلل فنحن أحقّ النّاس يفاذا حكم بالصدق ف))

 (6((.)بهافنحن احقّ الناس و أوالهم  اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم
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 فرماید: و در مورد این که عقل باید در شناخت خداوند تعالی و صفات او و احکام او به دنبال نواب الهی باشد. می

نا... بنا ياً عليالعلم دوننا کذباً و بغ يالرّاسخون فن زعموا انهم ین الذیأ)) 

ح ين العقول المستصبحک بمصابی... أيالعم يستجلیُو  یالهُد يستعطیُ

  (2)...((. یالهد
 

)از آن سو که مي روند بروید و قدم جای قدمشان  كُم فَالزموا سَمتهم واتّبعوا أثرهميّتِ نبياُنظُروا أهل ب))و فرمود: 

 (8.)((... و ال تتأخروا عنهم فتهلكُوایًخرُجُوکُم من هدیَفَلَن  بگذارید که(
 

 (2)((.نيقين و عماد الیمن هذه األمّة احد... هم أساس الدصلي اهلل عليه و آله و سلم  قاس بآل محمدیال ))و فرمود: 
 

و  مصلي اهلل عليه و آله و سل يالنب سنة يفرضه و ال ف عليک الكتاب يس فيطان علمه مما ليالش کلفکما : ))و فرمود

فتكون  کعقلقدر  ياهلل عل عظمةو ال تقدرّ  ذلک ياهلل سبحانه ... فاقتصر عل يعمله إل فكلأثره  عليهم السالم یالهد أئمة

 (41((. )لكينمن الها

 

 فرمود:  علیه السالم و امام صادق

)مراد فالسفه آن زمان است که در علمي جدای از اهل   الكالمل الصحاب یو))

ل لهم اِن یإنما قلت فو پرداختند( ... به بيان معارف الهي مي علهيم السالم بيت

 (44((.)دونیریما  يوا ما اقول و ذهبوا إلکتر
 

 فرمود:  علیه السالم و امام باقر

 ( 47((.)تيعندنا أهل الب ئاً خرج منيحاً إالّ شيشرقا أو غربا فال تجدان علماً صح))
 

 (43((.)اهلل فتاهوا يما فوق العرش فانّ قوماً تكلموا فيما دون العرش و ال تكلموا فيتكلموا ف))و فرمود: 

 گفته شد که:  علیه السالم به امام کاظم

ک ين فتأوّل موالیالد يانهم نهوا عن الكالم ف عليهم السالم عن آبائک یرو))

لم تكیحسن ان یه فأمّا من يتكلّم فیحسن أن یمن ال  ينهالمتكلّمون بانه انما 



89 
 

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

www.daralsadegh.ir 

ر ي: المحسن و غعليه السالم نهه فهل ذلک کما تأولوا ام ال؟ فكتبیفلم 

 (41) ((.ه فان اثمه أکبر من نفعهيتكلم فیالمحسن ال 
 

 خوانیم که: چنین می علیه السالم و در صلوات شعبانیه از امام سجاد

أمن من ی ةاللجج الغامر يف یةالجار الفلکمحمد و آل محمد  ياللهم صل عل))

ها المتقدّم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و الالزم لهم ال کغرق من تریو  رکبها

 (40((.)حق
 

 فرمود:  صلی اهلل علیه و آله و سلم و رسول خدا

 ((.بابهاأتها  من يفل حكمةو ال ینةبابها فمن أراد المد يالعلم و عل ینةأنا مد))
 

هایی که بعضی از غورکنندگان در علم منطق و فلسفه برای دفاع از دخالت فلسفه در شناخت  اکنون به فضل الهی جواب

 گوییم که ببینید رسیدن به حق و ترك مغالطه مقداری منطق کنیم و از آنها پاسخ می اند را ذکر می اهلل تعالی و معاد و ... داده

خوانند کما این که  خواهد نه خواندن علمی که آن را معقول می منطق و مقداری عقالنیت میخواهد نه غور در علم  می

 «. خوانیم عقل که داریم اگر علم معقول را نمی»آیت اهلل حائری یزدی رحمه اهلل فرموده است 

 

 دلیل بعضی برای دخالت فلسفه
 در شناخت خداوند و ... و جواب آنها

 

 خواهد: و دليل نمي : فلسفه منطقة الفراغ است4

 هر کاری از احکام خمس خارج نیست مخصوصاً  اگر در مورد دین و عقاید مردم باشد.  اوالً: جواب:

دهد  دهد و رجوع به نمایندگان الهی می ای که گذشت نه تنها عقل آن را اجازه نمی در مورد فلسفه در محدوده و ثانیاً:

است  بر حرمت آن )رحمه اهلل(فتوای بسیاری از بزرگان دین مانند شهید ثانینفی آن گذشت و بلکه روایات زیادی در 
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إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ که ))که انشاء اهلل خواهد آمد و در نهایت بدان 

 است. « بیّن غیّه»و بعد از تحقیق معلوم خواهد شد که فلسفه از نوع  (46)(( إِلَى اللَّهِ رَسُولِهِیُرَدُّ عِلْمُهُ 

 

 : سيره پيشينيان است: 7

اند و ما هم مانند آنها، پس  گویند هزاران سال است که گذشتگان قبل از اسالم و بعد از آن، این علم را دنبال کرده گاه می

 مانعی ندارد. 

لیهم ع نیست مخصوصاً زمانی که ائمهعلیه السالم  اند کاشف از رضایت امام مجرد اینکه دیگران این راه را رفتهگویيم:  مي

اند که بعضی از روایات آن گذشت و حکم عقل قطعی هم بر خالف آن بود.  اند و از آن نهی کرده آن را تقریر نکرده السالم

 فرماید: برای فرار از حق است که خداوند حکیم می و بدان که تبعیّت از گذشتگان روش قدیمی

 وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَ وَ لَوْ))

 (42((.)کاَنَ ءَابَاؤُهُمْ لَا یَعْقِلُونَ شَيًا وَ لَا یَهْتَدُونَ
 

 ( و ...78( و )یونس: 21( و )لقمان: 24-23آیات دیگر مانند )زخرف: و همین طور 

 

 : فلسفه هم علم است و یادگيری علم هم خوب است:3

شود کما این که به سحر و جادو و... هم علم  مگر مجرد اینکه در عرف به چیزی علم گویند باعث حُسن آن می جواب:

گویند از طرفی علم هم مانند همه کارهای دیگر باید علم نافع و مورد رضایت الهی باشد پس به اول ادعاء برگشتیم که  می

 آیا فلسفه در محدوده محل نزاع، آیا مورد رضایت الهی است یا نه؟ 

 

 : فلسفه یک نوآوری در دین است:1

رگزیند همان طور که مسیحیان رهبانیت را از پیش خود در گویند: اشکالی ندارد که انسان راهی جدید در دین ب گاهی می

 آوردند و مورد رضایت الهی قرار گرفت.
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 فرماید: گویيم: آری خداوند متعال مي در جواب مي

وَ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا کَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ ))

 (48)((.رِعَایَتِهَا فَاتَيْنَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنهُمْ أَجْرَهُمْ وَ کَثِيرٌ مِّنهُمْ فَاسِقُونَ
 

و اما رهبانیت که به معنی خشیت و اعراض از مردم است تنها یک روش عملی بود که از جامعه فساد آن روز دوری کردند 

تا در چهار چوب آیین الهی بهتر بتوانند اعمال عبادی خود را انجام دهند که هم مطابق عقل بود و هم مورد رضایت الهی 

 وبه عقاید و اعمال فاسد شدند مانند تثلیث و خوردن گوشت خوك و شراب  تا اینکه از حدود الهی تجاوز کردند و معتقد

 .ریاء و ایمان نیاوردن به پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم

پس تمام مالك، حرکت کردن در دایره رضایت الهی است و اما مورد فلسفه در محدوده شناخت خداوند تعالی و صفات او 

 پردازی آزاد در دین است آن هم در جایی که ذرّ و ... که بیان آن گذشت یک گونه نظریه و معاد و مالئکه و روح و عالم

 هم با آن به شدت مبارزه کردند که بیان آن گذشت.  نه تنها مخالف عقل است بلکه ائمه علیهم السالم
 

 : حجت مورد بحث در اصول، مربوط به فقه است نه فلسفه:0

 شود مربوط به علم فقه است و ربطی به فلسفه ندارد. حجّت که در علم اصول از آن بحث می گویند: گاهي مي
  

و اینکه عبد در مقابل موالی خود باید حجت  «ما یحتج به العبد لمواله»حجت و دلیل و برهان یعنی  گویيم: در جواب مي

و دلیل داشته باشد فقط مربوط به فروع دین نیست بلکه هر کسی که خواست معتقد به خالف ظاهر کالم اولیاء الهی و 

 خواهد.  پیامبران شود هم یک دلیل محکم می

ر این است که موضوع علم اصول های الزم در فقه بحث می شود به خاط و بدان که اگر در علم اصول در مورد حجت

های الزم در علم فقه است نه اینکه هر چه  است یعنی علم اصول جایگاهی برای منقّح کردن حجت «الحجة في الفقه»

حجت باشد فقط مخصوص فقه باشد و لو سلمنا که حجت فقط مخصوص علم فقه است بعد از آنکه معلوم شد خبر واحد 

 محفوف به قرینه در نزد قدماء و عقل با دامنه خاص خود حجت است همین ادله ثابت میثقه در نزد متأخرین و اخبار 

به حرمت  فتوی و حرام بوده کما اینکه شهید ثانی قدس سره کنند که فلسفه که یک کار و عملی در دامنه دین است، باطل

  فلسفه داد.
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 : عقل حجت است: 6

شناسیم و از معاد و روح  است که در آن بوسیله عقل خداوند را میعقل حجت است و فلسفه هم علمی گویند:  گاهي مي

 کنیم.  و مالئکه و جبر و تفویض و ... بحث می
 

آری عقل حجت است ولی نشانه این که یک دلیل، عقلی باشد این است که اگر برای دیگر عقالئی  گویيم: در جواب مي

به عبارتی همه فهم باشد )که انشاء اهلل بیان آن خواهد آمد( و در که لجوج نیستند بیان شود قابلیت تصدیق داشته باشد و 

کند و این خروج از دامنه حجیّت عقل است و لذا عمالً مکاتب زیادی در اسالم و  فلسفه هر کسی به درك خود عمل می

رسد و  می داند و آنچه به ذهنش توجهی بوجود آمده و هر کسی خود را صاحب درك می غیر اسالم به خاطر همین بی

تواند آن را یک دلیل عقلی بخواند که  کند غافل از آنکه زمانی می برای خودش یقین دارد را به عنوان برهان اقامه می

گرایی و تسویل و اطالعات غلط و ... و عقل و درك هم که در همه عقالء هست پس  مستند به عقل باشد نه عاطفه و ملی

 قالئی که لجوج نیستند با آن به مخالفت نپردازند. نشانه عقالیی بودن آن این است که ع

اینها  :اوالً حاصل آنکه در فلسفه به بهانه استناد به عقل هر کسی برای خودش یک دکان و مکتب درست کرده است که

کند که باید به نائب و خلیفه الهی  ها و اختالف مکاتب حکم می خود عقل در هرج و مرجثانیاً: و اش عقلی نیست  همه

 در»فرماید:  در باب حادی عشر می )رحمه اهلل(در شرح کالم عالمه حلی )رحمه اهلل(مراجعه کرد کما این که فاضل مقداد 

شود و بر طرف کردن این ترس که یک الم نفسانی و درد  اختالف آراء و مکاتب یک ترس درونی برای انسان حاصل می

 «حکم عقل واجب است.درونی است به 
 

و بر فرض که عقل به این اطالق حجت باشد این خود عقل است که بعد از آن که خداوند را ثابت کرد و فهمید که  و ثالثاً:

کند که در شناخت الهی و معاد و عالم ذرّ و روح و مالئکه و... باید به نمایندگان الهی  اطاعت از او واجب است: حکم می

داند اگر چه در این مسیر که اصل آن از انحراف  روی در علمی به نام فلسفه را مورد رضایت الهی نمیرجوع کرد و تک 

 شود که بعد از انحراف از مسیر امام هایی هم برسند که دیگر حجت نیست زیرا مانند یقین خوارج می شروع شد به یقین

از  داند و شود نماینده خدایند واجب می را که ثابت می ها اطاعت از نمایندگانی ی بود که عقل همه انسان مفترض الطاعه
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های آن است و این است که هر مکتبی خود را صاحب یقین  های آن بیشتر از یقین طرفی این مسیر پر خطر، جهل مرکب

 اند.  داند و عمالً باعث هرج و مرج در عقاید مردم و خود شده و برهان می

 

 جواب چند شبهه

 انسان متوقف بر فهم دیگران نیست.الف: حجیت درک 

شود گرفت و اگر درك ما برای حجیّت متوقف بر این باشد که ببینیم دیگران  کنند که جلو درك را که نمی گاهی شبهه می

 ا نه؟اند ی اند یا نه، تقلید است و نباید به درك خود عمل کنیم تا برویم و سؤال کنیم آیا دیگران هم فهمیده هم فهمیده

ست بلکه گویند تا بگویید تقلید ا ما نگفتیم که فهم ما حجت نیست تا اینکه ببینیم دیگران چه می اوالً:دهيم:  ميجواب 

د ای باشد که همه فهم باش فهم، فهم است و قائم به ذات هر کسی است و فقط مالك عقالئی بودن آن این است که به گونه

دیگر نیست و همه قبول دارند که ظهور یک امر وجدانی است و قائم به کما این که هیچ عالمی در ظهور گیری مقلد عالم 

 باشد. « نوع فهم»ذات مجتهد و فقط مالك آن این است که

ود و ش اگر درك و فهم این مالك را نداشته باشد و هر فهمی که به مرحله یقین برسد حجت باشد هرج و مرج می و ثانیاً:

اتب ها و مک اند و از طرفی دکان کنند که به یقین رسیده حق کرد زیرا همه ادعاء میشود ملزم به واقع و  هیچ کسی را نمی

کنند و باز عقل است که در هرج  های مستقیم است که بعضی از غافالن مطرح می شود که همان صراط فراوانی درست می

 خواند.  ها همه را به مکتب نواب الهی فرا می و مرج
 

درك بودن مالکی که گفتیم حجت باشد پس بدان که بدیهی همه عقول است که عقل بعد از آن بر فرض که عقل و  و ثالثاً:

که خداوند تعالی و وجوب اطاعت او را ثابت کرد در شناخت خداوند و دیگر جزئیات، ما را به پیروی از نمایندگان الهی 

 خواند. فرا می

  
 هم هستب: اختالف آراء که فقط مخصوص فلسفه نیست بلکه در فقه 

است به همان دلیل عقلی که  علیهم السالم هر اختالفی در فقه که به خاطر جدا شدن از اهل بیت اوالً:دهيم که:  جواب مي

ال تقدر  ))را  کوبیدند که  علیهم السالم فلسفه و بریدن از اهل بیت  علیهم السالم گذشت باطل است و همانطور که ائمه
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اهلل  یند یصابال ))ها را در وادی فقه کوبیدند که  همان گونه هم ابوحنیفه ((لكينمن الها فتكون لکقدر عق يعظمة اهلل عل

ا نیست ه در فقه ایجاد شده اختالف در تک روی علیهم السالم اختالفاتی که بعد از قبول اهل بیت ثانیاً:و ... و  ((بالعقول

 است که آیا با توجه به علم درایه و دیگر قرائن میعلیه السالم  بلکه در این مقام همه بحث آنها بر گِرد کالم امام صادق

و لذا اگر  را بفهمند علیه السالم توانند نسبت آن کالم را به حضرت ثابت کنند یا نه؟ و یا در جمع قرائن که ظهور کالم امام

شرعی است و اگر برای  گیرد در اثبات شدن روایت و یا قرائن برای ظهور گیری است که همه حجت اختالف صورت می

ای رجوع می کند که آنها هم حجت شرعی و  کسی هم روایتی ثابت نشد باز به همان عمومات یا مطلقات یا اصول علمیه

 است.  علیه السالم مورد رضایت امام

 

 بهتر است نه واجب  علیهم السالم ج: رجوع به ائمه

ست اما فهم ا علیهم السالمادری، اسم تفضیل است پس بهتر، رجوع کردن به ائمه «صاحب البيت ادری بما في البيت»در 

 تواند حجت در شناخت الهی و معاد و مالئکه و عالم ذرّ و روح و ... باشد.  ها هم می خود انسان

ه پس نوبت ب تر به معارف الهی هستند آنچه حکم عقل است آن است که از آنجا که نمایندگان الهی آگاهدهيم:  جواب مي

فقط مقدمه حکم عقلی به « ادری بودن نمایندگان الهی»رسد. یعنی های خودمان در علمی به نام فلسفه نمی تک روی

وجوب اطاعت از آنها و بطالن هر راه دیگر شد نه اینکه اجازه دهد کالم آنها را رها کنیم و درك خودمان را حجت الهی 

 خواهد بود. قرار دهیم که هرگز مورد رضایت الهی ن
 

نداریم بلکه روایات و ظواهر موجود است که اینها هم ظنّی  علیه السالم د: در عصر حاضر دسترسی به امام
 هستند.

 همه روایات که خبر واحد نیستند. اوالً:دهيم:  جواب مي

 . های فلسفه راضی نیست وقتی چیزی حجت الهی شد خداوند تعالی به همان راضی است و با وجود آن به تک روی ثانیاً:

و قرآن را سر لوحه تفکر  ها است و اال اگر عقل کلمات ائمه علیهم السالم آنچه باطل است تک روی فهم و درك ثالثاً:

 خود قرار دهد و با قرائن قطعیه آن کلمات را منقّح کند و ظهورگیری کند حتماً مورد رضایت الهی است. 

را سرلوحه کار خود قرار داد حتماً به اطمینان و قرار خواهد  بیت علیهم السالمهر کسی که با درایت، کلمات اهل  رابعاً:

 های فلسفی چیزی جز سرگردانی و تردید در پی نخواهد داشت کما اینکه بیان آن از روایات گذشت.  رسید اما تک روی

 است در اعتقادات هم حجت است که بیان آن خواهد آمد انشاء اهلل.ای که روایات در احکام حجّت  با همان ادله خامساً:
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 پی نوشت ها:

 
 .7نمل:  -1

 .42حاقه:  -7

 .411و  413کهف: -3

 . 32و  36زخرف: -1

 .64نهج البالغه، خطبه -0

 .470نهج البالغه، خطبه  -6

 .411همان، خطبه  -2

 .22همان، خطبه -8

 .7 همان، خطبه -2

 . 24همان، خطبه -41

 ، باب االضطرار الي الحجة3/78اصول کافي  -44

 .477همان مصدر/ -47

 .46از ابواب امر و نهي، ح  73باب  ،46/428وسائل الشيعه   -43

 .76همان مصدر، ح  -41

 مفاتيح الجنان.  -40

 .2ح  47، ابواب صفات االقاضي، باب 72وسائل الشيعه،ج   -46

 421بقره:  -42

 .72حدید:  -48
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 اخالق و معارففصل دوم: 

 

ی فقيه آیت اهلل حاج شيخ حسن صافي اصفهاني)ره( عالمه  

 حجت االسالم و المسلمين سيد قاسم علي احمدی
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 اشاره:

سير  ی تف ی فقيه حضرت آیت اهلل حاج شيخ حسن صافي اصفهاني)ره( در این اثر گرانبار در ادامه عالمه

نمایند که عبارتند از ایمان، عمل  ی عصر  چهار خصوصيت را برای انسان کامل ذکر مي اجمالي سوره

پردازند و اشاراتي نيز به طالحان دارد و  ی به صبر و به تبيين آن مي ی به حق و توصيه صالح، توصيه

نماید آنگاه به  را نقد مي« ا یَرَهُ...فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً»ی  کالم شيخ محمد عبده در تفسير آیه

مباحثي چون: مؤمنان بدکار، نقش توبه،نقش شفاعت، کافران قاصر، نعمت یافتگان، مغضوبان، ضالين و 

 پردازد. کامل غير مكمل مي

کند و به طور  نورالصادق دقت در مطالب اخالقي این عارف واقعي را به خوانندگان عزیز توصيه مي

تابند و از ابن عربيها و  در راه تهذیب نفس و سلوک راهي جز قرآن و عترت را بر نمي کلي آنانكه

ی صافي)ره( کالمشان راه گشاست  ها بيزارند چونان عالمه تر از این ها و پایين ها و باالتر از این مولوی

 کند. و روشنگری مي گيرد روشنایي مي عليهم السالم و از نور کالم اهل بيت

 

 معارفاخالق و 

 «ی فقيه آیت اهلل حاج شيخ حسن صافي اصفهاني)ره( عالمه»

 

 (4)((إِلَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْاْ بِالْحَقّ ِ وَ تَوَاصَوْاْ بِالصَّبرْ*  إِنَّ الْانسَانَ لَفِى خُسْرٍ* وَ الْعَصْرِ ))

سه آیه است ـ برنامه ی سعادت بشر را مشخص می کند و ...« بسم اهلل »که غیر از  این سوره ی مبارکه، با این اختصار ـ

انسان سعادتمند با محتوای انسانیّت را معرفی می نماید؛ انسان کامل و مکمّل که هم خودش به کمال انسانی رسیده باشد 

 و هم دیگران را به کمال برساند.

 

 انسان کامل و مکمّل

ن می فرماید که انسان کامل و مکمّل کیست؟ با سوگندی که در ابتدای سوره یاد فرموده و تأکیدات این سوره ی مبارکه بیا

متعدّد به اینکه بشرّیت در خسران و زیان است. همه ی انسان ها در خسران هستند مگر یک گروه. این گروه که سعادتمند 

 ، عمل صالح، توصیه ی به حق و توصیه ی به صبر.هستند، کسانی هستند که این چهار برنامه را داشته باشند؛ ایمان

 توصیه ی به حق؛ عقیده ی حق، اخالق حق و اعمال حق است و توصیه ی به صبر؛ بردباری و استقامت است.

 



98 
 

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

www.daralsadegh.ir 

انسان تا جهاد اکبر نکند نمی تواند این برنامه ها را داشته باشد و جهاد اکبر، استقامت الزم دارد. کسی که جامع این چهار 

ت باشد انسانی است با محتوای انسانیّت. مزایای انسانیّت را این شخص داراست. این انسان هم خودش به کمال خصوصیّ

 انسانی رسیده و هم دیگران را به کمال رسانده است.

دمند. اغیر از این گروه، بقیّه، رو به انحطاط هستند و نیروها و امکاناتشان را هدرداده اند و هر چه باشند مغبون هستند، ن

 در روز قیامت ـ یوم الندامة، یوم الحسرة ـ  حسرت می خورند، متوجّه می شوند که چه داشته اند و از دست داده اند.

 

 اقسام انسان ها
 از خود آیه استفاده می شود که انسان ها چهار دسته اند:

 انسانِ سعادتمند به تمام معنا، آن کسی است که ایمان و عمل صالح داشته باشد. اول:

 انسانی که نه ایمان داشته باشد و نه عمل صالح. دوم:

 انسانی که ایمان داشته باشد ولی عمل صالح نداشته باشد. سوم:

 انسانی که عمل صالح داشته باشد ولی ایمان نداشته باشد. چهارم:
 

یا تنوینش، تنوین تعظیم است و یا تنوین تنویع. اگر تعظیم باشد به معنای این است که « خسرٍ»ه می شود که از آیه استفاد

انسان در خسران بزرگی است. و اگر تنویع باشد، یعنی در یک نوع خسرانی است که قابل وصف نیست، و خدا می داند 

و این سه گروه ـ غیر از گروه اوّل ـ همه در خسران این خسران چه خسرانی است. خالصه، خسران، خسران مهمّی است 

 هستند. 

بند، ولی! این معنا از آیات همه جهنّمی هستند و در آخرت معذّ بعضی ها استفاده کرده اند که غیر از گروه نخست، بقیّه

استفاده نمی شود. خسران اعم است، مراتب دارد. از این سه گروه آن که نه ایمان و نه عمل صالح داشته باشد در عالم 

آخرت یک برنامه دارد. آن که ایمان داشته باشد و عمل صالح نداشته باشد، برنامه ی خاص دیگری دارد، و آن  که عمل 

د و ایمان نداشته باشد برنامه ی دیگری دارد. این سه دسته، جامع مشترکی دارند و آن اینکه همه در صالح  داشته باش

 خسران و زیان هستند، همه ی آنها مغبونند و انگشت ندامت به دندان می گزند: 
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 لکن تفاوت دارند. (4(()یَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلىَ  یَدَیْهِ)) 

 

 کافران شریر یا طالحان
نقطه ی مقابلِ انسانِ سعادتمندِ کاملِ مکمّل، انسانی است که نه ایمان دارد و نه عمل صالح؛ کافر شریر که، هم از نظر 

اعتقادات انحراف دارد ـ کفر عنادی ـ و هم از نظر اخالقی و عمل صالح انحراف دارد، طالح است. این است که در عالم 

ر عالم آخرت ندارد و فقط از همان حظوظی بهره مند شده است که در دنیا آخرت، مخلّد درآتش است؛ معاند بهره ای د

 برده است، او در آخرت رنج و محنت و عذاب دارد.

 

 کافران نیکوکار
آن گروهی که عمل صالح منهای ایمان دارد، آن هم عطف به قبل است؛ مثل انسان هایی که در عالم دنیا خدماتی به اجتماع 

کتشاف کرده اند ولی ایمان نداشته اند. این قبیل افراد چون ایمان به خدا ندارند، ایمان به انبیاء و اولیاء کرده اند، اختراع و ا

ندارند، طبعاً برنامه ی خدماتشان رنگ مادّی دارد؛ یعنی خدماتشان به حساب جاه و مقام و شهرت و حظوظی است که 

نها وارد می شود، برای این که مال پیدا کند، کاری کرده است. از آن برخوردار می شوند، در همین عالم دنیا به حساب آ

برای این که شهرت پیدا کند، کارهایی کرده است. حاال یا پیدا کرده و یا پیدا نکرده است، یا شخصی که فی نفسه خیر خواه 

یِ خیر، فی نفسه است، کارهای خیری کرده است؛ اختراع برق کرده، خدمت هایی به انسان ها کرده است. این عمل ها

خیر است، ولی ارزش الهی ندارد، پیش خدا ارزش ندارد. بلکه عالوه بر این به واسطه ی نداشتن ایمان هیچ و پوچ هم 

 شوند، گرد هوا شوند:« هباءً منثوراً»می شوند. کفر ـ مخصوصاً کفر عنادی ـ موجب می شود که همه ی اینها 

 (7(()نْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنثُورًاوَ قَدِمْنَا إِلىَ مَا عَمِلُواْ مِ))

 (3(()وَ الَّذِینَ کَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ کَسَرَابِ بِقِيعَةٍ یحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً))
 

کارهای خوب کافران مثل سراب است. اعمال خیر اینها دورنمای خوبی دارد ولی هیچ است. اعمال اینها خیر خیالی است 

 واقعی.نه خیر 

 (1(( )مَّثَلُ الَّذِینَ کَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فىِ یَوْمٍ عَاصِفٍ))



111 
 

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

www.daralsadegh.ir 

کافر هر مقامی از عمل و صنعت و هنر و تکنیک و غیره داشته باشد، «. هباءً منثوراً»مثل خاکستر در تندباد است. همان 

باشد، اینها همه اش هیچ و پوچ است. هیچ ارزشی نزد خدا ندارد. تنها همان استفاده هایی که در دنیا اگر کفر عنادی داشته 

 برده اند، همان است.

 

 نقد کالم عَْبدُه

از بعضی از دانشمندان اهل تسنّن؛ مثل شیخ محمّد عَبْدُه، نقل شده که ایشان این مطلب را قبول ندارند و می گویند: آیه ی 

 اقتضاء می کند که کافر هر کار خیری (0(()وَ مَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ* فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یَرَهُ ))شریفه ی 

 در دنیا کرده است در آخرت برایش بازدهی دارد و پاداشش را می بیند.

م جمع همه ی آیات را باید با ه «یفسّر بعضه بعضاً». آیات قرآن «حفظتَ شيئاً و غابت عنک اشياء»باید به ایشان گفت: 

کرد و ضمیمه نمود و بعد برداشت نمود. این آیه را تنها نمی توان مطرح نمود و از آن برداشت کرد. آیاتی که خوانده شد، 

ریّت است. بقاءً از خیعمل کافر را هیچ حساب می کند و می گوید اعمال کافر، خیر نیست، خیر خیالی است، خیر حدوثی 

 می افتد، چون ایمان ندارد موقعی که از دنیا رفت دیگر خیری برایش نمی ماند تا پاداشش را بگیرد.

 

 مؤمنان بدکار

گروه چهارم گروهی هستند که ایمان داشته اند ولی عمل صالح نداشته اند، برنامه ی اینها چیست؟ شک نیست که اینها هم 

عالم محرومیّت هایی دارند. از آن عنایات و توجّهات خاصّه و مزایایی که برای اهل ایمان و تقوا  در این عالم و هم در آن

و عمل صالح هست چه در این عالم و چه در آن عالم محروم هستند ـ البتّه این قسمت را باید بیشتر درباره اش بحث کرد 

دارند ـ به هر حال این گروه محرومیّت دارند. چون متّقی که اهل تقوا و متّقین چه مزایایی در این عالم و در آن عالم 

نیستند، و ایمانشان هم به همان نسبت ضعیف است. اگر ایمان قوی باشد به همان نسبت، عمل صالح هم دنبالش هست. 

 عمل صالح از ایمان تراوش می شود. ایمان زیربناست، ریشه و اساس همه ی خیرات است.
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  فرق علم با ایمان

البته معلوم است که ایمان غیر از علم است. علم جداست، ایمان جداست. علم مقدمه ی ایمان است. شناخت خدا و 

وحدانیّت او و دیگر عقاید را ممکن است کسی صد در صد بداند ولی قلب او نسبت به آنها گرایش نداشته باشد، قلب 

 ا خشوع نداشته باشد. اینها ایمان ندارند. این بحث دیگری است.منقاد نباشد، تسلیم نباشد، زیربار نرود، و نسبت به اینه

این گروه ایمان دارند اما چون ایمانشان درجه اش پایین است، اینها را وادار به عمل صالح نکرده است. یا این که اعمال 

 صالحه و طالحه، با هم، داشته اند. 

 (6...(()خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحًا وَ ءَاخَرَ سَيًّا))

نماز می خوانند ولی دروغ و غیبت و فحش هم در کارشان هست. اینها برنامه شان در آخرت چگونه است؟ مسلماً اینها 

 از مزایای متّقین در آخرت محرومند اما آیا در آخرت معذّبند؟

 

 قیامت و مؤمنان بدکردار

اعتقاد صحیح را دارا باشند، لکن از نظر نظام  اگر اعتقاداتشان از نظر نظام اعتقادی کامل باشد، انحرافی نباشد و همان

اخالقی و عملی کمبود داشته باشند، آن طرف کارشان معلوم نیست. اگر با توبه ی حقیقی صحیح صد در صدی قبل از 

 ممرگ ـ ولو یک لحظه ـ از دنیا بروند، اینها اهل بهشتند، اهل نجات هستند. البته درجه ی اینها با دیگران فرق دارد، جهن

 هم نمی روند. البته به یک معنی همه جهنم می روند:

ثمُ َّ نُنَجِّى الَّذِینَ اتَّقَواْ وَّ نَذَرُ الظَّالِمِينَ  *وَ إِن مِّنكمُ ْ إِلَّا وَارِدُهَا کاَنَ عَلىَ  رَبِّکَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ))

 (2(()فِيهَا جِثِيًّا

ش رحمت ا اش نعمت است، همه ی حقیقی از دنیا بروند، متنعّم هستند. همه توبهاینها عذابی ندارند حتی در عالم برزخ، اگر با 

 ی خودشان، نسبت به ایمانشان. است؛ نسبت به رتبه

ت چه موقع کنیم. مرگ که معلوم نیس البته، باید تذکر داده شود که نباید شیطان انسان را مغرور کند و بگویند آخر کار توبه می

فه برایش ی شری یا یک ساعت قبلش توبه کند، نه! اگر بد عمل باشد یا زیاد بد عمل باشد، آن آیهرسد. بگذارد یک روز  می

  سوء عاقبت معیّن کرده است:

 (8(()ثُمَّ کاَنَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ أَسَواْ السُّوأَى أَن کَذَّبُواْ بِایَاتِ اهلل))
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 نقش توبه

ولی اگر زیاد بد نباشند ـ که بدیشان منجر به سوء عاقبت بشود ـ و توبه کنند، نه در برزخ عذاب دارند و نه در عالم قیامت. 

شوند. حرّ با آن معصیت بزرگی که از او صادر شد، توبه کرد  می (2(()التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ))اینها از مصادیق 

 اولیاء و شهدا گردید.و از 

شود که تا چه حدّی است.  روند، آنها چطور؟ سرنوشت اینها مربوط به گناهانشان می اما آنها که بدون توبه از دنیا می

ان ش دهد که انبیاء شفاعتشان را بکنند؟ اولیاء شفاعتشان را بکنند؟ یا نه؟ البته اینها اگر اعمال طالح آیا خداوند اذن می

 ی قبلی هستند: ملحق به دستهصغایر باشد، 

 (41(()إِن تجْتَنِبُواْ کَبَائرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا کَرِیمًا))

 

 «شفاعت» نقش

توبه هم از دنیا رفته باشد، این هم ممکن است قابل شفاعت باشد، ممکن هم هست  ای از او سر زده و بی اگر گناهان کبیره

 (44...(()يالهل الكبائر من امت))به حدی باشد که قابل شفاعت نباشد. شفاعت حدیث دارد: 

ی الهی  هاند محتاج به شفاعت نیستند، مگر شفاعت برای ترفیع درجه، نه برای تکفیر سیّئات. وعد آنهایی که کبیره نداشته

صداق روند؛ با اینکه م اند؛ در آنجا عذاب ندارند و بهشت هم می اند توبه کرده اند یا اگر داشته است که اگر کبیره نداشته

اند. تنها محرومیّتی که دارند، این است که از درجات  اند، اعمال صالحه نداشته نبوده ((الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحات))

لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، ))گوید ]که[  بهشتی که برای اهل تقوا هست، محرومند. از آن مواهبی که قرآن میعالیه 

، مواهبی که قابل توصیف نیست، نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه به قلب بشری (47(()وَ لَا خَطَرَ عَلَى قلب بَشَرٍ.

 به آنجا بروند و ببینند، از این مواهب محرومند.داند، باید  خطور کرده، کسی نمی

 

 عذاب ضعیف ایمانان 

ها که ایمان ضعیف دارند و اعمال طالحه هم دارند، کبائری هم دارند که قابل شفاعت نیست، اینها ممکن است در  اما همان

وقت مرگ عذاب ببینند. ممکن است در سکرات مرگ تصفیه بشوند. ممکن است در برزخ تصفیه شوند و قابلیّت برای 
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که حتی اینها باید به جهنم بروند؛ البته محل حرف و  شفاعت پیدا کنند و به بهشت بروند، ممکن هم هست به حدی باشد

 کالم است.

اند:  هروند؟ بعضی از علماء گفت کسانی که ایمان دارند ولی اهل کبایر هستند و تا آخرت تصفیه نشوند آیا اینها جهنم می

اند که اینان به جهنم  گفته اند و ای از علماء به آن احادیث توجه کرده روند، و احادیثی هم هست که عده اینها جهنم نمی

 روند. روند ولی خلود در نار ندارند؛ یعنی به طور موقّت در جهنم هستند و بعد از تصفیه به بهشت می می

 

 کافران قاصر 

ند، ولی ا یک گروه دیگر هم هستند، آنها هم کسانی هستند که کافرند ولی کفر قصوری دارند، یا افرادی که اعمال بد داشته

شود که سه گروه هستند که یکی  ی حمد استفاده می اند. از سوره ناآگاهی و گمراهی بوده است، عنادی نداشتهاز روی 

 (43(()صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ))اند:  از آنها مورد احسان و انعام خدای متعال قرار گرفته
 

الرَّسُولَ فَأُوْلَئکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اهلل عَلَيهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ وَ الصِّدِّیقِينَ وَ مَن یُطِعِ اهلل وَ )) کند: ی دیگر این را تفسیر می آیه

 (41(( )وَ الشهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُوْلَئکَ رَفِيقًا

 

 نعمت یافتگان

اند؛ نبیّین، صدّیقین، شهداء و  دستهها چهار  چه کسانی هستند. فرموده این« مُنْعَمٌ عليهم»این آیه بیان کرده است که 

 صالحین.

اند، معیّت دارند.  با این چهار دسته «و من یطع اهلل و رسوله»آن وقت یک عده که اطاعت خدا و رسول خدا را بکنند ـ

های عالی کامل هستند و درجات عالی بهشتی مال  هستند و پیروانشان هم اینها هستند که انسان «منعم عليهم»خودشان 

کنند. حاال یکی پیامبر است، یکی امام است و بقیه از امتند. آن  ینهاست. در بهشت با هم هستند و یکدیگر را مهمانی میا

 ی خودش. آقا و نوکر با هم ـ مَعَ الّذین ـ معیّت دارند. پیامبر به پیغمبری خودش و این هم به رتبه
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 مغضوبان 

 اند. آنها کفاری هستند و آنها کسانی هستند که مورد سخط و غضب الهی قرار گرفته «مغضوب عليهم»یک دسته هم 

ند. ا هستند که کفر عنادی دارند یا معصیت کارهایی هستند که عصیانشان از روی علم و آگاهی است و قابل آمرزش نبوده

 هستند. «مغضوب عليهم»اینها

 

 ضالّین یا گم گشتگان 

می جهنمی هستند، یا اگر جهن« مغضوب علیهم»هستند.« مغضوب علیهم»غیر از « ضالّین. »هستند «ضالّين»یک دسته هم 

ا ه اند و آنها را هم جزء جهنمی گمراهند. گرچه این طور تفسیر نکرده« ضالّین»هم نباشند استحقاق عذاب دارند لکن 

 عليهم، ضالّين. منعم عليهم، مغضوب ی مقابل، سه گروه درست کرده؛ اند لکن به قرینه قرار داده

یء قسیم آن دو گروهند و قسیم شیء، قسم ش« ضالّین»هم نباشند، « منعم علیهم»نباشند، « مغضوب علیهم»باید « ضالّین»

ند ا ی آنها صحیح نبوده است. از نظر عقاید، عقاید صحیحی نداشته گروهی هستند که برنامه« ضالّین»شود. بنابراین  نمی

 حق برایشان روشن نبوده، یا اعمالشان بد بوده است ولی نه از روی فساد و لجاج. قاصر بوده اند. اما عنادی هم نداشته

 اند. رسیده است، کار بد کرده اند کار خوبی بکنند ولی عقلشان نمی خواسته اند نه مقصّر. اگر چه می

لی جهنم برو نیستند، عذاب ندارند واز آن کسانی است که بدی آنها قصوری باشد نه تقصیری. اینها « ضالّین»این عنوان 

روند. بهشت مال اهل ایمان است، مال اهل تقوا است، مال کسانی است که اقالً مؤمن باشند. اگر کافر باشند  بهشت هم نمی

ولو این که کفرشان، کفر قصوری باشد، اینها از بهشت و نعم بهشتی محروم هستند. اینها جایی هستند که نه عذاب است و 

 باشند یا جایی دیگر.« اعراف»شت؛ حاال درنه به

 

 عدم عذاب قاصران

خالصه، خالف عدل خداوند است که غیر مقصّر را عذاب کند ولو کافر قاصر باشد. اشتباه نشود! منظور کفر قصوری 

 ها که تکلیف ندارند اگر عاقلی در محیطی کشیده است، مثل دیوانه است؛ یعنی فکرش کوتاه بوده است، مغزش نمی

وانسته ت شده، اطاّلعاتش ضعیف بوده، نمی قرار گرفته، در شرایطی قرار گرفته که اصالً مغزش به این مسائل کشیده نمی
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داده،  اند و او هم یهودی شده است، اصالً احتمال دینی غیر از یهود را نمی حق را بفهمد، آباء و اجدادش یهودی بوده

شود هر چند اعمال بدش، خیلی بد باشد.  شخص برای قصورش عذاب نمیامکانات تحقیق هم در کار نبوده است، این 

 برندش زیرا بهشت ازآن اهل ایمان است. البته بهشت هم نمی

اند که غیر از مؤمن اهل عمل صالح، بقیه اهل جهنم هستند،  ای که بعضی از مفسّرین از این مطلب کرده بنابراین استفاده

ا معذّبند. بله! آنها مختلف هستند باید توجه داشت مفاد سوره، انسان عالی کامل ی آنه شود گفت همه صحیح نیست. نمی

ی مؤمنین اهل عمل صالح و واجد خصوصیّات مذکور در سوره، باشند  فرماید، ولی این طور نیست که همه را بیان می

ته تا ائمه گرف یه و آله و سلمول دستگاه خلقت؛ یعنی از رسول خدا صلی اهلل علبلکه در درجات مختلف هستند. از شخص ا

که مصادیق اتمّ و اکمل این سوره هستند، بعد اصحاب خاص و دوستان حضرت، اولیای خدا و بعد  )عج(و االن امام عصر

 مراتب دارند.آنها که به حمل شایع متقّی و اهل تقوا هستند، اینها همه یک جور نیستند، 

 

 کامل غیر مکمّل
 توانسته میاند که ن اند ـ چون در شرایطی قرار داشته هستند ولی مکمّل نیستند، یعنی یا نتوانستههایی که کامل  اما انسان

 درمان کند اما طبیب نباشد کهشان تا همین حد بوده است؛ مثل مریض که مرض خودش را  اند ـ یا اینکه سیر استکمالی

دینی خود را انجام داده، حتی آن وظایف اجتماعیش را دیگران را درمان کند، اینها هم خوب هستند؛ انسانی که وظایف 

ن موقعی آ م علیه السالمانجام داده باشد، لکن مکّمل نباشد که افرادی را به کمال انسانی رسانده باشد. مثل اینکه حضرت آد

ود ب که خودش بود و خودش یا خودش بود و زنش، و کسی نبود که حضرت به کمالش برساند، حاال فرضاً اگر خودش

 و خودش، یعنی خودش را به کمال رسانده بود و تمام شده بود، باز هم کامل بود و همان درجات بهشتی را دارند.

لی های کام تر انسانیّت است که هم خودش را به کمال رسانده و هم دیگران را. اگر انسان ی عالی خوب! سازندگی مرتبه

اهل تقوا هستند و اهل بهشت هستند؛ ولی باالتر و برتر از اینها کسانی هستند باشند، لکن مکمّل نباشند اینها هم از مصادیق 

ـ که این جنبه مال انبیاست و به همین جهت هم مبعوث شده ـ واالّ نوع افراد، اگر هم سازندگی  که کامل  و مکمّل باشند  اند 

ران از مای ربّانی همه سازندگی دارند، دیگداشته باشند مثل انبیاء نیستند، نسبت به آنها در یک شعاع کوچکی هستند. عل
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کنند، لکن اینها شعاع کوچکی از شعاع  کنند و معارف را از آنها اخذ می شوند و کسب فیض می علمشان برخوردار می

 مقام والیت هستند.
 

نند. ک اجرا می مقام والیت سرچشمه است و اینها جوی باریکی هستند که در اطراف و اکناف عالم هستند و همان برنامه را

ی سازندگی دارند، هدایت بشر را به عهده دارند، ولی اصل و اساس همان مقامِ والیت است که شعاعش تمام  اینها جنبه

عالم را فرا گرفته است. ما سوی اهلل، همه، شعاع مقام والیت است، نور معنوی است که همه جا فرا گرفته است؛ مثل نور 

 کند تا چشم ببیند. ظاهری که کمک می ظاهری. نور خورشید نوری است

تواند حق  کند و هیچ قلبی بدون والیت دید ندارد، نمی ها را هدایت می ها را، بصائر را و قلب امام و مقام والیت هم دل

 شود که نور والیت در دل شخص جا بگیرد واالّ اگر فضای انسان تاریک شود. نمی را ببیند. حق در صورتی مکشوف می
 ی مقام والیت به بشریّت و همه ها مرهون مقام والیت است؛ چون خیر به واسطه ی دل حق را بفهمد. حیات همهتواند 

 رسد. ی ما سوی اهلل می
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 پی نوشت ها:

 

 گزد. روزی که ستمكار دستهای خود را مي؛ 72ـ فرقان: 4

 سازی پردازیم و آن را ]چون[ گردی پراکنده مي اند مي که کرده ؛ و به هر گونه کاری73ـ فرقان: 7

 پندارد. و کساني که کفر ورزیدند، کارهایشان چون سرابي در زميني هموار است که تشنه، آن را آبي مي ؛32ـ نور: 3

 بادی تند در روزی توفاني بر آن بوزد.مَثَل کساني که به پروردگار خود کافر شدند، کردارهایشان به خاکستری مي ماند که  ؛48ـ ابراهيم: 1

 پس هر که هموزن ذره ای نيكي کند نتيجه ی آن را خواهد دید. و هر که هموزن ذرّه ای بدی کند نتيجه ی آن را خواهد دید. ؛8و 2ـ زلزالة: 0

 کار شایسته را با ]کاری[ دیگر که بد است در آميخته اند.  ؛417ـ توبه: 6

هيچ کس از شما نيست مگر ]اینكه[ در آن وارد مي گردد، این ]امر[ همواره بر پروردگارت حكمي قطعي است. آنگاه کساني را  ؛27-24ـ مریم: 2

 که پرهيزکار بوده اند، مي رهانيم، و ستمگران را به زانو در افتاده در ]دوزخ[ رها مي کنيم.

 آنگاه فرجام کساني که بدی کردند ]بسي[ بدتر بود، ]چرا[ که آیات خدا را تكذیب کردند.  ؛41ـ روم:8

 441/مشكاة االنوار  ،6/74، بحاراالنوار 7/130ـ کافي 2

اهي ارجمند اگر از گناهان بزرگي که از آن ]ها[  نهي شده اید دوری گزینيد، بدیهای شما را از شما مي زدایيم، و شما را در جایگ ؛34ـ نساء: 41

 در مي آوریم.

 .8/31ـ بحاراألنوار  44

 .472/عليه السالم تفسير امام عسكری ،26،تأویل االیات/ 171ـ اعالم الدین/ 47

 ؛ راه آنان که گراميشان داشته ای.2ـ حمد: 43 

را گرامي داشته ]یعني[ با پيامبران و راستان  ؛ و کساني که از خدا و پيامبر اطاعت کنند، در زمره ی کساني خواهند بود که خدا ایشان62ـ نساء: 41

 و شهيدان و شایستگانند و آنان چه نيكو همدمانند.
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 اشاره:

واجب »ی مجلسي که فرمود:  ی فاضل و پژوهشگر پرتالش  ما در شرح و توضيح این بخش از اعتقادات عالمه نویسنده

چهار فایده را « امور خود از محمد و آل محمد تبعيت کنيماست در اصول و فروع دین و امور معاش و معاد و جميع 

 گوید: کند و به تفصيل در مورد هر یک سخن مي تحت عناوین زیر مطرح مي

 ی نقليه در عقاید. جواز تمسک به ادله -4

 ی نقليه اقوی دليل است بر توقير و تثبيت ایمان در قلوب. که ادله این -7

 توان به کتاب و سنت استدالل کرد یانه؟ دا و رسول ميکه آیا پيش از اثبات خ در این-3

 روش برداشت صحيح از معارف قرآن و عترت.-1

 کند. ی دقيق این نوشتار گرانبار دعوت مي نورالصادق خوانندگان عزیز را به مطالعه 

 

ی مجلسی قدس سره شرح رساله اعتقادات عالمه

 «حجت االسالم و المسلمين سيد قاسم علي احمدی»

 

 (4)کنید تبعیت  صلی الله علیه و آله و سلم در اصول و فروع دین از محمد و آل محمد
 

وهُ وَ مَا ءَاتَئكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُ: ))صلي اهلل عليه و آله و سلم ثم اعلموا أنّ اهلل تعالي لمّا أکمل نبيّه

 صلي اهلل عليه و آله و سلم فيجب علينا بنصّه تعالي متابعة النبيّ (7)((وَ مَا نهَئكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ

 في أصول دیننا و فروعه و أمور معاشنا و معادنا، و أخذ جميع أمورنا عنه.

بعد از آن بدانید چون خداوند تعالی پیامبرش را ]از همه جهت[ کامل گردانید )و او را به پیغمبری 

شما  آورد )و امر به آن کرد( آن را بگيرید )و قبول کنيد  آنچه رسول برای»برانگیخت( فرمود: 

 «و در اعتقاد و عمل به آن ملتزم باشيد( و از آنچه شما را از آن نهي نمود، اجتناب نمایيد.
 

پس به نصّ و صریح خداوند تعالی در این آیه، بر ما واجب است که در اصول دین و عقاید و فروع آن و در امور معاش و 

پیروی کنیم، و بر ما الزم است تمامی  ان از حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله و سلمدنیا، و در امور معاد و آخرتمزندگی 

 امور خودمان را از آن حضرت بگیریم.
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 وائدـف  

 

 تمسّک به ادله ی نقلیّه در عقائد جایز استفائده ی اول: 

باید با دلیل عقلی آنها را اثبات کرد، نه تقلیدی که انسان بتواند اصول دین عقلی است و  شاید به ذهن برخي خطور کند که:

ول فرمود: ما باید در اص )ره(ی مجلسی ی دیگران را در آنها بپذیرد و به دلیل شرعی تمسک کند. با این حال، چرا عالمه گفته

 تبیعت کنیم؟ صلی اهلل علیه و آله و سلم و فروع دین هر دو از حضرت رسول
 

ه: شود ک ناشی از عدم آشنایی با آیات و روایات است. با مراجعه به آنها و انس گرفتن با روایات، روشن میاین اشکال 

هل بیشتر از قرآن و پیامبر و ادر باب اصول دین، تذکرات عقلی است. اصوالً هیچ کس  سخنان امامان معصوم علیهم السالم

ه بسیار قرآن کریم مردم را به تعقّل ترغیب و بر ترك تعقّل مذمت کرده اند. چ مردم را به عقل توجه نداده بیت علیهم السالم

 چنان که فرموده است:

 (3(()أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ))

 بندید؟! آیا هنوز هم عقل و فكرتان را به کار نمي

 و فرموده:

 (1(()وَ یجْعَلُ الرِّجْسَ عَلىَ الَّذِینَ لَا یَعْقِلُونَ))

 که عقل ر ا به کار نمي بندند، پليدی )کفر و جهالت( را قرار مي دهد. خدا برای کساني

 و فرموده: 

 (0(()شَرَّ الدَّوَابّ ِ عِندَ اهلل الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِینَ لَا یَعْقِلُونَإِنَّ ))

بدترین جنبدگان نزد خدا کساني هستند که )نسبت به شنيدن و گفتن حرف حق( کر و الل مي باشند و 

 )اصالً در آیات خدا( تعقل نمي کنند.

 فرمود: صلی اهلل علیه و آله و سلم رسول خدا

 (6)بِالْعَقْلِ وَ لَا دِینَ لِمَنْ لَا عَقْلَ لَه .إِنَّمَا یُدْرَکُ الْخَيْرُ کُلُّهُ 

 .شود و کسي که عقلش را بكار نبندد، دین ندارد تمام خير و خوبي با به کار بستن عقل درک مي
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 فرمود:  صادق علیه السالمامام 

 (2)لُ.حُجَّةُ اهلل عَلَى الْعِبَادِ النَّبِيُّ وَ الْحُجَّةُ فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ وَ بَيْنَ اهلل الْعَقْ

 پيغمبر حجّت خدا بر بندگان است و عقل بين بندگان و خدا حجّت است.

دهند، چنان که حضرت امیرالمؤمنین علیه  مردم را به عقل توجهاصوالً یکی از اهداف بعثت انبیاء و وظایف آنها این بوده که 

 فرماید: می السالم

 (44؛ )العقول (41)لهم دفائن( 2) روايثیو ... ائه يهم أنبيإل( 8)هم رسله و واتريفبعث ف

پس خداوند فرستادگانش را در ميان آن مردم برانگيخت و پيغمبرانش را پياپي به سوی آنان فرستاد 

های پنهان عقل ها را )که به سبب غفلت و معصيت و انحراف، مدفون و پنهان شده( بيرون  تا... گنج

 آورند و به کار اندازند.

 

سازند تا از احکام عقلی استفاده کنند و با پیروی عقل به سعادت دنیا  انگیزند و بارور می های مردم را بر می پیامبران عقل

کنند و در عقول  عقلی را ـ که بر وجود خداوند و وحدت او و صفاتش داللت می اند تا دالیل و آخرت برسند. آنها آمده

ند  رس شوند و مردم به آن دالیل می های عقول برطرف می اند و با آگاهانیدن و تذکر و اشاره، حجاب مستور و نهفته شده

 ـ برای آنها آشکار سازند.
 

های عقلی و  قع مراجعه به عقل است و سبب توجه به اندوختهپس مراجعه به قرآن و روایات برای اثبات عقاید، در وا

 شود. آشکار کردن آنها و استدالل کردن به آنها می
 

در جواب اشکال بر استدالل به دالیل شرعی در مباحث عقلی و کالمی  «حق اليقين»در کتاب شریف  )ره(ی مجلسی عالمه

و اعتقادی چنین فرموده است: هرگاه عموم علم و قدرت و تنزّه او از  ارتکاب امور قبیحه ثابت شد، به معجزه حقیّت 

دالیل عقلیّه  تیاج بهشود و اح شود؛ پس سایر صفات کمالیه به اخبار ایشان ثابت می پیغمبران و اوصیای ایشان ثابت می

 (12نیست.)
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باری، هر صفت خداوند که اثبات نبوّت و امامت به آن وابسته است، آن را باید به دلیل عقلی اثبات کرد، مثل: علم و قدرت 

و ... و هر صفتی که اثبات نبوّت و امامت وابسته به آن نیست مثل باقی صفات، اثبات آن به دلیل عقل و نقل هر دو جایز 

 (13)ت.اس

 

 ی دوم فائده

مرحوم طبرسی نوری در بحث صفات ثبوتیه خداوند، به هنگام آوردن دلیل بر اثبات حیات، بعد از اینکه سه دلیل شرعی 

پرست و مؤمن بما جاء به  اند لکن از برای موحدان حق ی شرعیه را ذکر کرده، فرموده است: این سه دلیل اگر چه از ادله

از اقوی ادلّه است بر توقیر و تثبیت ایمان در قلوب ایشان؛ چه در کالم صادر از حق جلّ  آله و سلمصلی اهلل علیه و  النبی

ن تأثیری است در قلوب مؤمنان که براهی صلوات اهلل عليهم اجمعينو عال و کالم صادر از سید انبیاء و اهل بیت اصفیای او 

ی نه به مجادله است، بلکه به مجاهده ـ و از این جهت است که اند ـ و ثبوت این دعو ی عقلیه، فاقد آن خصوصیت و ادلّه

 فرماید: حضرت حق جل و عال در مدح اهل ایمان می
 

 (41(()مَانًاإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اهلل وَجِلَتْ قُلُوبهُمْ وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيهِمْ ءَایَاتُهُ زَادَتهُمْ إِی))

باشند که اگر متذکر شوند خدای تعالي را، خائف  از این نيست که مؤمنان کساني مي این است و غير

 شود قلوب ایشان به ذکر خداوند، و در وقتي که تالوت کرده شود آیات قرآني بر ایشان، زیاد مي مي

 نماید ایمان ایشان را. شود ایمان ایشان و آن آیات زیاد مي

 

 ل کرده است که: حضرت امیرالمؤمنین علیهدر روایات خاصه از کتاب سلیم بن قیس هاللی نق «کفایة الخصام» و در کتاب

 فرمودند که: السالم

در هر چيزی که زیاده است از یقين من  صلي اهلل عليه و آله و سلم ی رسول خدا یقين من به گفته»

 «به مشاهده و عيان خودم.
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 ی در مقام اثبات وحدت حق تعالی و نفی شریک، تعدادی از ادلّه« بحاراالنوار»در جلد دوم  عليه الرحمةی مجلسی عالمه

فرماید: السابع: األدلة السمعیّة من الکتاب و السنّة و هی أکثر من أن تحصی و قد مرّ بعضها و  کند تا آن که می آن را ذکر می

ید، کتاب ی توح هذه هی المعتمد علیها عندی. یعنی: هفتم از ادلّهال محذور فی التمسک باألدلة السمعیّة فی باب التوحید، و 

ی شرعیه از  و سنت وارده از اهل بیت عصمت و طهارت است و آن در این باب، بسیار است. و در تمسک نمودن به ادله

است، همین ادله قرآن و اخبار در مسئله توحید، محذوری و منعی نیست. و آنچه در این باب نزد من قوی و مورد اعتماد 

 است.

دیث در ح صلوات اهلل عليهی مذکوره و کالم امیرالمؤمنین  الحق کالم متینی فرموده است و از فرمایش حق تعالی در آیه

مذکور، متابعت نموده. چه اگر کسی تأمل نماید و بداند که حق تعالی، اصدق الصادقین است، و مالحظه نماید حقیقت قرآن 

حقیقت منزَل علیه را و مالحظه نماید طهارت و عصمت  او را، هر آینه خواهد یافت که از اَمتن ادلّه بر را که منزَل است، و 

توحید، همان کالم معجز بیان ایشان است، و لکن با احراز داللت و سند آن کالم و اینکه آن کالم از فرمایشات ایشان است 

ز این قبیل است؛ یعنی: یا از قبیل نصوص و محکمات قرآنیه است و یا چنانچه اکثر ادلّه توحید اصلوات اهلل عليهم اجمعين 

 از قبیل اخبارات محکمه متواتره و متظافره از اهل عصمت است.
 

که بسیاری  (15)و اعتنا نباید نمود به مزخرفات بعضی از طوایف حکما و صوفیه که متعبدند به قواعد و استحسانات منخرمه

آیات  نمایند و نصوص اند و بر طبق آن مشی می از آنها اوهن از بیت عنکبوت است و مجرد تخیالتی است که به هم بافته

ی ایشان مگر پشت به کتاب خدا نمودن و اعراض کردن  نمایند. بلکه نیست طریقه و اخبار را تأویل به خرافات خود می

و آن نیست مگر عدم معرفت ایشان به حقیقت کالم ایشان و معرفت  ه و آله و سلمصلی اهلل علی از سنّت سیّدالمرسلین

نداشتن به حق منزِل و منزَل و منزَل علیه. و لکن بعد از معرفت حقیقت کالم ایشان، از محاالت است که حاصل نشود از 

اصول  اند از یقین به آنچه بیان فرموده کمال جزم و صلی اهلل علیه و آله و سلم برای موحد مؤمن باهلل و بما جاء به نبیّه

 (11دین.)
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ت ها برای تثبی باری، مضمون سخن ایشان چنین است: دالیل شرعی و نقلی برای موحدان و مؤمنان از محکمترین دلیل

مؤمنان ی ها دارای تأثیری است در قلب م خداوند جلیل و پیامبر و اهل بیت علیهم السالمباشند؛ زیرا کال ایمان در قلب می

باشند. نیز با توجه به این که خداوند راستگوترین راستگوها است و با تأمل در حقیقت  های عقلی فاقد آن می که برهان

اب ها در ب یابیم که کلمات ایشان از استوارترین دلیل است و حقیقت منزَل علیه و عصمت و طهارت او، میقرآن که منزّل 

مؤمنان تنها کساني اند که چون خداوند یاد شود، »فرماید:  مین رو است که خداوند میباشد. از ه توحید و دیگر ابواب می

به مزخرفات بعضی از  ( پس17)«دل هایشان ترسان مي گردد، و چون آیات او بر آنها خوانده شود بر ایمانشان مي افزاید...

قواعد، آیات  اند و طبق آن فالسفه و صوفیه نباید اعتنا کرد؛ چرا که بسیاری از قواعدشان مجرد تخیاّلتی است که به هم بافته

ها به حقیقت کالم خدا و اهل بیت و معرفت نداشتن به حق  کنند و این نیست مگر از عدم معرفت این و اخبار را تأویل می

 ل و منزَل علیه.منزِل و منزَ

 

 ی سوم فائده
برای کشف حقیقت و شناخت واقع، بدون شک  صلی اهلل علیه و آله و سلم پس از اثبات خداوند تعالی و رسالت رسول خدا

توان به کتاب و سنت استدالل کرد، بخصوص برای اثبات اموری که عقل به آنها راه ندارد، چنانکه گذشت. حال آیا پیش  می

 توان به کتاب و سنت استدالل کرد یا نه؟  و رسول هم می از اثبات خدا
 

فرماید: باید دانست که مشهور میان علماء این است که در اثبات واجب تعالی و  مرحوم آقا جمال خوانساری)ره( در این باره می

ناچار دلیلی باید، و اثبات آنها به شرع معقول نیست؛ زیرا که اثبات صدق نبی موقوف بر ثبوت  عزّ و عالعلم و قدرت آن حضرت 

 آید. اما در سایر صفات حق تعالی، دلیل شرعی هم کافی است. آنها است. پس اگر اثبات آنها به قول نبی شود، دور الزم می
 

روری به صدق و راستي او حاصل ـمدعي نبوت، علمِ ضاهده ی معجزات از ـبعد از مش»اند که:  و بعضی از علماء گفته

( خبر از وجود حق 48مي شود. بعد از آن، قول او در تمام اخبار او حجت خواهد بود )یعني محتاج به فكر نيست( اگر همه)

آورد،  ایمان می پیغمبران به اظهار ایمان هر که( و اکتفای 19و این قول نزد فقیر بعید نیست.) «تعالي و علم و قدرت او باشد.
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د. نهایت، بهتر تواند بو تفتیش دلیل و برهان و تلقین آن ]از جانب پیامبر[، شاهد بر این می بعد از مشاهده ]معجزه پیامبر[، بی

 (21توان کرد.) آن است که اثبات آن سه مطلب به دلیل عقلی بشود، و در سایر مطالب به دلیل شرعی اکتفا می

معجزه دلیل عقلی است و قرآن هم معجزه پیامبر است و بر نبوت و صداقت او و درستی آنچه آن بنابراین، از آنجا که 

شود استدالل کرد. این مطلب هم  ( به کتاب و سنت پیش از اثبات خدا و رسول هم می21کند،) حضرت آورده، داللت می

 مرشد و هادی و راهنمای عقل باشد.تواند  مستلزم دور نیست. بر فرض که این را هم قبول نکنیم، حداقل قرآن می

 

 فائده چهارم

 برای برداشت درست معارف و مطالب از ثقلین )قرآن و عترت( رعایت  چند امر بایسته و الزامی است:

. ابتدا باید ذهن را از معانی اصطالحی جدید، خالی و فارغ ساخت و به این توجه کرد که از قرآن و حدیث چه برداشت 1

های مذهبی و مکاتب  تر در دوره بوجود آمدن فرقه این معانی اصطالحی پس از دوران نزول قرآن و بیش شود؛ چرا که می

 کالمی و فلسفی و دوران ترجمه آثار بیگانگان، وارد و ایجاد و پیدا شده است.
 

 . در مطالب اعتقادی به مدارك و احادیثی اعتماد کنیم که:2

اطمینان داریم، بنابراین، در اعتقادات به خبرهای واحدی که به صدور آنها علم و به صدور آنها از معصوم، علم و  الف:

 شود اعتماد کرد و به مضمون آنها معتقد شد. اطمینان نداریم نمی
 

 فرماید: آوریم. خداوند تعالی می آیات و روایاتی بر این مطلب داللت دارند که برخی از آنها را می

 (77) ((لَکَ بِهِ عِلْمٌوَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ ))

 از آنچه به آن علم نداری، پيروی مكن.

 فرماید:  و نیز می

 (73)(( وَ مَا یَتَّبِعُ أَکْثرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنىِ مِنَ الحَقّ ِ))

و بيش تر مردم، جز از گمان و ظن، پيروی نمي کنند؛ ]این در حالي است که[ گمان، هرگز انسان را از حق 

 رساند. نميبي نياز نمي سازد و به حق 
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 پرسید: یت هم آمده که زراره از امام باقر علیه السالمدر روا

 (71)؛یَعْلَمُونَ وَ یَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا یَعْلَمُونَمَا حَقُّ اهلل عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا 

دانند توقف کنند و از  دانند بگویند و نزد آنچه نمي حق خداوند بر بندگان چيست؟ فرمود: آنچه مي

 گفتن باز ایستد.
 

 چنین نقل شده است: و از حضرت موسی بن جعفر علیه السالم

 (70((.)عِلْمُبِهِ  لَکَسَ يْوَ الَ تَقْفُ مَا لَ)) قول:یبما شئت، ألنّ اهلل عزّوجلّ  لک أن تتكلم سيل

حق نداری و جایز نيست که هر چه خواستي بگویي؛ زیرا خداوند عزیز و جليل مي فرماید: از آنچه به 

 آن علم نداری، پيروی مكن.
 

 (76)شود تمسک کرد. مجمل و متشابه و منسوخ نمیداللت آنها روشن و واضح باشد. بنابراین، به روایات  ب:

 فرماید: قرآن و روایات بر این مطلب، داللت دارند. خداوند می

الَّذِینَ  هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْکَ الْكِتَابَ مِنْهُ ءَایَاتٌ محّْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا))

 (72.)((زَیْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِفىِ قُلُوبِهِمْ 

او کسي است که این کتاب)آسماني( را بر تو نازل کرد؛ بعضي از آن، آیات محكم است که آنها اصل 

 قلوبشان انحراف است، به دنبالباشند و بعضي دیگر آیات متشابه است. اما  آنها که در  این کتاب مي

 متشابه مي روند، و به تأویل کردن آن، در دین شبهه و فتنه پدید مي آورند.
 

 اند: هم فرموده امام رضا علیه السالم

ارِنَا أَخْبَ: إِنَّ فِي إِلى  صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ.ثم قال عليه السالم مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ الْقُرْآنِ إِلَى مُحْكَمِهِ هُدِیَ

وا تَّبِعُمُتَشَابِهاً کَمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَ مُحْكَماً کَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ فَرُدُّوا مُتَشَابِهَهَا إِلَى مُحْكَمِهَا وَ لَا تَ

 (78.)مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْكَمِهَا فَتَضِلُّوا

شده است. سپس فرمودند: اخبار هر کس متشابه قرآن را به محكمش برگرداند، به راه راست هدایت 

ما هم مانند قرآن، متشابه و محكم دارد. پس اخبار متشابه را به اخبار محكم برگردانيد و از احادیث 

 شوید. متشابه بدون توجه به اخبار محكم پيروی ننمایيد که گمراه مي
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 لیم، مخالفتی نداشته باشد. پس اگربا محکمات قرآن کریم، و احادیث متواتر و سنت قطعی و مسلّم، و عقل فطری س ج:

 شود. ها مخالفت و مباینت داشت، ردّ و تکذیب می روایتی با این

 

 فرمودند: صلی اهلل علیه و آله و سلم روایاتی بر این مطلب داللت دارد؛ از جمله: در حدیث وارد شده که رسول خدا

 (72).اهلل فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَکُمْ یُخَالِفُ  کِتَابَ اهلل فَلَمْ أَقُلْهُأَیُّهَا النَّاسُ، مَا جَاءَکُمْ عَنِّي یُوَافِقُ کِتَابَ 

ای مردم، سخناني که به نقل از من به شما رسيده است، اگر با کتاب خدا موافق و هماهنگ بود من 

 اند.[ ام ]و بر من بسته ام، و اگر با کتاب خدا مخالف بود من آن را نگفته آن را گفته

 

 نقل شده که فرمود: امام صادق علیه السالم از

 (31؛)صلي اهلل عليه و آله و سلم نا محمديّو سنّة نب ينا ما خالف قول ربّنا تعاليال تقبلوا عل

اسازگار مخالف و ن صلی اهلل علیه و آله و سلم سخناني که با کالم خدای تعالي و سنت قطعي پيغمبر ما

 است و با بستن به ما نقل شده، نپذیرید.

 

 باشد. احادیث در ردّ و نپذیرفتن حدیثی  که مخالف کتاب خداوند و سنّت قطعی است، بسیار می

 

 فرماید: بندند، می نیز خداوند درباره کسانی که عقل سلیم و فطری خدادادی را به کار نمی

 (34)((الَّذِینَ لَا یَعْقِلُونَوَ یجْعَلُ الرِّجْسَ عَلىَ ))

 دهد. اندیشند پليدی را قرار مي خداوند بر کساني که نمي

 فرماید:  و می

 (37)((إِنَّ شَرَّ الدَّوَابّ ِ عِندَ اهلل الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِینَ لَا یَعْقِلُونَ))

 کنند. بدترین جنبندگان نزد خدا، افراد کر و اللي هستند که اندیشه و تعقل نمي
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 فرمود: حضرت موسی بن جعفر علیه السالم

 ءُ وَ الْأَئِمَّةُإِنَّ هلل عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَا

 (33)وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ. عليهم السالم

دو حجت است: حجّتي آشكار و حجّتي پنهان. اما حجّت آشكارش، همان رسوالن و  خدای را بر مردم

 های مردم است. باشند، و اما حجّت پنهانش، عقل پيامبران و امامان مي

 

های ظاهری  روشن است که دو حجّت خداوند با هم تخالف و تعارض و تباین ندارند. پس اگر چیزی از قول حجت

های ظاهری خداوند  شود که آن را حجت ت باطنی خداوند مخالفت و مبانیت داشت، دانسته میخداوند نقل شد که با حجّ

 اند. نگفته
 

شود که باید از عقل پیروی کنیم و مطلب خالف عقل سلیم  از آیات و روایات فراوانی که در مورد عقل آمده، برداشت می

 (34را نپذیریم.)
 

حدیثی نه چنین مخالفتی داشت که موجب طرح و تکذیب آن شود و نه معلوم در پایان بحث، این تذکر الزم است که اگر 

 ی اجمال و احتمال گذاشت؛ الصدور و معلوم الداّلله بود که موجب اخذ و التزام و اعتقاد به مفاد آن شود، باید آن را در بوته

ت، علم علیهم السالم اسبه اهل بیتیعنی باید در مورد آن توقف کرد و اظهار نظر قطعی نکرد و چنین حدیثی که منتسب 

 (35واگذاشت.) آن را به خود اهل بیت علیهم السالم

 

پس الزم نیست که آن را ردّ و تکذیب کنیم و نه هم به ظاهرش تعبّداً التزام قطعی پیدا کنیم و نه آن را با زور تأویل و توجیه، 

 نقل شده که فرمودند: علیه السالم از حضرت صادق با انظار جمعی از عرفا و فالسفه هماهنگ و موافق نشان دهیم.

 (36)لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا لَمْ یَجْحَدُوا وَ لَمْ یَكْفُرُوا.

 اگر بندگان به هنگام جهالتشان نسبت به چيزی، توقف کنند و انكار نكنند، کافر نشوند.
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 حضرت نقل شده که فرمودند:نیز از آن 

ء مِنَ ينا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّهُ شينسبه إل يو ال خارج یو ال قدر يتُكَذِّبُوا بِحَدِیثٍ أَتَاکُمْ به مرجئلَا 

 (32.)الْحَقِّ فَتُكَذِّبُوا اهلل عزّوجلّ فَوْقَ عَرْشِهِ 

نسبت داد، حدیثي را که فردی از فرقه مرجئه یا قدریه و یا خوارج برای شما آورد و آن را به ما 

 دانيد. شاید آن حدیث که تكذیبش کرده تكذیب نكنيد؛ زیرا شما ]درستي و نادرستي آن را[ نمي

 اید. اید، چيزی از حق را بيان کرده باشد که در نتيجه شما خدا را تكذیب کرده

 

به مضمونش ملتزم شویم، دارد؛ نه این که آن را تصدیق کنیم و  ظاهراً این دو حدیث ما را از تکذیب چنان حدیثی باز می

 چرا که مورد حدیث جایی است که ما نسبت به آن علم نداریم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 پی نوشت ها:

ه سوی بشود:  این ترجمه بنابراین است که ما مَقْسِمها )یعني اسم مكان( بخوانيم؛ اما اگر  مُقَسِّمها )یعني اسم فاعل( بخوانيم معنایش چنين مي -4

 باشند. مي ن عليهم السالمی معصومي ها. به هر حال، مقصود از مَقْسِم یا مُقَسِّم، ائمه ی آن فيض قسمت کننده

 .2حشر:  -7

 .67یس:  -3

 .411یونس:  -1

 .77انفال:  -0

 .413حدیث  21/461، بحاراالنوار 01تحف العقول/ -6

 .77، حدیث 4/70الكافي  -2

 واحد.أی تابع واحداً بعد  -8
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 أی یهيّجوا، یحرّکوا. -2

 دفائن األرض، ما اختفي فيها و دفن واستتر -41

 .21حدیث  44/61، بحاراالنوار 4نهج البالغه: خطبه  -44

 8حق اليقين / -47

 مراجعه کنيد. 404-412و تنزیه المعبود/  471و  04-18برای آگاهي بيشتر به: وجود العالم بعد العدم/  -43

 ببرهان وکونه معصوماً صلي اهلل عليه و آله و سلم بات الصانع الواجب تعالي و کونه عالماً و قادراً و صانعاً و صادقاً، و إثبات الرسولالحاصل: بعد إث 

 العقل یمكن التمسک بقولهما علي إثبات سایر الصفات التي ال تتوقّف عليهاإثبات النبّوة.

النبّوة و اإلمامة فالبدّ أن تثبت بدليل العقل کالعلم و القدرة، بخالف ما ال یتوقّف عليه إثباتهما کباقي و بعبارة أخری: کلّ صفة یتوقف عليها إثبات 

 األوصاف، فإنه یجوز إثباتها بدليل العقلي و النقلي کما ال یخفي.

لمعرفة... و ال یخفي أن الموارد التي تمسک مع أن أکثر السمعيّات مشتمل علي شواهد واضحة و براهين الئحة یهتدی الطالب بالتأمل فيها إلي لبّ ا

صوليّة أیضاً كام االفيها العلماء، بأالدلّة السمعيّة في المسائل الكالمية أکثر من أن تحصي. و شأن الشارع کما هو بيان األحكام الفرعيّة کذلک بيان االح

، و قد قسمّوا األحكام الشرعيّة في أوائل کتب األصول إلي األصولية من وظيفته، بل هذا األمر یمتاز بأهميّة خاصّة، ألن شرف العلم بشرف معلومه

 االعتقادیة و االصوليّة العمليّة و الفرعيّة...

 (12)وجود العالم بعد العدم/ 

 .7انفال:  -41

 قواعد و استحسانات منخرمه: نامعقول و آشفته و نا متعادل. -40

 .4/760کفایة الموحدین  -46

 .7انفال:  -42

 ی چاپ شده کتاب مبدأ و معاد، همين طور آمده؛ ولي ظاهراً صحيح آن چنين است: اگر چه هم. در نسخه -48

فرماید: إخبارهم )ای األنبياء و األوصياء(  ( در بيان استدالل بر وجود خداوند مي728-4/722ی مجلسي)ره( در مرآة العقول ) چنانكه عالمه -42

ظهور خوارق العادات علي أیدیهم؛ فأن المعجزة في نفسها یفيد القطع بصدق صاحبها، و ال حاجة إلي الدليل بوجوده تعالي مع قطعنا بصدقهم بسبب 

 علي أنّها ]ال[ تجری في ید کاذب، و ال یتوقّف تصدیق صاحبها علي إثبات الواجب کما صرّح به جماعة.

ذکر کرده، فرموده است: دليل سيّم معجزاتي است که از پيغمبران و اوصيای ای که برای اثبات حق تعالي  در ضمن ادله« 0کتاب حق اليقين/»نيز در 

 و آب بسيار ازایشان ظاهر گردیده ـ مانند: عصا را اژدها کردن و دریا را شكافتن و مرده را زنده کردن و کور را بينا کردن و ماه را به دو نيم کردن 

ها فوق طاقت بشر است. پس باید خدایي باشد که  نها ـ چه بر هر عاقلي ظاهر است که اینميان انگشتان یا از سنگ کوچک جاری ساختن و امثال ای

 ها را برای اظهار حقيّت ایشان بر دست ایشان جاری گرداند. این

استدالل کرده  ( با معجزات انبياء و اوصياء بر اثبات صانع عالم4/72هم در بحث اثبات صانع به عنوان دليل نهم )« کفایة الموحدین»صاحب کتاب 

 است. پس طبق این نظر، استدالل به معجزه، توقف بر اثبات صانع ندارد.

 .47-44ی مبدأ و معاد/  رساله -71

ی حضرت فقط برای اثبات پيغمبری  کند. چرا که معجزه ی خود، نبوت خویش و صحّت هر چه را آورده ثابت مي خالصه، پيامبر با معجزه -74

گردد. این مطلب هم مستلزم دور  تي نبوتش با معجزه ثابت شد، هر چه ایشان از جانب حق تعالي آورده، هم اثبات ميخودش نبوده است؛ زیرا وق

 نيست.
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 .36االسراء:  -77

 .36یونس:  - 73

 و اإلفتاء بالرأی.النهي عن القول بغير علم  46باب  7، حدیث 7/443، باب النهي عن القول بغير علم؛ بحاراالنوار 2، حدیث4/13اصول الكافي -71

 ؛ :، باب عدم جواز القضاء و اإلفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين33430، حدیث 72/31وسائل الشيعة  -70

 .46حدیث  24/423بحاراالنوار 

 باید برای کشف مقصود از عبارات مجمل و متشابه، به محكمات قرآن و حدیث رجوع کرد. -76

کنيم که آن ظاهر مراد نيست، یا اساساً صادر نشده است، مگر  کالمي بر خالف مسلّمات و ضروریات عقول بود، کشف مينيز در هر جایي که ظاهر 

ت ااینكه معلوم الصدور باشد که در این صورت باید در معني ظاهر تصرف نمود. مخالفت بزرگان فالسفه و ... ، موجب دست برداشتن از ظاهر کلم

 گردد. نمي

 .2 آل عمران: -72

من األخبار المتفرقة؛ بحاراالنوار  ي عليها السالمب فيما جاء عن اإلمام علي بن موس، با32، حدیث 4/721 ا عليه السالمعيون أخبار الرض -78

 .2، حدیث 7/480

 .12، حدیث 7/711، باب األخذ بالسنة و شواهد الكتاب؛ بحاراالنوار 0، حدیث 4/62اصول کافي  -72

 .67، حدیث 7/701في المغيرة بن سعيد: بحاراالنوار  114، شماره 771الكشي/رجال  -31

 .411یونس:  -34

 .77انفال:  -37

 .72حدیث  4/432، کتاب العقل و الجهل؛ بحاراالنوار 47، حدیث 4/46اصول کافي  -33

دوا استرش»و « العقل دليل المؤمن»و « ال دین لمن ال عقل لهانما یدرک الخير کلّه بالعقل، و »مانند این احادیث که درباره عقل وارد شده است:  -31

و غيرها  «و الحجة فيما بين العباد و بين اهلل العقل»و « یعرف به الصادق علي اهلل فيصدّقه، و الكاذب فيكذّبه»و « العقل ترشدوا، و ال تعصوه فتندموا

 من االحادیث.

 عملي باشد، بحث دیگری دارد که در کتب اصول فقه بيان شده است.بلي اگر حدیث در مورد فروعات فقهي و احكام  -30

 النهي عن القول بغير علم. 46، باب 34حدیث  7/471، باب الكفر؛ بحاراالنوار 42، حدیث 7/388اصول کافي  -36

 عب.صعب مستص م عليهم السالمأن حدیثهـ  76باب  46حدیث  7/482؛ بحاراالنوار 43حدیث  7/320علل الشرایع  -32
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 اشاره:

اه باشد. گ کنند که بر خالف موازین و معيارهای تفسيری  مي هایي مي فالسفه و عرفا غالباً از آیات قرآن برداشت

ن توان آ مكتب منافاتي ندارد در این صورت ميمطلب فقط خالف اصول تفسير است و با اصول وحياني و قطعي 

ها نه تنها خالف موازین تفسير  ی خطاهای فراوان آدمي به شمار آورد اما گاهي این تفسير به رأی مطلب را در زمره

ی نمل  سوره 88ی  است بلكه با اصول قطعي وحياني هم مخالفت دارد مانند تفسير به رأی آقای دیناني در مورد آیه

 گيرد که رقص مولوی و صوفيان کند و نتيجه مي که آن را به رقص تفسير مي« رَى الجِبَالَ تحْسَبهَا جَامِدَةً ...وَ تَ»

 حرکتي است از نقص به سوی کمال!! 

هد ی مجا ی شریفه را از بيان روشن و بالغ مبين اندیشمند بزرگ معاصر عالمه نورالصادق تفسير صحيح این آیه

 نماید. سيدان را از کتاب آیات العقائد معظم له تقدیم خوانندگان عزیز مي حضرت عالمه آیت اهلل
 

 

 ی ی شریفه آیا آیه

  «خَبِيرُ  بِمَا تَفْعَلُونَوَ تَرَى الجِبَالَ تحْسَبهَا جَامِدَةً وَ هِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اهلل الَّذِى أَتْقَنَ کلُ َّ شىَ ْءٍ  إِنَّهُ »

 رقص دارد؟!داللت بر 

 
 

وَ تَرَى الجِبَالَ تحْسَبهَا جَامِدَةً وَ هِىَ تَمُرُّ مَرَّ )) ی ی شریفه آقای دینانی در مورد رقص به آیه

ا مانند ابر ه استشهاد کرده و گفته: کوه ((السَّحَابِ صُنْعَ اهلل الَّذِى أَتْقَنَ کلُ َّ شىَ ْءٍ إِنَّهُ خَبِيرُ  بِمَا تَفْعَلُونَ

حرکتند... ابر همیشه در حرکته، رقصه، رقص نوعی حرکته... رقص بیخودی که نمیاد! اصالً رقص در 

بیخودی نمی شه یه محرك میخواد... اگه بیخودی باشه اون حرفه است اون تکنیکه این همین هرزه 

رقص  بهدرائیه. یه رقاص حرفه ای که یه رقص واقعی نمی کنه. اون حرفشه... تکنیکه. اما اون کسی که 

میاد یه محرکی از درون داره... محرك از درون. رقص نوعی حرکته ولی حرکت ویژه!  نه هر حرکتی 

 رقصه. حرکت ویژه رقصه.

حرکتی است که از نقص به کمال میره. اگه ما رقص رو اینطور معنی کنیم که از نقص به کمال رفتنه، نه 

 میاد، هستی در رقصه.تنها عارف در رقص میاد، نه تنها انسان در رقص 
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های شدید اللحن از آنها  شود با توهین های شدید فقهاء در این مورد روبرو می دینانی وقتی با مخالفت

ی فهم خودش حرف میزنه... کسی که رقص رو هرزه  گوید: هر کسی به اندازه کند و می بدگویی می

 ه.تونه بفهم دیگه بیشتر از این هم نمیکنه که رقص موالنا هم هرزه دراییه این  درایی میدونه فکر می

ی فهمش همینه ]یعنی مراجع تقلید[ فکر میکنه هر کسی که از رقص  بیچاره خب چکار بکنه این مرتبه

صحبت کرد در همین حد رقص اوست... رقص یعنی از نقص به کمال رفتن... این رقص روحانی درونی 

ابق همون حرکت درونیشه یعنی همین طور که قلبش کنه به بدن... و این رقص عارف مط سرایت می

روحش در حرکته بدنش هم به موازات روحش به حرکت در میاد این رقص عارفانه این هرزه درایی 

 نیست.

 «ی سیدان پاسخ عالمه»

 

 خدای متعال مي فرماید: 

صُنْعَ اهلل الَّذِى أَتْقَنَ کلُ َّ شىَ ْءٍ  إِنَّهُ خَبِيرُ  بِمَا وَ تَرَى الجِبَالَ تحْسَبهَا جَامِدَةً وَ هِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ))

 (4(()تَفْعَلُونَ

و کوه ها را مي بيني، مي پنداری که آنها بي حرکت اند و حال آنكه آنها ابرآسا مي گذرند ]این[ 

نچه صُنعِ خدایي است که هر چيزی را استوار ساخت ]و آفرینشي خلل ناپذیر پدید آورد[ او به آ

 انجام مي دهيد آگاه است.
 

بحث پیرامون آیات توحیدی، معاد و دیگر مسائل اعتقادی است. از بعضی آیات ـ از جمله آیه ی یاد شده ـ برداشت هایی 

شده که بر خالف موازین و معیارهای تفسیری می باشد. گاه مطلبی فقط خالف اصول تفسیر است و با اصول وحیانی و 

ندارد. در این صورت، می توان آن مطلب را اشتباه دانست و در زمره ی خطاهای فراوان آدمی به شمار قطعی مکتب منافاتی 

 آورد، ولی گاه نه تنها مطلب بر خالف موازین تفسیر است، بلکه با اصول قطعی وحیانی هم مخالفت دارد.
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آن را مخالف با  ای از آیاتی است که عده (7(()هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْیَمَ...لَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّ اهللَ ))به عنوان نمونه آیه ی 

 اصول وحی، تفسیر کرده و گفته اند:

 

اینکه آنان گفتند: خداوند مسیح بن مریم است، از جهت تعیّن هویت حق به صورت عیسوی راست گفته اند و همچنین 

ولکن حصر حق تعالی در صورت عیسی، نادرست و باطل است؛ زیرا اینکه عیسی، مسیح بن مریم است راست گفته اند؛ 

 (3)همه ی عالَم ـ چه غیب و چه شهودـ صورت حق است نه عیسای فقط.

 

 ونهنیست، بلکه بر مبنایی خاص به گ(( لَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ...))ی  ی مورد بحث، نه تنها در سطح آیه انحراف تفسیری در آیه

چندین اشکال است. اگر کسی چنین معنایی را به عنوان یک احتمال مطرح کند مشکل چندانی ندارد،  ای معنا شده که دارای

 پایه است. لیکن اگر بگوید که خداوند هم همین معنا را اراده فرموده، سخنی سست و بی
 

ه همراه ی مورد بحث، ب شود: آیه ی مورد نظر، توضیحاتی پیرامون آن بیان می قبل از بیان و نقد تفسیر انحرافی از آیه

 ی پیش از آن چنین است: باشد، آیه آیات قبل و بعدش در ارتباط با مسئله ی قیامت می
 

وَ یَوْمَ یُنفَخُ فىِ الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فىِ السَّمَاوَاتِ وَ مَن فىِ الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اهلل وَ کلُ ٌّ أَتَوْهُ ))

 (1(()دَاخِرِینَ

ها و هر که در زمين است به هراس افتد،  صور دميده شود، پس هر که در آسمانو روزی که در 

 مگر آن کس که خدا بخواهد و جملگي با زبوني رو به سوی او آورند.

 

ـ می این آیه، به اَهوال قیامت مربوط است. در آیه ـ که محل بحث ماست   ((وَ تَرَى الجِبَالَ تحْسَبهَا جَامِدَةً))فرماید:  ی بعد 

 و حال آن که همچون ابر در حرکت ((وَ هِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ))حرکت و جامدند  پنداری که آنها بی بینی، می ها را می کوه

این صنع و آفرینش خداوندی است که هر چیزی را در کمال استواری و اتقان  ((صُنْعَ اهلل الَّذِى أَتْقَنَ کلُ َّ شىَ ْءٍ))اند 

 دهید آگاه است. و در حقیقت او به آنچه انجام می ((هُ خَبِيرُ  بِمَا تَفْعَلُونَانَّ))پدید آورد 
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 ی پس از آن ـ در سیاق آیه قبل و در احواالت قیامت ـ چنین است: و آیه

 (0)((؛مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيرٌ مِّنهَا وَ هُم مِّن فَزَعٍ یَوْمَئذٍ ءَامِنُونَ))

 اند. ميان آوَرد. پاداشي بهتر از آن خواهد داشت، و آنان از هراس آن روز، ایمنهر کس نيكي به 
 

ی قبل و بعد مربوط به قیامت است، اکثر مفسران عامه و خاصه نظرشان بر این است که  با عنایت و توجه به اینکه آیه

د؛ آین بسان ابرها به حرکت در می پاشند و ها فرو می دهد و کوه منظور این آیه نیز جریانی است که در قیامت رخ می

آیات قبل و  ی چنان که در بسیاری از آیات دیگر فروپاشی نظام کنونی جهان بیان شده است. در نتیجه، این آیه ـ به قرینه

 و حرکتها و سیالن  ، متالشی شدن کوه((وَ هِىَ  تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ))ی:  بعد ـ در ارتباط با قیامت است و مقصود از جمله

 (1.)باشد ی قیامت می آنها در واقعه
 

 فرماید: ی طه است که خدای تعالی می سوره 115ی محل بحث مانند آیه  در حقیقت، آیه

 (2)((؛وَ یَسَلُونَکَ عَنِ الجِبَالِ فَقُلْ یَنسِفُهَا رَبىّ ِ نَسْفًا))

 ریز ریز خواهد ساخت. پرسند، بگو: پروردگارم آنها را ]در قيامت[ ها مي و از تو درباره کوه
 

 پرسید: است که مردی از ثقیف از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در ذیل این آیه آمده

جعلها کالرّمال ثم یسوقها بأن یمة؟ فقال:  ان اهلل يوم القیكون الجبال مع عِظَمها یف يک))

 (8)((؛اح فتفرقهایّها الريرسل علی

آورد  چگونه خواهد بود؟ فرمود: خداوند آنها را به حرکت در ميهای به این عظمت در قيامت  کوه

 فرستد، پس آنها را مي دهد، سپس بادها را سمت آنها مي های شن قرارشان مي تا اینكه چون توده

 پراکند.
 

 دیدگاه صاحب تفسیر المیزان

 نویسد: مورد بحث میی  ی قبل و آوردن آیه پس از توضیح آیه« المیزان»مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر

اآلیة بما أنّها واقعة في سياق آیات القيامة مَحْفوفة بها، تَصِفُ بعضَ ما یقع یومئذ من اآلیات، و هو 

الي  «71:النبأ»(( تِ الجِبَالُ فَکاَنَتْ سَرَابًاوَ سُیرَّ)) سير الجبال؛ و قد قال تعالي في هذا المعني أیضاً:

 غير ذلک.
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ما  و المراد به تمثيل الواقعة ک الخطاب للنبي صلي اهلل عليه و آله و سلم ((الجِبَالَوَ تَرَى ))فقوله: 

ای هذا حالها الشهودة في هذا اليوم تشاهدها لو کنت  «7الحج: »(( وَ تَرَى النَّاسَ سُكَارَىفي قوله ))

جامدة غير متحرکة، و الجملة (( ای تظنها اآلن و لم تقم القيامة بعد تَحْسَبُها جامِدَةًمشاهداً، و قوله: ))

 معترضة او حالية.

ای تراها اذا نفخ في الصور  ((تَرَى))حال من الجبال، و عاملها  ((وَ هِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ))و قوله: 

 (2)حال کونها تَسير سَيْر السحاب في السماء.
 

 ای از حوادث آن روز را ـ که حرکت کوه است و پاره این آیه، در سیاق آیات قیامت قرار دارد و در بردارنده مسائل قیامت

 کند. هاست ـ توصیف می
 

 فرماید: نيز در همين معنا خداوند متعال مي

و اینکـه   شـوند.  هـا را روان کننـد، پـس سـراب مـی      و کـوه  ((وَ سُيرَّتِ الجِبَـالُ فَكاَنَـتْ سَـرَابًا   ))

اسـت و مـراد از    خطـاب بـه نبـی مکـرم صـلی اهلل علیـه و آلـه و سـلم         ((وَ تَرَى الجِبَالَ))فرمود: 

ــاسَ : ))فرمایــد ی قیامــت، چنــان کــه در کــالم دیگــر مــی آن تمثیلــی اســت از واقعــه ــرَى النَّ وَ تَ

 بینی. و مردم را در قیامت مست می ((؛ سُكَارَى
 

 ند. جملها حرکت ها راکد و بی کنی که کوه یعنی اکنون که قیامت بر پا نشده تو گمان می ((تَحْسَبُها جامِدَةً))و قول خداوند 

 ی مذکور در این آیه، یا معترضه است و یا حالیه.
 

باشد؛ یعنی آنگاه که در صور  می ((تَرَى)) هاست و عامل آن حال برای کوه ((وَ هِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ))و اینکه فرمود: 

 کنند. بینی که مانند حرکت ابر در آسمان سیر می ها را می شود کوهدمیده 

 

 گوید: دهد و مي مرحوم عالمه بحث را ادامه مي

 در تفسیر این آیه دو قول دیگر هم وجود دارد.
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 حمل آیه بر حرکت جوهری.اول: 

 حمل آیه بر حرکت انتقالی زمین. دوم:

 نویسد:  ی قول دوم می و درباره

 حَمْلُها علي حرکة االرض االنتقالية و هو بالنظر الي اآلیة في نفسها معني جَيّد إالّ انّه:و ثانيهما: 

 اوالً: یوجب انقطاع اآلیة عما قبلها و ما بعدها من آیات القيامة؛

 (41)بما قبله؛ ((إِنَّهُ خَبيرٌ بِما تَفْعَلُونَ))و ثانياً: ینقطع بذلک اتصال قوله: 

 

ا توجه کند[ و این نظر، ب ها حرکت زمین را اثبات می حمل آیه بر حرکت انتقالی زمین است ]بالطبع حرکت کوه و قول دوم:

به خود آیه معنای خوبی است، لیکن ]با توجه به آیات قبل و بعد و با توجه به صدر و ذیل خود آیه[ دو اشکال بر این 

 شود. تفسیر وارد می
 

 شود. یاق آیات قبل و بعدش ـ که مربوط به قیامت است ـ بُریده میبا این تفسیر، آیه از ساوالً: 
 

 شود. به ماقبلش قطع می ((إِنَّهُ خَبيرٌ بِما تَفْعَلُونَ))ی اخیر آیه یعنی  ارتباط و اتصال جمله ثانياً:
 

 یابند. چون در صدر آیه بحث از یک موضوع تکوینی است و با این تفسیر، صدر و ذیل با هم تناسبی نمی

 

 نویسد: ی قول اول )حرکت جوهری( مي و درباره

أحدهما: حَمْلُها علي الحرکة الجوهریة و أنّ األشياء کالجبال تتحرک بجوهرها الي غایة وجودها، و هي  

 (44)حشرها و رجوعها الي اهلل سبحانه:

 ی ذاتشان به سوی غایت ها ـ به جوهره حمل آیه بر حرکت جوهری و اینکه اشیاء ـ چون کوه

 اند که آن غایت، حشر و رجوع آنها به سوی خدای سبحان است. وجودیشان در حرکت
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  فرماید: عالمه بعد از نقل این قول مي

(( من التلویح إلي أنها اليوم متحرکة تحْسَبهَا جَامِدَةًو هذا المعني انسب بالنظر إلي ما في قوله: ))

 (47)و لم تقم القيامة... ؛

( (تحْسَبهَا جَامِدَةً))ی  ای که در جمله آیه بر حرکت جوهری[ با توجه به اشارهاین معنا ]یعنی حمل 

 اند ـ نسبت به دو قول دیگر مناسب ها اآلن که هنوز قیامت بر پا نشده متحرك هست ـ اینکه کوه

 رسد. تر به نظر می

عنوان ظرف برای حرکت آنها، چیزی است ها و هم به  حرکت بودن کوه زیرا قرار دادن قیامت به عنوان ظرف، هم برای بی

 .که قابل اعتنا نیست

 

 انواع حرکت: 

 بنابر قول مشهور، حرکت چهار نوع است:
 

کند و  شود؛ مثالً درخت کوچکی رشد می های شیء ناشی می حرکتی که از تغییر اندازه . حرکت کمّي:4

 کمّی شیء است.ی حرکت  شود. این ازدیاد اندازه وزن و حجم درخت، نتیجه بزرگ می
 

ا، ... که ه ها، حرارت ها، مزه آید؛ مثل تغییر رنگ حرکتی که با تغییر کیفی اشیاء پدید می . حرکت کيفي:7

 پیامد حرکت در کیفیت اشیاست.

 

 ای دیگر است. ای به نقطه : همان حرکت و جابجایی اشیاء از نقطه. حرکت أیني3

 

 حرکت شیئ به دور خودش را حرکت وضعی گویند، همچون حرکت زمین به دور خودش. . حرکت وضعي:1

بلکه  دانند، اند، و بعضی حرکت کمّی را حرکت نمی هایی هم داده البته به حرکت کمّی اشکاالتی شده و جواب

ه هایی وجود دارد ک های حرکت کیفی هم حرف شمارند )نه حرکت( در مثال ضمّ جزئی به جزئی دیگر می

 ما درصدد بیان آن نیستیم.
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اند و بعضی  حرکتی که بعضی از قدما ـ از جمله بو علی ـ سخت با آن مخالفت ورزیده. حرکت جوهری: 0

 فشارند. دیگر همچون مالصدرا بر اثبات آن )به عنوان حرکت پنجم( پای می

 

 اشکال بوعلی بر حرکت جوهری
 

( 13)ذات اشیاء یک اطالق مجازی است. این تعبیر، تعبیر حقیقی نیست.گوید: اطالق حرکت نسبت به جوهر و  بوعلی می

اما در ارتباط با تغییر مواد اشیاء به موادی دیگر؛ یعنی آن حالت قبلی از بین برود و حالت بعدی به وجود آید، این جریان 

 است، نه حرکت.« کون و فساد»نامش 
 

نویسد: در هر حرکتی موضوع ثابت الزم است ـ چه در کمّ یا کیف و چه در أین و یا وضع ـ برای سیر این  همچنین می

موضوع ثابت، باید مبدأ و منتهایی در نظر گرفته شود؛ یعنی ما منه الحرکة )مبدأ( و ما فیه الحرکة )مسیر( و ما الیه الحرکة 

 )منتهای سیر(. 
 

ی شیء است؛  وهری موضوع ثابت نداریم، فرض این است که: حرکت در جوهرهسخن بوعلی این است که در حرکت ج

اند و اگر م یعنی خود حقیقت شیء در حرکت است. پس اگر خود حقیقت شیء در حرکت باشد، دیگر موضوع ثابتی نمی

 (41)موضوع ثابت نماند، دیگر اطالق حرکت به این جریان معنا ندارد.

 

حرکت هم ـ در عین سَیاَلن و قبول اشتداد انتقاص ـ ثابت است و آن طبیعت نوعیه و به گوید: خیر، موضوع  مالصدرا می

 مایی، موضوعِ حرکت ی پذیرد و همان هیوال یا صوره باشد که هر صورتی را می ی شیء یا هیوال می ی اولیه تعبیری ماده

 ستیم.البته بحث مبسوطی در اینجا جریان دارد که ما در پی آن نی (15)جوهری است.
 

اند و مالصدرا و جمعی موافق. هر کدام از  در هر صورت، این نظریه مخالف و موافق دارد. بوعلی و جمعی مخالف

ورزند و در نتیجه برخی از قائالن به حرکت جوهری،  اند و بر آن هم اصرار می ای برای خودشان برگرفته آنها  مبانی

ای  که حاصل آن مبانی است هیچ نوع سازگاری از نظر  آیه بر معانیکنند. در حالی که  آیه را بر آن مبانی حمل می

 منطوق و مفهوم ندارد.
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 دو اشکال در تفسیر آیه به حرکت جوهری
این معنا و تفسیری که مرحوم آخوند مالصدرا و امثال ایشان از این آیه دارند همچون اشکالی که به تفسیر انتقالی شد با همان 

 دو مانع رو به روست.

 بریدگی آیه، از آیات قبل و بعد )که در ارتباط با قیامت است(. .1

 ارتباطی صدر و ذیل خود آیه. . بی2

 

 ی مهم نکته

ها به حرکت ابرها تشبیه شده است و  ی مذکور، حرکت کوه ی قابل توجهی وجود دارد و آن اینکه در آیه اینجا نکته

 باشد. در حالی که حرکت جوهری غیر از این است. پیداست که حرکت ابرها حرکت أینی و انتقالی می
 

( در پاسخ این سؤال که آیا این نظریه )حرکت جوهری( قائل هم دارد یا 11ی حدوث و قدمشان) مرحوم آخوند در رساله

ها جامِدَةً وَ هِيَ وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُ)) فرماید: ( آنجا که می17فرمایند: اولین قائل این نظریه خداوند متعال است،) نه؟ می

 ((.تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ
 

اصدق »بعد از نقل و قول مالصدرا )خدای کریم که  «حرکت جوهری در آیات قرآن»شهید مطهری نیز تحت عنوان 

 فرماید: است در قرآن این مطلب را گفته( می« الحکماء

آن را در مورد قیامت تفسیر  این آیه به دلیل این که ذیل آیات قیامت آمده است معموالً مفسرین»

 ی تواند بگوید ـ و ظاهراً گفته است ـ ]که این آیه اند. مرحوم آخوند به بعضی از قرائن می کرده

 «ها در این دنیاست.[ شریفه در مورد کوه

 

ای ذیل آیه دیگری آمده باشد، حتماً دلیل بر این است که از نظر  ما در مورد قرآن چنین اصلی نداریم که اگر آیه اوالً:

مضمون هم به آن آیات مرتبط است و در روایات هم تصریح به این مطلب شده است. ممکن است جزئی از یک آیه 

 نناظر به یک مطلب باشد و جزء دیگری از آن، ناظر به مطلب دیگری باشد؛ به تعبیر دیگر وحدت سیاق در آیات قرآ
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إِنَّمَا یُرِیدُ اهلل لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ یُطَهِّرَکمُ ْ : ))یک امر قاطعی نیست. مصداق روشن آن آیه شریفه

نیست چون ضمیر از « نساء النبی»است که در ذیل آیات نساء النبی آمده است. این آیه مسلماً در مورد  (18)((تَطْهِيرًا

 تبدیل شده است عالوه بر اینکه روایات زیادی در شأن نزول این آیه آمده است.« کم»به « کنّ»

 

نی که ک شکل نیست که تو خیال میها در هنگام قیامت آمده است به این  آیات دیگری که راجع به وضعیت کوهثانياً: 

یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ (، ))42(()وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً))ها جامد است ولی در واقع مسیّر است، مانند این آیات  کوه

ها  فهمیم وضع پراکنده کوه ت قیامت میبلکه آنچه از آیا (،71(()وَ تَكُونُ الْجِبَالُ کَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ*  کَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ

 در قیامت است.

 

صنع الهی را ببینید که چطور همه چیز را متقن کرده.  ((؛صُنْعَ اهلل الَّذی أَتْقَنَ کُلَّ شَيْ ءٍ))فرماید  در ذیل آیه می ثالثاً:

ود که ش شود. پس معلوم میها تبدیل به گرد و غبار شده است سخن از اتقان صنع الهی  تناسب ندارد که وقتی که کوه

 (12)«ی آبادی مربوط است نه به مرحله خرابی. آیه به مرحله

 

 توان گفت: در جواب مي

باشد. اگر متکلم خالف آن را اراده کند نیاز به  ی مراد متکلم می وحدت سیاق خود اصلی است که بیان کننده اوالً:

 بیان دارد وگرنه، همان ظاهر مراد او خواهد بود.
 

اینکه در برخی موارد در قرآن کریم وحدت سیاق مراعات نشده است، از روی حکمت است و دلیل خاص  ثانياً:

که مورد  (77(()إِنَّمَا یُرِیدُ اهلل لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ یُطَهِّرَکمُ ْ تَطْهِيرًا))ی تطهیر  دارد. نظیر همان آیه

استشهاد شماست؛ چرا که روایات ذیل آیه ـ به عالوه قرائن لفظی موجود در خود آیه ـ بیانگر این است که این 

ی محل بحث ما که نه قرائن لفظی بر خالف سیاق داریم  قسمت از آیه در مورد مطلب دیگری است. بر خالف آیه

 نه روایتی. پس وحدت سیاق به قوت خود محفوظ است.
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ا باشد. ه های مختلف حاکی از یک حقیقت است که همان متالشی شدن کوه آیات مربوط به قیامت با عبارت اً:ثالث

 هایی که مظهر قدرت، عظمت و صالبت است: کوه

در آن روز بسان ابرها یا پشم حالجی شده یا سراب، پراکنده شده و متالشی  ((،صُنْعَ اهلل الَّذی أَتْقَنَ کُلَّ شَيْ ءٍ))

 خواهند شد.
 

اق آیات هیچ قرینیّتی بر خالف سی ((صُنْعَ اهللِ الَّذی أَتْقَنَ کُلَّ شَيْ ءٍ))بنابراین سایر آیات مربوط به قیامت، و نیز عبارت 

 تواند داشته باشد. محل بحث نمی

سیاق ـ که نیازمند دلیل است و در محل بحث دلیلی بر آن نداریم ـ اگر در حد یک احتمال باشد، لذا حمل آیه بر خالف 

خیلی ایراد ندارد، اما اگر به طور احتمال نباشد، بلکه به طور حتم بگوییم که مراد آیه این است، کاری دور از تحقیق و 

 تواند از مصادیق تفسیر به رأی باشد. خالف ظاهر است، بلکه می

 

 نگارد: جناب سید حیدر آملی ـ بر خالف سیاق ـ می« المحیط االعظم»چنانچه صاحب تفسیر

ألن عند العارف، الوجود اإلضافي القائم بنفس الرحمان و مدد الوجود الحقيق ساعة فساعة في 

معرض الزوال و الفناء و قبول الوجود مثله، و من هذا یصعب إدراکه، ألنّه في غایة الخفاء، و إلي 

 (73)؛((رَّ السَّحابِوَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِیَ تَمُرُّ مَ))هذا أشار أیضا و قال: 

 

در نزد عارف، وجود اضافی ـ که قائم به ذات خدای رحمان و فیض وجود حقیقی است ـ آن به آن در معرض زوال و 

نابودی و قبول وجودی مثل خودش )اضافی و افاضی( است. از همین جهت درك این مطلب سخت است؛ چرا که در 

ها پنداری که آن بینی، می ها را می و کوه»مطلب اشاره کرده و فرموده است: غایت خفاست و نیز ]خدای تعالی[ به همین 

 «.گذرند میاند و حال آنکه آنها ابرآسا  حرکت بی
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 گوید: مالصدرا در تفسیرش نیز می

أما الحرکه الذاتية له فهي حرکة جوهریّة، لها کسائر الحرکات فاعل و قابل و مسافة و بدایة و 

نهایة إال انّ الحرکة في الجوهر تخالف غيرها في أمر و هو إنّ مسافة هذه الحرکة هي عين المتحرک 

این ذات فيها تبحقيقة و وجودا و غيره کماال و نقصا بخالف الحرکة في سائر المقوالت فإنّ المسافة 

المتحرّک کما هو المقرّر عند العقالء و نحن قد بيّنا صحّة الحرکة في مقولة الجوهر في أسفارنا 

ببيانات برهانيّه یضطرّ أهل النظر علي االعتراف بها. و اآلیات القرآنيّة الدالة علي هذه الحرکة و 

 في ذاتها کقوله تعالي:  خصوصاً ما لإلنسان کثيرة: منها في باب حرکة الجواهر األرضية

 (71(()وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ))

اما حرکت ذاتی او حرکتی جوهری است که برای آن حرکت ـ بسان دیگر حرکات ـ فاعل، قابل، 

دیگر حرکات در مسافت، آغاز و نهایت است، تنها فرقی که دارد این است که حرکت در جوهر با 

یک مورد فرق دارد و آن اینکه مسافت در حرکت جوهری، حقیقتاً و وجوداً عین متحرك است 

گرچه از لحاظ کمال و نقص غیر آن است. به خالف دیگر حرکات که مسافت در آنها غیر از 

متحرك است و ما در اسفارمان صحت حرکت جوهری را با براهینی که اهل نظر ناگزیر از قبول 

نند، بیان کردیم. و آیات قرآنی دال بر این حرکت ـ خصوصاً نسبت به انسان ـ فراوان است: از آ

 فرماید:  جمله در باب حرکت جواهر زمینی در ذاتشان قول خدای تعالی است که می

 ((وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ))

 

 ی بحث چکیده

 (25اقوال زیر مطرح است:)(( وَ تَرَى الْجِبالَ...))ی  ی شریفه با تفسیر آیه در ارتباط

از آن  ای ها نشانه ی قیامت است و حرکت کوه قول اکثر مفسران؛ و آن اینکه این آیه در ارتباط با واقعه الف(

 باشد. می
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 .کنند ی طباطبایي دو قول دیگر را نقل مي مرحوم عالمه

 حمل آیه بر حرکت انتقالی زمین. ب(

 قول مرحوم مالصدرا و پیروانش؛ و آن اینکه آیه را بر حرکت جوهری حمل کنیم. ج(

 

 ترین دلیل مخالفتش این است که:  ترین مخالف این قول بوعلی است و مهم البته دانستیم سرسخت

 شود ـ موضوع متغیر است اً حرکت گفته میدر حرکت، باید موضوع ثابت باشد در حالی که در حرکت جوهری ـ که مجاز

 و لذا حرکتی در کار نیست.

 

 و این دو قول اخير، در مجموع دارای سه اشكال است:

 ود.ش گردد و از سیاق آنها خارج می ی مذکور از آیات قبل و بعدش بریده می . با این دو نوع تفسیر، آیه1

 گسلد. . با این دو تفسیر، ارتباط صدر و ذیل خود آیه می2

. با تفسیر آیه بر حرکت جوهری تنظیر در آیه ـ که حرکت جبال را نظیر حرکت انتقالی ابرها به شمار آورد 3

 معناست، ضمن اینکه این تفسیر مؤید وحیانی ندارد. ـ بی
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 پی نوشت ها:

 .88نمل: -4

 .27و  42مائده: -7

 .302ممد الهمم/-3

 .82نمل:  -1

  .82نمل:  -0

مذکور ـ به روایتي دست نيافتيم جز روایتي که در منابع عامه )با اندکي اختالف در عبارت( نقل شده است.   پس از بررسي تفاسير ـ ذیل آیه-46

یسير اهلل الجبال فتمرّ مرّ السحاب ثم یَجعَلها سراباً و ترجّ األرض باهلها رجاً »فرمود:  صلي اهلل عليه و آله و سلم گوید که رسول خدا ابوهریره مي

 يآورد، پس چون ابر سرعت م ها را به حرکت در مي ؛ خدا ]در قيامت[ کوه«فتكون االرض کالسفينة المرنقة في البحر أو کالقندیل المعلق بالعرش

لرزاند، پس مانند کشتي توفان زده در دریا یا قندیل آویزان به  گرداند، و زمين اهلش را مي زاری( مي گيرند، آنگاه آنها را سراب )و زمين شوره

؛ جامع 703-3/707؛ تفسير القرآن العظيم )ابن کثير( 1/773؛ البحر المدید 7233و  2/7272تفسير القرآن العظيم )ابن أبي حاتم(  شود. سقف مي

 و ... 0/332ر ؛ الدر المنثو71/43و  42/80البيان 

 .410طه: -2

 صفة المحشر(. -0)باب   2/21بحاراألنوار  ؛3/323نورالثقلين  ؛2/18مجمع البيان  -8

 .40/114الميزان  -2

 .113-40/117الميزان  -41

 .40/117الميزان -44

 همان.-47

، الفصل الثالث، فصل في 4/28فيها الحرکة )الشفاء )الطبيعيات( أما الجوهر فإن قولنا إنّ فيه حرکة، هو قول مجازی، فإن هذه  المقولة ال تعرض   -43

 بيان المقوالت التي تقع الحرکة فيها وحدها ال غيرها(.

ة بالفعل لإن موضوع الصورة الجوهریة ال یقوم بالفعل إال بقبول الصورة کما علمت، و هي في نفسها ال توجد األشياء إال بالقوة. والذات غير المحص -41

 (.22-88/ 4أن تتحرک من شيء إلي شيء )الشفاء )الطبيعيات(  یستحيل

حرکة... الالموضوع لهذه الحرکة الجوهریة هو الهيولي و لكن ال بنفسها لعدم قوامها إال بصورة ما بل هي مع صورة ما ال علي التعيين موضوعة لهذه -40

ام وجوده و مع توارد خصوصيات الجوهر الصوری عليه فال محذور في ذلک کما فإذن الموضوع للحرکة الجوهریة باق بعينه بحاله التي اعتبرت في قو

 (.1/721زعمه الشيخ الرئيس و متابعوه.)األسفار األربعة 
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و در اسرار  328ـ در قاعده حدوث عالم ـ و در مفاتيح الغيب/ 731، در بحث حدوث عالم و در عرشيه/61مالصدرا در رساله مشاعر/ -46

 ین آیه اشاره مي کند.، به ا86اآلیات/ 

، چنين آمده است: و أما رابعاً فقولک هذا إحداث مذهب لم یقل به  حكيم، کذب و ظلم فأول حكيم قال في کتابه 3/441این مطلب در اسفار  -42

؛... اول حكيمي که در کتاب عزیزش «مَرَّ السَّحابِوَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ »العزیز هواهلل سبحانه و هو أصدق الحكماء حيث قال: 

 «.وَ تَرَى الْجِبالَ...»حرکت جوهری را آورد، خداوند سبحان است ـ و او راستگوترین حكماست ـ آنجا که مي فرماید: 

 .33احزاب:  -48

 .71انبياء: -42

 .0-1قارعه:  -71

 .021-44/023مجموعه آثار استاد شهيد مطهری  -74

 .33: احزاب -77

 .3/741تفسير المحيط األعظم  -73

آمده است: و قد حققنا في موضعه إن الجواهر الطبيعية المادیّة کلّها الزمة  421-7/482و نيز در جلد  4/447تفسير القرآن الكریم )صدرا(  -71

 هِيَ وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ»في قوله ]تعالي[: السيالن و التجدّد، غير منفكّة عن االنتقال و الحدثان في کلّ آن بحسب جوهرها و طبيعتها کما 

خوانيم: و ما من جوهر عينّي له صورة وجودیة إالّ و له هذا السير الحثيث إلي الحضرة اإللهيّة،  از همين تفسير مي 2/142چنانچه ج «. تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ

وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ »طور إلي طور، حرکة رجوعية و سيرا استكاليّا کما قال سبحانه:  و هو أبدا في االنتقال من صورة إلي صورة و من

 «.تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ

ه و معنا شش وج« 3/487بيان السعادة في مقامات العبادة »البته وجوه یا اقوال نادر دیگری هم گفته شده است، به عنوان نمونه، صاحب تفسير  -70

 کند. ی محل بحث بيان مي برای آیه
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 آشنایی با شخصیت هافصل چهارم: 

 پروفسور حامد الگار
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 چكیده:

عليرغم این که ایرانيان، عالمه ی مجلسي را دانشمندی  بزرگ دانسته و نجات دهنده ی ایران از لحاظ انحطاط در دوره 

نویسندگان غربي، او را شخصيتي بد معرفي کرده و دخالت های ناروا در امور سياسي و اجتماعي ی صفویه قلمداد مي کنند، 

 و زجر و تعقيب صوفيه و اقليت های دیني را به او نسبت مي دهند.

ی او اظهار نظر کرده و او را ذی نفوذ در دربار شاه سلطان حسين خوانده  سرجان ملكم، اولين کسي است که درباره

 است.

ادوارد برون در کتاب های تاریخ ادبيات ایران و یكسال در ميان ایرانيان بزرگ ترین گناه عالمه را مخالفت او با صوفي 

 نمایان دوره ی صفویه مي داند و او را به تعقيب بي رحمانه صوفيان، متهم مي کند.

آنان را شرح و بسط داد و بر اتهامات سایكس، والدیمير مينورسكي با تكرار طوطي وار ادعاهای اسالف خود، ادعاهای 

 ناروای خود نسبت به عالمه ی مجلسي افزوده اند.

را به همراه حواشي خود منتشرکرده و با نویسنده مجهول آن کتاب هم آواز « تذکرة الملوک»مينورسكي متن کتابي به نام 

 شده و تبهكاری ها و جرم های گوناگوني به عالمه ی مجلسي نسبت مي دهد.

نویسنده ی این نوشتار، آرزو مي کند که محققان ایراني بتوانند به طور سزاوار و مستند به تحليل و تدوین زندگي عالمه 

 ی مجلسي بپردازند و خود نيز در این نوشتار اینچنين تالش مي کند.

 

 عالمه مجلسی از دیدگاه خاور شناسان

 «پروفسور حامد الگار»

 

 برکليدانشگاه کاليفرنيا ـ 

که  دانند اکثر ایرانیانی که از تاریخ خود آگاهی دارند، عالمه محمد باقر مجلسی را دانشمندی بزرگ و مؤلفی پرکار می

های سیاسی نیز کوشش کرد تا جلوی انحطاط مملکت را بگیرد. از طرف  ی علمی خود با فعالیت عالوه بر خدمات شایسته

م معرفی اند، عالمه را شخصیتی شو فرسایی کرده ی صفویه قلم در تاریخ دوره دیگر، قریب به اتفاق نویسندگان غربی که

 های دینی، یکی از مسببان های ناروا در امور سیاسی و اجتماعی و زجر و تعقیب صوفیه و اقلیت کنند که با دخالت می

قاید شیعه را های فارسی، ع کتابانقراض و سقوط دولت صفوی بود. تنها فضیلتی که برای او قائلند این است که با تألیف 

ان و های دانشمندان ذی صالحیت ایرانی و نظر مستشرق بیش از پیش شایع کرد. باید پرسید که تفاوت عظیم بین ارزیابی
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د گیرد. برای پاسخ به این سؤال، نخست بای اند، از کجا سرچشمه می ای از ایرانیان که تحت تأثیر آنان قرار گرفته آن عده

 اند مرور مختصری کرد. ی عالمه اظهار نظر کرده اور شناسانی که دربارهبر اثر خ

 

ای نبود،  ( است. او مستشرقی حرفه1ی عالمه مجلسی سخن به میان آورده سرجان ملکم) اولین تاریخ نویس غربی که درباره

ی( برای انجام مأموریت هجری قمر 1215میالدی ) 1799بلکه ژنرالی در خدمت استعمار انگلیس در هند بود که در سال

 1231میالدی ) 1815( در لندن در سال2« )تاریخ ایران»سیاسی به ایران سفر کرد. ملکم در جلد اول کتابی که تحت عنوان 

 هجری قمری( به چاپ رسانید ادّعا کرد که: 

 یشاه سلطان حسین در تمام موارد از رهنمودهای یکی از ذی نفوذترین روحانیان مسلمان پیروی م»

ی این روحانی همین بس که چند روز بعد از جلوس پادشاه مزبور، او را  کرد. برای قضاوت درباره

هایی که از پدر به ارث برده بود، بلکه هم برای  وادار کرد تا فرمانی نه تنها برای دور ریختن تمام شراب

 های آلوده صادر کند. شکستن خم

نها ترین آ های مختلف را که مهم کرد تا پیروان فرقه همین روحانی، شاه سلطان حسین را نیز تشویق

 (3«. )صوفیه بود، مورد زجر و تعقیب قرار دهد

 

 افزاید:  سرجان ملکم می

ای که در آن زمان به دستور شاه از اصفهان تبعید شد شیخ محمد علی)متخلّص  مشهورترین صوفی»

 (4«.)به حزین( بود که در شهر بنارس هند وفات یافت
 

خر در ی مجلسی تا همین اوا ها و تحریفاتی دانست که عالمه ی آن شتم توان سر سلسله ت این ژنرال انگلیسی را میبیانا

نمایان اصفهان هم به اتفاق آنان عملی مضرّ و مردود بود. عدم دقت  معرض آن قرار داشته است. مخالفت مجلسی با صوفی

شود که شیخ محمد علی حزین از ترس تعقیب مجلسی از  شن میملکم در بررسی حوادث، از این ادعای او کامالً رو

اصفهان خارج شد؛ در صورتی که آن شاعر و ادیب، تقریباً بیست و سه سال بعد از وفات عالمه، اصفهان را برای همیشه 

 (5ترك کرد و در خاطرات خود با ستایش فراوان از مجلسی یاد کرد.)
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ن تألیف ملکم، یکی دیگر از خدمتگزاران استعمار انگلیسی کتاب دو جلدی درست صد سال پس از چاپ اول تاریخ ایرا

 ی تاریخ ایران، در لندن به چاپ رسانید. خود را درباره

ها برای پیشبرد اهداف خود در جنوب  ریاست قوای نظامی که انگلیس المللی اول ( در جنگ بین1سر پرستی سایکس)

توان تشخیص داد که او فاقد هر صالحیت علمی برای تحلیل  جا می و از همینایران تشکیل داده بودند، به عهده داشت. 

ی تاریخ ایران بود. سایکس بدون اینکه اسمی از عالمه ببرد، در وصف حوادث دوران سلطنت شاه سلطان حسین  طرفانه بی

 نویسد: چنین می

سر مسندهایی قرار داری و خداپرستی شاه سلطان حسین باعث شد که مالیان و خواجگان بر  دین»

گرفتند که بایستی تحت نظر و تصدی اشراف باشند و بدین سان تمامی ملت به طور خطرناکی دچار 

 (7«)ضعف و سستی گردید.

 

خورد، وقاحت نویسنده  کند. آنچه به چشم می درست مانند ملکم، سایکس برای این ادعای خود، سند یا مأخذ ذکر نمی

 با خواجه سرایان است؛ حال آنکه خواجه سرایان از معاندترین دشمنان عالمه در کوششدر هم ردیف کردن عالمه مجلسی 

 های اصالح طلبانه او بودند و باألخره باعث از سرگرفتن میگساری و مفاسد دیگر در دربار صفوی شدند.
 

 ناس معروف بود. ( ایران ش8ی مجلسی پرداخت ادوارد برون) اولین مستشرق دانشگاهی که به تحلیل کارنامه عالمه
 

هجری قمری( انتشار یافت،  1343میالدی ) 1924( که برای بار اول در سال 9«)تاریخ ادبیات ایران»برون در جلد چهارم 

(  بسیاری از ایران شناسانی 11نماید.) ی صفویه می ترین مجتهدان دوره ترین و مقتدرترین و متعصب یکی از بزرگ»عالمه را 

 اند.  وار تکرار کرده آمدند، همین توصیف را با کمی تعدیل، طوطیکه بعد از بِرَون 
 

ی  حمانهر تعقیب بی»بیند او را به  ی صفویه می ترین گناه عالمه را در مخالفت او با صوفی های اواخر دوره برون که بزرگ

 (11د.)ده د یا مأخذ نشان میکند و نه برای اتهام خود سن ؛ ولی نه چگونگی این تعقیب را بیان می«کند صوفیان متهم می
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کند و نفي این قضيه از طرف عالمه،  ميتر اینكه برون در صوفي دانستن محمد تقي مجلسي پافشاری  از همه غریب

 ( 12).دانست داند. گویا برون مشرب مجلسي اول را از فرزند او بهتر مي دليل دیگری برای  قشری و متعصب بودن او مي
 

 رسد که: جمله به اوج خود می انصافی برون در این بی

 1722مریدان و معتقدان مجلسی گویند پس از فوتش حوادث و اغتشاشاتی رخ داد که در سال »

دارند که فقدان چنان شخص بزرگواری،  ی باالیی از سختی و تیرگی رسید و اظهار می میالدی به درجه

ی انتقاد دارند، آن  تحقیق و قوهایران را در معرض مخاطرات گذاشت؛ ولی اشخاصی که بیشتر دماغ 

های او و همکارانش مربوط خواهند  کشی ها و آزادی ای به سختگیری پیشآمدها را تا درجه

 (13«)دانست.

 

تواند مسؤول حوادثی باشد که بیست سال بعد از وفات او اتفاق افتاد،  حاال شخصی هر چه قدر مقتدر باشد، چگونه می

 کند. مطرح نمیسؤالی است که برون اصالً 

 

آور به  ی اول تعجب ی برون که عموماً دانشمند و حتی ایران دوست شناخته شده است، در وهله های مغرضانه قضاوت

آید؛ ولی این نکته را نباید فراموش کرد که برون برای فرهنگ مذهبی ایرانِ شیعه، ارزش چندانی قایل نبود؛ چنان  نظر می

آید، در طول مدت اقامت خود در ایران، ترجیحاً  ( بر می14«)یکسال در میان ایرانیان»او، های معروف  که از یکی از کتاب

کند که خود او مدتی در کرمان به  کرد و حتی اعتراف می ها و قلندرهای حشیش خور معاشرت می ها و بهایی با ازلی

اینگونه مفاسد عقیدتی و اخالقی ی مجلسی که با  ( پس واضح است که عالمی مانند عالمه15مخدّرات معتاد گشت.)

 مبارزه کرد، ممکن نبود مورد پسند این شرق شناس انگلیسی قرار گیرد.

 

 یمير مينورسكيوالدترین متخصصان غربی تاریخ ایران، به نام  ی تحریف حقایق را یکی از بزرگ این سلسله حلقه ی بعدی

 دهد. تشکیل می
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های فارسی، ترکی، عربی و حتی ارمنی و گرجی  با تسلط خود بر زبانای بود که  بدون شک مینورسکی محقق برجسته 

 های تاریک تاریخ ایران و قفقاز سهم بسزایی داشت. در روشن کردن بسیاری از گوشه

 های غربیانِ دشمن با مجلسی افزود. با وجود این، وی در یکی از آثار خود، اشتباه دیگری بر اشتباهات موجود در ارزیابی

 

که راجع به سازمان اداری « تذکرة الملوك»هجری قمری( مینورسکی متن کتابی را به نام  1312میالدی ) 1943در سال 

ة تذکر»ی انگلیسی و حواشی و توضیحات مفصّل به چاپ رسانید.  مؤلف مجهول  دولت صفوی بود، همراه با ترجمه

 مالّباشی بدین قرار می آورد:در فصل اول کتاب خود، بحثی کوتاه راجع به مقام و وظایف  «الملوک

در اواخر زمان شاه سلطان حسین، میر محمدباقر نام فاضلی ـ با آنکه در فضیلت از آقا جمال، هم »

ی چهارباغ را بنا گذاشته، خود  ی مالباشی گری سرافراز و مدرسه عصر خود کمتر بود ـ به رتبه

 (11« )ی مذکور گردید. مدرس مدرسه
 

، «الملوك تذکرة»ی  ی مجلسی یکی پنداشته و از اینکه نویسنده محمدباقر مذکور در این جمله را، با عالمهمینورسکی میر 

( ولی بدیهی است که میر محمدباقر مالباشی، 17کند؛) داند، اظهار تعجب می تر می آقا جمال خوانساری را از مجلسی فاضل

 شخصی غیر از عالمه مجلسی بوده؛ آن هم به چندین علت: 

 ی سادات است؛ در صورتی که مجلسی سیّد نبود. یکی اینکه عنوان میر، ویژه

، در اواخر سلطنت شاه سلطان حسین به منصب مالباشی رسید؛ «تذکرة الملوك»دوم اینکه میر محمد باقر به تصریح مؤلف 

ان یان دوران سلطنت او جهی مجلسی پنج سال بعد از جلوس شاه مزبور و بیست و دو سال قبل از پا در صورتی که عالمه

 فانی را ترك گفت.
 

( 18هجری قمری یعنی شش سال بعد از وفات مجلسی اتمام یافت.)1111ی چهارباغ در سال  و سوم اینکه بنای مدرسه

یر اند او را با همین م ی مجلسی اظهار نظر کرده با وجود این تفاصیل، اکثر خاور شناسانی که بعد از مینورسکی درباره

یکی شمرده و اعطای عنوان مالباشی به او را دلیل بر نفوذ مطلق او در امور سیاسی « تذکرة الملوك»اقر مذکور در محمدب

 اند. زمان شاه سلطان حسین دانسته
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های گوناگونی به عالمه مجلسی نسبت داده و با نقص تمام  ی امثال خود، تبهکاریها و جرم ای که بیش از همه نویسنده

( 19ی انصاف کامالً بیرون گذاشته یکی از شاگردان برون سابق الذکر به نام لورنس لکهارت) پا از دایرههای علمی،  روش

میالدی  1958است. لکهارت که مدتی مدید به عنوان کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران به سر برد، در سال 

ای ه به چاپ رسانید. در این کتاب مکرراً حمله« هی صفوی انقراض سلسله»هجری قمری( کتابی قطور تحت عنوان 1378)

 کند. گویی هم پرهیز نمی کند و برای رسیدن به هدف خود از ضد و نقیض ای بر عالمه مجلسی می ناجوانمردانه

 

 گردد: سلسله اتهامات لکهارت با شرح مراسم تاج گذاری شاه سلطان حسین آغاز می

تشریفات کمر بستن را به جای صوفیانی که قبالً این وظیفه را پادشاه، شیخ االسالم را پیش خواند که »

به عهده داشتند، انجام دهد. سپس شاه از وی پرسید که به پاداش این عمل چه تقاضایی دارد. محمد باقر 

ظور، ها )من در پاسخ گفت: امیدوار است که شاه فرمانی صادر کند و نوشیدن مسکرات و جنگ میان فرقه

حیدری و نعمتی بوده( و همچنین کبوتر بازی را نهی فرماید، شاه با طیب خاطر های  حتماً جنگ

 (21« )پذیرفت.

 

یگر داند. او در جای د لکهارت از میان منکراتی که به این ترتیب ممنوع اعالم گردید فقط جنگ حیدری و نعمتی را مضر می

ند که ک ع مسکرات را فسخ کرد؛ ولی باز پافشاری میدهد که شاه بر اثر تلقینات درباریان، من در کتاب خود، گزارش می

اش، حتی منصب مالباشی را برای او  و شاه به پاداش خدمات برجستهمجلسی در تمام امور مملکت نفوذ مطلق داشت 

ی مجلسی در اواخر سلطنت شاه سلطان حسین  به  بیند که محال است، عالمه ( البته لکهارت به خوبی می21ایجاد کرد.)

کند  نتقاد میا« تذکرة الملوك»ی  منصب رسیده باشد؛ ولی به جای اینکه غلط مینورسکی را تصحیح کند، از نویسندهاین 

( معلوم 22رسد که تعیین عالمه به این مقام باید زودتر از اواخر سلطنت شاه مزبور صورت گرفته باشد.) و به این نتیجه می

 همیشه حجّت و مرجّح است.شود که از دیدگاه لکهارت قول مستشرق  می
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ی مجلسی موجب آزار و تعقیب نه تنها صوفیان، بلکه اهل  کند، این است که عالمه ادعایی که لکهارت آن را بارها تکرار می

تاد ی مجلسی باعث گرویدن هف تسنن ایران و پیروان ادیان دیگر گردیده است. به عنوان مثال، پس از نقل این روایت که عالمه

 کند که: ر از اهل تسنن به آیین تشیع گردید، اظهار نظر میهزار نف

 (23«)رود که بسیاری از این اشخاص، تحت فشار، دست از آیین خود برداشتند. کامالً احتمال می»
 

ود ی مجلسی در بعضی از آثار خ کند. البته درست است که عالمه برای اثبات این نظر، کمترین دلیل یا مأخذی ذکر نمی

د که توان حدس ز کند که شدت آن در ادبیات شیعه کمتر سابقه داشت و می ی اول را با لحنی بیان می سه خلیفهمطاعن 

هایی که با تألیفات مجلسی آشنایی داشتند، رنجیده خاطر ساخت؛ ولی این دلیل بر اعمال زور و فشار از طرف  این امر سنی

 شود.  عالمه در مقابله با اهل تسنن نمی

 

ان ی شاه سلط ها در دوره چنین مجلسی را مسئول و سبب اصلی مشکالتی که گویا بعضی از ارامنه و کلیمی ملکهارت ه

ویسد ن داند. به عنوان مثال بر اساس گزارشی که بعضی از راهبان فرنگی تهیه کرده بودند، می حسین با آن رو به رو شدند می

علماء، فرمانی برای قتل چند نفر کلیمی و ارمنی صادر کرد. سپس هجری قمری( به تحریک  1189) 1178که شاه در سال 

 افزاید: می

دلیلی محکم در دست نیست؛ ولی محتمل به نظر می آید که همان راهبر متعصّب دینی )یعنی محمدباقر »

 (24«)های مذهبی بود. مجلسی( مسئول باال گرفتن ستم و فشار بر اقلیت

 

های ایران در معرض آن قرار گرفته بودند،  با اشاره به خطرهایی که گویا کلیمی« یهانقراض صفو»در جای دیگر از کتاب 

 نویسد: می

ی مسؤلیت شخصی محمد باقر مجلسی از آزار و زجر یهودیان  ظاهراً جایی ثبت نشده است که اندازه»

 (25«)چه بوده است.
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که باقی  ای ولو سندی در میان نباشد و تنها مسأله جالب توجه اینکه از دیدگاه لکهارت، مسئولیت مجلسی امری است، مسلم

 ی مسئولیت اوست. ماند، اندازه می
 

 شود: های کتاب او کامالً روشن می های تحقیق علمی، مخصوصاً از این جمله غرض ورزی این نویسنده و دوری او از روش

خانه زیبای او در  شاید بتوان گفت خداوند خواسته است، روح مجتهد بزرگ را مجازات کند؛ زیرا»

 ای در آمده است ی دخترانه اصفهان واقع در خیابان شیخ بهایی در غرب چهارباغ فعالً به صورت مدرسه

شود. روضه خانه مجاور  ( اداره می21های فرانسوی از فرقه سان و نسان دوپول) که تحت نظارت راهبه

 (27« )مورد استفاده است.خواند، اکنون به عنوان کلیسا  که محمد باقر در آن نماز می
 

باید در اینجا پرسید که متعصب کدام است؟ عالمه مجلسی یا مستشرق انگلیسی که تبدیل منزل مسکونی آن بزرگوار به 

 مرکز خارج پرستی باعث مسرّت او شده است؟
 

ویرا  پرداخته، خانمهای مذهبی  ی اقلیت های خود مجلسی به تحلیل آرای وی درباره تنها مستشرقی که بر اساس نوشته

ی انگلیسی منتشر  همراه با مقدمه و ترجمه« صواعق الیهود»ای از عالمه با عنوان  ( است. این خانم، رساله28باش مورین)

ی احکام مربوط به اهل الذمّه است و اختصاص به یهودیان ندارد. چه بسا که  ساخته است. این رساله در واقع، خالصه

نباشد. با اینکه مطالب آن به طور کلی مورد اتفاق همه فقها اعم از خاصّه و عامّه است مع الوصف عنوان آن از خود مجلسی 

 هکند که عالمه کین بعضی از مالحظات مجلسی در این رساله قابل ذکر است؛ چون خانم مورین را به این اعتراف وادار می

 سد:نوی ی خاصی علیه یهودیان نورزیده است. به عنوان مثال چنین می

اند که )ذمی( باید سر را به زیر اندازد، در وقت دادن)جزیه( و چون ادا کند، گیرنده بر ریشش  بعضی گفته»

کند  ( و در پایان رساله توصیه می29«)ام. چسبید و طپانچه بر رویش بزند و بر این مستندی ندیده

 (31« )د.ها( نرسانن ایشان )یعنی ذمیحاکم مسلمانان. مسلمانان را نیز تأکید کنند که به عبث اهانت به »که
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یکی از علل اینکه مستشرقان بیشتر به جای آثار علمی، کارنامه سیاسی و اجتماعی عالمه مجلسی را مورد بررسی قرار 

اند، البته تعداد و حجم آن آثار و عدم آشنایی اکثریت مستشرقان با علوم اسالمی و اصطالحات خاص آن علوم است.  داده

( آلمانی است 31ی کارهای علمی عالمه تا حدی تحقیق کرده است. کارل هاینز پامپوس) ورشناسی که در زمینهیگانه خا

دایرة المعارف علوم دینی ـ بحاراالنوار »ای تحت عنوان  هجری قمری( با تألیف پایان نامه1391میالدی) 1971که در سال

بُن آلمان نایل آمد. متأسفانه عنوان پایان نامه با محتویات آن ی دکترا از دانشگاه  ( به اخذ درجه32«)محمد باقر مجلسی

ی مجلسی کرده است و تنها در سی  چندان مطابقت ندارد؛ چون پامپوس بیش از نصف کار خود را وقف شرح حال عالمه

کند؛  ر میه، تکرای آخر کتاب تحلیلی، اتهاماتی که از اوایل قرن نوزده، تقریباً مورد اجماع شرق شناسان بود و پنج صفحه

ناقض آورد، دچار ت ولی با جلب توجه خواننده به غلط و احیاناً سستی دالیلی که مثالً لکهارت برای تأیید ادعاهای خود می

 (33شود.) روشنی می
 

 نوشته، آورده است:« تذکرة الملوک»مينورسكي در شرحي که بر 

شود؛ بلکه در شناسایی عالمی که بعد از او  نه تنها در معرض میرمحمد باقر مالباشی دچار اشتباه می»

کند. مینورسکی بر آن است که  گری رسیده مالمحمد حسین، نامی باز، اشتباه می به منصب مالباشی

منظور از این شخص محمد حسین بن میر صالح خاتون آبادی است که مادر او یکی از دختران عالمه 

مقام پدربزرگ خود و هم نفوذ او را به ارث برده کند که خاتون آبادی هم  مجلسی بود و ادعا می

 (34«)است.

 

 ی لکهارت این خطای مینورسکی را عین صواب پنداشته نسبت به مالمحمد حسین مالباشی نیز زبان درازی کرده از جمله

 لمان مییر مسوراثت از مجلسی به وی انتقال یافت، تعصب و زجر و تعقیب اهل تسنن و اقلیّات غچیزهایی که گویا از راه 

ین آید، مال محمد حس تألیف سید عبدالحسین خاتون آبادی بر می« وقایع السنین و االعوام»(؛ ولی چنانچه از کتاب 35داند)

( کتاب مزبور در 31ی عالمه مجلسی.) هجری خورشیدی به اهتمام آقای محمد تبریزی بوده، نه نوه 1352مذکور در سال 

فویه ی ص مندان تاریخ دوره اهتمام آقای محمد باقر بهبودی انتشار یافت و در اختیار عالقههجری خورشیدی به  1352سال 
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بر ماندند؛ خ ی صفویه از آن به کلی بی قرار گرفت؛ ولی معلوم است که دو نفر از مشهورترین متخصّصان غربی تاریخ دوره

( از استادهای دانشگاه تورنتو کانادا 37ن روجر سیوری)چرا که هر دو همان اتهامات پوچ لکهارت را تکرار کردند. نخستین آنا

وقایع »( منتشر ساخت؛ یعنی در زمانی که از انتشار 38«)ی صفویه ایران در دوره»کتابی تحت عنوان  1981است  که در سال 

 (39د. )هفت سال گذشته بود. سلطان محمد حسین را وادار کردند فرامینی علیه مسیحیان صادر کن« السنین واالعوام

 

(، میر 41«)رود ایران به سوی عصر جدید می»( آلمانی، کتابی تحت عنوان 41نُه سال بعد از انتشار کتاب سن روبرت رومر)

 (42داند!!؟ ) ی عالمه می کند و ده صفحه بعد از آن، او را نوه محمد حسین را اول، فرزند مجلسی معرفی می

 

 پی در پی علیه عالمه مجلسی را بیابیم. یکی های های این تحریفات و حمله حاال بکوشیم تا آنجایی که میسّر است ریشه

آید این است که مستشرقان در بسیاری از موارد، قول همدیگر را حجت  از نتایجی که از این بررسی مختصر به دست می

افتند. اگر کسی که صاحب  می دانند؛ چنانچه اگر یکی از آنان دچار لغزشی شود، دیگران هم به دنبال او به همان ورطه می

ی موضوعی اظهار نظر کند همکاران وی لزومی به تحقیق منابع  اصلی  شهرت و اعتبار در محافل خاورشناسی است، درباره

لسی برای ی مج ی عالمه بینیم که اول، داوری ناجوانمردانه برون درباره بینند. به این ترتیب، می برای سنجیدن نظر او نمی

هایت، دهد و در ن شود، سپس لکهارت به اتهامات غیر مستند برون پر و بال بیشتری می قای لکهارت حجّت میشاگرد او آ

د ی صفویه در اروپا و امریکا حکم مسن تاریخ دورهترین متخصصان  ی انقراض صفویه حتی برای بزرگ کتاب او درباره

 کند. پیدا می

مجلسي، عبارت  است از مخالفت او با صوفيه. تعداد زیادی از ی  تری برای دشمني مستشرقان با عالمه سبب مهم

تر آنچه خيال تصوف است ارزش خاصي قائل بودند و هستند و طبعاً  خاورشناسان برای تصوف و یا به عبارتي صحيح

مؤلفان غربی این زحمت را  زنند. مي« متعصب»آید، فوراً برچسب  روی هر کسي که بوی خصومت با تصوف از او مي

ه خود ندادند که اوضاع صوفیه زمان مجلسی را بررسی و تحلیل کنند تا صحت و سقم اتهامات وی را بسنجند و ظاهراً از ب

ی صفویه و از آن جمله مالصدرا در رد تصوف، کتاب یا رساله نوشتند.  این هم غافل بودند که بسیاری از علمای دوره

 تواند باشد. بنابراین به تنهایی محملی برای محکوم کردن وی نمیی مجلسی نبوده و  مخالفت با تصوف، ویژه
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اندازد، این است که عالمه خواست،  انگيزد و رعبي در دل آنان مي ولي آنچه انزجار مستشرقان را بيش از همه بر مي

م در عينيت امور جامعه را برای اجرای احكام اسالم به دست خویش اداره کند. هر کوششي که برای پياده کردن اسال

 تواند باشد. گيرد، از دیدگاه آنان نوعاً چيزی غير از مظهر تعصب و تنگ نظری نمي جامعه صورت مي

شناسان غربی با انقالب اسالمی ایران را نیز باید در همین جست و  ی خاورشناسان و ایران علت دشمنی نزدیک به همه

 جو کرد.

رفته ی عالمه مجلسی را پذی ایرانی که بدون کم و کیف آرای مستشرقان دربارهای از نویسندگان  در خاتمه، باید به آن عده

 اند، اشاره کرد و این شاید یکی از مظاهر بسیار مضرّ غرب زدگی باشد. های خود منعکس کرده و در کتاب

ی بوده گ اسالمبر محققان و دانشمندان ایرانی است که تاریخ این سرزمین گرامی که قرن اندر قرن شاهد شکوفایی فرهن

 و هست به طور سزاوار و مستند؛ تحلیل و تدوین کنند.
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 فرمودند: پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم

  ((مَّتِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اهلل إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُ))  

 هرگاه بدعت ها در ميان امتم پدیدار شوند، بر عالم است که علم خود را آشكار سازد.  

 هر عالمي چنين نكند، لعنت خدا بر او باد.
 (4/01کافي )

 

*** 

 رهبرمعظم انقالب:

 هرکس در راه روشـنگری فكر مردم، تالشـي بكند، از انحـرافي جـلوگيری نماید و مانع سـوء فهمي شود،

وب ـهادی که شاید امروز، مهم محسـش، جهاد ناميده مي شود. آن هم جـابله با دشمن است، تالشــآنجا که در مقاز 

 20/ 3/ 71بيانات رهبر معظم انقالب در تاریخ                                                                                                            مي شود.

 ( صلي اهلل عليه و آله و سلممحمد رسول اهلل 72)در جمع فرماندهان لشكر  

*** 
 

 (1)ی رقص و موسیقی و شهوت رانی نظر فالسفه و عرفا درباره
 

کتابی تحت عنوان )برگ هایی از داستان موسیقی ایرانی( نوشته شخصی به نام حسن رضا رفیعی با موضوع موسیقی  

 قرآنی!  با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده که در اینجا به بعضی از مطالب آن اشاره می کنیم:ایرانی، عربی و موسیقی 
 

: نزد حکماء و فیلسوفان، این موسیقی را فایده عظیم است و بسیار حال ها به این کار داشته اند چنانکه در  93ـ صفحه 1

 ربط زدی و ... !در محراب، ب ها و استجابت دعا! چنانکه داوود علیه السالممحراب 
 

در هنگام سپیده دم، قرآن را به آهنگ  : روایت شده که رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم345و  41ـ صفحات 2

 مناسب تر است.« حسینی»و در بامداد « رهاوی»زنگوله یا نهاوند می خوانده! و چون بامداد نزدیک می شد 
 

شاعره و موسيقي داني بود که شاید بتوان او را از حاميان بزرگ  عليه السالم سكينه دختر امام حسين: 311ـ صفحه3

مجلسی با شکوه با حضور برجسته ترین موسیقی دانان شاعر و موسیقی دوستان  موسيقي ایراني در حجاز معرفي  کرد...

 



153 
 

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

www.daralsadegh.ir 

رو ریخت یکی از تاالرها ف در خانه سکینه برپا شد، این جشنواره بزرگ موسیقی به حدی پرجمعیت و پرشور بود که سقف

و حنین )موسیقی دان( زیر آوار جان سپرد، حزن و اندوه نهفته در بافت موسیقی ایرانی می توانسته تسلی بخش دل داغ 

 دار سکینه از فجایع کربال و کشته شدن شوهرش باشد!!
 

جعفر شوهر حضرت زینب نامیده که جز : ابوجعفر سائب خواننده و نوازنده را از مالزمان عبداهلل بن 319ـ در صفحه 4

 برای عبداهلل آواز نمی خوانده است!
 

 متوسلين به موسيقي را عاقل و ترک کنندگان آن را جاهل و نادان معرفي کرده است.این کتاب  91ـ در صفحه 5

 

 انكار رقص و موسیقی موجب کفر و خروج از دین است
 

هر کس سماع و غنا و رقص و دف و آواز و سرود خواني را انكار کند این کتاب صراحتاً می گوید:  412ـ در صفحه  1

 و گوید حرام است، بر فعل نبي منكر شده و چنين اعتقادی موجب کفر و خروج از دین خواهد شد!
 

این نوشتار، مال محسن فیض کاشانی، فقیهی معرفی شده که در باغ خود به وقت نماز شب، کنیزی  391ـ در صفحه 7

 غنا می خواند و او در حالت رکوع بسیار می گریسته است!برای او 
 

جمیله سلیمه استاد مسلم خوانندگی و نوازندگی و آهنگ سازی، مورد احترام عبداهلل بن  91ـ بموجب مندرجات صفحه8

 جعفر بوده و آوازه های او مورد عالقه ی وی بوده است!

 

 موسیقی یعنی حرکت در را کمال مطلق )خدا(
 

 در این نوع از موسيقي، طهارت شرط الزم است مثل وضو در قرائت قرآن.نویسد:  می 319صفحه ـ در 9

 

می نویسد: موسیقی زبان خدا است. هیچ مذهب و دینی بدون موسیقی نمی تواند اوج بگیرد و به خداوند  12ـ در صفحه 11

 برسد.
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چنانکه بزرگان در سحرگاه نی زدن و بربط  زودتر بودهر دعا که با موسيقي بود اجابت آن می نویسد:  11ـ در صفحه 11

 زدن فرموده اند.
 

 می نویسد: زندگی بدون موسیقی فقط یک خطاست. 93ـ در صفحه 12
 

ـ خدا را خدا را در مورد قرآن در نظر « اهلل اهلل فی القرآن، ال یسبقکم بالعمل به غیرکم»می نویسد:  483ـ در صفحه 13

ران در عمل به آن از شما سبقت گیرند! که نگارنده ی این کتاب، این فرمایش را تحت عنوان هشدار داشته باشید، مبادا دیگ

 را در مورد موسيقي فراموش کنند!! مبادا این وصيت علي عليه السالمبه موسیقی دانان عنوان و اعالم خطر نموده است که 
 

 ـ سال سي و دوم. 8262ـ شماره  4382مرادا  71نقل از روزنامه جمهوری اسالمي، چهارشنبه  

 

 رقص حرکتی است از نقص به کمال!
 

 ((و تَرَى الجِبَالَ تحَسَبهُا جَامِدَةً وَ هِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ)) ی رقص در قرآن!!  آیه
 

کنه. اما در باطن امر و در واقع و نفس   خوره صدا هم نمی  سر جاش تکونم نمیبینی که   ها رو می  شما این کوه: دینانی

است  حرکتيرقص نوعي حرکته... !!... ابر هميشه در حرکته، رقصه(( تمرّ مرّالسحاب...))االمر این کوه مانند ابر در حرکته. 

کمال رفته، نه تنها عارف در رقص مياد، نه تنها که از نقص به کمال ميره. اگه ما رقص رو اینطور معني کنيم که از نقص به 

 (4)انسان در رقص مياد، هستي در رقصه.

 

 قمشه ای در میان مجلس مختلط رقص و سماع صوفیانه
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 داده است. سماع و رقص را بر نماز واجب ترجیح میمولوی: 

  (378مناقب العارفين /)
 

 

ها!! در میان کوچه و بازار به رقص در آمده و لباس خود  ی ارمنی او ]مولوی[ با شنیدن صدای موسیقی از شراب خانه *

 را به ارمنیان شراب خانه بخشید. 
 (312موالنا جالل الدین/)

 

 در سالروز مرگ من جشن بگیرید.مولوی: 

 (12/  71و42نورالصادق )
 

 

 مولوی جنازه ی صالح الدین زرکوب را با رقص و سماع تشییع کرد و به خاك سپرد.  *

 (نقدی بر مثنوی، آیت اهلل سيد جواد مدرسي.)

 

 وصیت الهه جشن روشنایی )نام بت بزرگی است در معابد هندوها(:

 در سالروز مرگ من همگان جشن بگیرند، شاد باشند و دست افشانی کنند.

 (ی فصوص، جلد دوم. الدین در آیينه ، محي12/ 71و42نورالصادق )

 

 به پیروی از افالطون معیار تربیت خوب را رقص و موسیقی می داند. ارسطو:
  (601قوانين/)

 

 «اباحی گری»و « بی مسئولیتی»و « کهانت» و « جن گیری»و « جبر»و « وحدت وجود»ارمغان مولوی ارمغان مولوی: 

 و شراب و آواز و سکس است. « سماع»و « رقص»و 

شوریده قونیه ]مولوی[، دلداده سماع و آواز و موسیقی خانقاه، و شوریده رقص و پایکوبی و عشق و هوس و مجلس شعر و 

 اختالط زن و مرد است.سماع و موسیقی و 

 (427شمسي،  4322فضلي، ابوالقاسم، سماع درویشان در تربت موالنا، )

 

 



156 
 

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

www.daralsadegh.ir 

در قونیه مجالس سماع و رقص و پایکوبی بر پا می کرده است به طوری که در مجالس او سرود خوانها سرودها  مولوی 

ن مجلس چنان می رقصید و چرخ می زد که می خواندند و نوازندگان چنگ و رباب به کار می گرفتند و خودش در میا

  (2) شور و غوغا به پا می شد.

 

 زنان پاسدار باید متعلق به همه مردان پاسدار باشند و هیچ یک از آنان نباید با مردی تنها زندگی کند.افالطون: 

 (، اشتراک زنان و کودکان102کتاب جمهوری /)

 
 

 در کتاب مهماني از خدای عشق نام مي برد و مي گوید:  افالطون

روس که با افرودیت پیوند دارد از مردی تنها پدید آمده است و در ایجاد او زنی سهیم نبوده، از این رو روی با 

م هپسران دارد و کسانی که از او الهام می یابند تنها به پسران دل می بازند که طبعاً هم خردمندتر از زنانند و 

 نیرومندتر از آنان.

 (مهماني  484ش  )

 

آید اروس خدای عشق مورد ستایش  در رساله مهمانی افالطون، وقتی سخن از عشق به همجنس به میان می افالطون:

 (ميهماني 484ش  )                                                                                                                                                  گیرد. قرار می

 

 

وان ت ای می ترین قوانین را در جامعه ها و شایسته ترین حکومت بهترین سازمان اجتماعی و کاملگوید:  مي افالطون

 اموال، بلکه زنان و کودکان نیز میان همه مردم مشترك باشند.یافت که... نه تنها همه 
 ( 232قوانين/ )

 

یکی  از آرای  منسوب  به  افالطون  در موضوع مدینه فاضله، اشتراك  جنسی  است ؛ بدین  معنا که  هر  افالطون:

زنی  ویژه یک  مرد نبوده  بلکه  زنان  مشترك  بین  مردان  بوده  و فرزندان  نیز جدای  از والدین  نگهداری  شوند. و...؛ 

تراکی  باشد، از جمله  زن  و فرزندانشان ؛ ... هیچ  کس  همسری  دوستان  باید همه  چیزشان  اش» او چنين  مي گوید:
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خاص  خود نخواهد داشت ... همه کودکان  پس  از تولد از والدینشان  گرفته  خواهند شد و دقت  تمام  به  کار خواهد 

 (3)«رفت  تا والدین  فرزندان  را نشناسند و نیز کودکان  والدین  خود را به  جا نیاورند.

 

 به ترویج زنا و بی بند و باری، و شرابخواری و مستی می پردازد.  افالطون

 (601قوانين/  )
 

 

 فایدروس و ضیافت(، و اینکه همه زنان متعلق به همه مردان باشند معتقد است. 239به ترویج همجنس بازی )افالطون 

 (232قوانين/  )

 

 از ادبیات یونانی به خوبی پیداست که روابط جنسی با همجنسان و لواط بد شمرده  جواهر لعل نهرو:

 کرده است. ظاهراً صورت ادبی این شده قانه هم پیدا میـشده است در واقع این روابط صورت عاش نمی

 بود که معبود و معشوق به صورت جنس نر نمایانده شود و مرد باشد...

 (کتاب صد همجنس باز مشهور )
 

 گوید: با افتخار تمام می هرودوت مورخ یونان باستان

 اند.  ها( روابط جنسی با پسران را از یونانیان آموخته )پارس 

 (430تاریخ هرودت، هدایتي/ )

 

 های عرفا ها و شهوت رانی عشق بازی

 و دلربا دارد. در کتب مختلف خود مطالب متعدد و متنوعی نسبت به عشق ورزیدن به زنان پری چهره ابن عربی

 

 دانند آنان که عشق به زنان پری چهره را بد می

 روان بدسگال و ناتوان دارند 

 گردد: عربی بشنوید که در ابتدا با این بیت آغاز می را از زبان ابن« ترجمان األشواق»علت تألیف کتاب 

 سمعت الترمذیّ علی  المکین           امام الناس فی البلــد األمین
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رد و ک شيخ مكين الدین، دختری بود دوشيزه، لطيف پوست، و الغر شكم، باریک اندام، که نگاه را در بند ميبرای 

« بهاءعین الشمس و ال»بود و لقبش « نظام»نامش  کرد، بخشيد و بيننده را دچار حيرت مي محفل محفليان را زینت مي

گوشه ی چشمش فریبا و اندامش نازك و زیبا بود، چون سخن بسیار می گفت سخن را  [چشمه ی نور و زیبایی]

اگر روان های ناتوان و بدسگال و بيمار نبود، همانا من درمانده می کرد، و چون کوتاه می گفت ناتوان می کرد... که 

 (1در شرح زیبایي خلق و خوی وی داد سخن مي دادم.)

های بدسگال و  دانند، روان ورزی را خالف حجت قطعی عقل و وحی می ی عشق شیوهعربی، آنانی که  ]در نظر ابن

 ناتوان دارند![

 

 کنم ی آن دختر را قصد می کنم خانه به هر داری که ندبه می
 

 گوید: کند و در ادامه می به این مقدار توصیف بسنده نمی عربی ابن

او خورشید است در میان عالمان و حقّه ی لؤلؤ سربسته، واسطه ی گردن بند مروارید به رشته کشیده... 

سیمای فرشتگان دارد... در نظم این کتاب با زبانی مناسب و دلپذیر و عبارات غزل دلنشین، وی را با 

در این کتاب هر نامي  پسنیکوترین زینت ها آرایش دادیم، زیرا او سؤال مألول و عذرای بتول است... 

 (0کنم. )که ذکر مي کنم از وی کنایه مي آورم و به هر داری که ندبه مي کنم، دار او را قصد مي 

 

 عطش عشق ابن عربی به دختر مكین الدین
 

 گذارد: در نهایت، عطش عشق خود را نسبت به دختر مکین الدین در این بیت به نمایش می ابن عربی

 عـلاّلنی بذکـــرها عــلاّلنی    مرضی من مریضــة األجفـان       

طفلة ذات نـثر            و نــظام و مــــنبر و بـیـانطال شــوقی ـل

 من أجل الـبالد من اصـبهان          من بنات الملوك من دار فُرس  

 (2ـ  2ترجمان األشواق/ )
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 است! مرا با یاد وی درمان کنید!ـ بیماری من از عشق آن زیبای خمار چشم 

 ـ عشق من به آن زیبای نازپرورده ی نازك بدن به درازا کشید، که صاحب نثر و نظام و منبر است.

 ـ از شاهزادگان سرزمین ایران، از بزرگترین شهرهای آن سامان، اصفهان است.

ختم  جا شهوت انگيز وی نسبت بولدان داران به همينار سراسر ـی دین! و اشع ندهـ]آیا داستان عشق بازی این احيا کن

 شود؟[ مي

 

  گوید: در عشق  دختری از سرزمين روم مي عربی ابن

گرداند، دختری رومی را  کند و چون سر می هایش را لمس می تر از خز، شانه ... ناگهان دستی نرم

با  بیانی به آن شیوایی نشنیده، وبیند که تا آن زمان سیمایی بدان زیبایی ندیده و  در برابر خود می

دختری بدان نکته سنجی و خوش سخنی و شیرین زبانی دیدار نداشته است، که او در ظرافت و لطافت 

 ی دختران و زنان اهل زمان خود بود. ادب و معرفت و زیبایی و فرهنگ، سرآمد همه

 (0ذخائر األعالق شرح ترجمان األشواق /)

 

 ؟رود میعطش شهوت تا به کجا پیش 

 

 ید:گو رساند که می ، تا جایی پیش رفته است که در دیگر تألیف خود مطلب را بدانجا میعربي ابنعطش شهوت 

کامل ترین و تمام ترین وقت شهودی که مرد مي تواند نسبت به حضرت حق تعالي داشته باشد، 

مواقعه است که مرد، زمان مجامعت است. هنگامي که مرد فاعل باشد و زن مفعول؛ زیرا در وقت 

 (6)حق تعالي را در زن مشاهده مي کند.

]حكمت وجود عظمای جماع را هم فهميدیم؛ چرا که اگر این عمل دخول و ادخال نبود، شهود حضرت حق بنحو اکمل و 

 شود؟!([ شد! آیا براستي، هنگام مجامعت چه چيزی مشاهده مي اتم ميسّر نمي
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 ابن عربی:

زن کاملترین مجال برای ظهور خداست و آنگاه که مرد با زن مباشرت ]مجامعت[ می کند و از شدت لذت در وجود او غرق 

 ببرد!  )نعوذ باهلل( زیرا خداوند دوست دارد مرد تنها از او لذت در واقع مفعول، خداست!می شود 

 فصّ محمدیه از کتاب فصوص الحكم.

 

 حسن زاده آملی: 

 ی وجود منظور در ظواهر و مرایا است گفتار شیخ ]مانند دیگر مطالب این کتاب[ مبتنی بر وحدت شخصیهاین 

 کند!! خداست که دارد خدایی می

 

ر اسفار تر از آخوند د تر و شریف گوید: شیخ در بحث عشق و محبت وزین با تأیید سخن ابن عربی می آملی حسن زاده

 بحث نموده است.

 (612/ممد الهمم )

 

 

  گوید: های با نمک و زیباروی می در بیان عشق به پسربچهمالصدرا: 

 و همّت انسان را به یک چیز دهد ها نجات مي به جان خودم قسم، این عشق نفس انسان را از درد سرها و سختي

است... و به همین دلیل های خداوند  کند آن هم عشق زیبایی انسان که در آن مظهر خیلی از زیبایی مشغول و معطوف می

 کردند که اول این راه باید عاشق شوند... برخی از مشایخ و بزرگان عرفان پیروان خود را امر می

شود که به او نزدیک شود و با او هم صحبت گردد و با حصول این مطلب چیز  زمانی نهایت آرزوی عاشق برآورده می

کند ای کاش با معشوق خلوت کرده و بدون حضور شخص دیگری با او  خواهد و آن این است که آرزو می باالتری را می

 هم صحبت گردد.

 خواهد که با او هم آغوش گشته و او را بوسه باران کند. و باز با برآورده شدن این حاجت می

 

 

 



161 
 

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

www.daralsadegh.ir 

 اآرزو مي کند که ای کاش با معشوق در لحاف و رختخواب قرار گيرد و تمام اعضای خود رتا می رسد به جایی که 

و با این حال آن شوق اولیه و سوز و گداز نفس بر جای خود باقی است، بلکه به  تا جایي که راه دارد به او بچسباند

مرور زمان اضافه نیز می گردد کما این که شاعر نیز بر این مطلب اشاره کرده است: با او معانقه ـ در آغوش گرفتن ـ 

 لب های او را تصور دارد؟! وکردم باز نفسم به او مشتاق است و آیا نزدیک تر از معانقه و در آغوش گرفتن چیزی 

اما با این کار فقط هیجان درونیم افزایش یافت. گویا تشنگی من پایان  مكيدم شاید حرارت دروني من از بين برود

 پذیر نیست مگر که روح من و معشوقم یکی شود.

 (سفر سوم از حق به خلق  7/3ی خواجوی  ، اسفار ترجمه2/424اسفار  )

 

 های زیباروی است!! عشق به پسر بچهها  ی فضیلت از جمله

این عشق برای شخص انسان، وقتی که سرآغازش افراط شهوت حیوانی نباشد، بلکه نیکو شمردن شمائل  مالصدرا:

ی او باشد، از  معشوق و نیکویی ترکیب و موزون بودن مزاج و حسن اخالق و تناسب حرکات و افعال و ناز و کرشمه

 (7آید.) ها به شمار می ی فضیلت جمله

 

 مالصدرا: 

 نَحْـنُ رْوحَـانِ حَـلَلْنا بَــدَناأنا مَن أهـوی مَن أهْـوی اَنَا            

 (3)فَـإذَا أبْصَـرْتَـنی أبْصَـرْتَـهُ              وَ إذا أبْصَــرْتَـهُ أبْصَـرْتَـنَا

 .428ص  2اسفار طبع جلد حروفي  

 

  ای که صدرا به عنوان شاهد عشق بازی خود آورده، مي گوید:بعد از ذکر اشعار عاشقانه  طهرانی

 ی عشق حقیقی است! دار است، اصوالً عشق مجازی قنطره چقدر این اشعار نغز و آب

 (محمد حسين طهراني،  21مهر تابان/)

 

 انسانیت به آنها پوشانده شده است.ی مردان لباس  زنان حیواناتی هستند که برای استفاده مالصدرا:

 (436/ 2سفار )ا
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  استاد جوادی آملی:

 جا دارد که مالصدرا با آوردن حکمت متعالیه بگوید الیوم أکملت لکم عقلکم و اتممت علیکم نعمتی!!!

 (417اربعه /  شرح حكمت متعاليه اسفار)

 

 تقاضاهای نامشروع شمس از مولوی
 

 عشق صاحب مثنوی به شمس چیزی نقل کردهو همچنین فاضل محالتی در کشف االشتباه از مقدس اردبیلی 

 رساند و ما از کتاب نفحات االنس جامی که از خود صوفیان است نقل میکنیم اند که کفر و الحاد مولوی را می 

 (نفحات طبع لكنهو 140صفحه  )                                                                                                            که مورد تردید نباشد. 

 
 

 گوید:  مي شمس تبریزی

 روزی شمس از موالنا شاهدی )زیبارویی( التماس کرد. موالنا حرم خود را در دست گرفته در میان آورد و 

فرمود که: )او خواهر جانی من است( گفت نازنین پسری می خواهم. فی الحال فرزند خود سلطان ولد را پیش آورد. 

فرمود که: )وی فرزند من است( حالیا اگر قدری شراب دست می داد ذوقی می کردم. موالنا بیرون آمد و سبویی از محله 

 جهودان پر کرده بر گردن خود بیاورد.

 (022با تصحيح مهدی توحيدی پور، حدیقة الشيعه/ 166نفحات االنس/ )

 

و دیگران از مورخین سنی و شیعه نوشته اند که چون مولوی عاشق شمس شد و درس و بحث را تعطیل کرد  فاضل محالتی

ل و به دنبال شمس افتاد و هرچه او حکم می داد بدون تأمل مولوی انجام می داد عالءالدین محمد پسر مولوی از این عم

شنیع عصبانی شد و رگ غیرتش به حرکت آمد و شمس تبریزی را به قتل رسانید چنانچه جامی نیز همین قصه را در نفحات 

 .ذکر کرده

 

 سید مرتضی رازی:

تمام محرمات بر ایشان حالل بود هرچه چون معرفت برای آنها ]عرفا[ حاصل شود واصل شوند و تکلیف برخیزد و 

کنند نيكو بود اگرچه با مادر و خواهر خود مجامعت کنند مباح باشد اگر یكي از ایشان را شهوت غالب شود و از دیگری 
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الیت ی و ی شهوت او را اجابت کند به درجه ا مجامعت طلب کند او منع نماید واصل نباشد و اگر کودکي یا مرد بيگانه

 اوليای کبار باشد زیرا  راحتي به واصلي رسانيده. رسد و از

 (20تبصره العوام/ )
 

( و سخنان رکیک و خرافات و مدح 8مشحون از تصریح به اسامی سه گانه آالت تناسلی) ]مثنوی[ کتاب مالی رومي* 

 (9ظالمان و کافران و عقاید باطله و .... است.)

 

 .صورت می گیرد فاعلش اوستهر فعلی که در عالم حسن زاده آملی: 

 (8در محضر استاد حسن زاده، غرویان  )

کند، مرد فاعل است و زن مفعول و ابن  عربي است زیرا وقتي مرد با زن آميزش مي تر از کالم ابن ]این کالم مترقي

زیرا زن نيز در گوید هم فاعل و هم مفعول هر دو خدا هستند  زاده مي گوید مفعول )زن( خداست اما حسن عربي مي

 ی خود فاعل است[. مرتبه
 

 باشند. عرفای نامدار طرفدار جدی عشق به زیبارویان می مطهری:

 (460اسالم و اندیشه های فلسفي و عرفاني / )
 

 ی شاهد حقیقی خود نادر است.  جانم فدای کسی باد که پرستنده شاهد مجازی باشد که پرستنده :ةعین القضا

 (722تمهيدات / )

 مجالس العشاق: 

 او عاشق جوانی زرگر بود و لوایح را در بیان عشق آن جوان نوشت.

 (20مجالس العشاق /)

 درباره ی کتاب مجالس العشاق:

مجالس العشّاق کتابی در باب مبانی فلسفی و عرفانی شاهدبازی و حکایات شاهدبازی شخصیت های بزرگ تاریخ است که 

نویسنده این کتاب را برخی سلطان حسین بایقرا آخرین پادشاه تیموری و  هجری قمری نوشته  شده  است. 918در سال 

برخی دیگر کمال الدین حسین گازرگاهی ذکر کرده اند. در این کتاب برای تعداد زیادی از شخصیت های بزرگ تاریخی، 
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زیبارو نقل شده  است، از قبیل: عبدالرحمن جامی، ادبی و عرفانی حکایاتی از شاهدبازی و عشق آنان به پسران جوان 

عراقی، احمد غزالی، سنایی، سعدی، مولوی، ابن عربی، اسکندر مقدونی، سعدالدین تفتازانی، امیرعلی شیرنوایی، میرسید 

 شریف جرجانی، سعدالدین حموی، سید علی همدانی، سلطان سنجر سلجوقی و بسیاری دیگر.

 

 مي گوید:  تانترا

ها در راه است. خدا تو را  عشق بازی با یک مرد یا یک زن ابتدا دعا کن؛ زیرا در این جا دیدار ملکوتی انرژیقبل از 

 رسند و به هم می های دو عاشق به هم می احاطه خواهد کرد. هر جا دو عاشق هست، خدا آنجاست. هر جا که انرژی

ق مملو های عش اند و کابین کند. کلیساها خالی ا احاطه میترین وجه، خدا تو ر آمیزند، زندگی آنجاست. زنده به شایسته

 از خدایند.

 (442های اشو / الماس به نقل از  712های نوظهور / جریان شناسي انتقادی عرفان)

 

 کالم مطهری در مورد ناصبی بودن ابن عربی

 مي گوید:  مرحوم مطهری

اندلسی است و اندلس جزء سرزمین هایی است که اهالی آن نه تنها سنی بودند بلکه نسبت به شیعه  محيي الدین عربي

عناد داشتند و بویی از ناصبی گری در آنها بود. علتش این است که اندلس را ابتدا اموی ها فتح کردند و بعد هم خالفت 

بودند و لهذا در میان شمن اهل بیت علیهم السالم د. اموی ها هم که داموی تا سال های زیادی در آنجا حکومت می کر

 علمای اهل تسنن، علمای ناصبی، اندلسی هستند و شاید در اندلس شیعه نداشته باشیم و اگر داشته باشیم خیلی کم است.

 

اندلسی است ولی روی آن ذوق عرفانی ای که دارد و معتقد است زمین هیچگاه نمی تواند خالی از  محيي الدین،

ولی و حجت باشد... مدعی می شود که من در سال ششصد و چند محمد بن حسن عسکری را در فالن جا مالقات 

 .و اصالً سني متعصبي است کردم. البته بعضی از حرف هایی که ضد این حرف است

 (467ت و رهبری/امام)
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  ابراهیم دینانی:

 حالج« انا الحق»من عقالنیت ابن سینا را از منصور حالج جدا نمی دانم. من تاریخ فلسفه اسالمی را بسط سخن 

 می دانم. من مالصدرا را شارح منصور حالج می دانم. اساس فلسفه اسالمی بحث وجود و وحدت وجود است. 

 می گوید ما با تأمل در وجود به چیز دیگری برای اثبات خدا نیاز نداریم.ابن سینا وحدت وجودی است. 

 سهروردی هم وحدت وجودی است. البته سهروردی به جای وجود از نور حرف می زند.

مالصدرا هم درست است که بیشتر روی وحدت تشکیکی تأکید می کند اما وقتی از لحاظ اندیشه اوج می گیرد به وحدت 

 می شود. به همین دلیل بنده تاریخ فلسفه اسالمی را بسط سخن حالج می دانم. شخصی وجود قائل

بنده معتقدم اگر وحدت وجود را از فلسفه ی اسالمی بگیرید، آنچه باقی می ماند مبتذل و سطحی است و این نکته ای 

 ی است.فلسفه ذاتاً عرفاناست که من خواسته ام به صورت تلویحی در دفتر عقل و آیت عشق بیان کنم. فلسفه اسالمی 
 (4380پرتو خرد، دیناني،چاپ )

 

  عالمه آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی:

 در لندن بزرگداشت مالصدرا را »آن آقای ارسطوئی صدروی در مناظره ی تلویزیونی با تاسّف می گفت 

  «.مي گيرند متأسفانه در داخل عدّه ای بر عليه مالصدرا تبليغ مي کنند

براستی وقتی که انسان دچار کج اندیشی شود حتی معنی سخن خودش را نیز نمی فهمد؛ نمی فهمد که اگر مالّصدرا و 

بود، هرگز لندنی های کابالیست روی خوش به او و به  ه ای به نفع مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السالمافکارش ذرّ

در براندازی مكتب قرآن و  و چون او راسرکوب می کردند،  افکارش نشان نمی دادند بل او را و راهش را با کل توان

 بُرنده ترین و کشنده ترین اسلحه مي دانند به تكریم و بزرگداشت او مي پردازند.  اهل بيت عليهم السالم

 .74ی نورالصادق شماره  نامه عالمه رضوی به مجله
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  زندگی مسلمین می نویسد: درباره ضرر فلسفه به لعظمی خوئی قدس سرهمرحوم آیت اهلل ا

 ت کالمی که خداوند بر پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلماحدی از مسلمین در این مطلب تردید نداش

 یکی از « متکلم»نازل کرده است، برهانی بر نبوت او و راهنمای امت است و احدی نیز تردید نداشت که 

شود خداوند نیز در قرآن خویش را به این صفت  عنوان صفات جمالیه یاد میصفات ثبوتیه خداوند است که از آن به 

همه مسلمانان بر این باور بودند و کمترین اختالفی در این موضوع نداشتند و تا  «وکلم اهلل موسي تكليما»توصیف کرد 

داخت، هر فرقه به تکفیر دیگری پرهای گوناگون تقسیم کرد و  آن که فلسفه یونان در میان آنان وارد شد و آنان را به فرقه

ی های ب تا آنجا که بر درگیری و کشتار یکدیگر منجر شد. از این رهگذر چه آبروهای محترمی که هتک شد و چه خون

تم که دانس گناهی که ریخته شد در حالی که قاتل و مقتول هر دو معتقد به توحید و رسالت و معاد بودند و... ای کاش می

روز چنین اختالفی بین مسلمین شدند، چه عذری دارند و پاسخ خداوند را در قیامت چه خواهند داد؟ آنان که موجب ب

 «.انا اهلل و انا اليه راجعون»

 

 توهین حجت االسالم محمد حسین طهرانی به مقام معظم رهبری 

 او می نویسد: 

بعد از رحلت آیت اهلل خمینی که عنوان رهبری به جناب آقای سید علی خامنه ای سپرده اند: در »

این به بعد عنوان تقليد از عنوان اینجا هم بایستی ما وظیفه خودمان را بدانیم چون بدون اشکال از 

قلید ک در تزیرا بدون ش ای مرجع تقليد مردم نيستند، حكومت جدا شد یعني دیگر جناب آقای خامنه

عنوان اعلمیّت الزم است اما در حکومت هم اگر چه اعلمیّت الزم است ولی چون به حسب جهاتی 

نتوانستند اعلمیّت فقهی را  با قدرت رهبری در یک فرد جمع کنند و شخصی از نقطه نظر استنباط 

و با کفایت ترین مدارك  فقهیه و دینیه اعلم از همه، و از جهت قدرت رهبری مردم هم بهترین مردم 

 «و بصیرت دارترین مردم امروز باشد پیدا کنند لذا تفکیک پیدا شد.

 («سيری در آثار محمد حسين طهراني»به نقل از کتاب ، 444وظيفه فرد مسلمان در احيای حكومت اسالم / )
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 توهین محمد حسین طهرانی به امام خمینی 

 ساله می شد  38که مرحوم امام دست به دامن محمد حسین 

 و دائم به ایشان می گفت چه کنم!!!

 نویسد: او می

بعد از نماز مغرب و عشاء و افطار رفتیم منزل آیت اهلل خمینی و از این طرف و آن طرف گفتگو »

 کردیم که باالخره حاال که چه شد؟ حاال چه می خواهید بکنید؟

بله چکار کنیم من عرض کردم خوب حاال که آنها آمده اند و  گویيد ما چكار کنيم؟ گفتند شما مي

فشار آورده اند و کارهایشان تمام شد ما نباید بنشینیم همان طور که آنها نقشه ای کشیدند، ما هم باید 

 از یک راه دیگر وارد شویم این که نمی شود. 

... گفتند: کنند ول شوید انشاءاهلل مردم هم کمک میگفتم... شما مشغ شما بگویيد چكار کنيم؟گفتند: 

خوب شما بگویید من چه قسمی اعالمیه بنویسم؟ نظر ایشان این بود که اواّلً باید به تربیت و تهذیب 

فرمودند: تا کار روحانیّت سر و سامان نگیرد  روحانیّون پرداخت و سپس به تربیت و تعلیم مردم و می

 توان مردم را ترغیب و تحریص نمود.  نمیو روحانیّون مهذّب نشوند 

که: ای مسلمانها شما که اهل مملکتید بیایید و  : شما اعالميه را به عنوان مسلمانها بنویسيدمن گفتم

قیام کنید شما ننویسید روحانیّون چنین و چنان، روحانیّونی که االن ما داریم من و شما می دانیم که 

 بعضی از آن ها فاسد هستند... شما نمی توانید االن روحانیّون را اصالح کنید بعد بروید سراغ دیگران... 

گفتم: شما اعالن عمومی بدهید بگویید ای مسلمانها ای زنها ای  : پس چه کنيم؟آیت اهلل خميني گفتند

مردها هر مسلمانی که خود را مسلمان می داند این ندا به گوش او می رسد و حرکت می کند شما از 

ند لکجا می دانید افراد گنهکار از آن گونه روحانیون به خدا نزدیکتر نباشد؟... شما ندا را به نام اسالم ب

و االن شما شاخص هستید. مردم به این ندا هم  و ما هم کمک مي کنيمکنید همه پشتیبان شما هستند 

پاسخ می دهند و می آیند زیر این پرچم آری نزدیک دو ساعت گفتگوی ما طول کشید... با آیت اهلل 
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ان هم شب طول کشید و بعد بلند شدیم و خداحافظی کردیم و ایش 11خمینی صحبت ها تا حدود 

بحمدهلل کم کم مشغول شدند تا آن قضیّه مدرسه فیضیّه پیش آمد و ایشان آن خطابه خیلی عجیب و 

ام ما او از اقو .سخنران قبل از خطابه را ما از تهران فرستادیمتاریخی را در مدرسه فیضیّه ایراد کردند 

 «. ی مخفی شدبود و االن هم حیات دارد و او هم نطق کوبنده ای کرد و بعد از سخنران

 («سيری در آثار سيد محمد حسين طهراني»به نقل از  .72وظيفه فرد مسلمان در احيای حكومت اسالم / )

 

  فقه شیعه خالف فطرت، خالف عقل، خالف سنت و خالف قرآن است!!ای:  قمشه

 ها فقه  حلی )یعنی اینی  فقیه شیعه یعنی همان فقهی که بنام فقه اسالمی معروف است مثل شهید اول و عالمه

 اسالمینیست( هم بر خالف فطرت آدمی و هم بر خالف عقل آدم و حتی هم بر خالف سنت و حتی بر خالف

 خود قرآن است.

اند نقاشی را حرام کردند مثالً می گویند موسیقی حرام  چون این ها شبیه سازی )مجسمه سازی( و موسیقی را حرام کردهعلت: 

که ما معتقدیم که حرام است بلکه این ها حرام کرده اند صد هزار تا ساز شکستند، آدمها را به صالبه کشیدند است، نه به معنی این

 محدود کردند نگذاشتند رشد بکنند.

ها را )موسیقی و  ها مخالف دینی بودند که این ها در واقع مخالف دین نبودند، این اگر یه افرادی مخالف دین بودند، این 

 مجسمه سازی( تحریف و تحریم کرده بودند.نقاشی و 

ند ساز ها همشون گفت ها )فقهاء( ظلم کردند فقهائی که تا قبل از انقالب من دیدم به غیر از صوفی واقعیت این است که این

که  اند که صوتی تواند حالل باشد که در غنا هم یک چیزهای عجیب و غریبی گفته مطلقاً حرام است فقط غناست که می

 زنند نه برای چیز دیگر. ای مجلس لهو و لعب باشد یا مطرب باشد حرام است!!! موسیقی را اصالً برای طربش میبر

 (فایل صوتي در سایت دارالصادق موجود است)
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 پی نوشت ها:

 

 ـ فایل صوتي در سایت دارالصادق موجود است.4

. مثنوی، 412؛ موالنا جالل الدین، 470؛ سماع، عرفان، مولوی، 06، 344. رجوع کنيد به: نقد مثنوی، 42شرح زندگاني موالنا، ناصر شجعي ص  -7

. ن.ک: افالکي شمس الدین محمد، مناقب العارفين، 23 -4/27شمسي،  4322. شمس تبریزی، مقاالت 213تصحيح: استعالمي، محمد، دفتر چهارم، 

شمسي،  4322، صاحب الزماني، ناصرالدین، 81-61، 4301؛ فروزان فر بدیع الزمان، زندگاني موالنا جالل الدین محمد، تهران، 82مسي، ش 4380

شمسي،  4320؛ موالنا جالل الدین، گوپينارلي، عبد الباقي 741 -467شمسي،  4328، زرین کوب عبدالحسين، پله پله تا مالقات خدا، 06خط سوم، 

 ناصر الزماني، صاحب ،(3/168) ،121 –( 331 -3/378، )320شمسي،  4380ن. ک: افالکي،شمس الدین محمد، مناقب العارفين،  .312-302

ن محمد، الدی شمس افالکي: ک.ن.301 شمسي، 4320 عبدالباقي، گولپينارلي، الدین، جالل موالنا: ک.ن. 20-21 سوم، شمسي،خط 4322 الدین،

 .182شمسي،  4380مناقب العارفين، 

 ، همچنين  ر.ک ،به : فردریک  کاپلستون ، تاریخ  فلسفه،422-422، ترجمه نجف  دریابندری/  7/64برتراند راسل، تاریخ  فلسفه غرب -3

 .432/ 4، و نيز: م .م  شریف ؛ تاریخ  فلسفه  در اسالم  761/ 4ترجمه سيدجالل الدین  مجتبوی 

 .1-3األشواق: شرح ترجمان   ذخائر األعالق  -1

يها فنص کالم او چنين است: شمس بين العلماء .. حقّة المختومة واسطة عقد منظومة و فتح الروض لمجاورتها أکامه... مسحة ملک... ولكن نظمنا  -0

 ل اسم ذکرته في هذا الجزءبعض خاطر االشتياق من تلک الذخائر و األعالق، فأعربت عن نفس توّاقة أذهي السؤال و المأمول و العذراء البتول... فك

 [(.0أکنّي، و کلّ دار أندبها فدارها أعني... ]همان: فعنها 

 ، فصّ محمدیّه، حسن زاده آملي.118ممدّالهمم در شرح بر فصوص الحكم /  -6

ال مزاجه وجودة ترکيبه و اعتدهذا المعشوق النفساني للشخص االنساني إذا لم یكن مبدأه إفذاط الشهوة الحيوانية ـ باستحسان شمائل المعشوق، »-2

 ...«و حسن إخالقه و تناسب أفعاله و غنجه و داللة، معدود من جملة الفضائل 

و  218و 211و  221و  288و  828و  822و  872و  876و  884و  887و  817و دفتر پنجم /  082و  063و 244مثنوی دفتر چهارم /  -8

 .4101و  4127و  238و  236دفتر ششم / 

 دیباچه دفتر اول.  -2
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 اسـتفتائات فصل ششم:

 

 

 

 

 امام خمینی قدس سره:

 اگر کسي کلمه ای اهانت کند به مراجع اسالم، بين او و خدای تبارک و تعالي والیت منعزل مي شود.

اسالم است، همه باید شكر این نعمت را بجا بياوریم که یک چنين مراجع بزرگي داریم، اهانت به آنها اهانت به 

عزت آنها عزت اسالم است، کسي گمان نكند که با پخش یک چيزهایي مسموم بتواند بين علمای اسالم جدایي 

 بياندازد امكان ندارد ما همه با هم هستيم.

 فایل صوتي موجود است.    

 

 

 رهبر معظم انقالب:

 های علمي است، غالباً مراجع قله های زیادی الزم رسد صالحيت هر کسي آسان به حدّ مراجع تقليد نمي

 .شوند بنابراین احترام مراجع بایستي محفوظ باشد باید تكریم شوند های علميه محسوب مي حوزه

 در قم 72/2/82سـخنراني در تاریخ 

 4134ذی القعده  43         
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غلو و قالده به گردن انداختن و صدای سگ در آوردن  برای اهل بیت علیهم السالم

 

برخي مداحان شعرهای نامناسب خوانده، مانند من حسين اللهي هستم یا قالّده ی سگ به گردن انداخته یا سؤال:  *

 (4صدای سگ در مي آورند، وظيفه ی ما در برخورد با این افراد چيست؟)

 

 آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی:

 مضمون آن کفر است و باید از آن جلوگیری شود و صدایاشعار مذکور خواندنشان جایز نیست و اعتقاد به 

 سگ درآوردن کار زشتی است. 

 

  آیت اهلل العظمی سیستانی:

 آن ها را ارشاد فرمایید.

 

  آیت اهلل العظمی مكارم شیرازی:

 نمایید. الزم است با زبان خوش توأم با ادب آن ها را نهی از منکر کنیم و اگر تأثیر نداشت مجلس را ترك

 

 

 آیت اهلل العظمی تبریزی:

 دستمداحی و خواندن اشعار در مجالس اهل بیت علیهم السالم باید طوری باشد که موجب وهن نباشد و بهانه به 

 بیان شود دشمنان شیعه ندهد. در مجالس اهل بیت علیهم السالم باید اشعاری خوانده شود که فضائل آن بزرگواران

 که خود را بصورت حیوانآن ها برای مردم گفته شود. ائمه علیهم السالم از ما نخواسته اند و مصائب و مظلومیت 

 ما اخالقی باشد که از آن بزرگواران رسیده است.درآوریم، آنچه از ما خواسته اند این است که مؤمن صالح باشیم و اخالق 
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 سؤال: *
 شود. مانند ال اله اال علي. سخناني که در آن به صراحت از اهل بيت به عنوان خدا یاد ميـ خواندن شعرها و گفتن 4 

 ـ به عنوان ابراز محبت به مقام اهل بيت عليهم السالم صدای حيوان در آوردن.7

 ـ در حال سينه زدن به هوا پریدن.3

 روایي و قرآني منافات دارد.ها و رؤیاها درباره اهل بيت عليهم السالم که با مسلمات  ـ ذکر داستان1

 آورد. ـ خواندن اشعار مدح یا مصيبت با آهنگي که انسان را به حرکت در مي0

 (7)ـ خواندن اشعاری که در آن مقام خداوند متعال در برابر مقام اهل بيت عليهم السالم پایين آورده شود چه صورت دارد؟6

 

  آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی:

 ـ خواندن اشعار و جمالت مذکور جایز نیست و بر مستمعین واجب است نهی از منکر کنند. 1

 ـ صدای حیوانات در آوردن خالف متعارف و بسا موهن و معرض اسائه ادب است خودداری نمایید.2

 ـ تمام این حرکات بازی و اسباب وهن مذهب است و جایز نیست.3

 داشته باشد مردود و حرام است. ـ اگر با مسلمات مذهب منافات4

 ـ اگر به صورت غنایی و متناسب با الحان لهوی باشد حرام است.5

 ـ حرام است.1

 

 رهبر معظم انقالب:

  ؤالدر س ذکورـبه طور کلی عزاداری به شیوه ی مرسوم سنتی اشکال ندارد بلکه مستحسن است لکن گفتن جمالت م

 مشتمل بر دروغ باشدیا خواندن اشعار به صورت غنا که مناسب مجالس گناه و معصیت است و یا خواندن اشعاری که 

 .و یا انجام دادن اعمالی که موجب وهن مذهب می شود جایز نیست

 

 

 آیت اهلل العظمی مكارم شیرازی:

 و پیروان عليهم السالم مضامینی که در شأن حضرات معصومینمداحان محترم از اشعار کفر آمیز یا آلوده به شرك یا 

 آنان نیست خودداری ورزند.
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  آیت اهلل العظمی فاضل لنكرانی:

 از به کار بردن عبارات و جمالتی که بوی شرك و کفر می دهد باید اجتناب شود از هر نوع عملی که جنبه

 مغرضان و موجب وهن مذهب می شود باید اجتناب شود. اینگونهتوجیه پذیری ندارد و مورد سوء استفاده 

مراسم باید به دور از ریا و خودنمایی و هرگونه اغراض دنیوی به طور سنتی و معمول انجام شود تا انشاءاهلل مقبول درگاه 

کار بردن الفاظ و عبارات الهی قرار گیرد. از هر نوع عملی که عرفا هتک شمرده می شود مثل کف زدن و سوت زدن و به 

رکیک و امثال آن باید اجتناب شود. هروله در اسالم فقط در قسمتی از سعی بین صفا و مروه برای مردان و هنگام گذر از 

وادی محسّر بعد از وقوف در مشعر الحرام به عنوان یک عمل مستحب وارد شده و در غیر این دو مورد به عنوان یک 

 عمل مستحب مشروع نیست.

 

  آیت اهلل العظمی بهجت:

 است و مناسب با حفظ شئونات آن عليهم السالم باید از اشعار و جمالتی استفاده شود که موافق مذهب اهل بیت

 بزرگواران می باشد.

 

  محضر مبارک آیت اهلل العظمی سید صادق شیرازی:

 سؤال:* 

 سایر شرکت کنندگان چه حكمي دارد؟ها هو کشيدن توسط مداحان یا  ـ در مجالس عزاداری یا جشن4

آورند و صدای حيوانات و صدای سگ  اندازند و خود را شبيه به حيوانات در مي ـ بعضي قالده به گردن مي7

دارند لطفاً بفرمایيد حكم چنين  ابراز مي این صورت ارادت خود را به اهل بيت عليهم السالمآورند و به  در مي

 کارهایي از نظر شرعي چيست؟

آزارد، مؤمنین جداً اجتناب نمایند، زیرا هدف  را می علیهم السالم از گفتن اینگونه کلمات و حرکاتی که اهل بیتجواب: 

باشد و خدای  از برپایی مجالس اهل بیت و عزاداری، به دست آوردن خشنودی آنان و فراگیری فرهنگ واالی آنان می

 ناکرده تبدیل به عکس آن نگردد.
 هـ 4133الحرام// ذی الحجة 77 
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  آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی:

 صوفيانه هایي از رفتارهای رگه ی عزاداری در برخی موارد صحیح نیست و حتی گاهی باید توجه داشت که نحوه

 ال و ـی خدای متعـم، مرضـنیدا ای را که ما می هـان طریقـشود. این خیلی بد است که انس ها دیده می در عزاداری

 (3نیست در عزاداری دنبال کند.) حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله و سلم
 

 علیهم السالم رقص و کف زدن در مجالس جشن اهل بیت
 

برخي مداحان مطرح مي کنند کف زدن دارای ثواب است  و هرچه بهتر و محكم تر کف بزني ثواب بيشتر مي  سؤال:*

نه باشد اشكال ندارد، آیا بر این گو عليهم السالم و رقص اگر برای اهل بيتبرید و اساساً این گونه حرکات مانند کف زدن 

 (1اعمال اگر برای اهل بيت انجام شود ثواب مترتب مي شود؟ )

 

  آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی:

 گذارخاص بدعت ــواضح است کسی که چنین امری را اظهار می دارد الابالی است و یا جاهل و این گونه اش

 بفرماید.محسوب می شوند صحت و یا فساد عمل و یا ثواب داشتن و نداشتن آن را باید مجتهد جامع الشرایط 

 

 

کف زدن به نحو لهوی در هر مجلسی باشد حرام است و فرقی بین مسجد و غیر آن ندارد و سزاوار است از کف زدن  *

غیر لهوی در مجالس جشن مذهبی خصوصاً در مساجد و حسینیه ها اجتناب نمایند و شکوه و قداست این گونه مجالس 

 مجالس را با ذکر صلوات مزین نمایند.را با حرکات مذکور ضایع نسازند و برای تشویق از گوینده هم 
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 آیت اهلل العظمی تبریزی:

 سـندارد و الزم است در این مجالمناسبت  علیهم السالم بسمه تعالی، کف زدن و رقص با مجالس معصومین

 باید طوری باشد که مردم را به یاد خداوند متعال بیندازد و فضایل علیهم السالم ترك شود، مجالس معصومین

را برای مردم بیان کنند نه اینکه العیاذ باهلل در آن کار حرام انجام شود یا کاری که  علیهم السالم و سفارش های معصومین

 موجب غافل شدن مردم از خداوند شود که در این صورت ثوابی بر آن مترتب نمی شود.

 

مناسبت ندارد و مناسب با این مجالس صلوات و  علیهم السالم دست زدن داخل عنوان لهو است و با مجالس اهل بیت *

 (5مثل آن است. واهلل العالم.)

 (1رقص مرد از مصادیق لهو است و سزاوار است مؤمن از آن اجتناب کند. واهلل العالم.) *
 

  آیت اهلل العظمی بهجت:

 نیست بلکه اگر به حد لهو برسد یا هتک مکان یا معصوم باشد باید اجتناب  علیهم السالم بیت شایسته مجالس اهل

 شود.

 

 

  آیت اهلل العظمی فاضل لنكرانی:

 به طور کلی کف زدن در مساجد و حسینیه ها و اماکن مقدس، به هر عنوان که باشد جایز نیست، و در غیر آنها هم

 هی که بـتاریخ اسالم و تشیع، شعار مسلمانان ذکر صلوات بوده است، خصوصاً در مجالسبا توجه به اینکه در طول 

نام و یاد ائمه تشکیل شده لذا مناسب است مسلمانان احساسات و عالئق مذهبی خویش را با فرستادن صلوات ابراز دارند. 

  (4/186جامع مسائل )
 

 علیهم السالم استفاده از آالت موسیقی در مجالس اهل بیت 
 

 (2استفاده از آالت موسيقي مانند اُرگ در مراسم عزاداری چه صورت دارد؟ ) سؤال: *
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 آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی:

 جایز نیست. و اهلل العالم

 

 مقام معظم رهبری:

 عزاداری به هماناستفاده از آالت موسیقی مناسب با عزاداری ساالر شهیدان نیست و شایسته است مراسم 

 (7/431)اجوبة استفتائات صورت متعارفی که از قدیم متداول بوده برگزار شود. 
 

  تبریزی: العظمیآیت اهلل 

 استفاده از آالت موسیقی در عزاداری حرام است.

 

 

  آیت اهلل العظمی فاضل لنكرانی:

 احوط ترك آن است.

 

 

  آیت اهلل العظمی بهجت:

 آنچه موجب وهن عزاداری است باید اجتناب شود، استعمال آالت موسیقی در عزاداری خالی از اشکال

 نیست مطلقاً.

 

 

 حمل عالمت های فلزی در عزاداری
 

های فلزی دارای نقش و نگار در مراسم عزاداری که از نظر محتوایي و ارزشي تأثير گذار نيست،  حمل عالمتسؤال: *

 (8)چگونه  است؟از نظر شرعي 
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 آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی:

  اشکال ندارد.

 

  آیت اهلل العظمی تبریزی:

 حمل عالمت در دستجات عزاداری مانعی ندارد و به قصد تعظیم شعائر حسینی است.

 

  آیت اهلل العظمی بهجت:

 اشکال ندارد.

 

  آیت اهلل العظمی مكارم شیرازی:

 سزاوار است از علم های ساده تر و سبک تر که یادآور پرچم علمدار کربال باشد استفاده شود.

 

 

 استفاده از نی در عزاداری

 

 (2) ني زدن در مراسم عزاداری و هيئات سينه زني یا زنجير زني چه صورت دارد؟سؤال: * 

 

  آیت اهلل العظمی تبریزی:

 دادن به آن جایز نیست.نی از آالت لهو است نی زدن و گوش 
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  آیت اهلل العظمی فاضل لنكرانی:

 جایز وهن و هتک محسوب شودیا به نوعی اگر به صورت مطرب و مناسب مجالس خوشگذرانی نواخته شود 

 نيست.

 

  مكارم شیرازی:العظمی آیت اهلل 

 غیر آن حالل است و تشخیص آن باکلیه صداها و آهنگ هایی که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و 

 مراجعه به اهل عرف خواهد بود.

 
 

  آیت اهلل العظمی بهجت:

 نی زدن اشکال دارد.

 

 

  آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی:

 سبک هایی که با موسیقی همراه می شود درست نیست. باید از این ها اجتناب کنند. هر روز نمی شود یک حکم

 (11.)الهی را به بهانه های مختلف کنار بگذاریم و تحریف کنیم از احکام
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 با خوانندگانفصل هفتم: 

 
 اشاره:

 ی ی آیت اهلل جعفر سبحاني به فصلنامه ی نامه یكي از سرسپردگان معارف ضد وحياني یونان باستان با مطالعه

و تقدیر و تشكر ایشان از نویسندگان این فصلنامه، تاب نياورده تعادل خود را از دست  ق عليه السالم نورالصاد

ای سراسر توهين و ناسزا و سخنان سخيف به مسؤلين نورالصادق و فقهاء و اساطين شيعه منتشر کرد  داد و نامه

اد عب»دهد لذا به مصداق  گانه و بدور از ادب و شعور علمي پاسخ نمي نورالصادق اصوال به اینگونه سخنان بچه

از کنار اباطيل این شخص نيز گذشت « الرحمن الذین یمشون على االرض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما

باشند پس از چندی که از این  اما فاضل گرانمایه جناب آقای دکتر زماني پور که از شاگردان آیت اهلل صافي مي

 مذکور نوشتند و در انتشار آن اصرار ورزیدند.  ی مسئله مطلع شدند پاسخي به نامه

*** 

 مستر همفر جاسوس انگلیس در ایران:
باید حلقه های صوفيه را گسترش داد، کتاب هایي را که به زهد فرا مي خواند ترویج نمود همچون کتاب احياء  العلوم 

 های ابن عربي. غزالي، مثنوی موالنا و کتاب
 ]خاطرات مستر همفر، ترجمه علي کاظمي، 

 [4321/417کانون نشر اندیشه های اسالمي قم، 

*** 

 

چندی پيش یكي از دوستان چند ایميل به بنده نشان داد که سر تا سر دروغ و توهين و گستاخي به مؤسسه ی مقدس دارالصادق عليه  مقدمه:

السالم و سرپرست بزرگوار آن حضرت آیت اهلل حاج آقا علي صافي اصفهاني بود شخصيتي که در تقوا و صداقت و یكرنگي و دقت نظر در اصفهان 

د معروف و مشهور است گفته مي شود که این گونه مطالب با نام های مستعار از ناحيه ی یک صوفي از سلسله ی شوشتریه که و بين مراجع تقلي

 از خاندان سازمان مجاهدین خلق است از مشهد منتشر مي شود و یكي از آن ها نيز از ناحيه ی شخصي در قم به نام حسن رمضاني است که او هم

چون دیدم از طرف مجموعه ی دارالصادق عليه السالم  به این گستاخي ها پاسخي داده نمي شود. )البته به جهت اینكه مي آوازه ی خوبي ندارد و 

ارزشش بيش از این حرف هاست که با یک مشت بچه بخواهيم هم صحبت بشویم( بنده احساس وظيفه کردم و به حكم دفاع از گویند وقت ما 

لمي و معنوی خود را مدیون ایشان مي دانم و در این معرکه واقعاً مظلوم واقع شده اند تصميم گرفتم برای هر استادی فقيه و مجاهد که مراتب ع

 در ابتدا به بررسی مطالباما کار مخالف بودند. به شدت با این  عليه السالم  کدام جوابي مناسب تهيه نمایم گرچه دوستان ما در دارالصادق

و پاسخ مناسب او را به دوستان طرفين تقدیم مي نمایيم شاید  می پردازیم حجت االسالم حسن رمضانیتوهین آمیز، وهمی و غیر علمی 

که ایشان و هم فرقه ایهای ایشان در این آخر عمری مستبصر شوند و از خر شيطان پياده شوند و به دامن اسالم راستين یعني اسالم جدای 

   از مولوی و ابن عربي برگردند.
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 رمضانی به فصلنامه ی نورالصادق علیه السالمنامه ی حسن 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

نقد عرفان و فلسفه آشنا شدم که برایم از دو جهت بسيار  يبا ویژگ« نورالصادق»تحت عنوان  یاچندی پيش با نام فصلنامه

 .نقد عرفان و فلسفه يویژگ ینمود: یكي خود عنوان نور الصادق و دیگرجذاب مي

ای از زالل کوثر حيات های متعددی از آن فصلنامه را به چنگ آورده تا شاید با نوشيدن جرعهولعي خاص شمارهبا حرص و 

جهالت  یهااز ظلمت یافرو بنشيند و نيز در پرتو نور والیت پرده يالسالم عطشبخش معرفت امام بحق ناطق، جعفر الصادق عليه

ت به آن فصلنامه و مطالعه مقاال يپس از دستياب يفت معصومانه آماده شود ولطلوع معر یکنار رفته و افق فكر و اندیشه برا

 یگرایيد و آن عطش فرو ننشست که هيچ، جگر سوز و جانسوز شد. زیرا بسيار یآن، این اميد محقق نگشت که هيچ، به نااميد

از  بود که يكه عمدتاً ظنون و انحرافاتاز مطالب و مباحث ارائه شده نه نور بود و نه معرفت و نه صداقت بود و نه حكمت؛ بل

الم انتساب الستعصب و بدبيني نسبت به حكماء و عرفا نشأت گرفته و متأسفانه لباس نور پوشيده و به نام امام صادق عليه

 .یافته بود

حضرت آیت اهلل  در قسمت تقدیرها و تشكرها )با خوانندگان(، از مرجع عاليقدر 44تعجب زماني بيشتر شد که در پایان شماره 

های خرافي از چهره واقعي اسالم سبحاني دام ظله چند سطری در تمجيد از نيت پاک نویسندگان آن فصلنامه در زدودن اندیشه

فلسفي  و بُعد يو معرفت يحكم گرایشهای که – يرقم خورده بود. سبب تعجب آن بود که از شخصيتي همچون آیت اهلل سبحان

 و شدبا آورده عمل به تقدیر مطالبي چنان از اندازه و حد این در که نمودمي بعيد –و عرفاني آن جناب بر حقير پوشيده نبود 

 .هيچ دیگر

ایِ نامه با متن مفصّل سه صفحه« هایي از مكتب اسالمدرس»مجله وزین  088این قضيه ادامه داشت تا وقتي که در شماره 

 سه قطف فصلنامه اندرکاران دست بود، کرده ایجاب بعض به کفر و بعض به ایمان و تعصب که –فصلنامه یاد شده  ایشان به

 از حقير تعجب که بود آنگاه شدم مواجه  – نمایند منتشر بود نویسندگان پاک نيت از ایشان تشكر به مربوط که را آن از سطر

رت رفت حضعمل کردن آقایان متوجه شد زیرا همانگونه که انتظار مي مه حضرت آیت اهلل سبحاني منصرف و به گزینشينا

ایشان به یک تشكر که وظيفه اخالقي همه ماست بسنده نكرده و منصفانه موارد نقد خودشان را خيلي روشن و گویا در اختيار 

ان و عارفان را در دستيابي به طالبان حقيقت گذارده بودند و نيز عالمانه از اصل حكمت و معرفت دفاع نموده و زحمات حكيم

 .حقيقت ارج نهاده و نيز تعصب و کج فهمي را در مسائل حكمي و فلسفي نكوهش کرده بودند

جان کالم ایشان در آن نامه این بود که گر چه نيت آقایان پاک است ولي در زدودن انحرافات و خرافات فقط نيت پاک کافي 

اعات انصاف نيز ضروری است که متأسفانه نه از تشخيص درست و تخصص نيست بلكه تشخيص درست و تخصص الزم و مر

الزم خبری است و نه از مراعات انصاف اثری، چرا که به گفته ایشان هدف آقایان در حقيقت کشيدن خط بطالن بر حكمت 

سراب است نه  اسالمي است نه نقد منصفانه و مقصود آن است که به همگان اعالم دارند فلسفه و عرفان سراسر کشک و

 .جداسازی صواب از ناصواب

حقير گوید: عمل ناصواب و غير منصافه آقایان در برابر این نامه و کتمان حقایق موجود در آن و مثله کردن آن یادآور خواندن 

ه ایي کای است برای ارزیابي خيلي از کارها و اظهار نظرهاست و این خود نمونه« و انتم سكاری»بدون « التقربوا الصلوة»
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السالم و زدودن خرافات از چهره پاک السالم و اهل بيت عصمت و طهارت عليهمآنها به نيت ترویج معارف امام صادق عليه

 .دهنداسالم انجام مي

 ها و انحرافات نسبت به فلسفه و عرفانشان با بدبينيغرض حقير در این نوشتار تغيير دادن موضع افرادی که شاکله وجودی

خواهم به برخي از افرادی که با حسن ظن و به اعتقاد فته نيست چرا که اميد این امر از آنان توقع نابجایي است بلكه ميتقوّم یا

های ناموزون که شامّه عقل و انصاف را آزار ها و نغمهالسالم( به این زمزمهپاکِ تولّي از اهل بيت عصمت و طهارت )عليهم

خواهند راه صواب را از ناصواب بازشناسند هشدار داده و بگویم: این )مثله کردن نامه آیت ميدهد گوش داده و از این راه مي

اهلل سبحاني( است نمونه اطالع رساني جامع و کامل آقایان! و این است نشانه رعایت انصاف و امانت آنان! تو خود حدیث 

 .مفصل بخوان از این مجمل

سالم کسي است که در توحيد مفضّل وقتي که ایشان معترض نظر قائالن به اتفاق العزیزان الزم است بدانند امام صادق عليه

 قلن ساخته وارد اتفاق به قائالن بر او که را ردّی و برندمي – موحد و یوناني است حكيمي که –شوند نام ارسطاطاليس را مي

السالم نشسته بودند چه بسا از بردن نام ارسطاطاليس اجتناب این آقایان به جای امام صادق عليه اگر حال کنند،مي تأیيد و کرده

جستند تا مبادا این سخن و این نقل، ترویج حكمت و فلسفه به حساب آید و بنایي که ورزیده و از نقل نظریات او دوری مي

 .د. ببين تفاوت ره از کجا تا به کجااند فرو بریزبه گمان خود در بطالن فلسفه و عرفان بنا کرده

طلبد ای بزرگ و فرصتي واسع ميله4آلود و غيرِ منصفانه و غيرِ تخصصي آقایان حوصبگذاریم و بگذریم. نقد سخنان تعصب 

 را اآنه پيشين عارفان و حكيمان –شود: با ذکر چند مسئله فلكي و هيوی که که حقير فاقد هر دو است ولي اجماالً عرض مي

اند و به عنوان اصول موضوعه از دانشمندان زمان خود پذیرفته و بر اساس آن اهداف حكمي و معرفتي خویش را دنبال کرده

 شيد؛ک هيئت کل و عرفان کل و فلسفه کل بر بطالن خط تواننمي –دانند حكيمان و عارفان فعلي خود آن مسائل را باطل مي

 در نيز جناب آن چرا که تاخت السالمعليه صادق امام بر حربه همين با باید –ت نيس که – باشد صحيح کار این اگر که چرا

 فرمایشاتي آن اساس بر و دانسته آتش هوا، خاک، آب، عنصر چهار را عناصر زمان موضوعه اصول به توجه با فرمایشاتشان

 مفضّل( توحيد به کنيد رجوع. )اندفرموده مطرح را

توان کل همچنين با بيان اینكه فالن حكيم یا فالن عارف در فالن مسئله سخن به ظاهر سخيفي را نسبت به زنان ابراز کرده نمي

بایست با بيان اینكه فالن فقيه یا مي – نيست که –تخصص فلسفه و عرفان را زیر سؤال برد؛ چون اگر این کار قابل دفاع بود 

مستفاد از روایات نبوی و  -که امروز بطالن آن اظهر من الشمس است  -عدم کرویت زمين را محدّث )مانند مرحوم بحراني( 

خواند، بر کل فقه و حدیث نيز خط بطالن بكشيم که مطمئناً نه مي «اظهر من ان یخفي»داند و آن را السالم( مياهل بيت )عليهم

 .معقول است آن کار و آن روش صحيح است و منطقي و نه این کار قابل دفاع و

 و فلسفه که –اصوالً از کسي که خود به صورت تخصصي با خواندن یک متن فلسفي یا عرفاني نزد یک استاد متضلع خبير 

 را عرفان ای فلسفه منصفانه و صحيح نقد توانمي چگونه نگرفته فرا را عرفاني و فلسفي  معارف – باشد کرده هضم را عرفان

 .داشت توقع
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مود: یا فر« لو سكت الجاهل ما اختلف الناس»السالم که فرمود: آقایان! خوب است بيایيم به اقتضای فرمایش امام علي عليه

با دنبال کردن تخصصي فنون و علوم و پرهيز از قول بدون علم و مراعات انصاف، « االنصاف یرفع الخالف و یوجب االئتالف»

ضاع تأسف بار نجات داده و همه قوای خویش را در دفع دشمنان اصلي دین و معاندان های علوم و معارف را از این اوحوزه

 السالم صرف کنيم؛ نه آن که توان خویش را در دفع دشمنان خيالي و معاندان وهمي هدر دهيم. واقعي اهلبيت عليهم

 ادامه دارد...

*** 

 ی شیعه  های برجسته و شخصیت و مراجع تقلید ءهای تند و سخیف شیخ حسن رمضانی  به علما توهین

 و فرهیختگان کشور و مطالب غیر علمی و غیر تخصصی و به دور از تشخیص صحیح و سراسر اوهام و خیاالت او  و پاسخ ما

 

 داری بری و زحمت ما  مي ی سيمرغ نه جوالنگه توست              عـــرض خـود مي ای مگس، عرصه
 

مباحث ارائه شده )در مجله ی نورالصادق(  بسياری از» جناب رمضانی گفته اید:

نه نور بود و نه معرفت و نه صداقت و نه حكمت، بلكه عمدتاً ظنون و انحرافاتي بود که از 

تعصب و بدبيني نسبت به حكما و عرفا نشأت گرفته و متأسفانه لباس نور پوشيده و بنام 

 «امام صادق عليه السالم انتساب یافته بود.
 

جز این از آنها  معرفت بدانند نور و بی بیگانگان و پیروان معارف یونان باستان باید این مجله را بیاوالً   شیخ جناب پاسخ ما:

گیرند نه از یک مشت مشرك و  توقعی نیست اما پیروان اهل بیت علیهم السالم   معارف خود را از نواب عام آن بزرگواران می

 گویند که در پایان همین پاسخ نامه به تعدادی از ی نورالصادق چه می فقهاء درباره بت پرست مثل ارسطو و ابن عربی. باید دید

کنیم. مضافاً بر اینکه باید خدمت شما عرض کنیم که ما نیز مطالب شما را در جاهای مختلف )با آن همه ادعاهای  آنها اشاره می

دیدیم بسیاری از مطالب و مباحث ارائه شده شما نه نور بود نه کذایی که دارید( دقیقاً و کارشناسانه مطالعه کردیم اما متأسفانه 

معرفت و نه صداقت و نه حکمت بلکه عمدتاً ظنون و انحرافاتی بود که از تعصب و بدبینی نسبت به پیروان قرآن و عترت و 

و اسالم  صادق علیه السالم مخالفین یونانیات و بودائیات نشأت گرفته و متأسفانه لباس نور و روحانیت پوشیده و به نام امام

 انتساب یافته است.
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هایتان و  یا ی نورالصادق علیه السالم در حقیقت توهین به خودتان و هم کیشانتان و هم سلسله این توهین شما به مجله ثانیاً:

 اصالً شما عددیکند،  ی شما را کسی به آن توجهی نمی های بچگانه های خودتان است، مطمئن باشید این حرف ای هم فرقه

خصوصاً مراجع معلیه السالم  نیستید که بخواهید راجع به فصلنامه ی نورالصادق که پیروان مکتب امام صادق
 تقلید شیعه به آن عشق می ورزند نظری بدهید.

قرار دارند که از روی جهل و  علیه السالم ، دشمنان مکتب امام صادقعلیه السالم بله قبول داریم که در مقابل نورالصادق

روا سخن پ کنند، چرا که این مجله بی حفظ دنیای خودشان با این فصلنامه دشمنی مینادانی یا تعصب و بدبینی یا برای 

اند و پیروانشان که مست دنیا هستند غضبناك  گوید و مالحظه کاری در مرام او نیست از این جهت آنان که رسوا شده می

 کنند. صداقت ، منحرف، متعصب و بدبین معرفی می امه را بیشده و این فصلن

جناب رمضانی اگر این توهین های شما به نورالصادق ،با تعریف و تمجیدهای فقهاء و بزرگان دین و حوزه 
ها و شخصیت ها و فرهیختگان شیعه از این فصلنامه، کنار هم در سینه ی تاریخ ثبت شود، آیندگان و صاحبان 

یدار در مورد شما چه قضاوت خواهند کرد؟ مطمئن باشید نفرین آیندگان و عقالً و آزاد مردان وجدان های ب
 دامن آلوده ی شما را خواهد گرفت. 

ی اصفهان که از شاگردان مبرز  ی علمیه مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمد تقی مجلسی زعیم حوزه

 ی نورالصادق به آیت اهلل صافی تبریک گفته و می شیرازی بودند در مورد فصلنامهآیات عظام خوئی و میرزا عبدالهادی 

 های پیرو بودائیات و یونانیات امثال شیخ های بچه حال توهین این فصلنامه فصل الخطاب بين حق و باطل است. فرماید:

ست این ا علیه السالم نورالصادق ها که ضرری به حال نورالصادق ندارد بلکه موجب تبلیغ وترویج و تقویت حسن رمضانی

رد و مصرف دا صلی اهلل علیه و آله و سلمها در جمع صوفیه و یهود امت پیغمبر ها و سخنان سخیف فقط در خانقاه توهین

 د.کن خوار هیچ خللی در آن ایجاد نمی های کثافت بس، نورالصادق پشتش به کوه همیالیا بند است که وز وز مگس

صادق نه نور بود نه معرفت و نه صداقت و نه حکمت بلکه عمدتاً انحرافاتی بود که از تعصب و بدبینی گویید نورال شما می

ای طراز ه نسبت به حکماء و عرفا نشأت گرفته است، اما فعالً برای نمونه ما در آخر این جزوه فهرستی از مطالب شخصیت

آوریم )که شما و بزرگتر از شما از پیروان حکمت یونان  اول شیعه و تعریف و تمجیدهای آنها را نسبت به نورالصادق می

 های بیدار ی حق خواهان و صاحبان وجدان آیید( و قضاوت را به عهده باستان و بودائیات در میان آنها اصالً به عدد نمی

ا و .. یا مطالب شمگذاریم تا بدانید که مطالب ما نه نور است و نه معرفت و نه صداقت و. از هر ملت و مذهبی که باشند می
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تی پرس سپاریم )که شما هم مانند قطب خود!! معتقدید گوساله ها می ایهای شما و شما را به خدایان شما،گوساله هم فرقه

 و مراجع علیه السالم کنید حتی از نسبت دروغ به امام صادق ( و برای اثبات آن خیلی تالش می1هم خدا پرستی است)

 کنیم.  کنید( و برای هدایت شما دعا می ( هم فرو گذاری نمی2تقلید)
 

 می به فال نیک علیه السالم ی شما را به نورالصادق گانه ها و سخنان سخیف و بچه ادبی ها و بی ما این توهین ثالثاً:

آن است که  ی های بیگانگان، نشانه ها و توهین زیرا که همین فحش  به آیت الله صافی تبریک می گوییمگیریم و 

مبنای  یی ب اند و بوی بنای نیم سوخته در هم کوبیده شده علیه السالم مکتب وحی و دانشگاه بزرگ امام صادق مخالفین

 الهی آنان به مشام همگان رسیده است.
 

یت آیت و حقان علیه السالم ی حماقت دشمنان نورالصادق نشانه علیه السالم های شما به نورالصادق که توهین مضافاً بر این

و نورالصادق از جاهالن دنیا اهلل صافی و این فصلنامه  مقدس و معتبر خواهد بود آن هم نشانی پرافتخار و جاندار 

اگر خدای ناکرده از طرف امثال شما یک زمانی روی خوشی  پرست هرگز نباید انتظار تأیید و تشویق داشته باشد،

نشان داده شود آن وقت است که باید بدانیم که در کار ما ایرادی اساسی پیدا شده علیه السالم  به پیروان مکتب امام صادق

 که مرحوم امام قریب به این مضامین را نسبت به آمریکا بیان فرمودند. است که فوراً باید به دنبال اصالح خود برآییم کما این

 

، عالمه ی حلی باشند مانند: عالمه ای می برجسته های غالباً از شخصیت علیه السالم مطالب فصلنامه نورالصادق رابعاً:

مجلسی، صاحب جواهر، صاحب وسائل، صاحب حدائق، صاحب مستدرك، میرزای قمی، شهید اول و ثانی، شیخ بهایی، 

مقدس اردبیلی، فیض کاشانی، کاشف الغطاء ، خواجه نصیر،شیخ انصاری، شیخ عباس قمی، امام خمینی، فالطوری، خویی، 

 ی جعفری، رفیعی قزوینی، سید محمدکاظم یزدی و ... مراجع تقلید عصر حاضر. قی آملی، مطهری، عالمهشیخ محمد ت

ای قضاوت کنند در مورد حجت  های شخصی و فرقه نظر از حب و بغض خواهیم که صرف های بیدار می از وجدان

 دهد که به چنین نه به خود اجازه میی ابتدایی فقه و فقاهت و حتی مباحث عقلی جامانده چگو االسالمی که در مدرسه

 ور، بین هایی که مافوق حدّ تصور او  و اساتیدش است با الفاظی بسیار زشت و رکیک توهین کند و آنها را بی شخصیت
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ند ا خود را جا زده علیه السالم حکمت، ظنون، انحراف، تعصب، بدبینی که در لباس نور و بنام امام صادق صداقت، بی

 معرفی نماید.

 دهد. که بوی تعفنش حوزه علمیه قم را فراگرفته و همه را آزار می ی شما اف بر شما و بر مکتب گندیده

 

ی! و کند موارد انحراف! و تعصب! و بدبین اگر کسی از کمترین مراتب علمی و تقوایی برخوردار باشد اقتضا می خامساً:

عه مصداقاً تعیین و با دلیل و برهان )در مقابل اساطین شی علیه السالم صداقتی! را در فصلنامه نورالصادق معرفتی! و بی بی

کلی گویی و هو کردن و ناسزا گفتن کار هر کودن و سفیه و های بزرگ مذکور( قد علم کند! وگرنه  و شخصیت

بی که از مطالیکی از باب مثال: که از شخصی مثل شما )با آن همه ادعا!( دور از انتظار است.  بچه ی بی تربیتی است

 ی حلی است که فرموده: ی مرحوم عالمه شود، کالم حکیمانه غالباً در این فصلنامه آورده می

 ( 3اند،) از جمله کساني که جهاد با آنها واجب است فالسفه

 ( 1یا فرمود: کساني که قائل به قدم عالم هستند کافرند.)
 

 همین یک مورد را از روی برهان مورد نقد و برررسی قرار دهید.شما اگر علم دارید و شجاعت و حریت علمی، بیایید 
 

 علیه السالم ی آملی )که به قول صمدی آملی، قرآن است ال یمسه اال المطهرون و امام سجاد یا قطب شما آقای حسن زاده

( 7است وجوب است) گوید آنچه در دار وجود ( یا می1گوید عالم قدیم است) (( وقتی می5کند) نمازش را به او اقتدا می

 ( و ...( بهترین تفسیر معرفی می8پرستی هم خدا پرستی است) گوید: ذکر پرستی و فرج یا تفسیر مالسلطانعلی را )که می

 آید اگر غیرت دینی و می علیه السالم( و خود نیز همان مبانی را دارد، وقتی چنین مطالبی در فصلنامه نورالصادق9کند)

 )و نصیحت آیت اهلل العظمی سیستانی را که فرمود عرفان را برای دنیا دنبال نکنید عمالً پذیرفتهشجاعت علمی در کار است 

خ ی حلی و شی اید( باید این مطالب را مصداقاً مطرح نمایید و برهاناً نقد کنید نه این که به مخالفین خود امثال  عالمه

اهل حکمت .. فحش بدهید و آنها را منحرف بدانید، ی مجلسی و . انصاری و صاحب جواهر و مقدس اردبیلی و عالمه

  هاست. باید حکمت از دهانشان ببارد نه فحش، فحش دادن کار الواتها در چاله میدان
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ما برای بزرگ ششویم که هنوز از مالقات شما با آیت اهلل العظمی سیستانی خیلی نگذشته بود که  مضافاً بر اینکه یادآور می

آن همه دروغ به آن مرجع عالیقدر نسبت دادید و ایشان مطالب شما را تکذیب  نمودن شخصیت کاذب خود
 به تفصیل آن را نقد کرد. ۲۲/۲۲۲در شماره ی  علیه السالم کردند و فصلنامه ی نورالصادق

 

( و ایشان آن را تکذیب 11چنین نسبت دروغی که شیخ محسن غرویان به آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی داده بود) هم

 کردند.

های دروغی که شیخ یاور)یعنی همان صوفی مشهدی که از خاندان سازمان مجاهدین خلق است( به علما و  و نسبت

 (   11های بزرگ شیعه داده بود و مراجع تقلید تکذیب کردند.) شخصیت

 ( 12یا نسبت دروغی که شیخ داود به آقای حسن زاده آملی داده بود و ایشان آن را تکذیب کرد.)

 ی شیخ یاور( نسبت دروغی که آقای رضائی به آقای جوادی آملی داد. )البته طبق گفته یا

  (13)های دروغی که محمد حسین طهرانی به آیت اهلل العظمی صافی)ره( داده بود و تکذیب شد. یا نسبت

بین ساده لوح را به استخدام گذرانند و جان و مال و ناموس عوام ظاهر  ی گمراه با دروغ امورات خود را می اصالً این فرقه

 آورند. خود در می

خواهشمند است کمی شجاعت و تقوا داشته باشید و صریحاً بگویید دروغ گو و منحرف کیست و آن را  جناب رمضانی

 خود قرار دهید.ی قبر و قیامت  ذخیره

بدانید اما نه خدای ابن عربی   نصیحت ما به شما این است که در رفتار و گفتار خود یک مقدار هم خدا را حاضر و ناظر

 ( در آمده است.14و مالصدرا را که )نستجیرباهلل(به صورت حمار)

البته قبول داریم برای کسی که یک عمر نان فلسفه و عرفان التقاطی را خورده و به وزش بادهای پر طمطراق زمان متحرك 

یوستن خیلی سخت است اما با کمی مراقبه و مشارطه و بوده و دنیا هم به او رو کرده به وجدان مراجعه کردن و به حق پ

 رسد به این همه افرادی که بوسیله مطالب شما و امثال شما گمراه شده ... و اخالص، کار آسان خواهد شد، آنگاه نوبت می

ان سبباً من کفرماید:  می علیه السالم اند و تا قیامت ادامه خواهد داشت، این دیگر حسابش با کرام الکاتبین است. معصوم

 ، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.امهیوم القی یعمل ال یقبل اهلل منه ایلضاللة احدٍ لن 
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نورالصادق عليه  44تعجب زماني بيشتر شد که در پایان مجله شماره  گفته اید:

هلل االسالم در قسمت تقدیرها و تشكرها )با خوانندگان(، از مرجع عاليقدر حضرت آیت 

چند سطری در تمجيد از نيت پاک نویسندگان آن فصلنامه در زدودن  دام ظلهسبحاني

اندیشه های خرافي از چهره واقعي اسالم رقم خورده بود. سبب تعجب آن بود که از 

شخصيتي همچون آیت اهلل سبحاني ـ که گرایش های حكمي و معرفتي و بُعد فلسفي و 

بود ـ بعيد مي نمود که در این حد و اندازه از چنان عرفاني آن جناب بر حقير پوشيده ن

 مطالبي تقدیر به عمل آورده باشد و دیگر هيچ.
 

ندگان این مجله در زدودن ـانی از نیت پاك نویسـباالخره آیا آیت اهلل سبحجناب حجت االسالم رمضانی، پاسخ ما: 

 اند یا نه؟ ی واقعی اسالم تشکر و قدردانی کرده های خرافی از چهره اندیشه

 های دیگر شما و سایر افراد این فرقه از دوستان شما. اگر بگویید خیر، که هذا کذب صریح  مانند دروغ

ظور ها به چه من کنید؟ این جنجال اگر بگویید بله، تشکر شده، پس چرا مطلب را تحریف کرده و آن را دروغ وانمود می

 است.

عرض کنم که فصلنامه نورالصادق علیه السالم به کوری چشم بدخواهان و  از این گذشته، جناب رمضانی، محض اطالع شما

ای علمی، برهانی، نورانی، معرفتی، با صداقت و با حکمت و با غیرت دینی  مخالفین معارف اهل بیت علیهم السالم ، مجله

های بزرگ و  علماء و شخصیتاست که از متن قرآن و عترت برخواسته است و این مطالب از ال به الی گفتار فقهاء و 

دهد به این مطلب اعتراف کنید، آنان را که طالب  ای شما اجازه نمی متفکرین شیعه به روشنی معلوم است. اما تعصب فرقه

ه ی نورالصادق علیها برای دفتر مرکزی فصلنامه هایی که این شخصیت دهیم به نامه اند، ارجاع می هدایت و حق و حقیقت

 (15ایم.) ها مزین شده و ما چند نمونه از آن را در آخر این پاسخ نامه آورده اند و این مجله به بعضی از آن نامه السالم فرستاده

ح های مطر های شما را به نورالصادق علیه السالم و شخصیت ها و اهانت پرسم، مردم گستاخی از شما می جناب رمضانی،

 ادقفصلنامه ی نورالصی یکی از فقهاء را که فرمود   شجاعانه و حق طلبانهی در آن، قبول کنند یا از باب نمونه کالم  شده

 فصل الخطاب بین حق و باطل است؟ علیه السالم
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 های شما( مِلْحٌ أُجاجٌ و هذا )عرفان اهل بیت ها و گستاخی دانند که هذا )فلسفه و عرفان التقاطی شما و اهانت اما عاقالن می

  های علمی و تقوایی شیعه( عَذْبٌ فُراتٌ. ببین تفاوت رأی از کجا تا کجا.   و کلمات فقها و شخصیت علیهم السالم

 

درس هایي »مجله وزین  088این قضيه ادامه داشت تا وقتي که در شماره  گفته اید:

با متن مفصّل سه صفحه ایِ نامه ایشان به فصلنامه یاد شده ـ که « از مكتب اسالم

به بعض و کفر به بعض ایجاب کرده بود، دست اندرکاران فصلنامه فقط  تعصب و ایمان

سه سطر از آن را که مربوط به تشكر ایشان از نيت پاک نویسندگان بود منتشر نمایند 

ـ  مواجه شدم آنگاه بود که تعجب حقير از نامه حضرت آیت اهلل سبحاني منصرف و به 

نگونه که انتظار مي رفت حضرت ایشان گزینشي عمل کردن آقایان متوجه شد زیرا هما

به یک تشكر که وظيفه اخالقي همه ماست بسنده نكرده و منصفانه موارد نقد خودشان 

را خيلي روشن و گویا در اختيار طالبان حقيقت گذارده بودند و نيز عالمانه از اصل 

 ارج حكمت و معرفت دفاع نموده و زحمات حكيمان و عارفان را در دستيابي به حقيقت

 نهاده و نيز تعصب و کج فهمي را در مسائل حكمي و فلسفي نكوهش کرده بودند.

 

ده ی ماست بسن ی اخالقی همه اید: حضرت ایشان به یک تشکر که وظیفه شما در این متن گفته» اوالً:پاسخ ما: 

 ...«نکرده و 

ودتان ، چرا خ((لِمَ تَقُولُونَ ما ال تَفْعَلُونَ))ی ما تشکر است  ی اخالقی همه که شما که معتقدید وظیفه عرض ما این است

ورد. آ این روش شما خدا را به غضب در می ((کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اهلل أَنْ تَقُولُوا ما ال تَفْعَلُون))کنید؟  به این وظیفه عمل نمی

را بر سر آیت اهلل صافی و  شما که از همان ابتدای این تهمت نامه، بدون مقدمه چماق توهین، تهمت، گستاخی، و دروغ

های بزرگ دیگر شیعه )که در این فصلنامه آثاری دارند( کوبیدید دیگر مسئله تشکر و نرمش و مالطفت برای  شخصیت

  دانید، برای چه شما سخن از تشکر به زبان می ی همه )غیر از خود( می شما معنا و مفهومی نخواهد داشت که آن را وظیفه

چ سنخیتی با روحیات شما و امثال شما ندارد. شما از همان ابتدای تهمت نامه از فرط تعصب و بدبینی آورید؟ این کالم هی
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وینده آن است( ادبانه )که بیشتر الیق گ  و شیدایی نسبت به معارف بیگانگان تاب نیاوردید و گستاخانه کلماتی رکیک و بی

 ادا کردید از قبیل:

نور بود، نه معرفت، نه صداقت، نه حکمت بلکه عمدتاً مباحث ارائه شده )در این مجله( نه »

ظنون و انحرافاتی بود که از تعصب و بدبینی نسبت به حکما و عرفا نشأت گرفته و متأسفانه 

 «.لباس نور پوشیده و بنام امام صادق انتساب یافته بود

 

ی حلی، کاشف الغطاء، زهی وقاحت و تأسف برای آینده  ی حوزه  های علمیه  ی شیعه که امثال عالمه  
شیخ انصاری و... باید مطالبشان بی  نور، بی  معرفت، بی  صداقت، ظنون و انحرافات معرفی شود اما مطالب 

نور و معرفت و صداقت و حکمت نوباوگانی امثال رمضانی و فرزندان سازمان مجاهدین خلق و... سرشار از 
 و ... باشد!!!

 

همان آخر الزمانی است که امام عسکری علیه السالم آن را پیش بینی فرمود و  و این زهی بی  شرمی و بی  تقوایی

نة و السسيأتى زمان على الناس...  مردم را از نزدیک شدن به علمای آخرالزمان بر حذر کرد و به ابوهاشم جعفری فرمود:

ؤهم شرار خلق اهلل على وجه األرض علما ...فيهم بدعة، البدعة فيهم سنة، المؤمن بينهم محقّر، و الفاسق بينهم موقّر

طّاع طریق أال انهم ق ...یبالغون فى حبّ مخالفينا و یضلّون شيعتنا و موالينا ...ألنّهم یميلون الى الفلسفة و التصوف

 ( 46.)المؤمنين، و الدعاة الى نحلة الملحدین، فمن أدرکهم فليحذرهم و ليصن دینه و ایمانه 

 

کنیم که در این آخر عمری هدایت شوید و به دامن اسالم و تشیع و اساطین شیعه بازگردید  میبه هر حال ما برای شما دعا 

تا با هم، دست در دست هم به دفاع از مکتب نورانی عترت طاهرین و دانشگاه بزرگ امام صادق علیه السالم برخیزیم و 

 عاقبت به خیر شوید.

 

ن داعیه های علمیه که افرادی در آ انی و نیز برای وضعیت فعلی حوزهما بسیار متأسفیم برای آقای شیخ حسن رمض ثانیاً:

ی هلنیکی و عرفان بودایی و هندی  ی فلسفه استادی دارند که در غالب موضوعات مورد حمایت خود مخصوصاً در رشته

گذرد  خود میکه در آن ادعای استادی و ادعاهای کذایی دارند، در حقیقت جاهل محض هستند و از آنچه که در اطراف 
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انه، های تو خالی که بازار داغ زم فهمد، این طبل کند و دیگر چیزی نمی خبرند مانند کبکی که سرش را به زیر گل می بی

آنها را به صدا در آورده حتی از الفبای کار تحقیق و تألیف و تدریس و مقاله نویسی و مطبوعات و قواعد و قوانین عقلی و 

 ها جاهل و راجل هستند.عرفی و شرعی مربوط به آن

 

کنیم که مقداری از وقت خود را نیز صرف تحصیل علومی چون ادبیات، درایه و  به جناب شیخ حسن نصیحت می ثالثاً:

ند که ک نمایند و چون ملبس به لباس روحانیت هستند ضرورت اقتضا می علیهم السالم فقه الحدیث و روایات اهل بیت

 شرعی کار کنند تا الاقل حفظ ظاهر هم شده باشد. یک مقدار هم در احکام و مسائل

 

 المعلیه الس های مختلف نورالصادق ی، حدود سه سال بود که در شماره کنیم که تا زمان این تهمت نامه عرض می رابعًا:

ا فی کم شد. شما هم ی یونان باستان و عرفان هندی و بودایی داده می پاسخ آیت اهلل سبحانی و مدافعین متعصب فلسفه

د و ی اسنا ی دلیل و ارائه بردید، آنگاه شما بعد از سه سال استدالل و برهان و اقامه السابق در خواب غفلت به سر می

 ی آخر های علمیه پرسید لیلی زن است یا مرد و ما بسیار متأسفیم برای حوزه اید و می مدارك، از خواب بیدار شده

 کنند. عنوان استادی پیدا میمایگانی این چنین  الزمان که در آن بی
 

نورالصادق است  ۲۲و  ۲1ی  البته علت بیدار شدن آقای رمضانی از خواب به احتمال قوی فصلنامه ی شماره
که در آن دروغ های مدافعین فلسفه و عرفان التقاطی فاش شده بود از جمله نسبت دروغی بود که او به آیت 

آ که در همان شماره همه ی جریان مالقات  ن مرجع بزرگوار تکذیب کردندالله العظمی سیستانی داده بود و بعداً 

شیخ حسن رمضانی با آیت اهلل العظمی سیستانی به طور دقیق و فنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که نتیجه ی آن 

 بحث ها رسوایی این فرقه ی گمراه بود.
 

از آن است که بخواهیم برای امثال آقای رمضانی پاسخ بنویسیم وقت ما ارزشش بیش  به قول آیت الله صافیبه هر حال 

وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْاْ  إِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتىَ))فرماید:  ای هم ندارد زیرا قرآن کریم می چون فایده

ی کسانی که مانند ایشان  (. ما ایشان را و همه18(()الْعُمْيِ عَنْ ضاَللَتِهِمْوَ ما أَنْتَ بِهادِی ))فرماید:  و نیز می (42(()مُدْبِرِینَ

د و زنند و خود را از قرآن و عترت جدا کردن ی یونان باستان و ارسطوی بت پرست را به سینه می متعصبانه سنگ فلسفه



192 
 

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

www.daralsadegh.ir 

، 14و  13های  کنند به شماره دفاع می های کاذب و التقاطی )و به تعبیر مرحوم امام، عرفان مصطلح( کورکورانه از عرفان

دهیم و تقاضا داریم که به  ارجاع می علیه السالم ی نورالصادق فصلنامه 24، 23و  22،21و  21، 19و  18و 17، 11و  15

دقت مطالعه کنند و اگر پاسخی دارند مستدل و عالمانه )اما نه  فحش و بدگوئی مثل مطالب رمضانی و دوستان ایشان( برای 

ارسال نمایند تا پس از بررسی هیئت تحریریه و دارا بودن بار علمی و برهانی در این مجله درج شود  علیه السالم نور الصادق

جای مطالب غیر علمی و غیر برهانی، وهمیات و ظنون نیست، کلمات شعبان  علیه السالم نورالصادقوگرنه 

  کش ها و عربده کش ها جستجو کرد. بی مخها را باید در چاله میدان های شهر کنار قدّاره
 

و به قول آقای رمضانی ایمان به بعض و کفر به بعض و  اما در مورد مسئله ی تقطیع نامه ی آیت الله سبحانی

دهیم که  ارجاع می علیه السالم نورالصادق 13ی  ی شماره ، شما را به مجله علیه السالم گزینشی عمل کردن نور الصادق

در آنجا آمده است، بخوانید و نظر خودتان را بدهید اگر این فصلنامه در دسترس  علیه السالم نورالصادقپاسخ دندان شکن 

مراجعه کنید و در ضمن، خدا را و قیامت را هم فراموش نفرمایید بدانید که  علیه السالم شما نیست به سایت نورالصادق

وَ الْآخِرَةُ دَارُ مَقَرٍّ... أَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا الدُّنْيَا دَارُ مَمَرٍّ . دنیا همیشه به کام شما نیست

  (42)أَبْدَانُكُمْ.

 

جان کالم ایشان در آن نامه این بود که گرچه نيت آقایان پاک است ولي  گفته اید:

درست و در زدودن انحرافات و خرافات فقط نيت پاک کافي نيست بلكه تشخيص 

تخصص الزم و مراعات انصاف نيز ضروری است که متأسفانه نه از تشخيص درست 

 و تخصص الزم خبری است و نه از مراعات انصاف اثری.
 

 های دروغی است که به علما می جان کالم ایشان را شما از کجا در آوردید؟ این هم یکی دیگر از نسبت اوالًپاسخ ما: 

  ی ایشان تکذیب شد. که شما به آیت اهلل سیستانی دادید و بعد از ناحیه های دروغی دهید مانند نسبت

 (21ی ایشان تکذیب شد.) ای شما آقای غرویان به آیت اهلل مکارم داد و بعد از ناحیه و مانند نسبت دروغی که هم فرقه

 ی آملی که بعداً تکذیب شد. های شیخ داود به حسن زاده و دروغ 

 ور به علمای شیعه نسبت داد و تکذیب شد. هایی که شیخ یا و دروغ
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ی فقیه مرحوم آیت اهلل صافی نسبت داده و تکذیب شد.  هائی که حجت االسالم محمد حسین طهرانی به عالمه و دروغ

 های آقای رضائی به آقای جوادی آملی و ... . و دروغ

 جان کالم آیت اهلل سبحانی بلکه صریح کالم ایشان درما و جمع کثیری از پیروان معارف اهل بیت نظرمان این است که  ثانیاً

 این نامه چنین است:
های  خواهند جامعه را از اندیشه حال که نیت آقایان پاک است و واقعاً می

ی واقعی اسالم را که منحصر در قرآن  خرافی فالسفه و عرفا برهانند و چهره
 مربوط به شخصیتو عترت است نشان دهند و مطالب این فصلنامه که غالباً 

ی شیعه است مانند آیت الله العظمی سیستانی، وحید، صافی  های برجسته
گلپایگانی، خوئی، عالمه حلی، عالمه حائری سمنانی، عالمه محمد تقی 

هایی از تشخیص درست و تخصص الزم  جعفری و ... و طبیعتاً چنین شخصیت
 رسیده پیشنهاد می و مراعات انصاف برخوردارند مواردی را که به نظر بنده

شود برای هیئت تحریریه قرائت فرمایید تا آنجا که سخن را درست و پا برجا 
 یافتند در نشریه رعایت کنید.

 

اما این مطالبی را که شما به عنوان جان کالم آیت اهلل سبحانی مطرح کردید جز اوهام و خیاالت که حکایت از عناد درونی 

دارد چیز دیگری نیست، آیت اهلل سبحانی از ادب و وقار علمی برخوردار است، چنین افرادی شما نسبت به معارف اهل بیت 

های بزرگ شیعه، این  کنند مخصوصاً در مورد شخصیت غالباً در نقدهای خود از کلمات خالف ادب و نزاکت استفاده نمی

رد ا به کام خویش فرو برده، از صاحبان عقل و خظرفیتی دارد که دنیا آنها ر گونه برخوردهای گستاخانه اختصاص به افراد بی

 نصاف، بیا شود که نویسندگان نورالصادق علیه السالم بی کنیم از کجای نامه آیت اهلل سبحانی استفاده می و اندیشه سؤال می

ری ئی حلی یا شیخ بهایی یا عالمه حا باشند؟ آیا مرحوم کاشف الغطاء چنین است یا عالمه تخصص و تشخیص صحیح می

 ی جعفری یا ...  سمنانی یا عالمه
 

باید تشخیص بدهد که نورالصادق فصلنامه است نه یک تألیف که مطالب آن منسوب به آیت اهلل  شیخ حسن رمضانی

شود، آیا مراد آیت اهلل سبحانی همین است که  های مذکور می های شما متوجه شخصیت صافی باشد پس همه این توهین

ا و ه ها نسبت به اساطین شیعه؟ هرگز، بین آیت اهلل سبحانی و شیخ حسن ها و گستاخی توهینگویید؟ همین  شما می

ها تفاوت از زمین تا آسمان است و از جهت علم و تقوی و ادب و وقار و  شیخ داودها و شیخ یاورها و شیخ محسن

 انصاف بین آنها تباین کلی وجود دارد.
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آیت اهلل  هایی را به شخصیتی مثل تربیتی هایی را و چنین بی ادبی بیکه چنین  انصاف شمایید جناب رمضانی، بی

 ها را از خود دور نماید. دهید، جای آن دارد که ایشان حداقل شما را محکوم کند و این نسبت سبحانی نسبت می

داد،  مورد بررسی قراربه هر حال هیئت تحریریه نورالصادق علیه السالم هم با کمال احترام، تذکرات آیت اهلل سبحانی را 

دید که مطالب و نظرات عقالنی و متین و محکم متکی بر علم و حکمت و معارف راستین قرآن و عترت بزرگانی چون 

ی مجلسی و آیات عظام خوئی، سید محمد کاظم یزدی، وحید و  ی حلی، شیخ انصاری، صاحب جواهر، عالمه عالمه

ه با چنین ی شیعه اجل است از آن ک جفی مرعشی و صدها شخصیت برجستهصافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی، تبریزی، ن

سواد و  ( را برای یک مسلمان معمولی حتی بی3خیاالتی مخدوش بشود، مطالبی که اگر بعضی از بندهای آن )مانند بند 

 ایهایشما و هم سلسله ،اما جناب رمضانیخورد  خندد و تأسف می ی قم می ی علمیه ی حوزه بدوی بخوانیم به چهره

گوئید: آیت اهلل سبحانی عالمانه از اصل حکمت و  دانید و می شما این مطالب را، علم، حکمت و معرفت و حقیقت می

 معرفت دفاع نموده و زحمات حکیمان و عارفان را در دستیابی به حقیقت ارج نهاده است.

 اند که فالسفه پیشین آورده بودند؟!! دهانبیاء و ائمه همان مطلبی را آور آیا حقيقت این است که

اند و هر چه هست از یونان باستان گرفته شده  ای نیاورده انبیاء و ائمه علیهم السالم چیز تازه آیا حقيقت این است که

 است؟!!

 (21گوید؟ ) خدا می 55ارسطوی صاحب  آیا حقيقت این است که

 (22پرستید؟ ) خدایان آنان را میرفت و  همان ارسطوئی که به معابد یونانیان می  

گویند که ما نیاز به انبیاء نداریم و آیت اهلل  می  (25)و مالصدرا (24)و سقراط (23)افالطون و آیا حقيقت این است که 

 سبحانی زحمات فالسفه را برای دستیابی به چنین حقیقتی ارج نهاده است؟!

 (21محدث نوری را که فرمود: اول کسی که اصول کافی را به کفر شرح کرد صدرا بود.) آیا کالم شما را اخذ کنيم یا

 (72جهاد با فالسفه واجب است.)ی حلی را که فرمود  کالم عالمه آیا کالم شما را اخذ کنيم یا

 ( 78قواعد فلسفي اوهام است.)مالاسماعیل خواجوئی را که گفت:  آیا کالم شما را بپذیریم یا

 ( 72در فلسفه از دین خبری نيست.)گوید:  کالم قاضی را که می شما را بپذیریم یا آیا کالم
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ستن در ترجمه ی کتب فلسفه به منظور باند:  کالم آقای مصباح یزدی و طباطبایی را که گفته آیا کالم شما را بپذیریم یا

  (31)خانه ی اهل بيت بوده است.

 کالم صائن الدین علی ترکه اصفهانی را که گفت: آیا کالم شما را بپذیریم یا

  (31)کتاب های فيلسوفان مجموعه ای متراکم از ظلمات و تاریكي هاست.

  (32)پيغمبر مبعوث نشد مگر برای ابطال فلسفه. صاحب جواهر را که فرمود:  آیا کالم شما را اخذ کنيم یا
 

 ی مجلسی را که فرمود:  عالمه آیا کالم شما را اخذ کنيم یا

به معراج رفتم مرتبه علي را از مرتبه ابوبكر و عمر و عثمان  ابن عربی می گوید:»

 (33)«پست تر دیدم و ابوبكر را در عرش دیدم.
 

 شیخ انصاری را که فرمود: آیا کالم شما را اخذ کنيم یا

لسفی به مطالب فواجب تر از نپرداختن به مطالب فلسفی در استنباط احکام، نپرداختن »

این کار، مبتال کردن خود  است برای رسیدن به مسائل مربوط  به اصول دین، زیرا که

 (31« )به هالکت هميشگي و عذاب ابدی است.
 

 ( 30و در جای دیگر کتب عرفا و فالسفه را جزو کتب ضالل ذکر کرده است.)
 

 آیت اهلل خویی را که فرمود:  آیا کالم شما را اخذ کنيم یا

فر پس این عقيده ک باشد حزب توده مثل عقیده به فلسفه که ضد اصول اسالم است می»

 (31)« و شرک است.
 

های اسفار و فصوص به ورق پاره و دام شيطان تعبير کرده  از کتابامام خمینی را که  آیا کالم شما را اخذ کنيم یا

 (32است.)
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 آیت اهلل وحید را که فرمود:  آیا کالم شما را اخذ کنيم یا

 خواهید پیش من است، هر جا را می ی مولوی را می عرفان پیش من است، همه»

گویم، فلسفه را بخواهید از اول اسفار تا آخر، از هر جا بگی، از اول  خواهید برایت می

اش کشک است. هر چه  اما همه گویم، مفهوم وجود تا آخر مباحث طبیعیات برایت می

 (38)«در قرآن و روایات است.هست 
 

 آیت اهلل صافی گلپایگانی را که فرمود:  آیا کالم شما را اخذ کنيم یا

)فالسفه و عرفا مانند مالصدرا و محي الدین( دارای انحرافات فكری و عقيدتي  این افراد»

و گفتارها و سخنانی دارند که با نصوص قرآن مجید و و روش های خرافي مي باشند 

  (39)« شریفه مخالفت دارد.احادیث 
 

  سید محمد کاظم یزدی و امام خمینی )ره( را که فرمودند:آیا کالم شما را اخذ کنيم یا 

 وحدت وجودیان که ملتزم به لوازم فاسد مذهبشان هستند کافر و نجس می»

  (41)«.باشند
 

 و عالمه حائری سمناني را که فرمود:

وحدت وجود چشم مادیين ]کمونيسم[ را کشد و  اصالت وجود به وحدت وجود می

  (41)کند.  روشن مي
 

 عالمه محمد تقی جعفری را که فرمود:آیا کالم شما را اخذ کنيم یا 

مكتب وحدت موجود، با روش انبياء و سفرای حقيقي مبدأ اعلي تقریباً دو جاده مخالف »

خدای واحد، ماورای سنخ زیرا انبیاء همگی و دائماً بر بوده، و به همدیگر مربوط نيستند، 

اند، و معبود را غیر عابد تشخیص، و این موجودات مادی و صوری تبلیغ و دعوت کرده

 ( 17« )اند...خالق را غیر مخلوق بیان کرده
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های فلسفه را گمراه کننده اعالم نموده مگر برای مقام معظم رهبری را که کتاب آیا کالم شما را اخذ کنيم یا و باالخره

 (13)ی خاصی.طایفه

ی برجسته هاینهید و شخصیتگونه مطالب است که شماها زحمات فالسفه را برای دستیابی به آن ارج میاگر حقیقت، این

وادی و سدانید، بگذار تا دشمن به ما انگ بیانصاف میی مذکور را، منحرف، متعصب، کج فهم، غیر متخصص، بیشیعه

 کنیم.هایی افتخار میها و کج فهمییگر بچسباند که ما به چنین تعصبانصافی و هزاران انگ دنفهمی و بی

 

ف را که وقتی دشمنان معار  خداوند تأیید کند اندیشمند بزرگ معاصر حضرت عالمه حاج سید جعفر سیدان

ا زدند ر ها به ایشان انگ غیر متخصص بودنها و نجات از رسوائیاهل بیت و کج فهمان حقیقی تاریخ برای فرار از بحث

 فرمودند:

اش اش را تعقيب کردم، همههای عقليهنر من اینست که تک تک این مباحث را بحث»

اش های عقليرا، به همين دليل است که حرف دارم، در آنجا که حرف دارم، تک تک بحث

را تعقيب کردم، عقالً مخدوش کردم یعني، استدالل عقلي را مخدوش کردم. بعد که 

 هاست وخواند بعد گفتم شرع اینرا مخدوش کردم گفتم با شرع هم نمياستدالل عقلي 

 «حفاظت کردم بر نصوص، هنرم این است.

 

شان به تنگ آمده مجبور به جفنگ گفتن گشته و به هر حال این بینوایان برای گرمی بازار خود و ارتزاق، چون قافیه

کنند ی دهر معرفی میافقین خود را اگر چه رمضانی باشند عالمهسواد و موی حلی باشند بیمخالفین خود را اگر چه عالمه

 فرماید: کند و میبه این مطلب دقیق و اصل مسلم رایج نزد عرفا و فالسفه اشاره می ی جعفریمرحوم عالمهکه کما این

اگر اصل را با وجود و موجود را واحد شخصی عقیده کردی، اعلم دورانی 
تشخیص ندهی... و بالعکس، اگر راجع به وحدت اگر چه الف را از باء 

ترین مردمی اگر چه اعلم دوران موجود اظهار نظر کنی، جاهل
   (44باشی!!!)
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هدف آقایان در حقيقت کشيدن خط بطالن بر حكمت اسالمي است نه نقد  گفته اید:

 منصفانه.
 

ای به آن وارد کنیم اما آنچه را که شما کوچکترین خدشهحکمت اسالمی اجل است از آنکه امثال ما و شما  اوالً:پاسخ ما: 

هایی که ذکر شد آن را ضداسالم و دانیم نه اسالمی بلکه بر اساس نمونهدانید ما آن را نه حکمت میآن را حکمت اسالمی می

 دانیم.تشیع می

دهیم به برای این که وقت خود را بیش از این صرف این گونه مطالب خیالی نکنیم، شما را ارجاع می کنيم:عرض مي ثانیاً:

در پاسخ آیت اهلل سبحانی 15/153ی استاد محمد رضا حکیمی در مورد حکمت اسالمی که در نور الصادق علیه السالم مقاله

 حکمت اسالمی.یونانی است نه ها حکمت آمده و در آن مقاله ثابت شده که این

 

مقصود آن است که به همگان اعالم دارند فلسفه و عرفان سراسر کشک  گفته اید:

 و سراب است نه جداسازی صواب از ناصواب.
 

این کالم مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت اهلل العظمی وحید خراسانی است، شخصیتی که از حدّ درك  اوالًپاسخ ما: 

بزرگان شما فرسنگها فاصله دارد و از جهت علمی در ابعاد مختلف عقلی و نقلی و کالمی در و فهم امثال شما و اساتید و 

توانید مجامع علمی کالنار علی المنار است، شما و هر کس که در این کالم حکیمانه ایشان اشکال دارد )ولو بلغ ما بلغ( می

ر فهم غزتان نمی گنجیده بپرسید و پاسخ بگیرید. )اگر دچونان موری در مقابل سلیمان مؤدبانه بایستید و مطلبی را که به م

 شما بگنجد(

های طراز اول شیعه و هو کردن، بدون مراعات انصاف و تشخیص درست و تخصص الزم اما بی جهت انگ بستن به شخصیت

رفان ن فلسفه و عآید که متأسفانه این مرام اصلی اکثر پیروای کودنی بر میخبری است که از هر بچهحاکی از جهل و بی

گویید دلیل و برهان اقامه کنید قل هاتوا برهانکم ان کنند شما اگر راست میالتقاطی متداول است که از این راه امرار معاش می

 کنتم صادقین.
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است را که از « کشک»جناب رمضانی، ما برای این که شما و امثال شما زیاد هم از مرحله پرت نباشید، معنای  ثانیاً:

زند و خود سالیانی در مسائل زبان فقیهی صادر شده است که فعالً حرف اول را از نظر علمی در حوزه های علمیه می

دهیم تا شاید بفهمید و دیگر بی گدار به آب نزنید و موجب رسوایی خود و عقلی و عرفانی کار کرده به شما آموزش می

 ی خود نشوید.فرقه

 

 تقسیم مطالب فلسفه
 

 شود، خوب یاد بگیرید:فلسفه به چهار بخش تقسیم میمطالب 
 

دانند دور محال است، تسلسل ـ بخشي از آن، مسائل قطعي عقلي است که قطعاً صحيح است. مثالً همه مي4

ها همه قطعي است و مورد بحث نيست و ربطي به فلسفه غلط است، اجتماع نقيضين محال است...، این

ها مربوط است به ی حق ندارد اینگونه مسائل را در انحصار خود قرار دهد، ایناندارد و هيچ فرقه و طایفه

 ی ذوی العقول روی زمين. بنابراین مطرح کردن چنين مباحثي بيهوده و کشک و اتالف وقت است. همه
 

ثل اند مـ بخشي از آن، مسائلي است که بطالنش قطعي است که خود اهل فلسفه هم بطالنش را پذیرفته7

 ها هم بيهوده و اتالف وقت و کشک است.عيات، پس اینگونه بحثطبي
 

ـ بخشي از آن، مسائلي است که از قلمرو عقل بيرون است مثل علم خدا، ذات خدا، صفات کنه خدا،کسي از این 3

لمين نه متكتواند اطالع پيدا کند )نه فالسفه نه عرفاء مصطلح نه کملين از عرفاء واقعي نه فقها ء نه مسائل نمي

 مفسرین و نه ...(. پس در اینگونه مسائل هم بحث کردن بيهوده و کشک است.
 

ی الواحد و... . ی معاد، عذاب، قاعدهـ بخشي از آن، مسائلي است که تضادش با وحي قطعي است. مثل مسئله1

 پس بحث در این چنين مسائلي هم اتالف وقت، کشک و بيهوده است.

عترت با فالسفه در بخش سوم و چهارم است برهمین اساس حضرت آیت اهلل العظمی وحید  اختالف پیروان قرآن و

اش کشک است زیرا بحث در دو بخش اول و دوم که از مسائل قطعی است بیهوده و کشک است و بحث در فرمودند: همه

شخصیت  ی اینبه عبارت حکیمانهشود. و آنان که بخش سوم و چهارم نیز حقیقتاً کشکی است که در مقابل قرآن سابیده می

اند و یا متعصب و شخصیت پرست و پیرو جو غالب زمانه و برخی اند یا در مسائل فلسفه جاهلی شیعه اشکال کردهبرجسته

 نیز کما اینکه از بعضی از خود آن ها شنیده شده از پست و مقام  و معاش خود هراس دارند.
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، حساسیت پیدا کردید تقصیری هم ندارید، این ناشی از جهل شما به مطالب ی کشک استشما روی این مسئله جناب شیخ

 فهمیدید که مراد از کشک، همین استهای ابتدایی فلسفه، علم داشتید میمورد بحث در فلسفه است شما اگر در حد کالس

ر این ابل انکار است که بحث دکه به شما یاد دادیم، قسم اول که صحتش غیر قابل انکار است و قسم دوم نیز بطالنش غیر ق

ماند آنچه که از قلمرو عقل بیرون است مثل بحث از ذات خدا و آنچه که تضادش دو قسم واقعاً بیهوده و کشک است باقی می

با معارف وحیانی مسلم است مثل  مسئله معاد جسمانی و مسئله بهشت و دوزخ که اگر کسی در کشک بودن این بحثها شک 

 ست و متعصب عنیدی است که ابلیس بازار داغ فلسفه و عرفان،او را برای معاش جذب کرده است.کند خودش کشک ا
 

این مطلب حکیمانه را در جمع فضال و اساتید فرمودند نه برای امثال شما، آنها معنای مطلب  آیت الله العظمی وحید

ناتوان هستید، تعادل خود را از دست داده، کردند، اما امثال شما، هوچی باز هستید و چون از فهم و درك را درك می

ی ما های علمیهدهید و این بسیار تأسف بار است که حوزههای بزرگ شیعه را گستاخانه مورد اهانت قرار میشخصیت

کنند خورند و به فقها و مراجع تقلید توهین میدچار چنین وضعیتی شده است. شرم آور است که برخی نان امام زمان را می

ند که باشها مصداق بارز این آیه ی شریفه میکنند اینها را منتشر میاند و این توهینکنند کار خوبی کردهخیال هم میو 

 فرماید:می
الَّذِّينَ َضلَّ سَْعيهُمْ فىِ الْحَيوةِ الدُّْنَيا  * قُلْ هَلْ نُنَبِّّئُكُم بِّالْأَخْسَرِّينَ اَعْمَاالً)) 

 ( 44((.)وَ ُهْم يَحسَُبونَ اَنهَّْم يحِْسُنونَ ُصْنًعا
 

چنین کسانی از مگس و پشّه بدترند از عقرب و رتیل بدترند. تعجب اینجاست که این رفتارهای جاهالنه و متعصبانه از 

ما، داعیه علم و تعقل گرایی دارند و خود را در ردیف اساتید فلسفه و ی های علمیهکسانی صادر شده است که در حوزه

 شود. ی فعلی بهتر از این نمیاند و متأسفانه فضای فلسفه و عرفان آلودهعرفان جا زده

 

عمل ناصواب و غيرمنصفانه آقایان در برابر این نامه و کتمان حقایق  گفته اید:

 «و انتم سكاری»بدون « التقربوا الصلوة»واندن موجود در آن و مثله کردن آن یادآور خ

است و این خود نمونه ای است برای ارزیابي خيلي از کارها و اظهار نظرهایي که آنها 

به نيت ترویج معارف امام صادق عليه السالم و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم 

 السالم و زدودن خرافات از چهره پاک اسالم انجام مي دهند.
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این کالم شما یک دروغ بزرگی است مثل سایر دروغ های دیگر شما، شما نبودید که دروغ  اوالً جناب رمضانی،پاسخ ما: 

 (41بستید به آیت اهلل العظمی سیستانی و ایشان تکذیب کردند؟ )

 (47مگر غرویان نبود که به آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دروغ بست و ایشان آن را تکذیب کردند؟ )

یاور شما، این فرزند سازمان مجاهدین خلق فراری به علما و بزرگان شیعه و به مقام معظم رهبری دروغ مگر شیخ 

 (48نبست؟)

 (49مگر شیخ رضایی )بنا به نقل شیخ یاور( به استاد جوادی آملی دروغ نبست؟)

 (51ی آملی دروغ نبست که بعد حسن زاده تکذیب کرد؟)مگر شیخ داود به حسن زاده

 های محمد حسین طهرانی در کتاب روح مجرد و سایر آثارش خبر ندارید؟ انبوه دروغمگر از 

ی ضاله که اسناد و مدارکش در سایت نورالصادق علیه السالم و دارالصادق علیه السالم موجود های دیگر این فرقهو دروغ

 است. 

 

گویید کتمان حقایق، مثله کردن، نید؟ چرا میبگذراتوانید امورات خود را مثل اینکه شما بدون دروغ نمی جناب شیخ،

حیایی و دروغگویی هم حدی دارد، الاقل از منتشر نکرد؟ بی 14ی کامل آقای سبحانی را در شماره مگر نورالصادق نامه

 ی علمیه خارج شوید و این همه دروغ بگویید.حوزه

ابل ی بارزی است از استیصال شما در مقخود نشانهها نسبت به اساطین شیعه و دروغها نسبت به مخالفین حیاییاین بی

خمصه اند و راه فراری از این مبراهین محکم عقلی و نقلی منتقدین فلسفه و عرفان که حقیقتاً شما را در بن بست قرار داده

 برای شما باقی نمانده است.

 

 گویید.کنید و دروغ میی دلیل و برهان علی الدوام هو میچرا به جای اقامه
 

های گروهی این مملکت در اختیار شماست، گیرم با این دروغ ها چند صباحی امورات خود را درست است، تمام رسانه

ی آیت ها شما را یک روز رسوا کند؟ کما اینکه در قضیّهکنید این دروغماند فکر نمیبگذرانید اما مگر ماه همیشه پشت ابر می

 .اهلل العظمی سیستانی شما را رسوا کرد
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اگر مثله کردن و کتمان حقایق بد است و یادآور خواندن ال تقربوا الصالة  ((،لِمَ تَقُولُونَ ما ال تَفْعَلُونَ))کنیم عرض می ثانیاً:

ها را دارید آن هم در حد اعالی آن،  مگر پیر شما حسن بدون و انتم سکاری است، پس جناب شیخ چرا خودتان این عیب

اید اهلل را مثله نکرد. شما در تمامی آثار خود بدون استثنا هر کجا مطلبی از کتابی یا شخصی نقل کرده ی آملی ال اله االزاده

اید ما هم وقتی عمل ناصواب و غیرمنصفانه جنابعالی را در برابر مطالب دیگران اید و حقایق را کتمان نمودهآن را مثله کرده

خود،  هایتربیتیها و بیکه آن را بدون هیچ منطق و برهانی برای توهینی آیت اهلل سبحانی )و هم چنین در برابر نامه

بینیم یاد آور خواندن ال تقربوا الصالة اید( و کتمان حقایق موجود در آن و مثله کردن آن را از شما میمستمسک قرار داده

های ایظهار نظرهایی که شما و هم فرقهای است برای ارزیابی خیلی از کارها و ابدون و انتم سکاری است و این خود نمونه

 دهید.شما به نام ترویج معارف دین انجام می

کنید. و در هر حال در پاسخ این مورد، شما را های شما را نیاوردم چون معتقدم بدون استثنا شما مثله مینمونه مثله کردن

 پاسخ دندان شکن شما آمده است. که مفصل راجع به تهمت مثله کردن 13ی شماره دهم به فصلنامهارجاع می

پرورانی و در تب و تاب جمع کردن مرید هستی عقل )اگر در کار باشد( شما با آن همه آرزو که در سر می پس ای شیخ

کند که حداقل در انظار مردم یک مقدار دست به عصا راه بروی و حفظ ظاهر را بنمایی، شما که به این راحتی و حکم می

هی، دبینی بلکه آن را به دیگران نسبت میهایی که در خودت هست نمیزنی، عیبگویی، تهمت میواضحی دروغ می

 توانی به آن آرزوهای دراز خودت برسی!!نمی

 

 اید: کار شما یاد آور خواندن ال تقربوا الصالة بدون و انتم سکاری است... این که شما گفته ثالثاً:
 

ها و عقاید عرفا و اساتید خود و مطالب دو حال خارج نیستید یا جاهلید به کتابشما در این مورد از  عرض می کنیم:

 زنید. )البته تشخیص ما، همان قسم اول است(اید یا خودتان را به نفهمی میآنها را نفهمیده
 

عاش کار امرار ممثله کردن آیات قرآن و روایات و معارف دین، کار اصلی شما و فالسفه و عرفای التقاطی است که با این 

اش نگفته من از گفتن ال اله مگر همین آقا در الهی نامهزنید، ی آملی میکنید شما که این قدر دم از حسن زادهمی

ها و ی مثله کردنگویم، اال الله را دیگران بگویند شما که خود زائیدهاال الله شرم دارم، الله را من می
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ن امر احد الناسی شک ندارد چرا که جنایاتی را که خود مرتکب ها هستید و در ایتحریفات و التقاطی
 دهید.شوید به دیگران نسبت میمی

 

 استاد مجاهد ما در یک مجلسي به مناسبت، در مورد امثال شما فرمودند: 

مَثَل اینها مَثَل اون دزده شده که رفته بود دزدی کرده بود بعد اومده بود با اضطراب 

کشيد آهای من دزد نيستم. خوب بچه جون تو اگه دزد نيستي هوار کشيدن هوار مي

 نداره، از قدیم گفتن ندز و نترس. 
 

 خودت را نگه دار. کنیم که الاقل حفظ ظاهر را بکن و حرمت آن لباسجناب شیخ به شما نصیحت می

 

غرض حقير در این نوشتار تغيير دادن موضع افرادی که شاکله وجودی  گفته اید:

شان با بدبيني ها و انحرافات نسبت به فلسفه و عرفان تقوّم یافته نيست چرا که اميد 

این امر از آنان توقع نابجایي است بلكه مي خواهم به برخي از افرادی که با حسن ظن 

اعتقاد پاکِ تولّي از اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم به این زمزمه ها و و به 

دهد گوش داده و از این راه مي نغمه های ناموزون که شامّه عقل و انصاف را آزار مي

خواهند راه صواب را از ناصواب بازشناسند هشدار داده و بگویم: این )مثله کردن نامه 

اطالع رساني جامع و کامل آقایان! و این است نشانه  آیت اهلل سبحاني( است نمونه

 رعایت انصاف و امانت آنان! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
 

ا ی وجودیشان بغرض ما هم در این جوابیه تغییر دادن موضع افرادی )مثل شیخ رمضانی( که شاکله اوالً:پاسخ ما: 

ها و انحرافات نسبت به معارف نورانی و مقدس قرآن و عترت تقوم یافته، نیست چرا که امید این امر از ایشان توقع بدبینی

خواهیم به برخی از افرادی که با حسن ظن بلکه می ((يانک ال تسمع الموتفرموده ))نابجایی است کما اینکه قرآن کریم 

های ناموزون و خودخواهانه و تفوق ها و نغمهت علیهم السالم به زمزمهو به اعتقاد پاك تولی از اهل بیت عصمت و طهار

خواهند راه صواب را از ناصواب دهد گوش داده و از این راه میی عقل و انصاف و آدمیت را آزار میطلبانه ایشان که شامه

امع ی اطالع رسانی جت نمونهباز شناسند هشدار داده و بگویم: این )مثله کردن مطالب دیگران توسط شیخ رمضانی( اس

 و کامل آقایان! و این است نشانه رعایت انصاف و امانت آنان! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
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 گونه برخوردها دلیل واضحی استفهمند که اینی عقل و انصاف برخوردار هستند بخوبی میای شامهآنان که از ذره ثانیاً:

ی ایشان در برابر دانشگاه بزرگ امام صادق علیه السالم مستأصل شده و از پاسخ و فرقه بر این که جناب شیخ رمضانی

ل مخها متوسی شعبان بیخردانههای بیاند که به رفتارهای ناهنجار چماق به دستان و سیاستاند لذا مجبور شدهوامانده

صادق علیه السالم خاموش کنند و صدای ناهنجار شوند تا شاید بتوانند صدای منادیان توحید را در دانشگاه بزرگ امام 

 کفر و شرك و بت پرستی را عمداً یا سهواً جایگزین کنند.
 

ر فصلنامه د« مثله کردن»نورالصادق علیه السالم پاسخی دندان شکن به شما مخالفین مکتب وحی  در مورد تهمت  ثالثاً:

 را نداریم توضیح بدهیم.داده است، مراجعه کنید که ما در اینجا فرصت آن   13/43

 

امام صادق عليه السالم کسي است که در توحيد مفضّل وقتي که ایشان  گفته اید:

متعرض نظر قائالن به اتفاق مي شوند نام ارسطاطاليس را ـ که حكيمي است یوناني 

و موحدـ مي برند و ردّی را که او بر قائالن به اتفاق وارد ساخته نقل کرده و تأیيد مي 

، حال اگر این آقایان به جای امام صادق عليه السالم نشسته بودند چه بسا از بردن کنند

نام ارسطاطاليس اجتناب ورزیده و از نقل نظریات او دوری مي جستند تا مبادا این 

سخن و این نقل، ترویج حكمت و فلسفه به حساب آید و بنایي که به گمان خود در 

 فرو بریزد. ببين تفاوت ره از کجا تا به کجا. بطالن فلسفه و عرفان بنا کرده اند

 

 ها را حکیمان مسلمان ساخته جواب شما را قبالً پرفسور فالطوری داده است آنجا که فرمود: این حرف اوالًپاسخ ما: 

اند برای اینکه آن اختالفاتی را که در آغاز نضج گرفتن فلسفه بین فقهاء و حتی بین علماء صرف و نحو ]با اهل فلسفه[ 

 پیدا شده بود حل کنند. 

 ها احساسات دینی خودش را ابراز می رفت و در مقابل همان بت ها می فرماید: ارسطو به بت خانه و در جای دیگر می

 !!! «کاد أن یکون نبیا»ی اسالمی چنان معرفی کردند که در موردش گفتند  حوزه این ارسطو را در کرد،
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کنیم که لطفاً در همان اوهام و خیاالت فالسفه غور کنید کافی است، به شما نیامده که وارد امور  به شما نصیحت می ثانیاً

ی اهل فن خودش، شما بروید سراغ  شوید، این کار را بگذارید به عهده عليه السالم وحیانی و کلمات درر بار امام صادق

 تیپرس ها و گوساله ها و از گفتن ال اله اال اهلل شرم داشتن وحدت وجود و همه خدایی و انکار معاد جسمانی و مثله کردن

ی ها و بعدهم به دنبالش ادعا ها و ال جبر و ال تفویض از باب سالبه بانتفاء موضوع پرستی ها و فرج ها و ذَکَرپرستی

 ها و ...  ها و مردم را دور خود جمع کردن کشف و کرامت

 

آقای  ی دانشمند محقق جناب کنیم بروید مقاله حاال برای این که یک مطلبی هم به شما یاد داده باشیم به شما توصیه می

ها را بخوانید  مچنین بخش نظرها و اعترافو ه عليه السالم نورالصادق18ی  ی شماره سید قاسم علی احمدی را در مجله

رسطو اند و ا چه فرموده عليه السالم تا به جهل خود و به پوچی مطالبی که مطرح کردید پی ببرید و بفهمید امام صادق

 کیست.

 پرست بودن ارسطو برای شما ثابت شود. ی پروفسور فالطوری را به دقت بخوانید تا بت بروید مصاحبه

 بای امام خمینی قدس سره را بخوانید تا برایتان معلوم شود که ارسطو بویی از معارف قرآن نبرده است.بروید عبارت زی

بروید نظر صاحب حدائق را در مورد ارسطو و ایمانش از کتاب حدائق مطالعه کنید تا بفهمید او به چه کسی ایمان آورده 

 است.

 گویند: نظر شهید مطهری را ببینید، ایشان می

جز به عنوان محرك اول چیزی را قبول نداشت و خدای ارسطو با خدای ادیان ارسطو 

 دیگر فرق دارد.

 

 اند. ی یونان چگونه بوده ی استاد غفاری را بخوانید تا یاد بگیرید که ارسطو و فالسفه بروید مقاله

 

 اند. هایی بوده جرثومهی یونان چه  ی نورالصادق بزنید تا بفهمید فالسفه و باالخره یک سری به فصلنامه
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این هم یک دروغی بزرگ و نسبت ناروا به امام بحق ناطق حضرت جعفر بن محمد الصادق علیه السالم است آن  ثالثاً:

خود را جا زده عليه السالم  ی امام صادق پروراند و در حوزه علمیه ی شیخی که هزاران داعیه در مغزش می هم از ناحیه

ها از روی جهل و  نسبت داده است البته این عليه السالم زاده این دروغ را به امام صادق حسناست و قبل از او آقای 

نادانی است حال برای اینکه دروغ این شیخ برای همگان روشن شود متن کامل کتاب توحید مفضل در این موضوع، همراه 

: آوریم، دقیق توجه بفرمایید ی شما میرا در اینجا برا جناب آقای سید قاسم علی احمدیبا پاسخ فاضل گرانمایه 

 فرمایند: ایشان چنین می

اکنون ترجمه ای را که خود مؤلف رساله]حسن زاده[ از آقای شعراني نقل نموده را بعينه ذکر مي »

 نمایيم: 

گروهی از پیشینیان منکر قصد و تدبیر شدند در مخلوقات، و پنداشتند، هر چیز به غرض و اتفاق پدید 

 هاست که برخالف متعارف و عادت پدید می اند این آفات و آسیب ها که آورده و از حجت آمده است،

آید مانند: انسان ناقص الخلقه با آن که انگشتی افزون دارد یا خلقی زشت و سهمگین برخالف معتاد، و 

 دلیل آن شمردند که هستی اشیاء بعمد و اندازه نیست بلکه بالعرض است هرچه پیش آید.

اطالیس آنها را رد کرد و گوید: آن که بالعرض است یکبار است که از دست طبیعت بیرون شده و ارسط

گردد و آن را از راه خود باز میدارد و به منزلت امور طبیعی  برای عوارضی که طبیعت را عارض می

 (51«)نیست که بر یک روش باشد.

 (71)قرآن و برهان و عرفان از هم جدایي ندارند/

 

نمایید پاسخی که ارسطو داده است اعمّ است از این که آیا قانون حاکم بر طبیعت مسخّر  که مالحظه میهمانطوری 

ی خداوند است نه مسخّر قوانین  اند همه چیز مسخّر اراده ارادة اهلل است یا نه؟ و اعتقاد موحدین را ـ که قائل

یک روال دایمی دارد و یک روال غیر دایم و کند. و ارسطو در این کالم قایل است طبیعت  طبیعت ـ اثبات نمی

صول یابد، مانند: حرکت شب و روز و ف استثنایی، یعنی: در نزد ارسطو قوانین طبیعت گاهی به طور دایمی جریان می

شود. مانند: زلزله و سیل که آن هم از موارد حاکمیت قانون طبیعیت  و ... و گاهی به طور استثنائی و دفعتاً محقق می

 لبته برخالف روال طبیعی آن.است ا
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با  ی پروردگار است، بلکه ما کند که ایشان قایل است به اینکه این قانون طبیعی تحت اراده و این ثابت نمی

ست، ی موحدین را  نداشته ا نماییم که او عقیده ای که بیانگر اعتقاد و مشی ارسطو است ثابت می قراین خارجیه

توانیم بگوییم که: در این کالم هم او قایل است که قوانین طبیعت حاکم بر  می و با توجه به این قراین خارجیه

 همه چیز است الغیر. و این عقیده مخالف با اعتقاد موحدین است.

او  ی ارسطو را به بزرگی یاد نموده و روش اندیشه عليه السالم در کدام قسمت این حدیث امام: عالوه بر اینكه

است، چنان که مقصود مستدلّ همین است تا تصحیح عقاید و افکار او باشد. واال را بطور کلی امضاء کرده 

 دهد. تصحیح یک مورد که در متن حدیث است ـ بر فرض داللت حدیث بر آن ـ نفعی به مستدلّ نمی
 

، آنچه که در مکتب فالسفه از عقاید ارسطو عليه السالم  و بر فرض تصحیح روش و تجلیل ارسطو از جانب امام

 نمایند بسیاری از آنها خالف مسلّمات عقل و برهان و شریعت حقه است و این دو چگونه قابل جمع است. نقل می
 

نجیم، س ما آن چه از ارسطو در توحید نقل شده را با میزان که برهان و کتاب و عترت است می و به عبارت دیگر:

 (53(، مثل: قول به قدم عالم و...)52خالفت تمام دارد)بینیم که اکثر آنها با این میزان موافقت ندارد، بلکه م می
 

توان اثبات نبوت کسی را کرد؟ و این از بدایع و عجایب استدالل این  آیا با اخبار ضعاف و مجهول و ... می و ثانیاً:

مستدلّ است؛ زیرا خبر مجهول و غیر ثقه در فروع دین حجت نیست چگونه در اصول دین، آن هم برای اثبات 

 نبوت حجت باشد.

راء اآل ينهم علیاصول د يالعجب العجاب: أنّ العرفاء والفالسفة اعتمدوا ف)) و در تنزیه المعبود آورده شد:

بهم، و یکاذأ ينف يحة الواردة فیفة و ... واستخفّوا باالخبار المعتبرة الصرية السخيفة واألدلة الواهيالضع

لفطرة ة و الموافقة لياالصول باالخبار القطع يمن تمسک ف يبرمستهزؤن بنقلة االخبار واالثار، وأخذوا ی

 ((مةيمة المستقيالسل

صرفون یإلثبات مطالبهم الفاسدة، و االخبار المرسلة المجهولة منها  يعتمدون علیو مع ذلک تراهم ))

إثبات مذهب من قال: إنّ اهلل  يالمتشابهات ف يستندون إلیح عبادة الطاغوت، و يتصح يالمحكمات عن ظواهرها إل

 ( 01(()فقط  يسيع يولعنهم و طردهم من أجل قولهم بحلوله ف یحكم بكفر النصار

 

ـ که با ارسطو مخافت کردند  جرأت به خرج دادن و اسناد گستاخی و بیهوده ثالثاً: گویی به اساطین شرع و دین 

 عرفان و لقاء و وصول منافات دارد.اندـ قباحتش واضح و با ادّعای  و اسم او را به ذمّ برده
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و این مؤلف توجه نکرده که این تشنیعات و جسارتها به بزرگان دین و مذهب است که از جمله آنها هشام ابن حکم 

 (  55است که کتابی بر ردّ توحید ارسطو نوشته است.)
 

 ( 51و همچنین علی بن احمد کوفی کتابی بر رد ارسطو نوشت.)
 

ـ ایشان خیال میو جای بسی تعجب  ـ که ارسطو پیغمبر بوده و اصحاب ائمه است که  فقهای  و عليهم السالم کند

 اند. اند!! تا جایی که بر ردّ او کتب و مقاالت نوشته خبر بوده عظام از آن بی

 وو از طرفی شکی نیست که ارسطو از فالسفه قدیم بوده است و با وجود این جاللتی که مؤلف رساله مذکور برای ا

ليه ع قائل است، چگونه فضل بن شاذان نیشابوری که از فقهاء و متکلمین شیعه است، و از اصحاب چند امام معصوم

( و 59( و متکلم خبیر جلیل شیخ علی بن محمد بن عباس)58( و همچنین هشام بن حکم)57بوده است) السالم

فه های زیادی در ردّ این طائ های شیعه کتابغیر ایشان کتب در ردّ فالسفه نوشته شد، و هم چنین بسیاری از فق

 ( 11اند.) نوشته

 

را  ی برهان مؤلف این رساله، منطق و استدالل و برهان را با اصطالح فلسفه خلط نموده، و تفکر و اقامه و رابعاً:

ز مباحث ا کنند که بسیاری داند، در حالی که مخالفین آنها با استدالل و برهان و فکر و منطق ثابت می فلسفه می

 «.این علم با تعقل و تفکر مخالفت بیّن و آشکار دارد

 

بینید که این مطلبی است که در توحید مفضل آمده که صرفاً یک نقل قول است و دیگر هیچ، این هم  خوانندگان عزیز می

 ملزم کنند به مطالبی الزام دشمنان را که پیرو ارسطو بودند  بدان جهت حضرت این مطلب را آوردند که براساس قاعده

خودشان یعنی ای ملحدینی که پیرو ارسطو هستید خود ارسطو هم قائل به اتفاق نیست )بر فرض که این مطلب را قبول 

کنند به پیروی از قوانین خودشان. اما ما در  کنیم( مثل آن است که فقهاء در احکام، اهل سنت یا ادیان دیگر را ملزم می

ی الزام چیست لذا به مجرد شنیدن یک نام  فهمد قاعده دهیم چون ایشان نمی ای حق می اندازه اینجا به آقای رمضانی تا

 و صرفاً خبر یک حکم دلخواه خودش را بر این نام بار کرده است. 
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بگذاریم و بگذریم. نقد سخنان تعصب  آلود و غيرِمنصفانه و غيرِتخصصي  گفته اید:

طلبد که حقير فاقد هر دو است ولي اجماالً  آقایان حوصله ای بزرگ و فرصتي واسع مي

عرض مي شود: با ذکر چند مسئله فلكي و هيوی که ـ حكيمان و عارفان پيشين آنها را 

به عنوان اصول موضوعه از دانشمندان زمان خود پذیرفته و بر اساس آن اهداف حكمي 

ائل را باطل مي و معرفتي خویش را دنبال کرده اند و حكيمان و عارفان فعلي خود آن مس

دانند ـ نمي توان خط بطالن بر کل فلسفه و کل عرفان و کل هيئت کشيد؛ چرا که اگر 

این کار صحيح باشد ـ که نيست ـ باید با همين حربه بر امام صادق عليه السالم تاخت 

که چرا آن جناب نيز در فرمایشاتشان با توجه به اصول موضوعه زمان عناصر را چهار 

ک، هوا، آتش دانسته و بر اساس آن فرمایشاتي را مطرح فرموده اند. )رجوع عنصر آب، خا

 کنيد به توحيد مفضّل(
 

ل اش دلی ی اول همین پاسخنامه تا آخر همه عرض ما به اهل دقت و تدبر این است که از ابتدای صفحه اوالًپاسخ ما: 

نه در کالم نه در حدیث نه در درایه نه در ادبیات و برهان است بر عدم تخصص آقای رمضانی، نه در فلسفه نه در عرفان 

زند، تخصص که جای خود دارد، بلکه، ما ثابت کردیم که مراتب  نه در تفسیر و نه در ... اما بازهم دم از تخصص می

 ابتدایی این علوم را هم درك نکرده است.
 

ود ی جعفری به عنوان تمسخر فرم مرحوم عالمهالبته این روش در میان پیروان فلسفه و عرفان یک قانون است کما اینکه 

 که: 

اگر اصل را با وجود و موجود را واحد شخصي عقيده کردی، اعلم دوراني اگر چه »

الف را از باء تشخيص ندهي... و بالعكس، اگر راجع به وحدت موجود اظهار نظر کني، 

 (64«)جاهل ترین مردمي اگر چه اعلم دوران باشي!!!
 

است  ی خوبی شود گذشت باید اعتراف کرد که بلندگوهای مملکت دست اینگونه افراد است و لذا وسیله اما از حق نمی

 لوح، راحت بپذیرند و پس از آن امر به خودشان هم مشتبه می برای تبلیغ و ترویج از خودشان به طوری که عوام ساده

 شود که نکند ما هم...!!
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ای علمی ه ا نکرده که کل فلسفه و عرفان باطل است و شما برای فرار از پاسخمخالفین فلسفه و عرفان هیچکس ادع ثانیاً:

اند، مجبورید به چنین تهمتهایی علیه آن ها  متوسل شوید، باید بدانید که ما  به اشکاالتی که پیروان مکتب وحی وارد کرده

انشاءاهلل خواهیم کرد نه با مطالب هم فقط با همان سخنان سخیف و باطل و ضد وحی و اوهام و خیاالت مخالفت کرده و 

صحیح آن که مطابق با قرآن و سنت است )که البته بسیار نادر است( و هم چنین اگر هر فقیهی یا متکلمی یا مفسری یا ... 

ت و کنیم. معیار برای ما قرآن اس سخن سخیفی گفته باشد که با نصوص قرآن و روایات مخالف باشد ما با آن مخالفت می

مراجعه کنید، آنجا مطالب فلسفه را به  211)با شرایطش(، نه فالسفه نه عرفا نه متکلمین نه فقهاء و نه ... به صفحه روایات 

 تهمت به دیگران نزنید.بخش تقسیم کردیم، مطالعه کنید تا به علمتان افزوده شود و دیگر  4

 

ر اند و احتمال خطا د ی یونان معصوم د فالسفهشما از طرفی به پیروی از مالصدرا و دیگر اقطاب خود معتقدی ثالثاً:

دانند هدف شما از این  گویید حکیمان و عارفان فعلی آن مسائل را باطل می ( و از طرف دیگر می12مطالب آنها نیست)

 ها چیست؟ ما کدامیک را از شما بپذیریم. تناقض گوئی

 

 ی پیروان مکتب وحیانی ما در تضاد باشند ما و همه وقتی اصول و ارکان معارف یونان باستان با اصول معارف رابعًا:

های فاسد بنا نهاده  کنیم وقتی اصول فاسد و باطل آنها منهدم شد فروع آنها هم که روی آن پایه وحی آنها را منهدم می

ا قدار بکنیم یک م شود و به طور کلی این بنا بر سر این بنّا فرو خواهد ریخت، خواهش می شده خواه ناخواه منهدم می

 گانه را بگذارید کنار حاال دیگر سنی از شما گذشته باید عاقالنه حرف زدن را یاد بگیرید.  منطق صحبت کنید حرفهای بچه

ن ی فلکی و هیوی است؟ آیا ای کنید اشکاالت پیروان مکتب امام صادق علیه السالم همین چند مسئله آیا واقعاً خیال می

اطر همین چند اند بخ اند و با فالسفه مخالفت کرده م تا کنون فتوا به حرمت فلسفه دادهسیل عظیم فقهائی که از صدر اسال

 کنید باید گفت که شما در جهل مرکب ابدالدهر بمانید. مسئله فلکی و هیوی بوده؟! اگر چنین فکر می
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 نسبت دروغ به امام صادق علیه السالم و انكار علم غیب آن حضرت

 توسط شیخ حسن رمضانی 
 

رود که به مجاهد بزرگ حضرت آیت اهلل صافی  های شما انتظارش می ای جناب شیخ از شما و از هم فرقه خامساً:

 ضا میی انبیاء چنین اقت اصفهانی و علماء و اساطین شیعه دروغ ببندید عناد شما با این حصون اسالم و نجوم سماء و ورثه

عصمت و طهارت علیهم السالم آن هم با ادعاهای کذائی خود آن هم با کند اما دروغ بستن به خدا و رسول و اهل بیت 

 . دارد چنین صراحتی کسی انتظارش را نداشت این دیگر از طبیعت معاند بودن شما پرده بر می
 

ست به ا ق علیه السالمای شیخ آیا خجالت نمی کشی که از حوزه ی علمیه ی قم که پایگاه بزرگ امام صاد
تهمت می زنی و نسبت دروغ به آن بزرگوار می دهی در کجای توحید مفضل امام  علیه السالم امام صادق

 دهی. گویی چرا آدرس دقیق نمی اگر راست می عناصر اربعه را قبول فرموده اند علیه السالم صادق
 

ی آن حضرت در بخش امام صادق علیه السالم در توحید مفضل هرگز عناصر را به چهار عنصر منحصر نفرموده است بلکه

ها و آتش و معادن و نزوالت آسمانی و ابر و  از این کتاب منافع و حکمت باد و آب و هوا و خاك و زمین و سنگ و کوه

های این کتاب حکمت و  فرمایند کما اینکه در سایر بخش صافی هوا و جواهرات و نباتات و... را برای مفضل بیان می

فرماید اما اینکه آن حضرت این عناصر را منحصر کرده باشند به عناصر نسان و.. را بیان میها، قوای ا منافع حیوانات میوه

 ها و شیخ یاورها صادر بشود.  ی امثال رمضانی تواند از ناحیه اربعه هرگز و این دروغی است که فقط می
 

 آورده است که: 12ی  در صفحهدهیم به کتاب مغز متفکر جهان شیعه در آنجا  مضافاً بر اینکه ما شما را ارجاع می

ی به عناصر اربعه را که مدت یک هزار  امام صادق علیه السالم اولین کسی است که عقیده

رسیده، متزلزل کرد آن هم هنگامی که هنوز یک نوجوان  سال غیر قابل تزلزل به نظر می

 نشده بود. 

 
 

 همان کتاب چنین آمده که:  11ی و در صفحه

ی گردش خورشید به دور  السالم همانطور که در علم جغرافیا به نظریهامام صادق علیه 

هایی از فیزیک ارسطو را مورد ایراد قرار داد در صورتی که هنوز  زمین ایراد گرفت قسمت

 به دوازده سالگی نرسیده بود.
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 گوید:  و در همان صفحه می

روزی در محضر پدر به این قسمت از فیزیک ارسطو رسید که  علیه السالم امام صادق

در جهان بیش از چهار عنصر وجود ندارد که عبارت است از خاك، آب، باد و آتش، 

کنم که ارسطو چگونه متوجه  ایراد گرفت و فرمود حیرت می علیه السالم امام صادق

دارد و هر یک نگردیده که خاك یک عنصر نیست بلکه در خاك عناصر متعدد وجود 

 آید.  باشد یک عنصر جداگانه به شمار می از فلزات که در خاك می
 

 و در ادامه چنین آمده است: 

به تقریب، هزار سال گذشته بود و در  علیه السالم از زمان ارسطو تا دوره جعفر صادق

آن مدت طوالنی عناصر اربعه، به طوری که ارسطو گفت یکی از ارکان علم االشیاء 

شد و کسی نبود که به آن عقیده نداشته باشد و در اندیشه هیچ کس خطور  ب میمحسو

علیه  کرد که با آن عقیده مخالفت نماید. بعد از هزار سال یک پسر ]امام صادق نمی

گذشت گفت که خاك یک عنصر نیست  [ که هنوز دوازده سال از عمرش نمیالسالم

د از اینکه خود شروع به تدریس کرد بلکه متشکل از عناصر متعدد است. همین پسر بع

عنصر دیگر را هم از لحاظ بسیط بودن تخطئه نمود و گفت باد یک عنصر نیست بلکه 

 باشد.  متشکل از چند عنصر می

 

 نویسد: آنگاه می

هزار و یکصد سال قبل از علمای قرن هیجدهم میالدی اروپا  علیه السالم جعفر صادق

که باد )یا هوا( یک عنصر نیست بلکه که اجزای هوا را کشف و از هم جدا کردند گفت: 

 از چند عنصر به وجود آمده است. 
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 سالمعلیه ال دقاز مدافعانِ دروغگویان بزرگ در فلسفه و عرفان التقاطی تقاضا داریم که خود قضاوت کنند آیا امام صا

 عناصر را چهار عنصر دانسته یا نه و این، جناب رمضانی است که کما فی السابق به ائمه طاهرین و نواب آنها تهمت می

 زند. 
 

 علیه السالم انكار علم غیب امام

 

عناصر را چهار تا دانسته و از طرفی هم معتقدید که  علیه السالم شما که معتقدید امام صادق جناب شیخ سادساً:

لیه ع اید یعنی امام صادق عناصر منحصر به چهار تا نیست معنایش این است که شما اساساً علم غیب امام را انکار کرده

از واقع امر و بطالن این نظریه خبر نداشت و مثل دیگران به اشتباه از نظریه عناصر اربعه پیروی فرمود چون محال  السالم

 چیزی را باطل بداند و آن باطل را تأیید کند و از آن ترویج نماید.  علیه السالم است امام

 فانی که ما را تا به آنجا بکشاند که علمزنیم مرگ و نفرین بر فلسفه و عر ما با کمال شجاعت فریاد می جناب شیخ

 شرمی. حیایی و بی را انکار کنیم زهی بی علیه السالم غیب امام صادق

کنید مخالفان فلسفه و عرفان التقاطی اشکالشان فقط در مورد چند مسئله فلکی  آیا واقعاً شما خیال می جناب شیخ،

 ی لی گیج هستید و از دنیای علم و فرهنگ پرت  و بیگانهکنید باید گفت شما خی و هیوی است؟! اگر چنین فکر می

 بافید.  چنین اباطیلی را به هم می علیه السالم محض هستید، شاید هم برای اغفال پیروان مکتب امام صادق

 

با بيان اینكه فالن حكيم یا فالن عارف در فالن مسئله سخن به ظاهر سخيفي  گفته اید:

نمي توان کل تخصص فلسفه و عرفان را زیر سؤال برد؛ چون را نسبت به زنان ابراز کرده 

اگر این کار قابل دفاع بود ـ که نيست ـ مي بایست با بيان اینكه فالن فقيه یا محدّث 

ـ که امروز بطالن آن اظهر من الشمس است  )مانند مرحوم بحراني( عدم کرویت زمين را 

« اظهر من ان یخفي»مي داند و آن را  علیهم السالم ـ مستفاد از روایات نبوی و اهل بيت

مي خواند، بر کل فقه و حدیث نيز خط بطالن بكشيم که مطمئناً نه آن کار و آن روش 

 صحيح است و منطقي و نه این کار قابل دفاع و معقول است.
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 باشد، ما می ی او می های جناب شیخ و فرقه این هم کما فی السابق از دروغ پردازی اوالً:کنیم،  عرض می پاسخ ما:

ل است و اش باط گوییم همه کند ما حتی کتاب مثنوی و اسفار را هم نمی کتابی را مطلقاً رد نمیهیچ گوییم، هیچ احمقی، 

هم تذکر داده شده است آقای رمضانی اخیراً در مقابل منتقدین فلسفه و عرفان و  علیه السالم این عقیده در نورالصادق

ی پیروان مکتب وحی خورده است تعادل خودش را از دست  های سختی که از ناحیه منطق استوار و محکم آنها و ضربه

یک پزشک متخصص  توصیه می شود بهداده یک مقدار دچار اوهام و خیاالت شده به دست و پا زدن افتاده است، 

 مراجعه نمایند تا تعادل خود را باز یابند.
 

 مطلب شما در اینجا تکراری است شما صورت سوم و چهارم از جواب قبل را در اینجا هم برای خود بیاورید. :و ثانیاً
 

لی برای فرار از انتقادات و اشکاالت اصو علیه السالم شما کج اندیشان و دور افتادگان از دانشگاه بزرگ امام صادق ثالثاً:

ا ه کنید خود را از این مخمصه های ماهرانه و عوام پسند سعی می که پیروان مکتب وحی به شما دارند با خلط مبحث

 اید خود را نجات دهید.  نجات دهید اما بحمدهلل تا کنون هیچکدام شماها نتوانسته
 

اند که ما با فالسفه و عرفا در موضوع معارف دینی مشکل داریم، با  هپیروان قرآن و عترت بارها گفت جناب شیخ

اند با مبدأ و معاد حتی با نبوت و امامت عرفا و فالسفه مشکل داریم نه با چیز دیگر،  توحیدی که عرفا و فالسفه آورده

ی کار ما  د اینها از حیطهان اند و اشکاالت خود را به آنها وارد کرده چیزهای دیگر را متخصصین همان فن مطرح کرده

 خارج است انتقادات ما دینی و در موضوع معارف دینی است که معتقدیم عرفا و فالسفه دین خدا را به انحراف کشانده

 کامالً جداست. ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداًاند راهشان با راه قرآن و عترت که 

 

 فرماید:   ی رضوی متفكر بزرگ شيعه مي عالمه

و نیز مباحث اخیر در مسیحیت گرائی محی الدین، را « محی الدین و خرقه»من مبحث 

بار در در« ستاد براندازی اسالم»آوردم تا روشن شود که ابن عربی و عقبة او در اسپانیا و 

در فرانسه به خوبی تشخیص داده بودند که تصوف در یک « هالجنه ی اسقف»پاپ، و 

کستن کمر مسلمانان دارد. این بار تصوف هندی با عناصری طرح جدید کاربرد بزرگ در ش
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از اندیشه ابلیسی غربی توسط محی الدین اسپانیائی به جان اسالم افتاد و سخت مؤثر افتاد 

و خیلی زود به ثمر نشست حتی خود محی الدین در پایان عمر خود ثمره و ثمرات آن را 

 شعر می سرود.مشاهده می کرد و با ابراز شادمانی ، مشعوفانه 

 

هاست به قرآن و عترت،  کشند و این خود از بزرگترین ظلم البته نام قرآن و عترت را برای اجرای اهداف خود یدك می

کنید این قیاس مع الفارق است، این چه ارتباطی با  ای است شما در اینجا مطرح می عدم کرویت زمین دیگر چه صیغه

 زمین را قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم این چه دردی از قبر و قیامت ما دوا میمباحث ما و اشکاالت ما دارد، کرویت 

 کند تا ما بخواهیم کل فقه را خط بطالن بکشیم یا نکشیم.
 

خواهید فرار کنید از یک مسیر آبرومندانه فرار کنید پیروان مکتب وحی با خدایی که فالسفه و  اگر هم می جناب شیخ 

کنند مشکل دارند ما با گوساله پرستی و حمار پرستی و آلت پرستی و همه خدایی  توحید به مردم تزریق میعرفا تحت عنوان 

و  اید ال تأخذنی سنة و ال نوم اش این است که ادعا کرده ی معارف فالسفه و عرفاست مخالفیم که نتیجه که اساس و شالوده

سد ر ی طوبا شد!! و تا آنجا می ای از شجره شکر و حمد شد! و شاخهاید حسن تا کنون شاکر و حامد بود و اکنون  ادعا کرده

  .شوید که ال جبر و ال تفویض از باب سالبه بانتفاء موضوع است گوید از گفتن الاله اال اهلل شرم دارم و معتقد می که می
 

وانین پیروانقرآن و عترت با قواعد و قهای  اید باید حداقل یاد گرفته باشید که مخالفت شما تا به این سن که رسیده و رابعاً

ی آن را ذکر کردیم و منجر به بدعت گذاری در دین  شود که نمونه کلی فلسفه و عرفان است که منجر به چنان ادعاهایی می

شود نه با طبیعیات و فلکیات که بود و نبودش حق و باطلش هیچ ضرری به دین و اخالق و عرفان و حتی  و تحریف دین می

 کند. انسان وارد نمیمعاش 

 

ی فقه و حدیث روی بحث کرویت و عدم کرویت زمین بنا نشده است تا  فهمد که اساس و شالوده می  هر بچه کودنی

 بر اساس آن شخص کل فقه یا حدیث را باطل بشمارد یا باطل نشمارد.
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وجود و موجود و پذیرفتن ی دین روی بحث وحدت  فهمد که اساس و شالوده این مطلب را می اما هر کودن نفهمی

و نپذیرفت آن نهاده شده است که با پذیرفتنش اصل توحید و نبوت و امامت و معاد و به تبع آن تمام جزئیات دیگر بر باد 

 خواهد رفت.
 

ه و کنید مخالفان فلسف زنید، آیا واقعاً خیال می فهمید یا خودتان را به نفهمی می دانم واقعاً شما نمی نمیجناب شیخ  

عرفان کسانی هستند که فقط به خاطر اینکه فالن عارف یا فالن فیلسوف سخن به ظاهر سخیفی را نسبت به زنان ابراز کرده 

 اند؟!! و هیچگونه ایراد و اشکال دیگری در کار نیست؟!!  کل تخصص فلسفه و عرفان را زیر سؤال برده

کنید که واقعاً حیف یک انسان عاقل که  کنید؟! اگر اینگونه فکر می های شما اینگونه فکر می ای آیا واقعاً شما و هم فرقه

 بخواهد با امثال شماها وارد بحث و گفتگو شود. 

  ی های صوفیانه گری دانید اما این حیله اما به نظر ما امثال شما اجماالً اشکاالت وارده بر فلسفه و عرفان التقاطی را می

های عمیق  از خود دور کنید و با الفاظ و عبارات ناهمرنگ،خود را از این چاه های نقاد را خواهید ذهن شماست که می

 رسوائی نجات دهید. 

 

اصوالً از کسي که خود به صورت تخصصي با خواندن یک متن فلسفي یا  :گفته اید

عرفاني نزد یک استاد متضلع خبير ـ که فلسفه و عرفان را هضم کرده باشد ـ معارف 

فلسفي و عرفاني را فرا نگرفته چگونه مي توان نقد صحيح و منصفانه فلسفه یا عرفان 

 .را توقع داشت

 

 ی نورالصادق علیه السالم متخصص نیستند؟آیا برای شما مکاشفه فهمیدید که هیئت تحریریهشما از کجا  اوالً:پاسخ ما: 

 بهی شیطانی ابن عربی بوده که مرت ی شما هم مثل مکاشفه هم بوده احتمال بدهید که مکاشفهای  ای شده است؟! اگر مکاشفه

 ج خودش!!! ی عمر و ابوبکر و عثمان دید البته در معرا ی علی را نازلتر از مرتبه
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کنیم شما که به صورت تخصصی با خواندن یک متن فلسفی یا عرفانی نزدیک استاد  ما هم به شما عرض می ثانیاً:

رآنی بکلی اید و از معارف ق متضلع خبیر ـ که فلسفه و عرفان را هضم کرده باشد ـ معارف فلسفی و عرفانی را فرا نگرفته

 توان دفاع صحیح و منصفانه از فلسفه و عرفان التقاطی را توقع داشت. اید، از چنین شخصی چگونه می بیگانه
 

لیه عو جنابعالی بر اساس بررسی های کارشناسان ارشد، نه فلسفه و عرفان را درک کرده اید و نه امام صادق 
ده های رو مکتب نورانی او را شناخته اید از این جهت است که دنبال بیگانه ها راه افتاده اید و قی ک السالم

فالسفه ی یونان را نشخوار می کنید لذا حضرتعالی اصالً صالحیت ندارید که از فلسفه و عرفان دفاع نمایید 
مخصوصاً در مقابل شخصیت های عظیمی مانند عالمه ی حلی و خواجه نصیر و آیت الله صافی گلپایگانی 

 و آیت الله وحید خراسانی و آیت الله سیدان.
 

ک را که نتیجه ی حضرت آیت الله العظمی وحیدی مرجع عالیقدر شیعه  است کالم حکیمانهدر اینجا مناسب 

عمر تدبر در علوم عقلی و نقلی بوده برای شما نقل کنم تا یک درس اساسی هم از این مرجع بزرگوار گرفته باشید. ایشان 

 فرمایند:  می

ی  ههای فالسف قي کردهرفتيم  اگر مي شناختيم امام ششم کيست دنبال این و آن نمي»

کردیم خواه  های عرفان اکسلوفان را هضم نمي کردیم، زباله یونان را نشخوار نمي

 «ناخواه وا ماندیم و بيچاره شدیم و از این اقيانوس معرفت محروم شدیم.

 

رجعی ین بر چنین مواقعاً درود بر چنین مرجعی که به خال زده و رگ حیاتی صدرائیان و ارسطوئیان را قطع نموده است. آفر

 اید.  و نفرین بر بدخواهانش. شما بروید بر حال خود زار بزنید که از این اقیانوس معرفت محروم شده
 

فقیه متتبع و متکلم متضلع و مرجع بزرگ و آگاه و آزاد اندیش شیعه حضرت آیت و نیز ببینید و بیاندیشید که 
ه و نگرشی در فلسف»کتاب با عظمت خود به نام الله العظمی صافی گلپایگانی روحی فداه را که در 

ای حرّیت علمی داشته باشید به خود آیید و خود را از این وضعیت تأسف بار  تا شاید اگر ذره چه می فرماید« عرفان

 فرماید: ها نجات دهید ایشان می فعلی و از این رسوایی

صحابه بزرگ و شيخ ها و صدها  ها و ابان بن تغلب صحابه عاليقدر و محمد بن مسلم»

ها با این مباني عرفاني آشنا نبوده و متهم به داشتن  ها و عالمه حلّي مفيدها و طوسي

اند. آنان نه فصوص و شروح آن و نه اسفار خوانده بودند و نه با ابن فارض  آنها نشده

 علیهم السالم اند. آنها در همان مكتب اهل بيت و ابن عربي اهل مفاوضه و محاوره بوده

 کسب علم و معرفت نموده بودند.
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ه صلي اهلل عليه و آل بسيار اسباب شرمندگي است که قرآن کریم به شخص اول ممكنات و خواجه کاینات

الْماَلئِكَةُ وَ شَهِدَ اهللُ أَنَّهُ ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ وَ فرماید: )) (( و ميفَاعْلَمْ أَنَّهُ ال إِلهَ إاِلَّ اهللفرماید: )) خطاب مي و سلم

گویند: توحيد  خوانند مي (( ولي این مدعيان عرفان که خودشان و مریدانشان آنها را عرفا ميأُولُوا الْعِلْمِ

 (63العلوام ال اله اال اهلل و توحيد الخواص ال موجود اال اهلل.)

 و توحيدی که خدا وبه دانستن آن مخاطب شده  صلي اهلل عليه و آله و سلم آیا توحيدی که پيامبر اعظم

 (61«)دهند توحيد عوام است؟ مالئكه بر آن شهادت مي
 

 ای و نفرین بر بدخواهانش و مرحبا به پیروانش. آفرین بر چنین مرجع آزاده
 

دند ش ها می کردند، همین سواد و غیر متخصص، از فلسفه و عرفان دفاع می اگر همین افراد )به قول شما( بیثالثاً: 

 ی جعفری)که جا دارد هزاران بار تکرار شود(: و بقول  مرحوم عالمه متخصص و اهل فن

اگر اصل را با وجود و موجود را واحد شخصي عقيده کردی، اعلم دوراني اگر چه »

الف را از باء تشخيص ندهي... و بالعكس، اگر راجع به وحدت موجود اظهار نظر کني، 

 (60«)ترین مردمي اگر چه اعلم دوران باشي!!! جاهل

 

 ی شما مطالب را درك نکرده است؟ حداقل به اندازه ی جعفری آیا همین عالمهاز باب مثال، رابعاً:

 عربی و... چیست؟ ی جعفری بر مولوی، عطار، مالصدرا، ابن این همه نقدهای عالمه

 فرماید:  از باب نمونه آنجا که می

هر دو تنها یک سخن عرفا و فالسفه در نهایت با سخن مادیون یكي است چرا که 

 (  66گذراند.) موجود را قبول دارند که عرفا نام آن را خدا و مادیون نام آن را ماده مي

 

 رماید: ف ی عصر ما که می ی فلسفه و عرفان و نابغه نظیر عرصه آن شخصیت بی ی حائری سمنانی آیا عالمه

ی  حداقل به اندازه (62)«کند وحدت وجود چشم مادیین را روشن می»

 شیخ یاور شما مطالب را درك نکرده است؟! 



219 
 

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

www.daralsadegh.ir 

در جمیع ملل و نحل کسی »ی وحدت وجود گفته:  که هم مسلک شماست و درباره آیا عالء الدوله سمنانی

 حداقل به اندازه شما مطالب را درك نکرده است؟!  (68)«به این رسوائی سخن نگفته

قیده باشد پس این ع به فلسفه که ضد اصول اسالم است می فرماید: حزب توده مثل عقیده که می آیا آیت الله خوئی

 ی شیخ محسن شما مطالب را درك نکرده است. ( ایشان حداقل به اندازه19کفر و شرك است.)

 آیا عالمه ی حلي که مي فرماید جهاد با فالسفه واجب است حداقل به اندازه ی شما تخصص ندارد؟ 

 شيخ بهایي که از فلسفه به فضالت یونان تعبير مي کند و آن همه ی اشعار و گفتار بر ضد فلسفه دارد، تخصص ندارد؟ 

 مرحوم فيض کاشاني که در آخر عمر توبه کرد و رساله ی االنصاف را نوشت تخصص نداشته است؟  

 ميرزا ابراهيم فرزند نابغه ی مالصدرا که ریشه ی فلسفه را زده، تخصص نداشته است؟ 

آیت اهلل بروجردی و امام خميني که با نقدهای خودشان اساس فلسفه را منهدم کرده اند و مرحوم امام از کتاب فصوص 

 تخصص نداشته است؟ (21)و اسفار به ورق پاره و دام ابليس تعبير  مي کند

نورالصادق  ی پاشد به تمام مراجع و دانشمندانی که در فصلنامه های نامعقولتان که تعصب و بدبینی از آن می این حرف شما با

ن اید مثل اینکه در ِآسما سواد و غیرمتخصص قلمداد کرده اید و همه را بی علیه السالم از آنها مقاله آورده شده توهین کرده

 باز شده و فقط یک متخصص به نام رمضانی از آن بیرون افتاده و بس!! 
 

کنیم که شما که عددی نیستید بلکه اساتید و بزرگان تیز هوش وادی ضاللت فلسفه و  به عنوان تذکر عرض می خامساً:

د تا بفهمند ها تلمذ کنن زانو بزنند و سال یه السالمعل ی نورالصادق عرفان التقاطی را بگویید تا در مقابل هیئت تحریریه

 عالم و متخصص کیست و فلسفه و عرفان التقاطی چیست.
 

ه ک عليه السالم آقایان! خوب است بيایيم به اقتضای فرمایش امام علي اید: گفته

یَرْفَعُ الْخِلَافَ وَ الْإِنْصَافُ ))یا فرمود:  ((لَوْ سَكَتَ الْجَاهِلُ مَا اخْتَلَفَ النَّاس))فرمود: 

با دنبال کردن تخصصي فنون و علوم و پرهيز از قول بدون علم و  ((یُوجِبُ الِائْتِلَافَ

های علوم و معارف را از این اوضاع تأسف بار نجات داده و همه  مراعات انصاف، حوزه

 رفص عليهم السالم قوای خویش را در دفع دشمنان اصلي دین و معاندان واقعي اهل بيت

  کنيم؛ نه آن که توان خویش را در دفع دشمنان خيالي و معاندان وهمي هدر دهيم.
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 الْجَاهِلُ لَوْ سَكَتَ))که فرمود:  علیه السالم شما هم خوب است بیایید به اقتضای فرمایش علی جناب شیخ پاسخ ما:

ز با دنبال کردن تخصصی فنون و علوم و پرهی ((یُوجِبُ الِائْتِلَافَ الْإِنْصَافُ یَرْفَعُ الْخِلَافَ وَ))یا فرمود  ((مَا اخْتَلَفَ النَّاس

ی قوای  بار نجات داده و همه های علوم و معارف را از این اوضاع تأسف از قول بدون علم و مراعات انصاف، حوزه

 و صدرائیات ویعنی مروجین یونانیات  علیهم السالم خویش را در دفع دشمنان اصلی دین و معاندین واقعی اهل بیت

عباس دارند و به قول آقای طباطبایی و آقای مصباح یزدی  امیه و بنی های التقاطی که ریشه در بنی ارسطوئیات و عرفان

نی پرستی را کنار گذاشته به هویت دی ی اهل بیت وارد بالد اسالم شده است، صرف کنید و بیگانه برای بستن در خانه

ی قرآن و عترت دفاع کنید و از گفتن ال اله اال اهلل شرم نکنید، نه اینکه توان  معارف حقهخود بازگردید و از کیان تشیع و 

خویش را در دفاع از دوستان وهمی و خیالی یعنی فالسفه و عرفا و دشمنی با مخالفین و منتقدین آنها یعنی علماء و فقهاء 

 و اساطین مذهب و تضعیف و تجهیل و تصغیر آنها هدر دهید.
 

ی اسالمی است، جناب  های علمیه و به طور کلی جامعه برای اصالح حوزه معنویت دو بال قدرتمندعلم و 

شه دست برداشته ری ثمر و بی کنیم یک مقدار از تبلیغات پوچ و بی شیخ شما که فاقد این دو بال هستید به شما توصیه می

دارد و زید )گرچه آفتاب لب بام هستید ولی مانعی نبه تحصیل علم و معنویت بپردازید، اگر هم تصمیم گرفتید علم بیامو

ه یک دوره اصول فقه و لمعماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است( ابتدا مقدمات وسیوطی را خوب بخوانید بعد حداقل 

یز نرا بخوانید، منطق را هم خوب فرا بگیرید، آنگاه شرح تجرید را نزد عالم متخصص و باتقوایی که با قرآن و حدیث 

آشنایی کامل دارد )مثالً نزد یکی از شاگردان آیت اهلل سیدان( بخوانید و در ضمن با کتب کالمی اساطین شیعه مثل شیخ 

مفید، شیخ طوسی، فاضل مقداد و ... مأنوس شوید، ضمن فراگرفتن این علوم نیز سعی بلیغ در تهذیب نفس و تحصیل 

و توسل به آنها و تسلیم مطلق در برابر  علیهم السالم حبت به اهل بیتمعنویت )از راه عمل به دستورات شرع انور و م

 بزرگواران( داشته باشید.

ی وجودی شما با دین و معارف دین و قرآن و حدیث تقوم یافت آنگاه برای سرگرمی اگر خواستید وارد  وقتی شاکله

م است فهمید چه اباطیلی که خالف مسلمات اسالفلسفه بشوید بروید منظومه بخوانید، همین قدر برای شما کافی است، تا ب

 شود. در آن یافت می
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یک تصمیم جدی و قاطعانه بگیرید و از فردا شروع کنید طبق دستورالعمل فوق عمل کنید تا انشاء اهلل در حوزه به عنوان 

شند شما را هم بک یک طلبه خوب و سربه زیر معرفی شوید، اگر به این دستورات دقیقاً عمل نمایید مطمئن هستم اگر

شوید قرآن و حدیث و عقل را رها کنید و سراغ اباطیل و کفریات و وهمیات فلسفه و عرفان بروید مگر به  حاضر نمی

ها  رسانه ها و منظور رد و ایراد و انتقاد و افشای ماهیت منافقانه آنها، به این مرحله که رسیدید اگر خواستید توسط سایت

البته در حد خودتان نه به عنوان صاحب نظر که این با فرض وجود تقوی، انشاءاهلل منتفی است، مشغول تبلیغ دین بشوید 

کنند وگرنه اگر بخواهید همین  های شما تا حدودی حساب باز می ها روی حرف در این صورت است که مردم و حوزه

اش مالقات شما  باشید. نمونه (( مینیا و اآلخره ذلک هو الخسران المبیخسر الدنروش فعلی خودتان را ادامه دهید ))

 اهلل سیستانی و آن اکاذیبی که به آن مرجع بزرگوار نسبت دادید و بعد تکذیب شد و برای شما آبروئی باقی نماند. با آیت
 

 های شما حساب باز کنند فرسنگ ها روی حرف بنابراین شما در حال حاضر تا رسیدن به این مرحله که مردم و حوزه

اصله دارید که نیاز به عمری دراز دارد اما متأسفم که آفتاب لب بام هستید و از شما گذشته است دیگر فرصتی ها راه ف

برای شما باقی نمانده است پس بهتر است که این آخر عمری کف فک کنید و به حال خود باشید تا شاید عاقبت به خیر 

 شوید. 

 

--------------------- 
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بخش چهارم: ارسطوشناسي، جهان در اندیشه ارسطو، خدا در اندیشه ارسطو و  146-300« /حكمت و اندیشه ی دیني»رجوع کن به کتاب  .07

از آثار و کتب ارسطو شواهد بسيار آورده است « ی دینيحكمت و اندیشه»، الهيات اثبات خدا و در کتاب88-20کتاب نقدی بر فلسفه ارسطو و غرب: 

رسد اما اگر محرّک به طور مستقيم در متحرک حرکت رسطو با پي گيری سلسله حرکتها به محرّک نامتحرّک نخستين که خدای اوست ميبر اینكه: ا

شود ،بنا براین محرک نخستين یا خدا از طریق معشوق و ایجاد کند خود نيز متحمل حرکت خواهد شد چون عكس العملي از متحرک بر محرک وارد مي

کند، خواهد به خدا برسد حرکت مير متحرک نخستين )فلک( حرکت را ایجاد مي کند، در واقع از آنجا که فلک عاشق خداست و ميمحبوب بودن د

 دارد . ندهد بلكه از طریق معشوق و علت غایي بودن فلک را به جنبش وا ميپس خدای ارسطو خود فعلي انجام نمي

کند بلكه حتي نسبت به جهان علم و آگاهي نيز ندارد. به نظر ارسطو ت، خدا نه تنها در جهان کاری نميبه نظر ارسطو تنها فعل خدا تعقل در خود اوس

رسد يم خدا ازلي، نامتناهي، جوهر و صورت بالفعل عقل و کاملترین موجود است، در مورد واحد یا کثير بودن خدا تعابير ارسطو متعارض است به نظر

کند، زیرا بر اساس خدا را اثبات مي 12و حداقل  00از آن در مورد توحيد و شرک دچار تردید شده و در آخر عمر، او ابتدا موحّد بوده است و پس 

شود. )رجوع شود به کتاب نوع فلک و حرکت وجود دارد و هر نوع حرکت به یک محرّک نامتحرّک منتهي مي 12یا  00ستاره شناسي زمان ارسطو 

 ( ب388در اندیشه ارسطو :  ی دیني، بخش خداحكمت و اندیشه

 

از او تجليل کرده غير از آني است که در این کتب فلسفه به او اسناد داده شده، یا  السالم عليه مگر این که بگویيم ارسطویي که ـ فرضاًـ امام .03

 دهد.صورت نفعي به شما نميگویند افتراء بر ارسطو است و ارسطو مذهبش همان مذهب انبياء و اوصياء است که در این دو آن چه آنها مي

 

 .146تنزیه المعبود في الردّ علي وحدة الوجود/ .01

 

 طبع قم، مؤسسة النشر االسالمي. 4461رقم  133رجال نجاشي /  .00

 .624رقم  760رجال نجاشي/  .06

 

 .2300رقم  722-43/782، معجم رجال الحدیث 811رقم  312رجال نجاشي/  .02

 

 .0 4461رقم  133رجال نجاشي/  .08

 

 . 211رقم  762ي/ رجال نجاش .02
 

 آلّقال قطب الدین الراوندی قدس سره:إعلم أن الفالسفة أخذوا أصول االسالم ثمّ أخرجوها علي رأیهم... فهم یوافقون المسلمين في الظاهر وإ .61

 (ی3/4164والجرائح  فكلّ ما یذهبون إليه هدم لإلسالم ، و إطفاء لنور شرعه، و یأبي اهلل إالّ أن یتم نوره و لو کره الكافرون. )الخرائج

ترکوا بيننا أخبارهم ، فليس لنا في هذا الزمان إالّ التمسّک بأخبارهم والتدبّر في آثارهم ، فترک الناس   السالم عليهم و قال العالمة المجلسي)ره( : إنهم

لي لوا، و لم یقرّوا بنبي ولم یؤمنوا بكتاب، واعتمدوا عفي زماننا آثار أهل بيت نبيهّم واستبدّوا بآرائهم، فمنهم من سلک مسلک الحكماء الذین ضلّوا و أض

ات. الحيوان عقولهم الفاسدة و آرائهم الكاسدة ، فاتّخذوهم أئمة و قادة، و معاذاهلل أن یتكل الناس علي عقولهم في أصول العقائد فتحيرون في مراتع

 (ن42)االعتقادات: 
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يرة المستمرة من االصحاب قدس سرهم في تكفير الحكماء المنكرین لبعض الضروریات. )کتاب و قال الشيخ االنصاری)ره( في کتاب الطهارة: إن الس

 الطهارة، النظر السادس في بحث النجاسات في الكافر(.ن

، السلسبيل 410إال إلبطال الحكمة . )قصص العلما/  سلم و آله و عليه اهلل صلي و  قال صاحب الجواهر)ره(: واهلل ما بعث رسول اهلل

 (.ن382لالصطهباناتي/

 (.ل4/478و قال صاحب الحدائق)ره(: إن االصحاب قدس سرهم ذهبوا إلي تكفير الفالسفة و من یحذو حذوهم.. )الحدائق الناظرة المقدمة العاشرة 

هم لم یذهبوا إلي مقاالت الفالسفة والعرفاء بل أعرضوافيل کتبهم و اقوالهم و أعمالهم ـ فبالرّجوع إلي کلمات العلماء والمحدّثين والفقهاء)ره( یعلم ان

 حاب االئمةبل کان أصعن تلک المقاالت، و قد کفروا القائلين بقدم العالم والمنكرین للمعاد الجسماني والقائلين بوحدة الوجود و غير ذلک ممّا ذهبوا إليه، 

 لفلسفة والعرفان، ولهذا اکتبوا في الردّ علي الطائفتين کتباً کثيرة.معرضين عن أهل ا السالم عليهم

 

 .444و  418مبدأ اعلي/  .64

 

 .4/312اسفار  .67

 

 نگرشي در فلسفه و عرفان، تأليف آیت اهلل العظمي صافي گلپایگاني. .63

 

 نگرشي در فلسفه و عرفان، تأليف آیت اهلل العظمي صافي گلپایگاني. .61

 

 .444و  418مبدأ اعلي / .60

 

 .27مبدأ أعلي /  .66

 

 .7/738حكمت بوعلي  .62

 

 .187-183نفحات االنس /  .68

 

 . 311مستدرک سفينة البحار/ .62

 

 ای به عروسشان.نامه .21
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 معرفی کتابفصل نهم: 

 

 توحید از نگاه وحی، فلسفه و عرفان

 حضرت آیت اهلل حاج سید جعفر سیدان مؤلف :

 انتشارات دلیل ما ناشر:

 131-32317981 تلفن:ی دارالصادق اصفهان         مجموعه مرکز پخش:

 

 

 کوبنده فرق باطله؟!

 علی اکبر جوکار )محقق حوزوی( مؤلف:

 انتشارات نگاران نور ناشر:

 رد فلسفه و عرفان در موضوع حقیقت روح و قلب، حقیقت شرور، وحدت وجود، عقل و ... موضوع:

 131-32317981 تلفن:ی دارالصادق اصفهان         مجموعه مرکز پخش:

 

 

 مجالس العشاق

 سلطان حسین بایقرا صوفی معروف و آخرین پادشاه تیموریان نویسنده:

 اهدبازی ـمجالس العشّاق کتابی در باب مبانی فلسفی و عرفانی شاهدبازی و حکایات ش موضوع:

 نده این ـهجری قمری نوشته  شده  است. نویس 918شخصیت های بزرگ تاریخ است که در سال 

 سین ـمال الدین حـوری و برخی دیگر کـرین پادشاه تیمـکتاب را برخی سلطان حسین بایقرا آخ

 ی و ـگازرگاهی ذکر کرده اند. در این کتاب برای تعداد زیادی از شخصیت های بزرگ تاریخی، ادب

 ران جوان زیبارو نقل شده  است از قبیل: عرفانی حکایاتی از شاهدبازی و عشق آنان به پس

 جامی، عراقی، احمد غزالی، سنایی، سعدی، مولوی، ابن عربی، اسکندر مقدونی، سعدالدین عبدالرحمن

 تفتازانی، امیرعلی شیرنوایی، میرسید شریف جرجانی، سعدالدین حموی، سید علی همدانی، سلطان سنجر سلجوقی و بسیاری دیگر.
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 افراطی فلسفه و عرفان التقاطیشكست مدافعان 

 برای چندمین بار در برابر مدافعین مكتب وحی 

 

مناظره ای بين آقای دکترنصيری و حجت االسالم غرویان در مؤسسه 42/2/4321در تاریخ 

ی مطالعات تمدن اسالمي در اصفهان برگزار شد که با شكست شـدید آقای غرویان تمام شد. 

سه ی ميزبان حاضر به پخش فيلم این جلسه نشد. اما یكي این شكست به حدی بود که مؤس

 از شرکت کنندگان فایل صوتي این جلسه را تهيه و فعالً در سایت دارالصادق موجود است.

 

 

 


