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مُكَذِّبُونَ قَدْ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ، وَ أَخَذُوا بِالْبِدَعِ دُونَ السُّنَنِ، وَ أَرَزَ الْمُؤْمِنُونَ، وَ نَطَقَ الضَّالُّونَ الْ))

  نَحْنُ الشِّعَارُ وَ الْأَصْحَابُ، وَ الْخَزَنَةُ وَ الْأَبْوَابُ، وَ لَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا،

 ((فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ سَارِقا

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

اند، در حالي که ما نماینده و اصحاب  دار سخن شده گویان ميدان ی انزوا رفته و گمراهان و دروغ گوشه

ها جز از درهای  و حامالن و درهای شهر علم او هستيم و به خانه صلي اهلل عليه و آله و سلم راستين پيامبر

 توان وارد شد و هر که از غير در وارد شود، سارق است. آن نمي

  73/571وسائل الشيعه 

71حدیث شماره   51ابواب صفات قاضي باب 
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 نشانی از مطالب

 آثار و مقاالت:

 سرمقاله

 /مالک هماهنگي و عدم هماهنگي با مكتب انبياء و عدم مصونيّت از خطا هم در حكماء و هم در فقهاء

 اهلل العظمي صافي گلپایگاني  حضرت آیت

 اهلل حاج سيد جعفر سيدان  حضرت عالمه آیت/  (51)سنخيت، عينيت یا تباین

 اهلل حاج شيخ مرتضي رضوی  عالمه آیتحضرت /  (53)ی فصوص محي الدین در آیينه

 شبنم سپه، استاد راهنما و مشاور: استاد کریم زارع / (7)غزالي رسواگر فلسفه

 استاد باقر پور کاشاني/ عزاداری در عرفان مولوی و شمس به ضميمه نقد عالمه جعفری 

 استاد سيامک جعفری/ وحيد بهبهانينقد گزارش سيد محمد حسين طهراني در مورد چگونگي ارتحال آقا محمد علي بن 

 دکتر اميرحسين ابراهيمي/  حكمت متعاليه صدرائي در ترازو

 دکتر سيد یحيي یثربي/ ساخت آرامگاه در خوی آن هم غير قطعي و مجهول مشكل آفرین است 

 دکتر اميرحسين ابراهيمي/   (5)ماجرای پایان ناپذیر شمس!

 یک صوفي ذهبي مستبصر/ های انگليس برای ترویج تصوف در ایران  اسناد نقشه

 

 اخالق و معارف:

 قدس سره عالمه فقيه آیت اهلل حاج شيخ حسن صافي اصفهاني / (57)های اخالق و معارف سلسله درس

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

 شبهاتپاسخ به 

 ها آشنایی با شخصیّت

 نظرها و اعترافها

 علیه السالم با خوانندگان نورالصادق

 معرفی کتاب
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 آثار و مقاالت فصل اول:
 

 سرمقاله

 حضرت آیت اهلل العظمي صافي گلپایگاني

 حضرت عالمه آیت اهلل حاج سيد جعفر سيدان

 حضرت عالمه آیت اهلل حاج شيخ مرتضي رضوی

 همكاری استاد مشاور و راهنما کریم زارع شبنم سپه با

 باقر پور کاشاني

 استاد سيامک جعفری

 دکتر اميرحسين ابراهيمي

 دکتر سيد یحيي یثربي

 دکتر اميرحسين ابراهيمي
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 اشاره:

در اعتراض  71/1/31متن حاضر اعالميه ی حضرت آیت اهلل صافي اصفهاني است که در تاریخ 

ميليارد تومان 51تبریزی در شهرستان خوی صادر شد گفته مي شود به برگزاری کنگره ی شمس 

بودجه ی اوليه فقط جهت ساختن آرامگاهي عظيم برای این ملحد بظاهر صلح کلي اختصاص داده 

 شده است و اما برای هزینه های این کنگره چه مقدار اختصاص داده شده. واهلل العالم.
 

 سرمقاله
 

 ميبسم اهلل الرحمن الرح

 پرستی و تکریم و تجلیل از  ی شوم شرک و بت هم برای چندمین بار نغمهباز 

 ی کفر با هدف حذف فرهنگی عترت پیامبر اسالم،  ائمه

 های گروهی این مملکت را پر کرد. فضاهای مجازی و رسانه
 

 ه راجعونیاناهلل و انا ال
 

صاحب این خانه و حرم اهل بیت و  علیه السالم ی امام زمان است و حضرت ثامن الحجج مملکتی که شیعه خانه

ات اعتنا به همه این مقدس در آن است اما استعمار پیر انگلیس بی )عج(های علمیّه و نواب حضرت بقیة اهلل االعظم حوزه

ال بوسيله امث وشرمی و گستاخی در تالش است تا دست ایتام آل محمد را از قرآن و عترت کوتاه کند  با کمال بی

راني را و ناپاکي را و جهل و ناداني و خرافه پرستي را  پرستي را و شهوت مولوی و شمس تبریزی فساد را و بت

ترین خلق  شریف (5)(هيانهم اخس طوائف الصوفکه فرمود )ترین موجودات را  بنام عرفان جایگزین نماید و این پست

 خدا معرفي کند.

بلکه خود خدا همچنان که مولوی گفت: شمس من و خدای من و بایزید گفت ال اله ترین خلق خدا  و نه شریف

 االها انا فاعبدون.
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ه و از گفتن ال الشود  ی قم شنیده می ی علمیّه از حوزه ال تأخذني سنة و ال نوم ی شوم تا رسید به امروز که نغمه

ادها و این همان عرفان اوپانیش شرمناک و گریزان بودند اال اهلل شرمناک کما اینكه ابوجهل و ابوسفيان نيز از این کلمه

ستر پستان بارگزاری و توسط م ی ناپاکش در رحم انگلیس، این زال سپید ابرو وین مام سیه و بودائیان است که نطفه

ت رپرورش یافت تا رسید به امروز که گستاخانه و بالعیان فرهنگ ضد قرآن و عترت را در مملکت قرآن و عت (2)همفر

 اند. ها شده شرفی های ما نیز دانسته یا ندانسته بستری مناسب برای این بی کنند و بعضی رسانه تزریق و ترویج می

 

 م.کني تسليت عرض مي  ما این مصيبت بزرگ را به قطب عالم حضرت بقية اهلل االعظم

 

 (7)(( ...وَ تَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا  إِمَامِنَا، وَ کَثْرَةَ عَدُوِّنَا،اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُوإِلَيْکَ فَقْدَ نَبِيِّنَا، وَ غَيْبَةَ  ))

 

امروز اصل دین و توحید و  های علمیه، و ای مراجع تقلید شیعه، و ای علماء و محققین، ای زعمای حوزه

د، رس های علمیه نمی حوزهی مقدس ال اله اال اهلل در خطر است، دیگر نوبت به فقه و اصول و تفسیر و ... در  کلمه

 رسد. های علمی نمی نوبت به تألیف و تحقیق و تقویم نص و بحث و مناظره

 

 برخیزید و به داد اصل دین و کیان مسلمین برسید.

 

ای مرزداران اسالم، ای زمامداران و کارگزاران دولت، اگر رگی از غیرت دینی در وجود شما باقی 

و ایادی بیگانه را قلع و قمع و این مملکت عزیز را از لوث وجود ذات پلید  مانده  به پا خیزید و این اشرار

 آنها پاک کنید.

 

 روید؟ چه هدفی را دنبال کنید به کجا می ها میلیارد صرف مؤسسات خود می ای آقایانی که سالیانه ده

اند م این مؤسسات اثری میاگر فرهنگ امثال مولوی و شمس تبریزی در این کشور حاکم شود دیگر نه از  کنید؟ می

 و نه از صاحب آنها.
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 به فریاد این مردم مظلوم برس ای رهبر معظم انقالب و ای ناخدای کشتی دین و غیرت مسلمین

 نجات بده. (1)اند ی اميال نفساني خود کرده ی عرفا و صوفيه که قرآن را ملعبه و آنان را از فتنه
 

 آیا فریاد رسی هست؟
 

لیهم ع تکریم از این فاسد و مفسد کبیر به معنای حذف فرهنگی اهل بیت عصمت و طهارت برگزاری کنگره برای

 باشد. در این کشور است که در راستای حذف سیاسی آن بزرگوارن در سقیفه می السالم
 

 .لسالمعلیهم ا های مطهر اهل بیت پرست یعنی تخریب بارگاه ساختن بارگاه برای شمس تبریزی صوفی شهوت
 

 کردن قبر این شیطان بزرگ یعنی آباد کردن قبر یزید و معاویه و ابوسفیان و بت پرستان.آباد 
 

 الشيطان وعبادة األوثان،   فمَن  ذهب  إلى  زیارة أحدٍ منهم حيّاً أو ميّتاً فكأنّما ذهب إلى زیارة))

 (1)((.یزید و معاویة و أبا سفيان ومَن أعان أحداً منهم فكأنّما أعان
 

ای را در دارالمؤمنین شهرستان خوی به  خواهند کلنگ ساختمان بت خانه اند و می خیانتکاران بزرگ جمع شده

برای شیطان پرستان داخلی و خارجی  (6)زمین بزنند که در آینده مرکز فساد و فحشاء و عیاشی و رقص و پایکوبی

 .علیهم السالمل بیتای برای تربیت افراد بر ضد معارف اه باشد و از همه بدتر مدرسه

به قصد براندازی معارف قرآن و عترت و در نهایت اصل نظام جمهوری اسالمی داخل  انگلیس مکار و هزار چهره

های ما در شهرها و روستاهای  ها و دبیرستان ی ما در دانشگاه های علمیه مرزهای ما ورود فرهنگی پیدا کرده. در حوزه

 پیدا کرده.ما و در کوچه و بازارهای ما نفوذ 

 آیا فریاد رسی هست

  (7)که ایتام مظلوم آل محمد را از شر این اشرار و این شرار خلق اهلل 

 (8)نجات دهد و در مقام مجاهدین صدر اسالم قرار گیرد؟ 
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 ما نه برای امام باقر و امام صادق علیهما السالمهای بین المللی شدن ا های این مملکت صرف برگزاری کنگره ثروت

 و پیروان صادق آنها بلکه برای دشمنان آن بزرگواران یعنی:

که  (01)سنی متعصب مولویو ( 9)مدعی الوهیت بایزید بسطاميامثال 

ناصبی رجس  غزاليو  (00)ناموسش را در اختیار شمس قرار داد

زندیق و پیروان آنها و صدای ابوسعيد نجس و خرقانی مشرک و 

 تأمل و تأسف دارد.اعتراض کسی بلند نشدن خیلی جای 

 

رسیده همان کس که به ناموس  (21)و شراب خوار (21)و امروز نوبت به اکفر این کفره یعنی شمس شاهدباز

 (  21) و خدای مولوی شد!!! (21)مولوی تجاوز کرد

 

ی کوچک که نصیحت و  اینجانب به عنوان یک ایرانی مسلمان که حق فریاد و اعتراض دارد و به عنوان یک طلبه

به  حوزویان،ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر کار اصلی اوست، به زمامداران، به سران سه قوه، به مراجع تقلید، به 

که  نماعالم خطر می ک های عزیز و مداحان اهل بیت علیهم السالم دانشگاهیان، به نویسندگان و گویندگان، به هیئتی

ات گری که منشأ تمامی انحرافات است نج ی صوفی اگر از خواب بیدار نشویم و ایران را از فتنهاگر دیر تکان بخوریم 

که حتی دیگر نه از اسالم اسمی و نه از قرآن  این خواب به مرگ مبدل می شود و ایران به اندلسی دیگر. ندهیم

 رسمی باقی نخواهد ماند.

 الرسول اال البالغ. يو ما عل

 5173ذی القعده  51                                               

 ی صدر بازار ی اصفهان ـ مدرسه ی علميه حوزه
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--------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 .73اثنا عشریه /  -5

هایي را که به زهـد فرا مي خواند ترویج ... باید حلقه های صوفيه را گسترش داد، کتاب  مستر همفر جاسوس انگليس در ایران: -7

نمود همچـون کتاب احياء  العلوم غزالي، مثنوی موالنا و کتاب های ابن عربي...]خاطرات مستر همفر، ترجمه علي کاظمي، کانون نشر 

 [5731/517اندیشه های اسالمي قم،

 .)ط ـ بيروت( 533/  17بحاراالنوار  ؛177األمالي)للطوسي( النص/  -7

اً أَنْ إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئ»اگر از قولش مى پرسى: اگر از تو پرسند که موالنا را چگونه شناختى؟ بگو:   مثال شمس مي  گوید: از باب  -1

هُوَ »، و اگر از نامش مى پرسى: «أَحَدٌ قُلْ هُوَ اهللُ»و اگر از صفتش مى پرسى: « کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ»و اگر از فعلش مى پرسى: ، «یَقُولَ لَهُ کُنْ فَيَكُونُ

شمس  )مقاالت«.لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»، و اگر از ذاتش مى پرسى: «اهللُ الَّذِى ال إِلهَ إِلّا هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمانُ الرَّحِيمُ

 ،  انتشارات خوارزمي(5733، چاپ دوم، 333ت / شمس تبریزی، مقاال ؛513تبریزی/ 

)مقاالت شمس،  تاریک  تر شوم.  سود ندارد!! مرا رساله خود باید. اگر هزار رساله بخوانم  مرا رساله محمد رسول اهلل و هم چنين مي گوید:

 (.731محمد علي موحد/  تصحيح 

 .73اثنا عشریه /  -1

 کما اینكه این مسائل تحت عنوان سماع کنار مقبره ی مولوی  علي الدوام برگزار مي شود.  -1

 .13حدیقة الشيعه /   -3

صلي اهلل   وَ مَنْ  أَنْكَرَهُمْ  وَ رَدَّ عَلَيْهِمْ  کَانَ کَمَنْ جَاهَدَ الْكُفَّارَ بَيْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ» فرمود:  ق عليه السالمامام صاد ،77اثنا عشریه /   -3

 .« عليه و آله و سلم

 بایزید آمد که یزدان نک منم         با مـریدان آن فقير محتشـم   -3

 (711)مثنوی /  ال الـه االأنــا هـا فا عبــــدون           گفت مستانه عيان آن ذوفنون      

 مثنوی، صفي عليشاه، تحفة االخيار ـ آشنایي با علوم اسالم استاد مطهری.  -51

 ،111و با عبارات واضح تر در نفحات نفحات األنس/  ،537و  537و با اندک اختالف در کلمات سپهساالر  ،177/ 7مناقب العارفين    -55

 انتشارات کتابفروشي محمودی.

 همان.   -57

 همان.  -57

 همان.  -51

 درد مـــن و دوای مـــن     پيــــر مـن و مــــراد من -51

 )مثنوی( شمس من و خدای من         فاش بگویم این سخـن        
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 چکیده:

و انتشار آن در فضاهای مجازی، سؤاالتي   «نگرشي در فلسفه و عرفان»پس از نگارش کتاب بي نظير 

شریف مؤلف بزرگوار آن، مرجع عظيم الشأن شيعه  برای بعضي خوانندگان پيش آمده که به محضر 

ا ایشان با بياني زیبا و شيوا پاسخ فرموده اند محضرت آیت اهلل العظمي صافي گلپایگاني تقدیم شد و 

« عليهم السالم مالک هماهنگي و عدم هماهنگي با مكتب انبياء»پاسخ دومين سؤال را که در مورد 

 است در اینجا تقدیم خوانندگان عزیز مي نمایيم. 

 نورالصادق مطالعه ی دقيق این اثر گرانسنگ را به همه ی عزیزان تأکيد مي کند.

 

 علیهم السالممالک هماهنگی و عدم هماهنگی با مکتب انبیاء 

 و عدم مصونیت از خطا هم در حکماء و هم در فقهاء
 

 «حضرت آیت اهلل العظمي صافي گلپایگاني»

 

 علیهم السالم مالک هماهنگی و عدم هماهنگی با مکتب انبیاء

شود مالک هماهنگى  عرض مى علیهم السالم انبیاء. راجع به سؤال از مالک هماهنگى و عدم هماهنگى با مکتب 2

ـ هماهنگ بودن با ظواهر کلمات و دعوت و  على نبينا و آله و عليهم السالمو عدم هماهنگى با مکتب انبیاء ـ 

 تبلیغات آنهاست.

ان حدیث زببسیارى از سخنان این فرق اقالً به ظاهر با آنها موافقت ندارد، و کیست که نداند زبان وحى و قرآن و 

الدین و دیگران از عرفاء اصطالحى و فالسفه نیست خصوص فالسفه اخیر و اصحاب  ابن فارض و جامى و محیى

حکمت به قول خودشان متعالیه که عرفان و فلسفه را با هم مخلوط کردند و حتى آیات را بر وفق مشارب خود به طور 

 ت را مالحظه فرمایید:عجیبى تأویل نمودند که به طور نمونه بعض این تأویال
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نقل است که حمار را به بدن عزیر نبىّ، و صفا  ((وَ انْظُرْ إِلى  حِمارِکَ))از ملّاعبدالرزاق کاشى در مورد آیه شریفه 

و مروه را به قلب و نفس و غالمین یتیمین را به عقل نظرى و عقل عملى و یتیم بودنشان را به جدا شدن از پدرشان 

 به نفس ((خَلَقَ مِنْها زَوْجَها))به نفس ناطقه کلى و زوج را در  ))خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ(( احدة را درروح القدس و نفس و

 نماید. حیوانى تأویل مى

 گفته است اى العقول السابقة على جميع الممكنات ((فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً))از مالصدرا نقل است که در آیه شریفه: 

 اى النفوس المدبرة لالجرام العالية، فدلت االیة على هذین النوعين من الموجودات الشریفة. ((فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا))

که این تفسیر یا تأویل در حد تأویل مالعبدالرزاق و محیى الدین پرت از لفظ آیات شریفه نیست یعنى اگر فالسابقات 

براى جنس یا به نحوى عهد بدانیم و عقول به قول او سابقه بر جمیع ممکنات را را عامّ بدانیم یا الف و الم در آن را 

ثابت بدانیم ممکن است آیه را به نحو أحد المصادیق یا خصوص عقول تفسیر کنیم، و هم چنین در مدبرات اگر نفوس 

فسیر ثبات آن معانى این نمط تو بدون ا علیهم السالم مدبره اجرام عالیه را ثابت بشماریم، ولى بدون تفسیر از اهل بیت

 جایز نیست و ادعاء داللت آیه بر این دو نوع از موجودات از او بسیار شگفت انگیز است.

و چنان که بعضى در ایاک نعبد... گفته است معنا این است که، همه به اصطالح مشرک و موحد و مسلمان و کافر و 

یارى مى خواهیم. حال یا غرضش این است که از باب وحدت را مى پرستیم و از تو خداپرست و بت پرست فقط تو 

وجود یا از باب اینکه مقصود حقیقى همه در عبادت و استعانت تو هستى و آنکه بت مى پرستد مقصود حقیقى او کسى 

است که مستحق پرستش و قادر بر اعانت است و آن خداست و از باب خطاى در تطبیق و اشتباه مصداق به بت توجه 

هاى ابن عربى در فصوص و فتوحات و  در کتابند ولى معبود و مستعانش همان معبود و مستعان حقیقى  است. مى ک

العه ها را مط تواند خود این کتاب تفسیر او از این کلمات بسیار است و هر کس از اهل اطالع و آشنا به این مطالب مى

 هاى قرآن کریم و نهج البالغه مکتب وحى اسالم و هدایت هاى به اصطالح عرفانى با نماید تا بداند فاصله این حکمت

به حدّى است که توفیق و هماهنگى بین آنها قابل تصوّر نیست فقط براى  علیهم السالم و احادیث و معارف اهل بیت

وقف بالند تمام باشد و م این که حجّت بر همه و خصوص آنانکه به تدریس و تعلیم و تعلم مثل فصوص و شروح آن مى
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 هایى که از این اندیشه و موضع خود را در دنیا و آخرت و )یوم ندعو کل اناس بامامهم( بشناسند و بدانند براى ترویج

 (0)نمایند مسئول و باید پاسخگو باشند.  ها مى

 

 عدم مصونیت از خطا هم در حکماء و هم در فقهاء

مایند ن اى که دارند آنچه را از ادله استنباط مى ر مسایل استنباطیه و اجتهادیهاید مگر فقهاء د . اینکه مرقوم داشته3

شوند و از وقوع در مخالفت واقع مصونیت دارند که از حکماء و اهل معقول  دهند در خطا و اشتباه واقع نمى و فتوى مى

 و فکر و نظر توقع داشته باشید که از خطا مصون باشند.

علمى و فکرى این اقتضاء را دارد و اگر چه قواعد منطق براى مصونیت از خطا در فکر طبع بحث و نظر در مسایل 

 است.

 با وجود این خطا و اشتباه جز از اهل عصمت قابل وقوع بلکه امرى واقع است.

جواب این است که البته فقیه و ارباب فنون دیگر مثل ادیب و ریاضیدان و عالم هیئت منطق و طب و غیرها از خطا 

 ون نیستند.مص

 چنانکه حکیم و فیلسوف هم مصون از خطا نیست.

 فقیه در استنباط خود چون مجاز و بلکه مأمور به تحقیق و اجتهاد است اگر در خطا افتاد معذور است.

اند مسایل الهیات را بررسى نکرد و  اى که آنها معین کرده اما فیلسوف و حکیم اگر تحت هدایت انبیاء و در محدوده

هاى ممنوعه وارد شد و گرفتار  خارج شد و بیش از آنچه از او خواسته شده به تحقیق پرداخت و در محدودهاز آن 

 خطا و فساد عقیده و انحراف شد معذور نیست.

ود ش و این یک واقعیت غیر قابل انکار است که سیر مسالک فالسفه و عرفا لزوماً به مشرب و مکتب انبیاء منتهى نمى

 یابند. یابد بلکه در بعضى یا اکثر موارد از هم جدا شده و فاصله مى نمىو با آن موافقت 
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 پی نوشت ها:

 

 کنيم. فصوص )فص حكمة اماميّة فى کلمة هارونية( را در اینجا نقل مى 71ـ چند جمله از فصّ 5

عبده اصحاب العجل لعلمه بأن اهلل قد قضى االّ یعبد االّ ایّاه و ما حكم اهلل بشىء گوید: فكان موسى اعلم باالمر من هارون ألنّه علم ما  از جمله مى

ن اإالّ وقع فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع األمر فى إنكاره و عدم اتساعه فإن العارف من یرى الحق فى کل شىء بل یراه عين کل شىء فك

لسن و لذا لمّا قال له هارون ما قال رجع إلى السامرى فقال له: فما خطبک یا سامرّى یعنى موسى یربّى هارون تربية علم و ان کان اصغر منه فى ا

گوید( و قال له: انظر إلى الهک فسماه الهاً بطریق التنبيه للتعليم لمّا  فيما صنعت من عدولک إلى صورة العجل على اإلختصاص )و در ضمن مى

ش مى گوید( و اعظم مجلى عبد فيه و اعاله )الهوى( کما قال )افرأیت من اتخذ الهه هواه( فهو اعظم علم انّه بعض المجالى االلهية )و در طى کلمات

 معبود فإنه الیعبد شىء إالّ به و ال یعبد هو االّ بذاته و فيه أقول:

 و لو ال الهوى فى القلب ما عبدالهوى        و حق الهوى ان الهوى سبب الهـــوى

 هواه و اتخذه الهاً فقال: )و اضله اهلل على علم، و الضاللة الحيرة...( باألشياء ما أکمله کيف تمم فى حق من عبداال ترى علم اهلل 

و بالجمله فصوص و کتاب هاى این فرقه مشحون به اینگونه مطالب است که تا شخص خود این سخنان را در آن نبيند باور نمى کند که این 

نا و عقاید اسالميّه آش :سى اظهار شده باشد با وجود این اشخاصى که با معارف قرآن و حدیث و مكتب اهل بيتکلمات و تأویالت و عقاید از ک

 و در ارتباط باشند اینها را سالم العقيده و مستقيم الفكر و عارف بشناسند و الحول و القوة االّ باهلل.
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 اشاره:

جلسه گفتگویي بين علماء حوزه تشكيل داد که عده ای از فضالء  5737دفتر تبليغات اسالمي قم در اسفند 

 حوزه علميه به صورت دعوت عمومي شرکت داشتند.

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

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

 انجام شد.5731)تكمله این بحث( در اردیبهشت 

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

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

 شوند.بهره مند 

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

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.

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

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

 

 (21) سنخیت، عینیت یا تباین؟!

 « حضرت عالمه آیت اهلل حاج سيد جعفر سيدان »
 

  (5) ((إِنَّ اهلل یَفْعَلُ ما یَشَاءُ ))
 

 خالصه جلسه گذشته:

پیرامون این مسأله که حضرت حق فاعل مختار است یا علت تامه )به معنای اصطالحی آن در فلسفه( در جلسه قبل 

 بحث شد. مراد از فاعل مختار نیز به مقدار الزم تبیین شد.

روش بحث ـ که در تکرار آن تعمد داشته و برای تثبیت آن اهتمام داریم ـ تعقل در وحی پس از پذیرش حضرت 

 باشد. حق و وحی به عقل می

 باید به این روش تمسک و در وحی تعقل علیهم السالم برای رسیدن به حقائق معارف و تثبیت مکتب اهل البیت

کرد. در جلسه گذشته و بر اساس روش مذکور آیات و روایاتی که به روشنی به فاعل مختار بودن خدا داللت داشتند 
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د و صرف نظر از تفصیالت و تقسیمات موجود، مفهوم علت مطرح گردید. همچنین به مقداری که مربوط به بحث ما بو

سینا، شیخ اشراق، مرحوم مالصدرا و نیز کتاب نهایه و کتب فلسفی دیگر  تامه و ناقصه تبیین شد و در این مورد از ابن

عباراتی مطرح و روشن گردید مبنای فلسفی صدور معلول از علت تامه ضروری است و معلول از علت خود انفکاکی 

 ندارد.
 

در بحث علت )فالسفه( تصریح دارند که بحث تعاصر مورد قبول ایشان نیست، شما در جلسه پیش نیز به این  م:

مسأله پرداختید و مالزمت بین علت و معلول را که مورد قبول فالسفه است مطرح کردید اما به جهت تعاصر که مورد 

 قبول فالسفه نیست، نپرداختید.
 

ز علت تواند ا عین تعاصر است یعنی وقتی علت تامه از معلولش انفکاک ندارد و معلول نمی همین که فرمودیدس: 

تامه منفک باشد بدین معناست که تعاصر دارند. تعاصر از تالزم و عدم انفکاک معلول از علت جدا نیست بلکه عین آن 

 (2)است.

ث قرار شاره گردید اما این موضوع بعداً مورد بحفرمایید این بحث به تفصیل تبیین نشد و به اجمال ا البته صحیح می

 خواهد گرفت.

 

 معنای ضرورت صدور معلول از علت

 باشد گردد و او قادر به ترک فعل می ضرورت صدور معلول از علت از سنخ ضرورتی که به حکمت خدا باز می

 «فعلله أن ال ی»است و در کنار آن و با آن  «له أن یفعل»نیست، به عبارت دیگر ضرورت و باید در فلسفه به معنای 

رت باشد که خداوند در عین قد مطرح نیست. ضرورت و بایدی که در بحث علیت فلسفی مطرح است از سنخ ظلم نمی

له أن »ه است ن« عليه أن یفعل»بر ظلم کردن از ظلم منزه است و باید عادل باشد. بلکه ضرورت و باید در بحث علیت 

 .«ال یفعل یفعل و له أن
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 «البد أن یفعل»یابد و امکان ترک صدور، وجود ندارد یعنی خداوند  وقتی علت تامه شد صدور معلول ضرورت می

 شود. باشد. برای روشن شدن بحث عبارتی از اسفار مطرح می می

 

 نویسد: مالصدرا مي

انّ الفاعل إمّا أن یكون لذاته مؤثراً في المعلول أو ال یكون، فإن 

تأثيره في المعلول لذاته بل البد من اعتبار قيد آخر مثل لم یكن 

وجود شرط أو صفة أو ارادة أو آلة أو مصلة أو غيرها لم یكن 

ما فرض فاعالً فاعالً بل الفاعل انّما هو ذلک المجموع، ثمّ الكالم 

في ذلک المجموع کالكالم في المفروض أوالً فاعالً إلي أن 

و جوهره فاعالً ففاعليته کلّ فاعل ینتهي إلي امر یكون هو لذاته 

تامّ الفاعلية بذاته و سنخه و حقيقيه البأمر عارض له، فإذا ثبت 

انّ کل فاعل تامّ فهو بنفس ذاته فاعل، و بهویتّه مصداق للحكم 

عليه باالقتضاء و التأثير، فثبت أنّ معلوله من لوازمه الذاتية 

 (7) المنتزعة من المنتسبة إليه بسنخه و ذاته.

شود دو سنخ است یا بالذات مؤثر است یا نیاز به  آنچه مؤثر می

قید آخری دارد در صورتی که نیاز به قید آخری باشد فاعل همان 

قید خواهد بود نه آنچه فاعل فرض شده بود، به عبارت دیگر اگر 

مجموع نیاز به قید آخری نداشته باشد مطلب تمام است و خود او 

اما اگر نیاز به چیز دیگری داشته باشد، باشد.  بالذات فاعل می

مجموع یعنی شیء مفروض همراه با قید فاعل خواهد بود، ولی 

 باالخره فعل باید به فاعل بالذات منتهی شود.
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شود که الزمه علت تامه آن است که معلول تحقق پیدا کند و  با توجه به تقسیمات و توضیحات مالصدرا معلوم می

ت تامه است یعنی اگر ذات علت تحقق داشته باشد معلول نیز ناگزیر محقق خواهد بود. در مقابل معلول از لوازم ذات عل

مستفاد از مدارک صریح وحیانی حاکی از آن بود که خدای تعالی فاعل مختار است و این سخن مانع عقلی هم ندارد. 

 پردازیم. این موضوع میاما قول به علت تامه بودن حضرت حق اشکاالتی در پی دارد که در ادامه به 

 

 پیامدهای فاسد قول به علیت 

 
 ـ مجبور بودن خدا1

الزمه این سخن قول به مجبور بودن خدای تعالی است و اگر خدا را علت تامه بدانیم در فعل حضرت حق جبر الزم 

ود از او صادر ش آید. به عبارت دیگر وقتی ذات مقدس علت تامه باشد، معلول از آن منفک نیست و ضرورتاً باید می

و الزمه این سخن مجبور بودن خدای تعالی است. این مطلبی است که در کتب مربوطه از جمله محاضرات آیت اهلل 

 خویی نیز مطرح شده است.
 

این مطلب را به وضوح و با عبارات مختلف و در موارد گوناگون مطرح کرده است. عین عبارت  آیت اهلل خویي

 ایشان چنین است:

البدیهي ان وجوب وجوده تعالي و وجوب قدرته و انه و من 

تعالي وجود کله و وجوب کله و قدرة کله، ال یستدعي ضرورة 

صدور الفعل منه في الخارج، و ذلک الن الضرورة ترتكز علي 

أن یكون اسناد الفعل اليه تعالي کاسناد المعلول الي العلة التامة، ال 

 نا دعویان:اسناد الفعل الي الفاعل المختار، فل

 األولي: أنّ اسناد الفعل اليه ليس کاسناد المعلول الي العلة التامة.

 الثانية: أنّ اسناده اليه کاسناد الفعل الي فاعل المختار.
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امّا الدعوی االولي فهي خاطئة عقالً و نقالً، امّا االول: فألنّ 

القول بذلک یستلزم في واقعه الموضوعي نفي القدرة و السلطنة 

تعالي، فانّ مرّد هذا القول الي انّ الوجودات بكافّة مراتبها عنه 

الطولية و العرضية موجودة في وجوده تعالي بنحواً علي و أتم، 

و تتولد منه سلسلتها الطولية تولد المعلول من علته التامة فانّ 

المعلول من مراتب وجود العلة النازلة، و ليس شيئاً اجنبياً عنه، 

مراتب وجود النار و تتولد منها و ليست اجنبيه  مثالً الحرارة من

عنها، و هكذا. و علي هذا الضوء فمعني علية ذاته تعالي لالشياء 

ضرورة تولدها منها و تعاصرها معها کضرورة تولد الحرارة من 

النار و تعاصرها معها، و یستحيل انفكاکها عنها، غایة االمر أنّ 

لواضح أنّ الشعور و االلتفات النار علة طبيعية غير شاعرة، و من ا

ال یوجبان تفاوتاً في واقع العلية و حقيقتها الموضوعية، فاذا 

کانت االشياء متولدة من وجوده تعالي بنحو الحتم و الوجوب، 

و تكون من مراتب وجوده تعالي النازلة بحيث یمتنع انفكاکها 

 (1)عنه، فإذن ما هو معني قدرته تعالي و سلطنته التامة.

 

هی است که وجوب وجود خدای تعالی و وجوب قدرت خدا و بدی

اش  اش وجوب و همه اش وجود و همه اینکه خدای تعالی همه

شود که فعل در خارج  نمیقدرت است، همه این امور موجب آن 

از خداوند متعال به صورت ضرورت صادر شود، زیرا ضرورت 

معلول به  بدین معناست که اسناد فعل به خدای تعالی مانند اسناد

 علت تامه باشد نه اسناد فعل به فاعل مختار.
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 پس ما دو مدعا داریم:

اینکه اسناد فعل به خدای تعالی مانند اسناد معلول به علت  اول

اینکه اسناد فعل به خداوند متعال مانند اسناد  دومتامه نیست. 

 فعل به فاعل مختار است.
 

عقالً باطل است زیرا  اما مدعای اول عقالً و نقالً باطل است. اما

قول به علت تامه بودن خدا بر افعالش با توجه موضوعی واقعی 

به آن مستلزم نفی قدرت و سلطنت خدای تعالی است. زیرا قول 

گردد که همه مراتب وجودات اعم از طولی  مزبور به این باز می

و عرضی در وجود خداوند متعال به صورت اعلی و اتم موجود 

 ه طولی وجودات از خدای تعالی متولد میاست و همه سلسل

شود مانند تولد معلول از علت تامه آن زیرا معلول از مراتب نازله 

باشد. به عنوان  وجود علت است و چیزی جدای از علت نمی

 باشد و از او متولد می مثال حرارت از مراتب وجود آتش می

 گردد و چیزی جدای از آن نیست و همین طور است نظایر آن.

بنابراین معنای علت تامه بودن ذات خداوند متعال برای اشیاء 

ضروری بودن تولد اشیاء از او و معاصر و همراه بودن آنها با 

اوست مانند ضروری بودن تولد حرارت از آتش و معاصر و 

همراه بودن آن با آتش و محال است که حرارت از آتش جدا 

غیر شاعر است  باشد. نهایت امر آن است که آتش علت طبیعی
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و روشن است که شعور و التفات موجب تأثیر و تغییری در واقع 

 شود. علیت و حقیقت موضوعی آن نمی

پس در این صورت اشیاء از وجود خدای تعالی به صورت حتمی 

شوند و از مراتب نازله وجود خدای تعالی  و ضروری متولد می

د. بنابراین با کنن شوند و از او به هیچ وجه انفکاک پیدا نمی می

وجود چنین امری قدرت و سلطنت تامه خدای تعالی چه معنایی 

 خواهد داشت؟

 

کنیم  و... اطالق می «قدرة کله»و  «وجوب کله»، «وجود کله»ایشان می فرماید ما به ذات مقدس حضرت حق 

زمه و معنای این تعابیر دانیم. ال دانیم صدور فعل از او را در خارج ضروری نمی ولی چون خدا را فاعل مختار می

دانیم اما در صورتی که او را علت  باشد چون حضرت حق را فاعل مختار می ضرورت صدور فعل از حضرت حق نمی

 فرماید: تامه بدانیم صدور فعل از او ضروری خواهد بود. ایشان در فرق مبنای خود با فالسفه می

معلول به علت فالسفه اسناد فعل را به حضرت حق از قبیل اسناد 

دانیم. به  دانند ولی ما اسناد فعل را به فاعل مختار می تامه می

نظر مرحوم آیت اهلل خویی قول فالسفه هم از نظر عقلی اشکال 

فرماید:  دارد و هم از نظر نقلی. ایشان در تبیین اشکال عقلی می

اگر اسناد فعل به حضرت حق از قبیل اسناد معلول به علت تامه 

آید حضرت حق مجبور باشد و قدرت و سلطنت  می باشد الزم

شود و این نقص حضرت حق بوده و صحیح  خدای تعالی نفی می

 نیست.
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 اراده نیز از اجزاء علت تامه است. م:

شود و علت تامه اصطالحی نخواهد بود. در بحث علت تامه  وقتی اراده مطرح شود خداوند فاعل مختار می س:

 ی او. د است نه به مشیت و ارادهمعلول بالذات به علت مستن

 

طبق تعریف شما از فاعل مختار، علت تامه مجبورخواهد بود در حالی که در آیات و روایات تعریف اختیار  م:

 .((إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدیدٍ))چنین نیست 

دهند. این بحث در ادامه  ار تعریفی ارائه میکنند خداوند فاعل مختار است و از مخت بله فالسفه نیز ادعا می س:

 تبیین خواهد شد. فعالً در مقام بیان سخن مرحوم آیت اهلل خویی هستیم.

 

 سخن فالسفه موقعی درست است که اراده را جزء علت تامه بدانیم. م:

رت حق حض این اشکال را به تفصیل مطرح و بررسی خواهیم کرد. نتیجه سخن مرحوم خویی این است که اگرس: 

را علت تامه )به معنای اصطالحی فلسفی( بدانیم این اشکال پیش خواهد آمد که چون معلول با ذات علت تامه ارتباط 

 دارد و صدورش از علت ضروری است خدای تعالی در صدور خلق مجبور خواهد بود.
 

 پاسخ فالسفه از اشکال جبر بر علت تامه بودن ذات حق
 

ند بدین ا صریح دارند که خداوند فاعل مختار است و شبهه فوق را به احسن وجه پاسخ دادهاگر گفته شود: فالسفه ت

معنا که علت تامه بودن با مجبور بودن تالزم ندارد چه اینکه چیزی در خارج وجود ندارد تا خدا را مجبور کند، مجبور 

 معلول حضرت حق باشد، بطالن این سخن کننده یا باید معلول حضرت حق باشد یا معلول او نباشد، اگر مجبور کننده

تواند او را که در  واضح است زیرا معلول در مرتبه بعد از حضرت حق است و از او استفاضه وجود کرده است  و نمی

مرتبه پیش از خود قرار دارد مجبور کند. اگر مجبور کننده معلول حضرت حق نباشد در این صورت یا چیزی مستقل 

دیگری غیر از خداست. این سخن نیز با وحدت واجب الوجود منافات دارد و باطل است بنابراین  است و یا معلول چیز

 ای تصور کرد تا گفته شود حضرت حق مجبور است. توان برای خدا شیء مجبور کننده نمی
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 آمده است: نهایة الحكمةدر 

 يقلت: معني کونه تعالي فاعالً مختاراً انه ليس وراءه تعالي شيء یجبره عل

فعل أو ترک فيوجبه عليه، فانّ الشيء المفروض اما معلول و اما غير معلول. 

و الثاني محال النه واجب آخر أو فعل لواجب آخر و ادلة التوحيد تبطله، و 

االول ایضاً محال، لالستلزامه تأثير المعلول بوجوده القائم بالعلة المتأخر عنها 

فكون الواجب تعالي مختاراً في في وجود علته التي یستفيض عنها الوجود. 

فعله ال ینافي ایجابه الفعل الصادر عن نفسه و ال ایجابه الفعل ینافي کونه 

 ( 1)مختاراً فيه.

 

معنای فاعل  فرماید: مي رضوان اهلل تعالي عليه بنابراین عالمه طباطبایي

مختار آن است که چیزی نیست تا خدا را مجبور کند. ما قائلیم علت تامه باید 

معلول را صادر کند. در فعل ایجاب است اما این سخن با فاعل مختار بودن 

تواند خدا را مجبور کند. ایشان تصریح  خدا منافات ندارد چون چیزی نمی

شود اما از این سخن  واجب می دارند که وقتی علت تامه شد صدور فعل از او

 شود. توان نتیجه گرفت که خداوند مجبور می نمی

 

فعل خود  کنیم که چون خدای تعالی به عالوه بر بیان عالمه طباطبایی در تبیین پاسخ فالسفه این نکته را اضافه می

اوند فاعل مختار است. به ای هم در کار نیست در نتیجه خد باشد و مجبور کننده آگاه است و از فعل خود راضی می

 عبارت دیگر الزمه مختار بودن سه چیز است:

 ـ آگاهی به فعل0

 ـ رضایت 2

 باشد. توان گفت علت تامه مجبور نمی ـ نبودن مجبور کننده، با این سه شرط می3
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 نویسد: می تعليقه نهایة الحكمةدر 

بل حقيقة االختيار کون الفاعل راضياً بفعله غير مجبور عليه، و 

هذا حاصل في الواجب بتمام معني الكلمة، حيث أنه ال یعقل أن 

 (1)یجبره شيء علي الفعل.

حقیقت اختیار آن است که فاعل به فعل خود راضی باشد و 

مجبور بر آن نباشد، و این در واجب به تمام معنا حاصل است، 

 زیرا معقول نیست که چیزی خدا را مجبور بر فعل کند.

  جواب از پاسخ فالسفه

سی باشد. مختار ک در پاسخ باید گفت: اگر هدف لفظ نباشد، روشن است مالک اختیار، قدرت بر فعل و ترک می

یعنی کسی که بر طرفین فعل و ترک سلطه دارد. با این بیان اگر علتی وجود  «له أن یفعل و له أن ال یفعل»است که 

و از فعل خود رضایت دارد اما قادر به ترک فعل نیست، داشته باشد که در خارج مجبری ندارد به کار خود آگاه است 

در اینجا اختیار به معنای واقعی کلمه صادق نخواهد بود مگر اینکه برای معنای مختار اصطالح جدیدی درست کنیم 

 د.وای در آن نخواهد بود اما اگر مختار را به معنای صحیح آن به کار بریم علت تامه در واقع مختار نخواهد ب مناقشه

 

 ((اءإِنَّ اهللَ یَفْعَلُ ما یَش))کریمه اند؟ معنای آیه  معنا کرده «له أن یفعل و له أن ال یفعل»آیا لغویون نیز مختار را به  م:

 باشد. می «له أن یفعل و له أن ال یفعل»غیر از او 

دارد و کسی هم او صرف نظر از وحی، فهم ما از اختیار چیست؟ چنانچه فاعلی به فعل خود علم و رضایت  س:

کند اما فاعل قادر به ترک فعل نیست در این صورت فاعل به معنای واقعی مختار نخواهد بود اگر فرض  را مجبور نمی

 دهد به فعل خود علم دارد و از آن راضی هست و چیزی هم او را به نور افشانی اجبار نمی کنیم خورشید که نور می

توان گفت خورشید مختار است؟ آیا معنای مختار این است؟ پاسخ منفی است  می کند با این اوصاف از نظر واقع آیا

له »شود آن است که طرفین فعل و ترک در اختیار او باشد و او  باشد آنچه از مختار فهمیده می این معنا صحیح نمی
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 تیار به معنای واقعیاگر برای اختیار اصطالح سازی شود، اخ «عليه أن یفعل»است نه  «أن یفعل و له أن ال یفعل

نخواهد بود یعنی باید گفت بدان معنا خداوند هم مختار است و هم قادر به ترک فعل نیست و دست خدا از این جهت 

شود و انسان در فطرت  دانیم عجز خداوند از ترک فعل نقص است. اختیاری که در لغت مطرح می بسته است و می

اشد ب ترک است و عدم سلطه به یکی از طرفین فعل و ترک نوعی عجز میفهمد به معنای قدرت بر طرفین فعل و  می

 بلکه حقیقت عجز است.

ترک در اینجا سالبه به انتفاع موضوع است بدین معنا که محال است خداوند غیر از صدور معلول، کار دیگری  م:

 انجام دهد فعل حضرت حق بدین شکل باید باشد و غیر از این محال است.

 موضوع که فعلی غیر از صدور معلول از خدا محال است یا خیر بعداً خواهیم پرداخت.به این س: 

 

شود در صورتی که باید بگویید اراده یکی از اجزاء  شما علت تامه را طوری معنا کردید که به جبر منتهی می م:

 شود. شود لذا اختیار ثابت می علت تامه است و وقتی خدا اراده نکند معلول از آن صادر نمی

 مسأله اراده صد در صد درست است و به تفصیل بررسی خواهد شد. س:

 

 گرداند. حضرت عالمه رضایت را به اراده بر می م:

شود که اراده عین علم است و جز علم چیزی نیست  رضایت غیر از اراده است. در مبانی )فلسفه( تصریح می س:

 ارت است از:و آنچه برای شکل گرفتن معنای اختیار الزم است عب

 ـ از خارج مجبری برای حضرت حق نباشد.0

 ـ علم به فعل باشد.2

 ـ رضایت در فعل باشد.3

 اگر این معنا اصطالحی برای اختیار باشد مانعی ندارد اما معنای واقعی اختیار سلطه بر طرفین فعل و ترک است.
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 خداوند قادر مختار است در صورتی که اراده را یکی از اجزاء علت تامه در نظر بگیریم. م:

 دهد نیز انجام دهد یا خیر؟ آیا خداوند قادر است ضد آنچه را که انجام می س:

 

 بله درصورتی که اراده را جزء علت تامه بدانیم. م:

 خداوند مرکب نیست تا جزء داشته باشیم و اراده یکی از اجزاء او باشد. م:

ه باشد بدین معناست که به مطلب فالسف گویند خداوند قادر به ترک فعل می اگر شما قائلید که فالسفه می س:

 اید، عبارتی که در این جلسه خوانده شد به خالف این موضوع تصریح داشت. نرسیده

 

 دانند. را یکی از اجزاء علت تامه میفالسفه اراده  م:

 مطلب را بعد از جلسه به شما بیان خواهم کرد تا انشاء اهلل به صورت خیلی روشن برای شما واضح شود. س:

تا اینجا مشخص شد فالسفه تصریح دارند وقتی حضرت حق علت تامه باشد صدور فعل از او واجب خواهد بود و 

ن وجوب گویند در عی کند. به عبارت دیگر فالسفه می ایت و عدم مجبر کفایت میبرای ثبوت اختیار نیز آگاهی، رض

ای هم در خارج  صدور فعل از خدا او مختار نیز هست چرا که از فعل خود آگاه و بدان راضی است و مجبور کننده

 نیست. 

 در فلسفه باشد حرفی در مقابل این سخن عرض کردیم اگر منظور شما از اختیار خداوند معنای اصطالحی اختیار

نیست اما با این تعریف خداوند به معنای واقعی مختار نخواهد بود زیرا سلطه بر طرفین فعل و ترک با علت تامه سازگار 

 نیست و تضاد دارد.
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 پرسش و پاسخ

 

تعریف نشده است تا سلطه بر ترک نیز جزء « له أن یفعل و له أن ال یفعل»کلمه اختیار در نصوص به معنای  م:

ار است هم با مبنای فالسفه سازگ ((إِنَّ اهللَ یَفْعَلُ ما یَشاء))اختیار باشد. سخن ما آن است که تعریف طبق نصوص باشد. 

 هم با سخن حضرتعالی.

نکه با توجه به ای ((دیریفعل ما ی))، ((شاءیفعال لما )) ،((یَفْعَلُ ما یَشاءُ))سؤال این است که در مدارک وحیانی آمده است  س:

مساوی نیست. تا از این مدارک فاعل « یرید»و « یشاء»استعمال شده و اختیار با « یرید»و « یشاء»در مدارک وحیانی الفاظ 

  (7)(( یخْتَاریَشَاءُ وَیخْلُقُ مَا )) در مدارک وحیانی کلمه اختیار نیز آمده است اوالگوییم  مختار بودن خدا استفاده شود. در پاسخ می

إِنَّ اهللَ ))ی کریمه  گویید چون در آیه شما می ثانياًبه عبارت دیگر هم در قرآن و هم در روایات کلمه اختیار به کار رفته است. 

با این آیه  نیزتوان از آن فاعل مختار بودن را استفاده کرد و ممکن است نظر فالسفه  اختیار مطرح نشده نمی  ((یَفْعَلُ ما یَشاءُ

 گوییم فالسفه تصریح دارند که اراده و مشیت غیر از علم نیست. سازگار باشد. در پاسخ می

 

برد  یعنی اگر بخواهید شما را از بین می (3)((إِن یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ وَ یَأْتِ بخَلْقٍ جَدِیدٍ))در قرآن صریحاً گفته شده:  م:

 دارد. خلق جدیدی ایجاد کند پس نخواستن مشیت

ین از ا ((إِن یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ وَ یَأْتِ بخَلْقٍ جَدِیدٍ))صحیح است اصالً در خود وحی سلطه بر طرفین مطرح است  س:

ل شود طرفین فع شود که خداوند قادر به خلق جدید نیز بوده و انجام نداده است و در نتیجه روشن می آیه معلوم می

 و ترک در اختیار اوست.

 

یر از غ« مشیت»اگر چنین باشد « المشية محدثة»نیز صریحاً آمده است که  یات اهل بیت علیهم السالمدر روا م:

 علم است چون علم حادث نیست.

 بله درست است. س:
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زدید که خود را از بلندی پرتاب کرده پس از پرتاب او به افتادن  اگر به جای مثال به خورشید، کسی را مثال می م:

 دارد و مجبری هم برای او نیست ولی توان ترک هم ندارد. خود علم و رضایت

 بله اشکال مثال فوق این است که قبل از پرتاب اختیار ترک آن را دارد و شما مثال را بعد از پرتاب در نظر می س:

 گیرید، اشکالی ندارد، مثال خوبی است.

ه به اراده تحقق پیدا کنند )اشکالی که در طول اگر اراده را جزء علت تامه در نظر بگیریم در این صورت فعل با توج

گوییم که آیا نفس ذات علت است یا خیر؟ فالسفه قائلند که نفس ذات علت است  بحث مکرر مطرح شد( در پاسخ می

آید، اما چنانچه ذات مع االراده و المشیة علت باشد اشکالی ندارد  ای در کار نیست در این صورت جبر پیش می و اراده

شود و به  در این صورت ذات مختار است و به مشیت او فعل محقق می (3)((ا قَضىَ أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُن فَيَكُونُإِذَ))

 توانند چنین دانند نمی شود در نتیجه ذات مختار خواهد بود، اما چون فالسفه اراده را عین علم می مشیت او ترک می

 بگویند.

 

 معنا کنید. «یجب استناد الصدور الي اهلل»را به  «یجب الصدور»م: 

 اند. زده «صدور»را به نفس « یجب»و  «یجب الصدور»گویند  خیر فالسفه صریحاً می س:

 

 گویند خداوند اراده دارد وجوب صدور را باید توجیه کرد. وقتی فالسفه در جای دیگر می م:

 این اشکالی ندارد. «استناد الصدور بهیجب »گویند:  اگر فعلی از فاعلی صادر شد همه می س:

 

 گردد، فرض می توان بحث کرد یکی از جهت اراده بود که شما فرمودید اراده به علم بر می از دو جهت میم: 

های  شود علت گردد از جهت دیگر خداوند قادر متعال است فعل خارجی که انجام می کنیم اراده به علم باز می

های تامه که از طرف خداوند است حذف شود، فعل در خارج ایجاد  باشد لذا اگر یکی از علتتواند داشته  متفاوتی می

 شود. نمی

 دهیم؟ شما از دو جهت سؤال مطرح کردید، آیا هر دو را پاسخ س:  



 27                                                                                                             5731/  بهار و تابستان    73و  73فصلنامه نورالصادق /  

 

-------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                               علیه السالمسایت فصلنامه ی نورالصادق 

 

کنیم که چنین باشد. خداوند قادر متعال است  گردد ولی فرض می البته ما قبول نداریم که اراده به علم برمی م:

شود حال اگر یک جزء از علت تامه را بردارد آن  کند و علت، تامه می ها را جمع می انجام کار خود تمام علت برای

 گویید. است که شما می «له أن یفعل و له أن ال یفعل»شود و این همان  در خارج محقق نمی

برای تحقق یک فعل ای را که  فرمایید ذات مقدس حضرت حق که علت تامه است یکی از علل مختلفه می س:

دهد وقتی یکی از علل محقق نشود، علت تامه برای فعل تحقق پیدا نکرده و آن فعل انجام نشده  الزم است، تحقق نمی

له أن یفعل و له أن ال »تواند انجام ندهد. در نتیجه  است پس خداوند با این کار می تواند فعل را انجام بدهد و می

هد د چیز دیگری است و بحث بر سر آن نیست که خداوند اجزاء عللی را ترتیب میگوییم مطلب  در پاسخ می «یفعل

 بلکه بحث آن است که ذات مقدس حضرت حق خود علت تامه است یا خیر؟ 

 

 معنای علت تامه چیست؟ م:

مراد از علت تامه در فلسفه خود خدای تعالی است، محل نزاع آن است که نفس ذات مقدس پروردگار علت  س:

باشد، اگر ذات مقدس علت تامه باشد با توجه به مبانی قطعی فلسفه علت تامه از  خلقت است یا فاعل مختار می تامه

 گویید از بحث خارج است. شود و صدور معلول از آن ضروری است، در نتیجه آنچه شما می معلولش منفک نمی

 

 گردیم فرض کنیم اراده همان علم نیست. به اشکال اول بر می م:

 پس شما از مبنای فلسفه دست برداشتید. س:

 

 کنیم. خیر فرض میم:  

شما یا مبنای فالسفه را انتخاب کنید و بر اساس آن سؤال کنید و یا بر اساس مبنایی غیر از آن سؤال کنید در  س:

 عنی میهر صورت در خدمت خواهیم بود. شما از دو جهت سؤال داشتید و اآلن مجبور شدید به سؤال اول برگردید ی

گویید، اراده ذات مقدس غیر از علم اوست و اراده صفت فعل و حادث است، در این صورت اگر ذات مقدس را با 
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د کند آن فعل بای اش در نظر بگیریم ذات مقدس علت تامه خواهد بود بدین معنا که وقتی خدا فعلی را اراده می اراده

 محقق شود، این درست است.

 توانسته اراده کند و می ولی معنای این سخن آن است که خود ذات می (51)((أَن یَقُولَ لَهُ کُن فَيَكُونُإِذَا أَرَادَ شَيًا ))

توانسته اراده نکند چون اراده فعل او حادث است آنچه ذات مقدس اراده کند حتماً محقق خواهد شد و تخلفی ندارد و 

ای در کار نباشد و یا اراده عین  محقق نشود. اما اگر ارادهکسی قائل نیست بعد از اراده خداوند هم ممکن است فعل 

 علم باشد و علم هم عین ذات باشد، چون ذات ازلی است معلول هم باید ازلی باشد.
 

 تالزم بین معلول و علت به معنای قدیم بودن معلول خواهد بود.م: 

 باشد.آید معلول قدیم  بله تالی فاسد دوم این بحث همین است که الزم می س:

 

 

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

 پی نوشت ها:

 .53حج:  -1

امر دیگر بدون هيچ گونه ارتباطي ميان آن دو نه تنها با عليت فلسفي در تنافي   اگر تعاصر به معنای حصول اتفاقي امری به دنبال -2

جه او به هيچ و و قول به نفي علت تامه بودن ذات حق و فاعل مختار بودن  است بلكه با فعل اختياری هم تنافي و ناسازگاری دارد.

 و اتفاق نمي باشد. به معنای تعاصر 

 .51المرحلة السادسة، فصل  ،771/ 7اسفار  -3

 .17و  15/ 7اصول الفقه  محاضرات في  -4

 .713المرحلة الثامنة، الفصل الثالث/  تعليقة علي نهایة الحكمة،  -5

 .771الحكمة، المرحلة الثامنة، الفصل الثالث/ تعليقة علي نهایة  -6

 .13قصص:  -7

 .53ابراهيم:  -8

 .13آل عمران:  -9

 .37یس:  -11
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 اشاره:

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

و منتشر شد صفحه تنظيم شده که جلد اول آن چاپ  5111اهلل 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

راندازی پرستان برای ب نظيری روشن نموده که بيگانگان و بيگانه و دقت نظر بيقدرت علمي بسيار باال 

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

د اکرده تا به جلوه و جالل خود بيفزاید. از دانشمندان و فرهيختگان حق طلب و آز در این فصلنامه منتشر 

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

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

  و عترت جدا نسازند.

 

 (21)ی فصوص محی الدین در آیینه

 «حاج شيخ مرتضي رضوی حضرت عالمه آیت اهلل»

 

 امروز بعضی ها در اثر پرداختن به افکار محی الدین مسیحی می شوند:

ما در یک تحقیق نتیجه گرفتیم که عامل اصلی آن دو نفر مسلمان که مسیحی شدند و سر از مقام کشیش در آوردند، 

ر سنّی علمی بودن و انسانی بودن اسالم ب تأثیر افکار محی الدین بوده است. امروز که بیش از پیش حقانیت و عقالنیت و

و شیعه و بر مردم جهان روشن می شود، چرا عده ای از اسالم و تشیع برگشته و مسیحی شدند!؟! خون خواری سران 

مسیحی و پیام جالدی شان سوار بر غرّش توپ و موشک شان بر همه جای جهان پخش شده، ماهیت حقوق بشرشان، 

شناخته شده، به حدی که همه مردم سنّی به خوبی آگاه شده و سر عقل آمده اند، چرا تعدادی بل ماهیت اصل تمدن شان 

 شیعه مسیحی می شوند آن هم کشیش مسیحی !؟!
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سنّیان زمانی مرید محی الدین بودند، پیش و بعد از محی الدین نیز پیرو صوفیان دیگر بودند و بدبخت شدند، امروز 

یان رهیده اند و آگاه شده اند. اما تصوف نوپدید و محی الدین گرائی در میان ما به جائی به مقدار زیادی از تخیالت صوف

دین »رسیده که افرادی از شیعه مسیحی می شوند. ماهیت مسلک محی الدین غیر از تخریب قرآن و اسالم و ترویج 

دب و متواضعانه، به مسئولین ، چیزی نیست. همان طور که تصریحات خودش را در اشعارش دیدیم. من با کمال ا«حبّ

صدا و سیما پیشنهاد می دهم: به تحواّلت عقیدتی و فکری که در جامعه رخ می دهد توجه کنند. از جانبی در اثر انقالب 

سخت طرفدار نظام و جمهوری اسالمی اند. در عین حال  (0)«روح اجتماعی مردم»روح دینی زنده شده، مردم به ویژه 

 تنفس روح اجتماعی را می فشارد:شدید راه « تضاد»دو 

 ـ  دین گرائی شدید، در عین لیبرالیسم خواهی .0

 ـ گرایش شدید جوانان به دین در عین حال گرایش شدیدشان به شکستن چهار چوب مکتب.2

 

 هاز نظر علوم اجتماعی با دو نگاه علمی متفاوت می توان به بررسی این دو پدیده پرداخت. نگاه جامعه شناسی و نگا

 اجتماع شناسی آماری .

گاهی یک پدیده اجتماعی را با هر دوی این نگاه ها و با هر دو علم می شود تحقیق و بررسی کرد و نتیجه ی صحیح 

گرفت. اما این وقتی است که ماهیت موضوع، شناخته شود و روشن گردد که ماهیت موضوع، هم ریشه کیفی دارد و هم 

 ی و آمار می تواند در خدمت جامعه شناسی قرار بگیرد و ما را به حقایقی برساند. کمّی . در این صورت اجتماع شناس

در آن چندان نقشی ندارد، چیزی از آمار ساخته نیست بل « کمیت فعلی »اما اگر ماهیت پدیده کامالً کیفی است و 

 پرداختن به آمار، گمراه کننده خواهد بود.

در بستر آماری و اجتماع شناسی شاید در حد قابل قبول و در چشم امروز تحقیقات علمی ما در امور اجتماعی 

انداز بر اینکه بهتر و بیشتر هم خواهد شد، امیدوار کننده است. امّا دو تضاد فوق )که به نظر من اعم و اخص، هم نیستند( 

عمل »است و « ه ای تود»با پرداختن به آمار، قابل بررسی و شناخت نیست. ماهیت هر دو موضوع، ماهیت به اصطالح 
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است. جریان آنها در شبکه رگ های ناخودآگاه شخصیت جامعه است نه در شخصیت فردی افراد. « توده ای عمل کور

 کار آماری عرصه شخصیت افراد است نه عرصه شخصیت جامعه. بنابراین:

 ـ هر دو پدیده، ریشه در عرصه ناخودآگاه دارد.0

 بوط است و نه به شخصیت فردی افراد.ـ هر دو پدیده، به شخصیت جامعه مر2

 اند، نه عمل ـ واکنش است نه کنش.« عکس العمل»ـ بنابراین: هر دو 3

ـ باز بنابراین: موضوع نه تربیتی است که با کنترل خانواده رفع شود، و نه پلیسی است که با تقنین قوانین و اجرای 4

 دانشگاه برطرف شود.آنها، حل شود. و نه علمی است که با تعلیم در مدرسه و 

 «نه ضمیر فردی افراد»ـ و در نتیجه عوامل ایجاد کننده این دو پدیده، چیزهائی است که ضمیر ناخودآگاه جامعه 5

دریافت می کند. نه به طور دانسته و آگاهانه. یعنی جامعه صوفی می شود بدون اینکه تخصص « القائی »آنها را به طور 

باشد. جامعه عشقی می شود بدون اینکه حتی میان عشق به اصطالح آسمانی و عشق زمینی در تصوف و انواع آن داشته 

 توان تمییز داشته باشد. جامعه اصطالحاتی به کار می برد بدون اینکه شناخت فکری در آن داشته باشد. جامعه معجزه

به سوی لقاء اهلل می رود بدون اینکه گرا و کرامت خواه می شود بدون اینکه فرق میان معجزه و کرامت را بداند. جامعه 

 حتی معنی صوفیانه آن را درک کرده باشد. جامعه... جامعه... باالخره در تضاد میان تصوف و تشیع گیر می کند.

است، حضور افراد متخصص در جامعه، برای این « به شخصیت جامعه مربوط»و نظر به ماهیت موضوع که گفته شد 

 5میلیونی،  61می تواند نقشی در آن داشته باشد. در این وضعیت اگر در میان یک جمعیت مسئله نه ربطی دارد و نه 

میلیون نفر متخصص در موضوع داشته باشیم باز کاری از آنها ساخته نیست؛ زیرا اساساً مسئله، مسئله تعلیم و تعلمی 

اه ت گر چه هم با خودآگاه و هم با ناخودآگنیست. تعلیم و تعلم با خودآگاه افراد به تخاطب می پردازد. و هم چنین تربی

مخاطبین سر و کار دارد، اما به هر صورت عملی است بر مخاطب فردی و در مخاطب فردی پیاده می شود و خطابش 

 نه بر جامعه است و نه در شخصیت جامعه. 

ی داشت که دارای در یک جامعه غربی می توان با تربیت افراد مطابق شخصیت سازی مورد نظر مربی ، جامعه ا

تربیت مورد نظر باشد. یعنی در آن جامعه تربیت افراد، تربیت جامعه را نتیجه می دهد. و هر دو یک چیز هستند. زیرا 
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است. لیکن ما می خواهیم دین داشته باشیم، یعنی جامعه مان یک جامعه مکتبی « اصالة فرد»جامعه غربی مبتنی بر 

، مانند است« امر بین االمرین»است مانند مارکسیسم. و یا بر اساس « اصالة جامعه»است. و جامعه مکتبی یا بر اساس 

 اسالم به ویژه تشیع. 

و جان مسئله در این است که عمالً خود جامعه شناسان ما در یک تضاد هستند تا چه رسد به برنامه ریزان امور 

سنامه های گروه ها و احزاب، همگی در تضاد هستند. جامعه و امور اجتماعی . به ویژه مطبوعات، رادیو، تلویزیون، اسا

اه آنچه را درک کنند آنگ« امر بین االمرین»ابتدا باید اینان تکلیف خودشان را برای خودشان روشن کنند و این پایگاه 

 از این ها دریافت می کند، دریافت های غیر متضاد باشد. « القائی »شخصیت ناخودآگاه جامعه به طور 

شود من نمی گویم مسئله صرفاً یک مسئله فرهنگی است ـ با اینکه تهاجم فرهنگی را خطر بزرگ می دانم اشتباه ن

ـ بل می گویم مسئله به اصل مکتب مربوط است و مسئله یک مسئله ی فلسفی )فلسفه به معنی حقیقی نه ارسطوئی یا 

ته با نگاه فلسفی مکتب شناسی به آن پرداخ می پردازند. بل( باید« وجودشناسی و هستی شناسی»دکارتی و... که به 

ود. نمی ش« تضاد برانگیز»شود، تکلیف مراکز و نهادهای القاء کننده، برای خودشان روشن شود. آنگاه القائاتشان 

 شخصیت جامعه یکی از دو جانب تضاد را رها کرده و آن یکی را بر می گزیند و در آن جاری می شود. 

که دچار تضاد نیست باز تخلفات، قانون شکنی ، جرم و جنایت به حد وفور باشد. و  ممکن است در یک جامعه ای

ممکن است در یک جامعه ای که دچار تضاد است این قبیل مسائل کم باشد. اما جامعه دوم بیش از جامعه اول در خطر 

 است. 

یت، قانون شکنی و... بوده؛ اما به در دوران های پیشین همیشه در جامعه ایران، در اثر نظام شاهنشاهی ، جرم، جنا

سقوط اساسی دین و مکتب، منجر نگشت، مکتب )گرچه بدون اجرای مقتضیاتش( باقی مانده و به انقالب ما رسید. امّا 

تضاد کنونی اگر با کمترین جرم و قانون شکنی همراه باشد، باز هم خطرناک است و اساس مکتب را تهدید می کند. 

چنان در طیف گسترده ادامه دارد و روز به روز پر انرژی تر می شود. امیدوارم لفظ القاء و القائات، متاسفانه القائات هم

 در این مبحث به معنی عوامانه آن، گرفته نشود. 
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من که با احزاب، مطبوعات، که یا به بخش خصوصی مربوط هستند و یا به بخش عمومی ای که در اختیار خصوصیان 

 فی بزنم، صدا و سیما را مال انقالب و صدا و سیمای جمهوری اسالمی می دانم، پیشنهاد می دهم:هستند، نمی توانم حر

ـ توجه کنند که به شدت تصوف را در قبال تشیع تبلیغ می کنند بدون اینکه توجه داشته باشند. تصوف به نام 0

نکوهش کرده است. طرفداران نظام که نه تنها تصوف بل عرفان اصطالحی را نیز  )ره(تبلیغ می شود که امام« عرفان»

اکثریت قاطع مردم اند، دچار یک آوارگی فکری شده اند که جنبه ناخودآگاه آن شدیدتر از آوارگی خودآگاهانه آن 

 است. 
 

پخش شد، جناب سرگرد  33که در سال « دایره تردید»ـ به فیلم ها و سریال ها توجه شود. مثالً در سریال پلیسی 2

شخصی هرگونه گناه را انجام داده بود، در نظر مردم به گناهکاری معروف بود. به وقت مرگش نوشته ای زیر می گوید: 

 بالش او یافتند که نوشته بود: خدایا متاسفم که نتوانستم گناهی در خور عفو تو و الیق شأن بخشنده تو انجام دهم.

شود دروازه ی جرم، جنحه، بزه را می گشاید. به بدیهی است این جمله که از زبان جناب مجری قانون صادر می 

 در زدایش آن تاثیری نمی تواند داشته باشد.« دایره تردید»حدی که صدها سریال از نوع سریال 

این قبیل القائات که تقریباً در فیلم ها و سریال های داخلی هست، ایجاد تضاد شخصیتی در شخصیت جامعه می 

دچار بالتکلیفی فردی می کند. که اولی بس خطرناک تر از دومی است همان طور  کند. شخصیت فردی مخاطب را نیز

 که شرح دادم. 

فیلم ها و سریال های خارجی از چنین القائات به ویژه القاء به شخصیت جامعه، تقریباً ندارند ـ البته آنچه که از سیما 

روان شناسی اجتماعی کمی فرق دارد ـ آن  ـ که با« روان شناسی جامعه»پخش می شود ـ و از نظر یک متخصص در 

 سریال های خارجی بهتر از اینگونه سریال های داخلی هستند که نام خدا و دین ورد زبانشان است. 

 امیدوارم نتیجه حرف من این نباشد که نام خدا و دین مورد کم مهری قرار بگیرد و مسئله خراب تر شود.
 

ی این کاال تحت لیسانس فالن شرکت بلژیکی ، تولید م»گانی ( مثالً می گوید ـ در تبلیغات تجاری )پیام های بازر3

، یا فالن شرکت امریکائی و یا فرانسوی و انگلیسی . اگر کسی بنشیند ده ها ساعت به مداحی غربی ها بپردازد، «شود
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رد خودآگاه مخاطب می رود به قدر یک هزارم یک بار شنیدن این پیام، تأثیر منفی نمی گذارد. زیرا این مداحی به خو

و آن پیام تجاری نکته و نقطه را در ضمیر ناخودآگاه مخاطب می کارد. و همچنین آن به ضمیر شخصیت جامعه رفته و 

ایجاد تضاد شخصیتی می کند و این مداحی تنها با افراد مخاطب سر و کار دارد. و همین طور است در مورد فیلم و 

  سریالی که در باال عرض کردم.

من در این مسئله کاری با حرام و حالل ندارم و به قول صوفیان بحثم در شریعت، بدین معنی نیست. بل موضوع 

است. بیماری منفجر کننده تضاد، برای هر جامعه ای خطرناک است خواه جامعه مکتبی « حفاظت جامعه از تضاد»سخنم 

 باشد و خواه غیر مکتبی . 

باید اوقات فراغت مردم را پر کرد تا به »و سیما آگاهم. به ویژه به این اصل: و در این مسئله به مشکالت صدا 

که کامالً نیز درست است. من فقط یک جمله می گویم: از ایجاد تضاد در شخصیت جامعه، باید دقیقاً « ماهواره نپردازند

 پرهیز شود. 

ی همه چیز قابل حل است و ممکن است حتی در این مقال کاری با آوارگی شخصیت فردی افراد، نیز ندارم. یعن

روزی حل شود. اما تضاد در شخصیت جامعه، خطر عظیم است. و در بیان دیگر: هول و هراس از این موضوع آنقدر 

 من را تحت تأثیر قرار داده است که مسائل دیگر به نظرم بس کوچک می آیند. و شاید نظرم هیچ ارزشی نداشته باشد.

 

 تحریف و تأویل:

 پس تجارت»و مراد از  فزال عنهم ما کان في ایدیهم ممّا کانوا یتخيّلون انّه ملک لهم: (7)((:فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمـ ))

 این است آنچه که در دست شان بود و خیال می کردند مالک آن هستند، از دست شان رفت.« آنان  سودی نداشت

بسنده  محی الدین گردن نهند و به ارسطوئیات« ی ـ تصوفی عقل»هدف سرکوبی ارسطوئیان است تا بیایند به مکتب 

نکنند. محی الدین با این تاکتیک )که قرآن را تحریف می کند و به وسیله آن طوری قلمداد می کند که مراد قرآن از 

 آوردن این آیات فقط سرکوبی ارسطوئیان است( توانست مدارس علمی را که آن روز همه علوم حتی ریاضی در آنها

تدریس می شد، از جمله ته مانده مدارس نظامیه را، که منشأ افرادی مثل موسی خوارزمی ها بود، کامالً از ارزش ساقط 

 کند.
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سال به جائی نرسیده و غیر از  511پیش تر به دلیل مجادالت و مباحثات بی ثمر اشعریان و معتزلیان که در طول 

گرفته بود. اکنون محی الدین از فرصت استفاده « قیل و قال مدرسه»قب تکرار مکررات، چیزی در آنها نمانده بود، و ل

هر سه جریان مذکور است، و این عنوان « اهل نظر»کرده هم آنان و هم ارسطوئیان را یکجا مضمحل می کند. مراد او از 

عتزلی کالبد اشعری و م را همیشه با این شمول به کار می برد. اما نظر به اینکه در هنگام نوشتن فصوص چندان رمقی در

 نمانده بود، نوک پیکان او متوجه ارسطوئیان است.

تجارت آنان سودی نداشت. زیرا عمر و استعدادشان را در »برای توضیح این عبارت محی الدین می گوید:  قيصری

سرمایه ی  از ایناین باره ضایع کردند درصدد چیزی بودند که به دست آوردنش برایشان ممکن نبود. آنان می توانستند 

 «.نایل آیند« کشف»عمر و استعداد در پیروی از انبیاء و خدا استفاده کنند، تا بر 

زمان برای محی الدین کامالً مساعد بود تا بتواند هر سه نحله را از میدان خارج کند. با همه سعی و تالش امویان و 

نامیده شود،  «فلسفه اسالمی »در میان سنّیان به عنوان عباسیان هرگز فلسفه ارسطوئی نتوانست )و هنوز هم نتوانسته( 

 کوشش در این مورد کامالً عقیم و بی ثمر مانده بود.

به کار برد، مرادش افراد ارسطوئی هستند که در « فالسفه اسالمی »به طوری که اگر امروز یک فرد سنّی عبارت 

زبان و قلم یک سنّی صادر شود باز مرادش فلسفه ارسطوئی از « فلسفه اسالمی »میان مسلمانان بوده اند، و اگر عبارت 

است که در میان مسلمانان به طور جسته و گریخته پیدا می شد. نه بدین معنی که این فلسفه دین اسالم است، آنطور 

ژه به تشیع یکه صدرائیان امروزی ما با تحکم و کامالً زورگوئی به کار می برند. و این بهتان را بر اسالم و مسلمین به و

می بندند. رفتاری که غلط و ستمگرانه بودن آن برای هر محقق روشن و واضح است، که کامالً خیره سرانه دین و 

مذهب خودشان را وام گیر )آن هم وام گیری در اصول و پایه های دین( و مونتاژی معرفی می کنند. چیزی که سنّیان 

د مگر موفقیت هانری کربن در مأموریتش، زیرا شیعه نیز تا زمان مأموریت زیر بار آن نرفتند. و اینگونه خیره سری نبو

 است دچار نگشته بود. « تیشه به ریشه خود»او به چنین نادانی که مصداق 
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ساله اشعری و  511« قیل و قال»این ناکامی ارسطوئیات در جامعه اهل سنت از یک طرف، و خستگی مردم از 

ین را به حدّی موفق و گستاخ کرده بود که آشکارا آیات قرآن را تحریف کرده و بر سر معتزلی از طرف دیگر، محی الد

 آنان می کوبد و همگان را به تصوف مخصوص خود دعوت می کند. 

 

انواع و گونه های مختلف مجاز، استعاره و کنایه و استخدام لفظ در معانی، در هر زبان و بیان  تأویل و تحریف:

هست و این یکی از هنرهای مهم و شیرین کننده زندگی برای بشر، و نیز از عوامل مهم برای ارائه افکار انسان، است. 

جراحی »توضیح داده ام که امّی یعنی « حکمت متعالیهنقد مبانی »آمده است در « امّی »قرآن نیز به زبان کامالً مردمی و 

ب واج»است. پس کالم قرآن نیز در مواردی قابل تأویل و در مواردی « ریاضی هندسی نشده»، زبانی که دچار «نشده

اوند داست که چون خ ((عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى))است. بزرگ ترین و همه جانبه ترین تأویل در قرآن در مورد آیه « التأویل

 جسم نیست تا روی تخت بنشیند تأویل می کنیم که مراد از عرش سلطنت و اِعمال قدرت، از جانب خداوند است. 

و مناسبت میان معنی حقیقی و مجازی ، الزم است. و اگر با « علقه»اما در مجاز که زمینه تأویل است وجود یک 

و دیگر نمی تواند عنوان تأویل را داشته باشد. و این یک  می شود« تحریف»فقدان علقه، دست به تأویل بزنیم، مصداق 

 بین المللی است در هر زبان.« اصل»

 

وقتی می توانیم ادعا کنیم که فالن لفظ به معنی حقیقی خود به کار نرفته، که معنی ظاهری آن یا با  و مهم تر اینکه:

شد. در غیر این صورت، خروج از معنی ظاهری ، سازگار نبا« مسلّم»اصول دین منافات داشته باشد و یا با یک فرع 

 است. این نیز یک قانون و قاعده اجماعی جمیع بنی بشر است.« تحریف»باز مصداق 

اینک هر آدم عاقلی که به رفتار محی الدین با آیه های سوره نوح، توجه کند، به وضوح در می یابد که فاقد هر دو 

 .شرط مذکور و درست مصداق اتمّ تحریف است
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اجازه بدهید تکرار کنم که مریدان محی الدین )صدرائیان روز، صدرائیان مدرن( اگر این کار او را   فقط یک مثال:

تحریف نمی دانند لطف کنند یک مثال برای تحریف بیاورند. تا ما محجوب ها و محرومان از کشف و شهود، معنای 

ن ند. اگر بتوانند چنین مثالی را بیاورند، متحریف را بفهمیم. مگر حضرات دوست ندارند دیگرانی مثل ماها را هدایت کن

یکی مرید سینه چاک مالصدرا خواهم بود و او را به عنوان مرشد اصغر و محی الدین را به عنوان شیخ اکبر خود، انتخاب 

خواهم کرد. این سخن را کامالً به جدّ عرض می کنم. و اگر از آوردن تنها این یک مثال عاجزند )که سخت عاجزند( 

 بردارند، و بیش از« حرم اهل بیت علیهم السالم»این « قم»دست از سر از سر تشیع، دست از سر حوزه علمیه،  دست

این )مانند محی الدین و مالصدرا( به تحریف اسالم و تشیع، ادامه ندهند. طالب جوان را به وسیله اصطالحات به ظاهر 

 شیرین و شیوا و در باطن سمّ آلود، گمراه نکنند. 

 

 صه سخن محی الدین درباره قوم نو::خال

ـ ظاهر عالم، ظاهر خداست و باطن عالم، باطن خداست. ظاهر انسان، ظاهر خداست و باطن انسان، باطن خداست 0

است. و وحدت « واحد»)هو الظاهر و الباطن( و این ظاهر و باطن در عین کثرت، واحد نیز هستند. و کثرت، ظاهر این 

 ین کثرت و کثرت در عین وحدت.باطن آن. ـ وحدت در ع

 

ـ اگر به باطن عالم که همان باطن خداست توجه کنید، باید او را تنزیه کنید که با هیچ چیز شباهت ندارد. و اگر به 2

ظاهر خدا توجه کنید، باید او را تشبیه کنید، شبیه عالم و اشیاء عالم ـ بل عین عالم و اشیاء عالم ـ بدانید و چیزی را از 

 لب نکنید. )محی الدین دو اصل فوق را ـ به نظر خود ـ پیش تر به ویژه در فص آدم، مسلّم کرده است(.او س

 

ـ اما این تنزیه و تشبیه بدین صورت نباید باشد که بدین توجه تنزیه، و بدان توجه تشبیه شود. بل باید همیشه 3

ی توضیح )او این اصل را نیز در همین فص نوح«. و التشبیهجمع بین التنزیه »تشبیه و تنزیه به طور آمیزه به هم، باشند ـ 

 داد(.
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ـ نوح در دعوتش جمع مذکور را نکرد، باطن را تنزیه می کرد، ظاهر را تشبیه. گمان نکنید نوح فقط به تنزیه معتقد 4

عمل می کرد. بل او نیز ـ به نظر محی الدین ـ « وحدت وجود»بود و خدا را تنزیه می کرد در این صورت او بر خالف 

که در باال بیان شد، عمل « توجه»و هم تشبیه، لیکن بر اساس دو به وحدت وجود قائل بود. خدا را هم تنزیه می کرد 

 انجام نمی داد. « آمیخته»می کرد و آن دو را 

 

ـ هر دو کار نوح و هر دو برنامه اش، با عکس العمل آن قوم مواجه شد. زیرا وقتی که او به باطن و تنزیه می  5

او به ظاهر عالم و تشبیه می پرداخت، باطن قوم از دعوت  پرداخت، ظاهر آن قوم از دعوت او می رمید. و هنگامی که

 او می رمید. و لذا دعوت او را نپذیرفتند.

 

ـ البته گمان نکنید که دعوت او را مطلقاً نپذیرفتند. بل آن را لفظاً رد کردند و عمالً پذیرفتند؛ زیرا خود نوح به 6

طن و تشبیه جداگانه به محور ظاهر، دو امر جدا از دعوت می کرد. تنزیه جداگانه به محور با« حجاب»و « ستر»

است و هو القرآن. که با یکی کردن تنزیه و تشبیه، « امر»در حالی که حقیقت، یک «. فرقان»همدیگر هستند و مصداق 

 حاصل می شود. 

 

احل د برای طی مرـ آن قوم ماهیت دعوت نوح را فهمیدند که این مرد ما را به فرقان دعوت می کند، اگر بپذیریم بای7

 کمال از این فرقان تا رسیدن به قرآن هفت شهر را بپیمائیم چه بهتر که در لفظ و شفاه دعوت او را رد کنیم.

 

ـ آنان انگشت به گوش می کردند و سر و صورتشان را می پوشانیدند تا پیام او را نشنوند. امّا این کارشان در واقع  3

دعوت می کرد اینان نیز این چنین چشم و گوش « حجاب»و « ستر»و خودش به عین عمل به دعوت نوح بود. زیرا ا

 شان را مستور و محجوب کردند، تا به قول قیصری زودتر به لقاءاهلل برسند. 
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ـ خود نوح مطابق آیه ـ به نظر محی الدین ـ آنان نیز در ظاهر کالمش ذمّ و نکوهش کرده اما در باطن کالمش 9

 بوده اند.« عارف»ت که قیصری تصریح کرد: آن مردم مدح و تمجید کرده اس

 

 اکنون مقصّر کیست؟
 

یافتند، یا یک دریافت و فهمیدن  هیچ کس نه قوم و نه نوح. آن مردم نقص مهمی در دعوت نوح می پاسخ:

خودآگاهانه، و یا دست کم دریافت و فهمیدن ناخودآگاهانه و احساس روانی . نوح نیز پیامبر خداست و مطابق دستور 

 خدا تنزیه را از تشبیه تفکیک می کرد. پس مقصر فقط )نعوذ باهلل( خداست. 

ه ی یهودیت می رسد؛ زیرا در مواردی از تورات بدین ترتیب محی الدین در اینجا به اصل اصیل و شناخته شد

تصریح شده که مردم یهود با خدا در رقابت بوده اند. خدا بر علیه آنان نقشه می کشید و آنان بر علیه خدا، که لفظ عربی 

می شود. و لذا قیصری به این مکر تصریح می کند. و خود محی الدین در سخنان آتی خود روی این موضوع « مکر»آن 

 زرگ بحث خواهد کرد. ب

اما محی الدین هیچ وقت و در هیچ بحث ظاهر مسئله را رها نمی کند. انصافاً او نابغه ی بزرگی است. در ادامه بحث 

طوری سیر می کند که دست از مقصر بودن قوم بر نمی دارد. و اگر جان سخن او را در این مورد بخواهید، می گوید 

همان طور که می گوید: نوح در ظاهر «. دن، و مقصر نیست در عین مقصر بودنقوم مقصر است در عین مقصر نبو»

ممدوح بودن در عین مذموم بودن، و مذموم »کالمش آنان را نکوهش کرد و در باطن کالمش، مدح و ستایش شان کرد. 

رش دعوت نوح در پذی«. »کافر بودن در عین مؤمن بودن، مؤمن بودن در عین کافر بودن»، «بودن در عین ممدوح بودن

 «. عین رد آن، رد دعوت نوح در عین پذیرش آن

میزه ای از به آ»را متهم می کند که  ا تحکم و قلدری تمام پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلماما ابن عربی که ب

ه وجه نمی کند کرا نیز به همین معنی مورد نظر خود می گیرد، عمداً ت« قرآن»و لفظ « تنزیه و تشبیه دعوت می کرد

با تبر، تفکیک میان کفر و ایمان را باز کرده است. این همه آیات و احادیث، بل  صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبر اسالم

اساس و پایه و جان دعوت او همین تفکیک بوده و هست. و این همه شهید و شهیدان از حمزه سید الشهداء، از یاسر و 
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مین تفکیک، جان داده اند. نه برای چیز دیگر. خدا نیز بهشت و دوزخ را برای همین تفکیک، سمیه تا به امروز، برای ه

 از هم تفکیک و از اصل، جداگانه آفریده است.

 محی الدین می گوید: نوح آن قوم را مدح کرد. 

 

 مي گوید:  صلی اهلل علیه و آله و سلم اما قرآن به پيامبر اسالم

ا قَلِيالً * إِذًا لَّأَذَقْنَکَ  ثَبَّتْنَاکَ لَقَدْ کِدتَّ تَرْکَنُ إِلَيْهِمْ شَيْ))وَ لَوْ لَا أَن 

 (7)ضِعْفَ الْحَيَوةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمُ َّ لَا تجَدُ لَکَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ((.

اگر نبود عصمت از ناحيه ما ميل مي کردی به سوی کافران ميل 

ـ در آن صورت مي چ شاندیم بر تو دو برابر )عذاب کردن اندکي 

کافران( در دنيا و دو برابر آن در آخرت. آنگاه نمي یافتي در قبال 

 ما هيچ یار و یاوری . 
 

را مداح قوم کافر ـ بل قومی که سمبل کفر است ـ قرار می دهد. پس از آن که او را  اما ابن عربی نوح علیه السالم

می کند. همان طور که موسی و هارون را موظف به تقدیس گوساله   و بت پرستی معرفی« وحدت وجود»معتقد به 

 پرستی می کند. 

 

 اختالط در سخنان آتی محی الدین:

« فی الجمله مؤمن»و نیز « مردمی با فهم»همان طور که در سطرهای باال بیان شد، ابن عربی در سخنانش قوم نوح را 

نامید. اما در سخنان و عبارت های آتی که خواهد آمد، او « عارف»معرفی کرد به حدی که قیصری مشعوفانه آنان را 

روش موجب شده که هم کالم خودش و هم شارحان در شرح  روی نوارِ نادانی و مقصر بودن آنان پیش می رود. این

مراد او دچار اختالط شود. ابتدا مطابق نظری که این نابغه را در حد زیاد دچار غلط نویسی و یا تناقضات، نمی کند 

 عبارت او را می آورم و ترجمه می کنم آنگاه روش شارحان را، که می توان گفت در بستر نظر دوم است. 



 41                                                                                                             5731/  بهار و تابستان    73و  73فصلنامه نورالصادق /  

 

-------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                               علیه السالمسایت فصلنامه ی نورالصادق 

 

ا وَ أَنفِقُواْ مِمَّ)) ـ فزال عنهم ما کان في ایدیهم مما کانوا یتخيّلون انّه ملک لهم. و هو في المحمدیيّن ل:نظریه او

 :(1)((جَعَلَكمُ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيه

پس آنچه قوم نوح گمان می کردند که ملک شان است از دست شان رفت، در حالی که در مورد محمدیین فرموده 

 «.از آنچه شما را در آن جانشين خود قرار داده ایمانفاق کنيد »است 

 

فهم مستخلفون فيه و هو  (6)فاثبت الملک لهم و الوکالة هلل تعالي فيه، (1)((أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونىِ وَکِيلًا)) ـ و في نوح

 (7)وکيلهم:

پس مالکیت را برای آنان اثبات کرده  «که اخذ نكنيد غير از من وکيلي »و )نیز( در مورد )قوم( نوح فرموده است 

که وکالت خدای متعال در آن باشد. پس آنان مالک هستند و در مالکیت، جانشین خدا هستند )که از نو خدا وکیل شان 

 است(.

 

 مالک الملک. کما قال الترمذی : ( 3)ـ فالملک لهم و ذلک ملک االستخالف و بهذا کان الحق

مالکیت استخالفی است و به همین جهت )که ملک استخالفی است( مالک الملک پس ملک، ملک آنان است و این 

 اصلی خداوند است. همان طور که ترمذی گفته است.

 

چون قوم نوح ایمان نیاوردند )گرچه عمالً ایمان آورده بودند و نوح مدح شان کرده بود( آنچه را  توضیح: خالصه:

رفت در حالی که باید می دانستند مالکیت شان استخالفی است. همان که گمان می کردند ملک شان است از دست شان 

طور که قرآن هم خطاب به مسلمانان، و هم خطاب به قوم نوح گفته است که مالکیتِ شما استخالفی است. همان طور 

 که ترمذی )صوفی  دیگر( این مالکیت استخالفی را توضیح داده است. 
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 اشکال های این نظر:

. و با هیچ تقدیر، و توجیه، و حتی با هیچ «هو في  المحمدیين...»معلوم نیست که می گوید « هو»ضمیر ـ مرجع 0

تحکمی ، نمی توان برای آن، مرجع تعیین کرد. و حضور این ضمیر در همه نسخه ها هست و کسی مدعی عدم آن در 

 نسخه ای ، نشده است.
 

 معنی« استدالل»را به « مال»و « ره آورد فکر نظری »را به « ولد»ـ محی الدین در این مبحث در یک سطر باال 2

کرد و گفت: مال و ولد رهبران آن قوم، یعنی تفکّر نظری و غیر شهودیشان و نتیجه این تفکرشان، نمی دهد مگر خسارت. 

ن تفکر گوید: آرا نیز به همین معنی گرفت، و در اینجا نیز باید سخنش روی همان نوار باشد و ب «فما ربحت تجارتهم»

نظری و آن استنتاجات نظری که آنان می کردند از دست شان رفت، و آنان نمی دانستند که مالک اصلی قوّه نظر و نتایج 

 نظری ، در اصل در مالکیت خداست. 

 

 ان که هیچ جائی برای مدح کردن نوح علیه السالمـ این نظر به شدت قوم نوح را جاهل نشان می دهد به حدی ناد3

 نمی ماند. و این با سخن خود محی الدین تعارض بل تناقض دارد.
 

اهیت با م یح تفاوت ماهیت دعوت پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلمـ ابن عربی در اینجا در مقامِ توض4

باید  ست. پسا صلی اهلل علیه و آله و سلم ، و در مقام بیان تفاوت های آن قوم با امت پیامبرعلیه السالمدعوت نوح 

ـ که مراد قوم نوح است، ـ در مقام شرح تفاوت دو مردم باشند نه در « فی نوح»و عبارت « فی  المحمدیین»عبارت 

مقام شرح مشترکات آن دو. یعنی امت اسالم چون هم از فکر نظری و هم از شهود استفاده می کند خلیفه خدا است و 

نمی پردازد. اما قوم نوح تنها مالک و دارای فکر نظری بودند و از شهود تنها به تفکر نظری که صرفاً ظاهربینی است 

بهره نداشتند لذا آن فکر نظری هم از دست شان رفت. پس مالکیت مسلمانان بر ابزار شناخت، یک مالکیت استخالفی 

بر ابزار شناخت است که هم باطن وهم ظاهر، هم فکر و هم شهود، هر دو به آنان رسیده است. اما مالکیت قوم نوح 

 مقید به قید وکالت بود و هنوز بخش دیگر ابزار )شهود( هم چنان در اختیار خدای وکیل بود، که آن نیز نتیجه ای نداد.
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ـ ابن عربی همیشه اشعریان، معتزلیان و ارسطوئیان غیر صوفی ، را سرکوب کرده است. مطابق این نظر اول، این 5

و سرکوب می شود. و چون همین جای سخنش به اصطالح درست سرِ بزنگاه « وهشنک»فصل از کالم او، خالی از این 

 است. از او بعید است که بدون کوبیدن آنان، رد شود.

 

ـ مطابق این نظر اول، جائی در جریان سخن محی الدین برای این سخنان نیست، او برای چه چیز، این چند سطر 6

ارد؟ اما مطابق نظر دوم )که شرحش خواهد آمد( او درست در یک جریان را آورده است؟ چه ربطی به جریان کالم او د

 واحد پیش می رود.

نظر اول، قدری از تحریفات محی الدین می کاهد )تحریفاتی که خواهد آمد( لیکن کالم او را تهی از معنی و لغو، 

آن هم به طول چند سطر و با  می کند که مانند یک جمله معترضه نامربوط به طور سرسری در میان کالم آمده باشد

 تمسّک به آیات. و در عین حال باز اشکاالت برطرف نمی شود و به شرح باال دچار اشکال است.

 

قیصری و خواجه پارسا، هر دو نظر را در مد نظر گرفته اند و جریان کالمشان مختلط شده، به حدی  نظریه دوم:

که پارسا گیج مندانه گاهی به این دیوار و گاهی به آن دیوار می زند، گاه مسلمانان را خلیفه خدا و گاه خلیفه اقوام 

را نگه می دارد، این بخش از کالم ابن عربی را با پیشین و از جمله خلیفه قوم نوح می داند. اما قیصری افسار بحث 

 بودن و بی ربط بودن می رهاند. « معترضه»سطرهای پیشین پیوند می دهد و این بخش را از 

شرح فارسی که فص نوحی را در وسط رها کرده است در این مبحث تشریف ندارد. شرحی که کارش ترجمه سخن 

ار صوفیان تصوف فارسی درهم آمیزد، در این مبحث که هم کالم محی الدین شارحان باشد و آنها را با اقوال و اشع

 سخت مشکل است و هم چیزی از گفتار شارحان به سهولت به دست نمی آید. بهتر است حضور نداشته باشد.

اکنون بخش مورد نظر از کالم محی الدین را مطابق نظر دوم )که در حقیقت عین نظر محی الدین است و عالمه 

صری رجل پرآوازه ی مکتب او همین را ستون فقرات بحثش قرار داده است( با همان روال پیشین، شرح داده و پیش قی

 برویم:
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، ترجمه این عبارت« فزال عنهم ما کان في ایدیهم مما کانوا یتخيّلون انّه ملک لهم»یک نگاه دیگر به عبارت او: 

و هیچ اشکال ادبی در آن دیده نمی  «است از دست شان رفتپس آنچه خيال مي کردند ملک شان »چنین می شود: 

 شود.

همان طور که قیصری می گوید: یعنی سرمایه عمر و استعدادشان )فکر نظری ( را که خیال می کردند مالک آن هستند 

 ـ و در حقیقت مالک اصلی خداست ـ از دست دادند.

 

 اما محی الدین بالفاصله می افزاید:

 است. صلی اهلل علیه و آله و سلم در حالی که آن در )مالکیت( امت محمد ين:ـ و هو في المحمدیّ

 

چیست؟ مرجع این ضمیر چیست؟ این عبارت ابن عربی به حدی غلط است که با هیچ قاعده و قانون « هو»مراد از 

و « نبودن او عرب»گمانه نیز، قابل توجیه نیست، به طوری که شائبه و « اشتغال»و اصول و ادبیات، حتی با قاعده ادبی 

 (9)را تقویت می کند.« بومی اسپانیائی بودنش»

و  است« ما»بر می گرداند. اما در اینجا می گوید: مرجع ضمیر یا همان « ما»قیصری در شرح سطر باال، ضمیر را به 

 است.« علم حقیقت و کشف»یا 

و استعداد قوم نوح، مال خودشان نبوده و  قیصری به روشنی می داند که در صورت اول، معنی چنین می شود: عمر

 نیست بل مال محمدیّین است. و این غلط است.

 کشف»قوم نوح اهل ظاهر بودند و فاقد کشف و شهود، و خیال می کردند که مالک  و در صورت دوم چنين مي شود:

چوبین  غیر ممکن است. زیرا پای استداللیان« کشف حقیقت»هستند در حالی که به وسیله فکر نظری ، نیل به « حقیقت

می  دی از شهود و مشاهده، عملبود. قوم نوح )مانند اشعریان، معتزلیان، شیعیان و ارسطوئیان غیر صوفی ( بدون بهره من

 لمصلی اهلل علیه و آله و س کردند. زیرا مکاشفه و مشاهده تنها مال محمدییّن یعنی )به قول صوفیان( اوحدیان امت محمد

 است. و در نتیجه قوم نوح نه تنها به جائی نرسید، بل همان فکر نظری را نیز از دست داد. 
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دانست. که در لفظ عبارت محی الدین « کشف و شهود»را همان « هو»ضمیر  در این نظر دوم می توان و باید مرجع

باشد. همان طور که پیش تر در موارد متعدد دیدیم و همان طور که از « المعنی فی بطن الشّاعر»نیست. گر چه مصداق 

 ارد. ت زیاد ددکتر پورجوادی نقل شد، غلط نویسی محی الدین، یکی دو تا نیست و ابن عربی از اینگونه تعبیرا

 

 را با آیه زیر مستدل می کند:« مکاشفه و مشاهده»و « کشف و شهود»ابن عربی مالکیت محمدیین بر آن 

و انفاق کنيد از آنچه خدا شما را در )که خطاب به محمدییّن می فرماید:(  :((وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفينَ فيهِ))ـ 

 است. آن جانشين خود قرار داده

 پس محمدییّن خلیفه خدا هستند. 

 

اما در حق نوح و قومش می فرماید: غیر از من وکیل دیگر،  قيصری : :((أَالَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُوني  وَکيال))  ـ و في نوح

 بر نگزینید.

 

 پس ثابت کرده مالکیت را برای آنان، و وکالت را برای خداوند متعال. ـ فاثبت الملک لهم و الوکالة هلل تعالي  فيه:

 

 تأمل:

ـ به طور خالصه نظر محی الدین این است که آیه ی باال امت اسالم را خلیفه خدا می داند و آیه دوم قوم نوح را 0

مالکی که مالکیتش مقید است  مالک می داند اما با این قید که خدا در همان مالکیت آنها وکیل شان باشد. و خلیفه با

 فرق دارد، و این مقید بودن، همان محرومیت از کشف و شهود است. 

در بخش قبلی از سخنش با لحنی قاطع مالکیت قوم نوح را با بیان مطلق، مطلقاً رد کرد و مالکیت را مطلقاً مال 

وضیح ت»لکیتش مقید است. این را می توان محمدییّن دانست و در اینجا آنان را نیز مالک می داند لیکن مالکی که ما

 دانست نه غلط، گرچه عبارتش خیلی فلج است.« استدراکی 
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آیه باال به طور نص در امور مالی بحث می کند و ربطی با شناخت شناسی یا کشف و شهود ندارد. محی اوالً: ـ 2

یشه، کار او تبدیل محکمات به متشابهات و تبدیل می کند و همه جا و هم« متشابه»الدین محکم ترین آیه قرآن را به 

 تبدیل متشابهات به محکمات است.

آیه خطاب به مشرکین مکه )قریش( است که شامل عتبه، ابوجهل و سایرین که بدون اسالم و ایمان از دنیا  ثانياً:

ه، آمد« کافّة للناس»رفتند، نیز هست. و از این دیدگاه که قرآن کتاب جاوید است و رسالت جهانی دارد و با عنوان 

ل بودائی ، هندوئی ، مسیحی و یهودی به دنیا خطابش متوجه مردمان غیر مسلمان امروزی هم هست که نه محمدی ب

 می آیند و از دنیا می روند. 

 

 در سوره حدید می فرماید:

امِنُواْ بِاهللِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكمُ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ))

لَكمُ ْ لَا  وَ مَا*  فَالَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنكمُ ْ وَ أَنفَقُواْ لهَمْ أَجْرٌ کَبِيرٌ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  وَ الرَّسُولُ یَدْعُوکمُ ْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكمُ ْ وَ قَدْ أَخَذَ 

 ( 51)((مِيثَاقَكمُ ْ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِينَ.
 

آیا ابوجهل و امثالش از محمدییّن هستند؟! آیا مردمانی که همین امروز مسلمان نیستند و مورد این دعوت قرآن 

 ند، از محمدیّین هستند!؟!هست

« مؤمنین»است. او تنها با مشاهده لفظ  ((إِن کُنتُم مُّؤْمِنِينَ)) آنچه محی الدین نتوانسته معنایش را بفهمد جمله اخیر

گمان کرده خطاب آیه متوجه مؤمنین است. اتفاقاً این لفظ دقیقاً بر علیه نظر اوست. می فرماید: ای کافران ایمان بیاورید... 

 اگر اهلیّت و لیاقت و سعادت ایمان آوردن را دارید. 

در میان شما ایمان آورده و انفاق می کنند، برایشان اجر به ویژه بر جامعه مشرک قریش می گوید: آن تعداد اندک که 

 اگر توان مؤمن شدن را دارید، شما هم ایمان بیاورید.   ((إِن کُنتُم مُّؤْمِنِينَ))بزرگی هست. 
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آیا )مطابق بحثي که در باال در مورد تأویل و تحریف گذشت( این کار محي الدین در مورد این آیه باز تحریف 

 است؟!.نيست؟! تأویل 
 

ر از ای بنی اسرائیل غی»ـ اساساً آیه دوم نیز در مورد قوم نوح سخن نمی گوید و خطاب به بنی اسرائیل است که 3

اما ابن عربی چگونه پس از تحریف آیه و کشانیدن آن به معنی مورد نظر خودش، «. من وکیلی ، خدائی انتخاب نکنید

 2ح این پرسش، آیه ما بعد آن را نیز در کنار هم مشاهده کنید آیه های پیام آن را متوجه قوم نوح می کند؟ برای توضی

مَلْنَا ذُرِّیَّةَ مَنْ حَ * وَ ءَاتَيْنَا مُوسىَ الْكِتَابَ وَ جَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنىِ إِسْرَ ءِیلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونىِ وَکِيلًا))سوره اسراء:  3و 

مي گوید: چون بني اسرائيل از نسل همراهان نوح بودند پس مراد آیه شامل خود  ((.مَعَ نُوحٍ  إِنَّهُ کاَنَ عَبْدًا شَكُورًا 

 قوم نوح هم مي شود.

 

 اما دو اشکال در این برداشت هست:

( موضوع سخن محی الدین آن مردم هستند که پیام نوح را نپذیرفتند و در طوفان مردند. اما بنی اسرائیل همان طور 0

که در آیه آمده از نسل افراد یا فردی )به نام سام پسر نوح( بودند که به نوح ایمان آورده بودند. و این رفتار رندانه ابن 

 عربی یک تناقض دیگر است. 

 

طور که در اوایل همین فص از قول محی الدین و شارحان، اشاره شد، مطابق نظر محی الدین هر پیامبری ( همان 2

با دعوتی ماهیتاً متفاوت از ماهیت دعوت پیامبر دیگر آمده است. و به نصّ آیه، این پیام که در تورات نوشته شده، حدود 

 وم نوح ندارد.تردید ربطی به احوال ق سال بعد از نوح آمده، پس بی 3111
 

 می فرماید:  خلوقات می داند، خطاب به امت عیسی علیه السالمـ خداوند همه جا و همیشه خودش را وکیل کل م3

ال تَقُولُوا ثَالثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اهلل إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ  ))

فِي الْأَرْضِ وَ کَفى  بِاهلل  یَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما

 .(( وَکيالً
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نیز درست مانند قوم نوح بوده و هستند. تنها فرقشان این است که آنان برای  علیه السالم پس بنابراین امت عیسی

اینکه زودتر به لقاءاهلل برسند بال خواستند، یا کاری کردند که نوح نفرین کند و بال بیاید، و عیسویان به جای بال خواهی 

محی الدین به نتیجه سخنش  را ایجاب می کند و« وحدت در سرانجام»، «وحدت در ماهیت»رفاه طلب شدند. اما 

 توجه نکرده است.

 

سوره نساء می  032ـ  030ـ همان محمدییّن نیز مخاطب و موظف شده اند که خدا را وکیل خود بدانند، آیه های 4

 فرماید:

وَ هلل مَا فىِ السَّمَاوَاتِ وَ مَا فىِ الْأَرْضِ وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِینَ أُوتُواْ ))

قَبْلِكُمْ وَ إِیَّاکُمْ أَنِ اتَّقُواْ اهلل وَ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ هلل مَا فىِ  الْكِتَابَ مِن

وَ هلل مَا فىِ *  السَّمَاوَاتِ وَ مَا فىِ الْأَرْضِ وَ کاَنَ اهلل غَنِيًّا حَمِيدًا

 ((السَّمَاوَاتِ وَ مَا فىِ الْأَرْضِ وَ کَفَى  بِاهلل وَکِيالً.

 به طوری نصّ است که محی الدین هم نمی تواند آن را تحریف کند. «إِیَّاکُمْوَ »در این آیه لفظ 

 

نیز مخاطب و مکلّف است که خدا را وکیل اخذ کند.  ـ عالوه بر محمدیّین خود محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم6

 آیه های اول سوره ی احزاب، چنین است:

عِ الْكافِرینَ وَ الْمُنافِقينَ إِنَّ اهلل یا أَیُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اهلل وَ ال تُطِ))

کانَ عَليماً حَكيماً وَ اتَّبِعْ ما یُوحى  إِلَيْکَ مِنْ رَبِّکَ إِنَّ اهلل کانَ 

 ((.وَ تَوَکَّلْ عَلَى اهلل وَ کَفى  بِاهلل وَکيالً ـبِما تَعْمَلُونَ خَبيراً 

 سوره احزاب می فرماید:  43و آیه 

الْكَفِرِینَ وَ الْمُنَفِقِينَ وَ دَعْ أَذَئهُمْ وَ تَوَکَّلْ عَلىَ اهلل  وَ وَ لَا تُطِعِ ))

 ((.کَفَى  بِاهلل وَکِيلًا
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 و در سوره مزّمّل می فرماید:

رَّبُّ المَشْرِقِ وَ المَغْرِبِ *  وَ اذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا))

 ((.فَاتخِّذْهُ وَکِيلًالَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ 

 

 بنابراین محی الدین )مطابق هر دو نظر( آشکارا آیات قرآن را تحریف می کند.

آیا اینجا جای ناله و گریه و فریاد، نيست؟! که یک مسلمان در مقابل این تحریفات هوار بكشد آن هم نه از دست 

ن بس کنيد اینقدر اسالم و تشيع را زیر پاهای نازنيمحي الدین بل از دست صدرائيان و این صوفيان نوپدید، و بگوید 

تان پامال نكنيد ـ ؟ هر شيعه ای که بر این مصيبت توجه کند و از آن مطلع شود، اگر گریه نكند و از دست صدرائيان 

 فریاد بل هوار نكشد، شيعه نيست. 

ر کشف هی تکرار می کنند: شیخ اکب بعضی ها بر اساس اغراض و منافع شخصی شان و برخی دیگر به دلیل نادانی شان،

کرده و شهود کرده و این سخنان را بر اساس کشف و شهود گفته است. اگر کشف و شهود این است پس کشف و شهود 

علی محمد باب چه اشکالی دارد؟! تقصیر یا اشتباه و یا انحراف علی محمد باب در چیست؟! کجای اقوال، ادعاها و بافته 

عقاید محی الدین نمی یابید؟! هر اصل یا نکته ای که در نظریه های باب نشان دهید، من متعهد می شوم های او را در میان 

 همان را از سخنان نصّ و بیّن محی الدین برایتان نشان دهم.

 

 ؟!«باء محی الدین تجرّ و باء الباب التجرّ»آیا 

خدایا ملک من اعظم از »تجلّی می کرد، می گفت: قیصری در این مورد ادامه می دهد: ابویزید گاهی که خدا بر او 

ملک توست چون تو مال منی و من مال تو، پس من ملک توام و تو ملک من هستی ، و چون تو عظیم و اعظم و ملک 

 «.من هستی پس تو از ملک خودت عظیم تر هستی که من باشم

 این هم جناب بایزید صوفی با تصوف فارسی ، که مالک خدا می شود!!!

 



 51                                                                                                             5731/  بهار و تابستان    73و  73فصلنامه نورالصادق /  

 

-------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                               علیه السالمسایت فصلنامه ی نورالصادق 

 

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

 پی نوشت ها:
 

 اوایل بخش دوم.« نقد مباني حكمت متعاليه»، رجوع کنيد به «شخصيت جامعه»و « روح اجتماعي»و « روح فردی»ی  درباره -5

 51بقره:  -7

 .31و 31اسراء:  -7

 .3حدید:  -1

 .7اسراء:  -1

 در شرح پارسا لفظ تعالي نيامده و به جای فيه،فيهم، آمده است. -1

 شرح قيصری به جای فيه فيهم، آمده است.در  -3

 رجوع کنيد، برگ های آغازین مجلد اول. -3

 .3ـ  3حدید:  -3

 مراد از ميثاق موضوع معروف عالم ذرّ است. -51
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 چکیده:

 

جامعه اسالمي از قرن دوم هجری به بعد گرفتار بحران فكری مي شود و عقاید مختلف از 

وارد « بيگانه»افراد متفاوت ارایه مي شود در این بين یک بحران فكری از عناصری 

 جهان اسالم مي شود. 

رح مسایل جدیدی مط بر بنياد دیني سایه مي اندازد و « فلسفه»در قالب « تفكر یوناني»

 موافقين و مخالفين به بحث و مناظره مي پردازند.و 

حضور فلسفه و تفكر یوناني در کنار وحي و شریعت اسالمي این سوال را مطرح مي  

 وجود دارد؟ « فلسفه»و « دین»کند که چه نسبتي ميان 

در نزد غزالي به یكي از جدال های فكری « فلسفه»و « دین»تضاد و ناسازگاری ميان 

تبدیل شده و جریانات فكری و دیني پس از خود را بشدت تحت  تأثير  درجهان اسالم 

 قرار مي دهد.

در این مقاله نظریات غزالي بر عليه فالسفه بررسي مي شود تا نكات ضعف فلسفه بيشتر 

 نمایان شده و شناخت بهتری از فلسفه حاصل شود.

ان را به قسمت آخر قسمت اول این مقاله در فصلنامه قبل منتشر شد و اینک توجه عزیز

 آن جلب مي نمایيم.

 

 غزالی رسواگر فلسفه

 )قسمت دوم(

 «استاد راهنما و مشاور: کریم زارع، شبنم سپه»

 

 اشکاالت غزالی بر برهان صدیقین ابن سینا 

غزالی در مسئله سوم و چهارم بحث خداشناسی فلسفه را زیر سؤال می برد و مطرح شدن اینگونه مطالب از فالسفه 

 حیله و تزویر برای فریب مردم می داند و انتقادات تندی به برهان معروف صدیقین ابن سینا دارد.را 

 

 عنوان مسئله سوم:

 آشکار ساختن حیله فالسفه در اینکه خدا آفریدگار جهان است در حالیکه منکر خدا هستند. 
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 عنوان مسئله چهارم:

 )عجز فالسفه از اثبات صانع(.نشان دادن ناتوانی فالسفه از اثبات وجود آفریدگار 

 

 اشکال به نامعقول بودن علت نخستین ـ 2

از نظر محمد غزالی موضع ابن سینا و فالسفه که ضمن پذیرش قدمت عالم درصدد یافتن علت و مبدئی برای آن هستند، 

 نامعقول تر از سخن ملحدان است.  

ابن سینا بر این عقیده بود که خداوند خالق ازلی عالم است. یعنی جهان آغازی ندارد و قدیم است، غزالی اشکال می 

 نیازی به خالق دارد؟کند وقتی عالم قدیم باشد چه 

 

 ـ ناتوانی فالسفه از اثبات وجود آفریدگار صانع1

 اثبات وجود خدا با کدام برهان؟ 

نیست، بلکه نیازمند به برهان است. ولی ابن سینا منکر ارایه برهان برای خدا می باشد  شناخت خدا و اثبات او بدیهی

 و می گوید:

 ( 5)«ليس عليه برهان محض ألنه ال سبب له»

 خدای تعالی چون علت ندارد، برهان بر وجود او نمی توان، اقامه نمود. 

 

 توضیح

نتیجه است و اگر در موردی، اوسط، واسطه در اثبات قوام برهان به حد اوسط است و اوسط همواره علت علم به 

 (2)نتیجه و سبب علم به آن نباشد، اصالً برهان نیست.

اگر علم به علت داشته باشیم برهان، برهان لمّی و مفید یقین خواهد بود. پس تنها برهان لمّی است که مفید یقین است، 

 (3)جه یعنی ثبوت محمول برای موضوع حاصل می گردد.یعنی برهانی که در آن از راه علم به علت، علم به نتی
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اما اگر برهان انّی باشد، یعنی معلول حد وسط قرار گیرد و علت، حد اکبر باشد، در این صورت علم یقینی حاصل 

نمی شود، زیرا ثبوت اکبر برای موضوع یعنی اصغر هنوز ثابت نیست و در نتیجه ثبوت خود اوسط معلول هم برای اصغر، 

 (4)نی نخواهد بود. یقی

 اشکاالت برهان صدیقین ابن سینا از بزرگان فلسفه

برهان صدیقین )وجوب و امکان( ابن سینا، از جانب بزرگان فلسفه هم مورد اعتراضاتی واقع شده و تأیید اشکاالت 

 غزالی محسوب می شود:

 مالصدراـ 2

 الف( مالصدرا برهان ابن سينا را به دليل آن که بحث مفهوم وجود در آن آمده است، صدیقين نمي داند و مي نویسد: 

و ليس « منهج الصّدّیقين»هذا المسلک أقرب المسالک الي »

بذلک کما زعم، ألنّ هناک یكون النّظر الي حقيقة الوجود و هيهنا 

 (1)« یكون النّظر في مفهوم الوجود.

این روش، نزدیكترین روش به شيوه صدیقين است اما آن چنانكه »

پنداشته شده صدیقين نيست، زیرا در برهان صدیقين، نظر به حقيقت 

وجود است، در حاليكه در اینجا )برهان شيخ( نظر در مفهوم وجود 

 « است.

ا را اثبات می کنند. از نظر چون مفهوم وجود، غیر از حقیقت وجود است که صدیقین صرفاً از طریق آن وجود، خد

مالصدرا، برهان ابن سینا مبتنی بر تحلیل خود حقیقت وجود نیست. چون آنچه که قابل تقسیم به واجب و ممکن است، 

نفس حقیقت وجود که خود، معیارِ وجوب و استغناست، نیست، بلکه این مفهوم وجود است که از جهت اشاره به 

 ر ماهوی باشد، به واجب و ممکن تقسیم می شود. موجودی که می تواند ماهوی یا غی

 ب( مالصدرا  دليل ابن سينا را برهان نمي داند بلكه شبه برهان مي نامد:
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و الحقّ أنّ الواجب البرهان عليه بالذّات بل بالعرض و هناک »... 

 (1)« برهان شبيه باللمّي

حقيقت امر این است که واجب الوجود ذاتاً برهان پذیر نيست، 

را واجب، علت ندارد، بلكه بالعرض برهان مي پذیرد )زیرا از زی

لوازم عام وجود به او پي مي بریم( ما در اینجا برهاني شبيه 

لمّي داریم، چون از خود واجب به او پي مي بریم. این برهان در 

 افاده یقين شبيه لمّ است، نه خود لمّ. 

 ابن رشدـ 1

 ابن رشد فيلسوف اندلسي به برهان ابن سينا ایراد مي گيرد: 

تقسیم موجود به واجب و ممکن که مقدمه استدالل ابن سیناست، »

نادرست است. زیرا موجود یعنی چیزی که وجود دارد و آنچه 

  (7)«هست نمی تواند نسبت به هستی و نیستی مساوی باشد.

و قابل تقسیم به واجب و ممکن نیست. هر چند که واجب خود به از نظر ابن رشد وجود مساوق با وجوب است 

 گردد.  بالذات و بالغیر تقسیم می

 

 عالمه طباطباییـ 1

ند این ک پردازد و تالش می سینا شده و به توجیه برهان صدیقین می عالمه طباطبایی هم متوجه ضعف کالم ابن

 گوید:برهان را در ضمن انّی بودن مفید یقین معرفی کند و می 

و هو برهان انّي یسلک فيه من الزم من لوازم الوجود الي الزم »

 (3)« آخر.
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این برهان شيخ از آن قسم برهاني انّي است که در آن از یک 

شود، که البته مفيد یقين  الزم وجودی به الزمي دیگر سلوک مي

 است. 

انّ برهان االنّ ال ینحصر فيما یسلک فيه من المعلول الي العلّة »

و هو ال یفيد اليقين، بل ربّما یسلک فيه من بعض اللّوازم العامّة 

 ( 3)« الّتي للموجودات المطلقة الي بعض آخر و هو یفيد اليقين

 برهان انّي منحصر نيست که در آن از معلول به علت سلوک مي

يست، اما آنجا که از لوازم عاّم موجود، به شود و مفيد یقين ن

 شود، مفيد یقين است.  الزمي دیگر سلوک مي

 

 جوادی آملی  -1

ایشان بر این عقیده اند که چون برهان از امور ذهنی تشکیل می شود چیزی که به ذهن می آید، مانند مفهوم و ماهیت 

ذاتاً برهان پذیر است و چیزی که به ذهن نمی آید، مانند حقیقت وجود، ذاتاً برهان پذیر نیست، مگر از راه سرایت مفهوم 

وجود مانند اصالت، بساطت، تشکیک و ... اقامه می شود، همه از قبیل  به مصداق. پس ادله ای که برای اثبات احکام

برهان بالعرض است، نه برهان بالذات و این مطلب اختصاص به واجب ندارد، چون هر چیزی که حد ندارد، برهان هم 

 ندارد. 

ون ن ندارد. چهمین مطلب، خود دلیل بر آن است که حقیقت هستی و نیز واجب الوجود که هستی صرف است، برها

موجود یا واجب است و یا ممکن و غیر از واجب هر موجودی دارای علت است. پس غیر از واجب هر موجودی را 

وان ت توان با برهان اثبات کرد، امّا می توان با برهان مطلق که همان برهان لمّ است، اثبات نمود، ولی واجب را نمی می

 (01)اثبات نمود. او را با شبیه برهان از جهت افاده یقین
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  مقدمات طوالنی  - 1

سینا این اشکال است که مقدمات طوالنی و مفصلی دارد که پذیرش هر کدام از مقدمات با  بر برهان صدیقین ابن

 شود. اشکاالتی مواجه می

دمات مقهر قدر مقدمات برهان کمتر و واضح تر باشد، استحکام  بیشتری دارد در حالیکه برهان ابن سینا دارای 

 متعدد و طوالنی است.

 

 بحث صفات متأخر از وجوب وجودـ  6

یک اشکال مهم این است که بحث درباره توحید و صفات حق تعالی متأخر از وجوب وجود است. یعنی این برهان 

 باشد. به تنهایی وافی به اثبات توحید و صفات کمالیه واجب تعالی نیست و محتاج به ادلّه دیگری می

 

 فالسفه بر علیه غزالی اقدامات
 

 ـ نگارش کتاب و مقاله بر علیه غزالی 2

فالسفه که ضربات سختی از غزالی خوردند به مقابله برخواستند و برخی مانند ابن رشد که کتابی بر علیه غزالی 

 نوشتند و مقاالت فراوانی بر علیه او نوشته شده است.
 

 ـ توجیه تکفیر غزالی1

 شيرازی در علت تكفير فالسفه توسط غزاليالف( توجيه صدرالدین 

صدرالدین شیرازی مخالفت غزالی با فالسفه و حکم به تکفیر آنان را از سه طریق توجیه کرده است. وی معتقد است 

آنچه در تهافت الفالسفة غزالی به عنوان تکفیر فیلسوفان آمده، یا از باب تقیه و ترس از علمای ظاهربین بوده است یا 

در نظر گرفتن مصلحت دینی و حفظ عقاید مسلمانان، زیرا سخنان برخی از متفلسفان در میان مردم رواج یافته از باب 

نیاز است؛ از این رو، غزالی برای حفظ عقاید عامه، از  بوده و گفته می شده است کسی که فلسفه می داند، از شریعت بی

ن است که غزالی پیش از آنکه به حد کمال و بلوغ معرفت فالسفه بشدت انتقاد کرده است. توضیح دیگر مالصدرا ای
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نایل شود، فالسفه را تکفیر کرد، ولی پس از بررسی مسائل فلسفی و آگاهی از عمق و صحت سخن آنان، توبه کرد و 

 (00)های خود را با آرای آنها هماهنگ ساخت. اندیشه
 

 غرض کتابي ضد فلسفه شناخته شده، به نظر برخي، از ب( تهافت الفالسفة اگر چه نقد فلسفه بوده و از جهت غایت و

 جهت موضوع و محتوا در زمره کتب فلسفي است.

 

 ـ غزالی را جاهل معرفی کردن. 1

غزالی فیلسوف نبوده فلسفه را درک نکرده است. فلسفه را خوب نخوانده بود پیش استاد فلسفه نخوانده بود در این 

 دارد: بیان می« نقدی بر تهافت الفالسفه غزالي»مورد سید جالل الدین آشتیانی در کتاب 

غزالی به جان و عمق فلسفه راه نیافته و خیاالتی را به هم بافته و 

تیز کرده است و اگر نزد استادی زبردست فلسفه می خواند با آنها س

و اشعری گری خود را کناری می نهاد، به عمق فلسفه می رسید 

و آنگاه چنین اشتباهاتی از او رخ نمی داد، که به واسطه ی آنها 

  (02)حکیمان را مورد تکفیر قرار دهد.
 

 ـ تضعیف نمودن غزالی1

 د ابن معاویه یزید قاتل امام حسین علیه السالمباشد که از تکفیر یزی می ترین ضعف غزالی تسنن او شاید مهم

 خودداری نموده است.

 

 پاسخ:

غزالی معصوم نبوده و ایراداتی در عقاید داشته است ولی این روش درستی برای پاسخ دادن به اشکاالت او در 

 که شخصیت و علم او را زیرسؤال ببرند.فلسفه نمی باشد فالسفه باید پاسخ علمی به اشکاالت او بدهند نه این
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دشمنی غزالی در اصل با فلسفه می باشد و هدف او اشخاص نیستند او می خواهد بیان کند که نظریات فلسفه در 

مغایرت کامل با دین اسالم است و انسان را در حد کفر تنزل می دهد و انسان مسلمان نباید در راهی که آلوده به کفر 

 است وارد شود.

 

 نتیجه گیری 

واقعیت این است که مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید، اگر فلسفه واقعاً حرفی علمی دارد باید 

 که می برد. گفته شود فلسفه علمی هست بتواند خودش را معرفی کند وگرنه تعریف فالسفه از فلسفه راه به جایی نمی

 21گر یادگیری آن را برای مردم ناممکن و یا بسیار مشکل بوده و بعد از تواند حقایق جهان را بیان کند و از طرف دی

 شود. سال شاگردی حاصل می

ه های آن را درک نموده و به خوبی بر علی غزالی فیلسوف نبوده او یک متکلم و مدافع اسالم بود که فلسفه و گمراهی

 را نابود کرد.فلسفه قیام نمود و در شکست دادن فلسفه موفق بوده و فلسفه مشاء 

کردند تحوالت علمی  های جدید گروهی از علمای مسلمان قیام می یافت و در مقابل فلسفه اگر راه غزالی ادامه می

 شد. های فلسفه گرفته می شد و جلوی رواج گمراهی بیشتری در جهان ایجاد می
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 شاره:ا

و اندوه در مصائب حضرت در عرفان التقاطي گریه و اشک بخصوص عزاداری و حزن 

ممنوع اعالم شده و کاری از روی غفلت و جهل و ناداني، و این  ء عليه السالمسيدالشهدا

، و مولوی «(له وزر من عمل بها الي یوم القيامه»سنت سيئه را  شمس تبریزی بنا نهاد )که 

بلخي و پيروانش مثل حداد و محمد حسين طهراني و قمشه ای و امثال اینها ادامه دهندگان 

حداد روز عاشورا را به »اند کما اینكه گفته شده و مروجين این مسلک های انحرافي شده 

و نيز از دیگر عارف « شادی مي پرداخت و عزاداران سيد الشهداء را اهل غفلت مي پنداشت

منتشر مي شود چنين « عارف واصل»نمایان زمان ما که کتابهایي برای آنها تحت عنوان 

رام انحرافي را به نقد کشيده و انحرافاتي ثابت شده است. نویسنده ی فاضل این مقال این م

انتقاد شدید عالمه جعفری به مولوی در این موضوع را نيز به پيوست این مقاله تقدیم 

 خوانندگان عزیز نموده است.
 

 عزاداری در عرفان مولوی

 «استاد باقر پور کاشاني»

 

به فراست مشهور و در برگزاری اهل شهر حلب از قدیم شیعه و دارای علماء، محدثین بزرگ، قضات و فقهاء بوده و 

 مراسم تشیّع آزاد بودند.

صاحب مثنوی هم در قونیه ـ که نزدیک حلب است ـ اقامت داشته و هم چند سالی در حلب بوده است. مولوی کم 

و بیش مراسم عزاداری عاشورا را دیده بود و چون این مسأله برایش سخت می آمد، عزاداری اهل حلب را در مثنوی 

 د و از آن به عنوان غفلت یاد نمود. در مثنوی درباره ی صالح الدین زرکوب چنین آمده است:مطرح کر

 جز صالح الدین صالح الدین و بس      نیست در آخـر زمـان فریـاد رس

  

اما صالح الدین پیش از او مُرد و مطابق وصیتش، مولوی جنازه ی او را با رقص و سماع تشییع کرد و به خاک 

  (0)سپرد.
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خجندی را که تقليد کرده است، شمس در مقاالت، شمس  (2)شاید مولوی، در این مطلب از مراد خود شمس تبریزی

 مي پرداخت و بر آنان گریه مي نمود، مسخره کرده و مي گوید: به ذکر مصایب اهل بيت عليهم السالم

شــمس خجنــدی بــر خانــدان پيــامبر صــلي اهلل عليــه و آلــه و  »

ــلم ــا   س ــت، م ــي گریس ــدا    م ــه خ ــي ب ــتيم، یك ــر وی گریس ب

   (3)«پيوست، بر وی مي گرید!

 

شاید نظر مولوی درباره ی گریه و عزاداری بر ميّت،  ریشه در تسنّن او داشته باشد، استاد مطهری و عالمه مالّمحمد 

 (4)طاهر قمي، مولوی را سنّي اشعری مذهب، صوفي، جزء فرقه ی حالجيّه و معتقد به وحدت وجود  دانسته اند.

 

  (1)همچنين استاد مطهری و مرحوم مدرس تبریزی معتقدند که نسب او به ابوبكر بن ابي قحافه مي رسد.

 

 می سراید. (6)...«تشبیه مغفلی که عمر ضایع کند و در نزع بیدار شود و به ماتم اهل حلب »مولوی تحت عنوان 

 تـا بـه شببـاب انـطاکیـه انـدر،        روز عاشــورا، همـه اهـل حلـب

 مـاتـم آن خـانـدان دارد، مقیـم       گرد آیـد، مرد و زن، جمعی عظیم

 شیعــه عـاشـورا بـرای کـربـال       تا بـه شب نوحـه کنند، انـدر بُکـا

 کـز یزید و شمـر دید آن خـاندانبشمرنــد، آن ظلـم هـا و امتحــان        

ــرا و دشت           از غـریــو نعـره ها، در سـرگـذشت ردد، همه صح  پر همی ـگ

 روز عـاشورا و آن افغــان شنیــد       یک غریبـی،  شـاعری از ره رسیـد 

 قصد جست و جوی آن هیهای کردشهر را بگذاشت و آن سو، رای کرد        

 چیست این غم، بر که این ماتم فتاد؟       پـرس پرسـان می شـد انـدر انتقـاد 

ت باشــد کـه بمـرداین  ـاشد، کار خــرد          رئیسـی، زـف  این چنین جمـعی نب
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ام او القــاب او، شرحـم دهیـــد  که غریبـم مـن، شمـا اهــل دِهیـد          ـن

 تـا بـگویـم، مرثیــــه الطــاف اوچیست نـام و پیشـه و اوصــاف او         

 تا از اینجــا، بـرگ و ال لنگی بـرم        مرثیــه سـازم، کـه مــرد شاعـرم 

ه ایآن یکی گفتش، که تــو دیـوانـه ای          ه ای شیعـه، عــدوّ خـاـن  تـو ـن

 مـاتم جـانی کـه از قــرنی به است         روز عاشـورا، نمی دانی که هســت

 پیش مؤمن، کی بود این قصه خـوار        قـدر عشق گوش، عشق گوشــوار

 شهـره تر باشـد، ز صد طوفـان نوحپیش مـؤمن، ماتـم آن پــاک روح         

 

 در شرح ابیات فوق می نویسد: (7)، در کتاب تفسیر و نقد تحلیل مثنویعالمه محمد تقي جعفری

اهالی حلب در روز عاشورا، در باب انطاکیه از بامداد تا به شب، »

جمع می شدند و ماتم خاندان پیامبر صلی اهلل علیه و آله گرد هم 

را می گرفتند. این نوحه و ناله شیعه در روز عاشورا برای و سلم 

حادثه کربال بود. در آن ماتم، ستمگری ها و شکنجه هایی را که 

و شمر بن ذی الجوشن به امام حسین علیه  از یزید بن معاویه

و خاندانش وارد شده بود، به یاد می آورند و از غریو و  السالم

فریادهای آنان، صحرا و دشت پر می شود. در یکی از ایام 

عاشورا، شاعری از راه رسید و آن افغان و شیون را که اهالی 

حلب در باب انطاکیه، طنین انداز کرده بودند، شنید و رهسپار 

هیهای و  میان آن جمعیت گشت و در جست وجوی علت آن

 هیاهو برآمد. 
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می پرسید: آیا شخص بسیار بزرگی از میان اینان رخت بر بسته 

 است؟ زیرا چنین ناله و فریاد دسته جمعی کار کوچکی نیست.

شما که اهل این محل هستید بیایید نام و القاب او را به من شرح 

کنید و به من که بیگانه هستم از نام و پیشه و اوصافش اطالعی 

و من مرد شاعری هستم، تا در اوصاف لطیف و برای  بدهید

 درگذشتش مرثیه بسرایم.

یکی از آن مردم گفت: تو مرد دیوانه و از گروه شیعه نیستی، بلکه 

دشمن خاندان پیامبری، مگر نمی دانی که این روز عاشورا و روز 

ماتم آن جان جهان است، که به تنهایی از یک قرن انسان بهتر 

داستان خونین، داستان کوچکی نیست، عشق گوشواره . این است

 به اندازه عشق گوش به اوست. آری ای بیگانه غافل ...

 پیـش مؤمن، مــاتم آن پاک روح         

  (3)شهره تر باشد، ز صــد طوفان نوح

 

 «نکته گفتن آن شاعر جهت شیعه حلب»

د  ــزـی ـو دور ـی دکی بُد است             گفت آری لیک، ـک ـر اینجا رسـی  آن غم، چه دی

دیـد          گــوش کـرّان، این حکایت را شنیـدچشم کوران، آن خسارت را ـب

 کـه کنــون جامـه دریدیـد از عــزا!          خفتـه بودستیــد، تا اکنــون شمـا

گان  زان که بد مرگیست، این خواب گـران         پس عـزا بر خـود کنید، ای خفـت

ـدانی بجســتروح  ـاییم دست          سلطانی، ز زـن  جامه چـون دَرّیم و چون خ

وده اند          دچون که ایشان، خسرو دین ـب  وقت شـادی شد، چـو بگسستند بـن
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ت، تاختنــد         کنــده و زنجیـــر را  انـداختنـــد  سـوی شـادروان دوـل

 تـو یـک ذره، از ایشـان آگهیگــر دور مُلک اســت و، گه شاهنشهی         

ـرو بر خـودگـری        زان که در انکــار نقـل و محشـری  ور نه ای آگه، ـب

یند، جز این خـاک بر دل و دیــن خـرابت، نوحـه کن          کهنچـون نمی ـب

 پشت دار و جان سپار و چشـم سیر       ور همـی بیـند،  چــرا نبـود دلیــر

 سخــی؟گر بـدیدی بحـر، کو کـف در رخت کو، از پی دیــن فرخی؟        

 خاصه آن کاو دیـد دریـا را و میغ      آنکه جو دید، آب را نکنـد دریغ 

 

 در شرح ابيات فوق مي نویسد: عالمه محمد تقی جعفری

شاعر وقتی که علت گریه و ماتم شیعیان حلب را می شنود، می »

است، ولی کو دوران یزید؟ و کو حادثه ی کربال؟ گوید: بلی صحیح 

 خبر آن حادثه غم انگیز، چقدر دیر به اینجا رسیده است.

حادثه ی حسین به قدری سخت و تکان دهنده بود که چشم 

نابینایان دیده و گوش مردم کر هم آن را شنیده است، شما مگر تا 

ما کنون خوابیده بودید؟ و این خواب غفلت، مرگ بدیست که ش

 در آن فرو رفته اید.

حال که روح یک مرد بزرگ، از زندان دنیا رها شده و رفته است، 

چرا ما درباره ی او، جامه بدرّیم و دست بخاییم. چون آن بزرگوار، 

خسرو دین بود، رفتنش از دار دنیا، که گسستن زنجیر حوادث 

طبیعت است، موجب شادی و وجد است نه اندوه و ماتم. آن 
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ه ایوان دولت ابدی رهسپار گشته اند و کنده و بند و سروران ب

 زنجیر را از دست و پای روحشان باز نموده اند.

در حقیقت اگر تو هشیار باشی، دوران ملک و سروری آنان با 

شهادتشان شروع شده است. و اگر از آگاهی و هشیاری محرومی، 

انتقال برو گریه بر حال خود کن، که کار تو نشان می دهد که منکر 

روح به ابدیت و آستانه محشری. برو گریه بر دل و دین خراب 

کن، که جز این خاک کهنه و تیره چیزی نمی بیند. اگر دل تو 

عالمی، جز این خاک تیره و کهنه را می بیند،  چرا دلیر و دارای 

پشتیبان و چشم سیر نبوده، و جان و حیات را به آن عالم نمی 

 سپارد.

تو دیده نمی شود، اگر به واقع،  دل تو دریای فرخی دین در روی 

دین را دیده است،  پس کو آن کف با سخاوتش؟ کسی که آب را 

دیده است، دریغ از آب نمی کند، به خصوص کسی که دریا و ابر را 

 «دیده باشد.

 

 ن علیه السالمحدّاد درباره گریه ی بر امام حسیموضع جناب 

مریدان و طرفداران افکار مولوی، که تحت تأثیر انحراف فوق الذکر واقع شده است، سید هاشم موسوی حداد می  از

محمد حسین حسینی طهرانی،  یادنامه ای را برای ایشان نوشته اند،  به نام روح مجرد. در باشد که جناب حاج سید 

 این کتاب در حاالت استاد خود، حداد می نویسد:

ــيار       ــداد، بس ــرت ح ــال حض ــزاداری، ح ــه ی ع ــام ده در تم

ــي شــد و چشــمان، درخشــان و    ــرخ م ــره س ــود. چه ــب ب منقل
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نوراني،  ولي حـال حـزن و انـدوه در ایشـان دیـده نمـي شـد،        

ــردم      ــدر م ــود: چق ــي فرم ــود. م ــرّت ب ــاج و مس ــر ابته سراس

غافلند که برای ایـن شـهيد جـان باختـه، غّصـه مـي خورنـد و        

عــالی  ي دارنــد! صــحنه ی عاشــورا، مــاتم و انــدوه بــه پــا مــ

ــاترین مــواطن جمــال و   ــاظر عشــقبازی اســت و زیب تــرین من

سـماء رحمـت و غضـب، و    و نیکـوترین مظـاهر ا  جالل الهی، 

ــیهم الســالم  ــرای اهــل بیــت عل ــور از درجــات و  ب جــز عب

ــدان، و    ــات جاوی ــی ذِروه ی حی ــه اعل ــول ب ــب، و وص مرات

و فنـای  منسلخ شـدن از مظـاهر، و تحقـق بـه اصـل ظـاهر،       

بـه تحقيـق روز   مطلق در ذات احدیت چیـزی نبـوده اسـت.    

. زیـرا روز کامیـابی و ظفـر    شادی و مسرّت اهل بيـت اسـت  

و قبولی ورود در حـریم خـدا و حـرم امـن و امـان اوسـت.       

روز عبـور از جزییــت و دخـول در عــالم کلیّـت اســت. روز    

پیــروزی و نجــاح اســت. روز وصــول بــه مطلــوب غــایی و 

روزی اسـت کـه گوشـه ای از آن را اگـر      هدف اصلی است.

بـه سـالکان و عاشـقان و شــوریدگان راه خـدا نشـان دهنــد      

در تمام عمر از فرط شادی مـدهوش مـی گردنـد و یکسـره     

تا قیامت که بر پا شـود، بـه سـجده ی شـکر بـه رو در مـی       

 افتند.

ه بر آن روز تأسف می خورند آقای حداد گفت: مردم خبر ندارند، و چنان محبت دنیا چشم و گوششان را بسته ک

و همچون زن فرزند مرده می نالند. مردم نمی دانند که همه ی آنها، فوز و نجاح و معامله ی پر بها و ابتیاع اشیاء نفیسه 
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و جواهر قیمتی، در برابر خَزَف بوده است. آن کشتن، مرگ نبود، عین حیات بود. انقطاع و بریدگی عمر نبود، حیات 

 سرمدی بود.
 

 فرمود: شاعری وارد بر مردم حَلَب گفت: می

د               کی بُد است آن غم، چه دیر اینجا رسیدگفت آری لیـک، کــو دور یـزـی

 چشم کوران، آن خسارت را بدیـد           گـوش کرّان این حکایت را شنیـد

و بعضی اوقات از شدت وَجد و در دهه ی عاشورا،  آقای حداد بسیار گریه می کرد، ولی همه اش گریه شوق بود 

سرور، چنان اشک هایشان متوالی و متواتر می آمد که گویی ناودانی است که آب رحمت باران عشق را، بر روی محاسن 

  شریفشان می ریزد.

چند بار، از روی کتاب موالنا محمد بلخی رومی، این اشعار را با چه صوت و آهنگ دلنوازی می خواندند، که هنوز 

هنوز است آن صدا و آن آهنگ و آن اشک های سیالب وار در خاطره مجسم، و تو گویی: اینک حداد است که در که 

 را در دست دارد.« مثنوی»برابر نشسته و کتاب 

 

آنچه را که مرحوم حداد فرموده اند، حاالت شخصی خود ایشان، در آن اوان بوده است که از  باید دانست که:

ده و به فنای مطلق فی اهلل رسیده بودند و به عبارت دیگر: سفر الی اهلل، به پایان رسیده، اشتغال عوالم کثرات عبور نمو

به سفر دوم که فی اهلل است داشته اند. همان طور که در احوال مالی رومی در وقت سرودن این اشعار، و احوال آن 

ی وجه الخَلقی آنها تبدیل به جنبه وجه الحقی  مرد شاعر شیعی، وارد در شهر حلب نیز بدین گونه بوده است که جنبه

 و وجه الربّی گردیده است، و از درجات نفس عبور کرده، در حرم عزّ، توحید و حریم وصال حق، متمکن گردیده اند.

 و اما سایر افراد مردم، که در عالم کثرات گرفتارند و از نفس برون نیامده اند، البته باید گریه و عزاداری و سینه زنی

نوحه خوانی کنند، تا بدین طریق بتوانند راه را طی کنند و بدان مقصد عالی نایل آیند. این مجاز، قنطره ای برای آن 

حقیقت است. همچنان که در روایات فراوان ما را امر به عزاداری نموده اند، تا بدینوسیله جان خود را پاک کنیم و با آن 

  (9)«م.سروران در طی این سبیل هم آهنگ گردی
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  (21): )ره(نقد عالمه محمد تقی جعفری

شاعر مسافر حلب یا جالل الدین از زبان او به آن مردم می گوید: بروید به حال خودتان گریه کنید، زیرا که در »

خواب سنگینی فرو رفته اید. گمان نمی کنم عاقل با ایمانی پیدا شود و این حقیقت را که خواب های سنگین ما، سزاوار 

 ت را از حق تعالی شنیده ام که فرموده است: هزاران گریه ها است، تأملی داشته باشد. این حقیق

 (55)( (فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَ لْيَبْكُواْ کَثِيرًا جَزَاءَ  بِمَا کاَنُواْ یَكْسِبُونَ))

کمی بخندند و بایستی زیاد بگریند، زیرا مجازات اندوخته های 

 آنان چنین است. 
 

مولي جنبه ی عاطفي و مع که گریه و ناله بر حسين عليه السالماموش کنيم اما در ضمن، این حقيقت را هم نباید فر

ندارد که مورد تحقير مافوق عاطفه و احساسات قرار بگيرد، زیرا روشن است که خاک تيره ی گور، آن هم با گذشت 

 هسيزده قرن و اندی، عاطفه طبيعي و گریه هایي را که از احساسات طبيعي فوران مي کند، خاموش مي کند، چنانك

در مرگ پدران و فرزندان خود مي بينيم. بلكه این گریه ایست به حال حق و عدالت، که دستخوش هوای نفس یزید 

نابكار و پيروانش گشته است. بگذارید دفاع انسان ها از حق و عدالت در صورت اشک تحول آور از اعماق جانشان 

ه مي گيرد. نه از رسوم و قراردادهای اعتباری و برآید، تا آشكار شود که حق و عدالت از اعماق جان ها سرچشم

 صوری و زودگذر.

 

 خود جالل الدین مي گوید:

 تـا نگریـد طفل، کـی نوشــد لبنتا نگرید ابــر کی خنــدد چمــن        

 کـه بگریـم، تـا رسد دایـه شفیـق         طفـل یک روزه، همی داند طریـق

 گریه، شیرت رایـگان کـم دهـد بی        تـو نمی دانـی، که دایه ی دایــگان 

 استـن دنیـا، همین دو رشتـه تـاب      گریـه ی ابـر است و سـوز آفتـاب  
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اگر گذشتن و انقراض حادثه ی کربال، بتواند دليلي به عدم لزوم یاد بود آن داستان باشد، حتي جالل الدین هم 

بگوید: تنها به حال خود گریه کنيد، زیرا چنان که داستان خونين کربال گذشته و به سلسله ی ابدیت پيوسته نمي تواند 

 است. هم چنين تبهكاری ها و گنهكاری های ما نيز به حكم:

 هر نفس، نو می شـود دنیـا و مـــا         بـی خبـر، از نـو شـدن انـدر بقــا

 مستمــری مـی نمایـد در جســد        عمر همچونِ جوی نـو، نو می رسـد

 

 گذشته و به پشت پرده طبيعت خزیده است، دیگر جایي برای گریه نمي ماند.

اگر بگویید: گریه توأم با توبه و بازگشت، کثیفی ها و لجن های روح را شستشو می دهد، می گوییم: گریه بر داستان 

ان و انسانیت با دست تبهکاران کشیده می شود، شستشو می کند و نینوا نیز کثافت ها و لجن هایی را که به روی انس

 می گوید: روی انسان را پاک نگه بدارید.

ممکن است شما موضوع گذشتن تبهکاری ها و گناهان را با، این مطلب رد کنید، که زشتی ها و معاصی در اعماق 

طلب را ریه و زاری و توبه داریم، ما همین مجان آدمی رسوب می کند و می ماند، لذا برای زدودن آن، احتیاج به گ

پیش می کشیم و می گوییم: درست است که قصه ی کربال، قرون متمادی درباره ی داستان امام حسین علیه السالم 

است که از پیش چشمان انسان ها گذشته است، اما وجدان تاریخ، این حادثه را که حیات آفرین انسانی است، در 

 نموده و تعیین ردیف خود را در این کارزار مستمر، هر انسان در تمام زندگانی اش خواهان است.اعماق خود حفظ 

البته می پذیریم که داستان کربال و بهره برداری از آن، بایستی هر چه بیشتر و با وضع معقول تر و شایسته تری مانند 

، همچون چراغی فرا راه مردم حق جو و عدالت خواه مشعل فروزان در سر راه کاروانیان زندگی گرفته شود، تا برای ابد

 بدرخشد.

وانگهي جالل الدین دو موضوع فرد و اجتماع را، در این داستان به هم مخلوط نموده و به نتيجه نادرستي رسيده 

زیرا گریه فرد به حال خود موقعی امکان پذیر است که احساس لزوم عده ای از اصول و قوانین برای تکامل  است.

 سالمعلیه ال وحی برای او ثابت شود و سپس به انحرافش از آن اصول، غمناک و گریان شود، اگر داستان امام حسینر
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از آن اصول و قوانین برای اجتماع بود علیه السالم  را بیشتر مورد دقت قرار بدهیم خواهیم دید که حمایت امام حسین

ي پس گریه فرد، فرعروزگاران مثلش را نشان نمی دهد، کشاند. که او را به کشته شدن،  آن هم با آن وضع فجیع که 

 از گریه به حال آن انسان ها است. که برای آنان ضرورت رشد و کمال روحي تثبيت شده است.

 

 اما این گونه که می گویند:

 وقت شادی شد، چو بگسستند بندچون که ایشان، خسرو دین بـوده اند        

 کنــده و زنجیـر را انــداختـنـد ســوی شـاد روان دولـت تاختنـد        

 گر تـو یک ذره، از ایشـان آگـهیدور مُـلک است و گـه شاهنشهـی         

 

مطلب به گونه کامل صحیح و منطقی است و در اخبار معتبر آمده است که در روز خونین عاشورا، با افزایش مصیبت 

لیه ع بیشتر می شد و صورتش گلگون می گشت و ما از شخصیت امام حسین علیه السالم امام حسینو ناراحتی، نشاط 

همان عظمت را سراغ داریم که جالل الدین متذکر شده است و سخنان خود آن شهید راه حق و عدالت، از آغاز  السالم

 خود می گفت: خروج از مکه تا آخرین لحظات زندگانی اش هم این حقیقت را بازگو می کند که

 سَأمضی و ما بِاالْموت عارٌ عَلَی الْفَتی           إذا مـا نَوی حقاً و جاهَدَ مسلِمــاً

دَم وإنْ مِتُّ لَـم ألَم          کَفی بِکَ ذُلّاً أنْ تعیشَ و تُرغمـا  (02)فَـإنْ عِشْتُ لَمْ أـن

 

اسالم است، عاری نیست. با این نیّت و هدف اگر )من می روم و مرگ برای جوانمردی که نیّت و هدف او حق و 

زنده بمانم، پشیمان نخواهم گشت و اگر بمیرم مورد توبیخ قرار نخواهم گرفت. کسی که زندگی کند و خوار گردد و 

 دماغش به خاک ساییده شود، به نهایت ذلّت و پستی تن در داده است.(

بگيرد، که اگر این منطق صحيح باشد، که مردان الهي با ولي جالل الدین این حقيقت را هم مي بایست در نظر 

کشته شدن رو به دیدار خدا مي روند، پس جای شادی و سرور و وجد است، نه جای تأثر و گریه، این نتيجه را هم 

مي توان گرفت که: کشندگان مردان الهي، خدمت بزرگي به آنان انجام مي دهند، که قفس آنان را مي شكنند و مرغ 
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به الم علیه الس در صورتی که جالل الدین از زبان علی بن ابیطالب ان را به عالم ملكوت به پرواز در مي آورند،روحش

 آن کس که به صورت او خدو انداخت می گوید:

 آنِ حقــّی، کــرده ی مـن نیستــی         تـو نگاریــده ی، کف مـولیستـی  

 زجاجه ی دوست سنگ دوست زن بر           نقش حق را هم به امر حـق شکن

 

در مقابل مشیّت مقام ربوبی که برای مدت معیّنی روحی را در کالبد، برای تکامل بیشتر جای داده است، نباید کسی 

را جرأت و جسارت شکستن آن کالبد بوده باشد، مخصوصاً شکستن قفس روحی که نتیجه اش فساد و تباه کردن ارواح 

 تبهکاران، خواهد بود.انسان ها به وسیله 

و داستان عاشورا، حمایت از حق و عدالت و جلوگیری علیه السالم  بنابر مجموع مالحظات گذشته گریه و یادبود امام حسین

 از جرأت و جسارت قفس شکنان می باشد.

سرور و ابتحاج روحانی  یک بيان دیگر درباره ی عدم منافات ميان سرور شهادت و تأثر سایر زنده ها این است که:

برای شکستن قفس کالبد مادی همچنان که جالل الدین گوشزد می کند، نه تنها شایسته ی خود شهدای راه ابدیت است،  بلکه 

انسان های دیگر هم که از این نوع پرواز روحی، اطالع حاصل می کنند، به وصول شهیدان به آن مقام واال، خرسند و شادمان 

 اصلی است که گمان نمی رود فی نفسه، مورد تردید کسی بوده باشد. کسی که آیه:می گردند. این 

))وَ لَا تحَسَبنَ َّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فىِ سَبِيلِ اهلل أَمْوَاتَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ 

 (57)رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ((

)و گمان نکنید که کسانی که در راه خدا کشته می شوند،  مردگانی 

بلکه آنان به زندگانی )حقیقی( رسیده، در نزد پروردگارشان  هستند،

از عنایات الهی برخوردار می گردند( را بخواند،  می فهمد که شهادت 

 یعنی انتقال به حیطه عنایات الهی.
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 فُزتُ و رب)) ارک مبارکش، نفرموددر موقع ورود ضربت جانکاه و مرگزای بر ت علیه السالم مگر خود امیرالمومنین

)سوگند به پروردگار کعبه به آنچه می خواستم، رسیدم( مسلّم است آن روح عالی که در راه خواسته الهی و نجات  (51)((الكعبه

انسان ها از گمراهی و بدبختی، با قفس تن وداع می گوید، و آن را بازیچه لبه شمشیرها و سایر اسلحه های سوزان و برّان قرار 

انسته است گام به ما فوق حیات طبیعی و جهان هستی با آن همه جمال و می دهد به آن قدرت بزرگ رسیده است که تو

 جاللش بگذارد و رهسپار کوی لقاء اهلل و رضوان اهلل در ایام اهلل گردد.

 

 عالمه جعفری تحت عنوان منظره ی عاشورا از دیدگاه های مختلف مي نویسد:

حادثه و یک منظره بوده است ولی همین حادثه درست است که حادثه ی نینوا و منظره ی بی نظیر عاشورا، یک »

 و منظره ی واحد را می توان از دیدگاه های گوناگون مورد درک و تماس قرار داد:

، تخلف مردم را از آن همه سفارشات که درباره خاندان طهارت و عظمت ـ پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم0

ت او صدها بار، چه بوسیله قرآن و چه با گفتارهای شخصی خود، اتکا به فرزندان کرده بود، می بیند که توصیه ها و دستورا

ه خاک نشینان کره ب صلی اهلل علیه و آله و سلم معصومش را که به جهت شایسته بودن به گستردن و تفسیر رسالت پیامبر

و از طرف دیگر چنین قربانی  ی زمین، گوشزد کرده بود، در آتش هوای و هوس دنیاپرستان انسان سوز، زبانه می کشد

برومند ساختن نهال مکتب انسانی که خود بنیان گذار آن است، ضرورت دارد، چنان که خود در این مقدس، برای های 

)حسین از من و من از حسینم( یعنی آن ارتباط میان من و او  (51)((نيو أَنا مِن حس ينٌ مِنّيحُس)) جمله معروف می فرماید:

در آن هنگام که دین جاودان انسانی ـ الهی، دستخوش طوفان های نابود کننده شود، همین حسین است که وجود دارد که 

 ینَ مصباحُ الْهديإنَّ الحس)) عاشورایش چون کشتی نجات بخش، اسالم و قرآن را از غرق شدن نجات خواهد داد، که

 )حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است.( (06)((نة النَّجاةيو سَف

 

ـ فرشتگان و ارواح پاکی که از این خاکدان، به عالم پرواز کرده اند، به این حادثه ی بهت انگیز، که میان آدمیان 2

 اتفاق افتاده است، خیره و مبهوت می نگرند. (53)((وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنىِ ءَادَمَ ))مفتخر به 
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، از سنگر خونین دفاع از حقوق انسان ها، در حال ، سرگرم حضور در بارگاه الهیـ اما خود حسین علیه السالم3

 انجذاب به حوزه جاذبیت بی نهایت بزرگ، با این سروش حیات بخش است: 

عنهُ و  يتناهیعمَلُ بِهِ، و انَّ الباطلَ ال یُال ترونَ انَّ الْحقَّ ال ))ا

)مگر ای انسان ها، نمی بینید  ؛( 53)((الْموت َ اِال سعادة یال اَر يإنّ

که به حق عمل نمی شودو از باطل اجتناب نمی ورزند؟ من مرگ 

در راه دفاع از حق و ریشه کن کردن باطل را، چیزی جز سعادت 

 نمی بینم(. 
 

ـ یزید و پیروانش که شمر جنایت کار جایگاه فاضالب تمام پلیدی های آنان بود، سرشار تمنّاهای حیوانی، غوطه 4

 در دریایی از لذت اجرای پلیدی ها و تبهکاری های پیشوایانش. ور
 

همواره به نیروهای تازه مستند می دانند، حادثه  ـ وجدان آگاه رادمردان تاریخ، که ادامه و بقای اصول عالی انسانی را، 5

 ، می نگرند.کربال را به عنوان یکی از محرک ترین نیرو، برای پیشبرد چرخ اصول و ایده های عالی انسانی

وده و را ویران نم علیه السالم دلیل بارز این نگرش، اقدامات امثال متوکل عباسی بود که فرمان داد، قبر امام حسین

و جای آن را کشت و زرع کنند تا مردم برای گریه محرک در آنجا جمع نشوند. غافل از اینکه مادامی که اصل حق 

و هم مکتبانش،  در درجات مختلف در دل های پاکان  علیه السالم امام حسینعدالت، برای انسان ها مطرح است، قبر 

اوالد آدم با مصالح اصول پایدار انسانیت و با دو دست عقل و وجدان، محکم تر از آن ساخته شده است که به وسیله بیل 

 و کلنگ متوکل ها آسیبی به آنها برسد.
 

ه شدن قفس ها و پرواز ارواح سعادتمند را به اصل نخستین خود، ـ عرفا عینک جالل الدین را به چشم زده، شکست6

 می نگرند.
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ـ در میان این همه عینک های متنوع که برای تماشای حادثه ی خونین کشتارگاه سوزان کربال، به چشم طبقات زده 7

ه نبه ترین دید را بشده است، یک عینک دو جانبه نیز دیده می شود که اگر تیره و تارش نکنند عالی ترین و همه جا

 تماشاگرش نصیب کرده است.

اینان کسانی هستند که عقل و اندیشه مستند به مشاهده ی نمود آن حادثه ی خونین را که چشم گیرترین مبارزه حق 

و باطل و انسانیت و ضدّانسانیت است، می اندازند و ابدیت اصول حیاتی انسان را از آن استنتاج می کنند و در شادمانی 

حی، بی نهایت غوطه ور می شوند هنگامی که احساس پاک و ناب و سازنده ی خود را هم با آن تعقل و اندیشه رو

 هماهنگ می سازند.

ریزش قطرات خون و افتادن سرها و دست ها و پاها و دوخته شدن چشمان حق بين را، با تيرها به دست کساني که 

نند، در دست ندارند مي بينند، مي گریند و آه سوزان از سينه بر کوچک ترین دليل برای بزرگ ترین جنایتي که مي ک

 مي آورند.

مگر این جریان انسان و انسانيت کش را مي توان بدون تأثر عميق، که گریه و ناله نشان کوچک و نارسایي از آن 

لند داد بزنند و با فریاد ب تاثير است، دید و یا شنيد ـ که در جامعه بشری، حالتي مي تواند بروز کند که گروهي بایستند

که ما چه کرده ایم برای چه ما را مي کشيد؟ و چرا در کشتن ما همه ی اصول انساني را زیر پا مي گذارید؟ و آن جامعه 

نتواند برای جنایتي که مرتكب مي شود، دالیل مورد جنایت را رد کند و برای کار خود دليلي اگر چه ظاهری فریبنده 

 تواند بيان کند!ای داشته باشد، ن

آیا برای بر حذر داشتن انسان ها از امكان بروز چنين حالتي بي نهایت شرم آور نباید متأثر گشت؟ این تأثر و گریه 

 (53) «یک حالت بازتابي منفي نبوده بلكه سازنده و نيرو بخش حيات انسان ها است.
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 پی نوشت ها:

 مثنوی، آیت اهلل سيد جواد مدرسي. ـ نقدی بر5

( سلسله 75بود که همگي اسماعيلي مذهب بودند )شناخت مولوی، ناصر نجفي /« بزرگ امير»ـ شمس اهل تبریز و از خاندان معروف 7

 (.111تصوف او به استادش، ابوبكر سلّه باف مي رسد که سنّي مذهب بود )نفحات االنس، جامي/ 

 .75به نقل از خط سوم /   به نقل از مقاالت شمس،  ،33بر مثنوی/  نقدی .735ـ مقاالت شمس/ 7

 .571تحفة االخيار، عالمه مالمحمد طاهر قمي/   ،11«/عرفان» 7ـ آشنایي با علوم اسالمي استاد مطهری، ج 1

 .71/ 1مرحوم مدرس تبریزی  ریحانة االدب، ،577« /در معرفي مولوی» 7ـ آشنایي با علوم اسالمي، ج1

 به بعد.  333ـ مثنوی معنوی، دفتر ششم، شماره 1

ه دـ آیت اهلل سيد جعفر سيدان فرمودند: عالمه جعفری منزل ما آمده بودند و نوشته ای را از بنده خواستند که یكي از مناظرات من در آن آم3

عده ای از متجددان عصر حاضر »ور گفتند: بود، از جمله صحبت مثنوی مولوی شد. وقتي من اشكاالتي را مطرح کردم،  ایشان به من این ط

م ه مولوی را فوق اسالم دانسته، من خواستم با این تفسير و نقد و تحليل، این را برسانم که مولوی جزء ذرّیه ی مسلمين بوده ولي اشتباهاتي

ند: کما این که استاد مطهری در کتاب آشنایي بعد از آن آیت اهلل سيدان فرمود«. دارد و خواستم آن ها را از آن موضعي که دارند پایين بياورم

این گروه که با اسالم »، در قسمت عرفان در مورد نظریه گروهي از متجددان عصر حاضر در باب عرفان مي فرمایند: 7با علوم اسالمي، ج

مي و مقررات اسال ه عليه السالمشتبه عنوان نهضت و قيامي در گذ ميانه ی خوبي ندارند و از هر چيزی که بوی اباحيت بدهد و بتوان آن را

ز اقلمداد کرد به شدت استقبال مي کنند ... و معتقدند که عرفا در عمل ایمان و اعتقادی به اسالم ندارند، بلكه عرفان و تصوف نهضتي بوده 

 ناحيه ملل غير عرب بر ضد اسالم و عرب، در زیر سرپوشي از معنویت ....

« هو»فا، که بعضي از آن ها جهاني است، مي خواهند وسيله ای برای تبليغ عليه اسالم بيابند و اسالم را )این گروه( با تكيه به شخصيت عر

 کنند که اندیشه های ظریف و بلند عرفاني در فرهنگ اسالمي با اسالم بيگانه است و این عناصر از خارج، وارد این فرهنگ گشته است.

 تر از این گونه اندیشه ها است.اسالم و اندیشه های اسالمي در سطحي پایين 

این گروه مدعي هستند که استناد عرفا به کتاب و سنت فقط تقيّه و از ترس عوام بوده است، مي خواسته اند به این وسيله جان خود را حفظ 

 (3/55/33کنند )کالس درس استاد سيدان، بحث تبيين و تمایز مكتب وحي و عرفان و فلسفه، تاریخ 

 .735و  57/731بلخي  تفسير و نقد و تحليل مثنوی جالل الدین محمد - 3

 به بعد. 33ـ روح مجرد/ 3

 ، تفسير و نقد و تحليل عالمه محمد تقي جعفری.57ـ مثنوی مولوی، دفتر ششم، قسمت اول، ج51

 . 37ـ توبه: 55
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مي شتافت، برادرش مرگ را به یاد او آورد و او برای آن ر صلي اهلل عليه و آله و سلم ه سمت جهاد در رکاب پيامبـ هنگامي که اوس ب57

؛ 733، ص73، باب11؛ بحاراالنوار، ج1/533که بي باکي خود را نشان دهد،  این اشعار را خواند )مدینة المعاجز، سيدهاشم بحراني 

 .1/13؛ الكامل في التاریخ، ابن اثير711/ 1تاریخ طبری  ؛1، ح773، ص17، باب11بحاراالنوار، ج

 .513ـ آل عمران: 57

؛ شرح نهج البالغه، ابن ابي 7/5571؛ االستيعاب، ابن عبد البر757/ 7؛ المناقب ابن شهر آشوب1، ح7، ص33، باب15ـ بحاراالنوار، ج51

 .73/ 1؛ اسد الغابه، ابن اثير3/713الحدید

، 537/ 1؛ مسند احمد بنحنبل 5، ح715، ص57باب، 17؛ بحاراالنوار، ج31، ص11، باب73؛ بحاراالنوار، ج573/ 7 ـ ارشاد شيخ مفيد51

 .771/ 1سنن ترمذی

 .75، التجلي االعظم، سيد فاخر موسوی/775؛ االخالق الحسينيه،جعفر البياتي/577، ح17/ 1ـ مدینة المعاجز 51

 31ـ اسراء:53

؛ شرح االخبار، القاضي النعمان 711/ 1تاریخ طبری؛7، ح551، ص71، باب31؛ بحاراالنوار /711ـ تحف العقول، ابن شعبه الحراني/53

 .7/511المغربي

 )با تخليص(. به بعد 733/ 57ـ تفسير و نقد و تحليل مثنوی 53
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 چکیده:

در این نوشتار به بررسي گزارش های تاریخي در مورد ارتحال فقيه صوفي ستيز عالمه محمد  

 علي بن وحيد بهبهاني پرداخته مي شود.

 

 گزارش سید محمد حسین طهرانی در مورد چگونگی ارتحالنقد 

 محمد علی بن وحید بهبهانی

 «استاد سيامک جعفری»
 

 مقدمه 

 مقدمتاً باید خاطر عزیزان را به این نكته توجه داد عالم جليل محدث نوری سفارش فرموده اند:

اگر چیزی یا حکایتی در کتاب عالمی دیدید، اگرچه در نقل آن »

او محذوری نیست و لکن باید تأمل کنید و ملتفت شوید  از آنجا بر

بلکه تجسس نمایید که علمای دیگر مبادا خالف آن را ذکر کرده 

باشند به نحوی که خالف واقع بودن خبر اول ظاهر و مبین 

 (0)«شود.
 

 و هم چنين آقای سيد محمد حسين طهراني نوشته اند: 

استاد فقه و اصول ما در نجف اشرف، حضرت شیخ الفقهاء و 

ـ اعلي المجتهدین عالمه ثانی: آیت اهلل العظمی شیخ حسین حلی 

ـ  به ما توصیه می فرمود: به نقل اقوال اعتنا نکنید اهلل تعالي درجته 

تا خود بروید و آن اصل و مصدری که از آن نقل شده، پیدا کنید 

 و در آن ببینید! 
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مود: ما در نقل اقوال و مطالب از کتابی، چون خودمان می فر

مراجعه می کردیم، دیدیم هفتاد درصد نقل اقوال با واقع مطابقت 

  (2)ندارد.

اگر آقای سید محمدحسین طهرانی به سفارش محدث نوری یا توصیه  با توجه به مقدمه ی فوق عرض مي کنيم،

مرحوم شیخ حسین حلی عمل کرده بود، با نقل گزارشی ضعیف از پیر و مرادشان باعث نمی شد که فرقه های صوفیه 

 (3)برگی به کرامات ساختگی بزرگانشان افزوده و آن را علیه فقهاء و متکلمین شیعی پیراهن عثمان کنند. 

 ین نوشتار به نقل و نقد این گزارش مي پردازیم.در ا

 

 چگونگی ارتحال محمد علی بن وحید بهبهانی

 سيد محمد حسين طهراني نوشته:

در لیله جمعه دوازدهم شهر جمادی الثانیه سنه یکهزار و سیصد و 

هفتاد و هفت هجریه قمریه که حقیر در همدان و در منزل و محضر 

جواد انصاری همدانی مشرف  حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمد

 بودم، ایشان در ضمن نصایح و قضایا فرمودند:

آقا سید معصوم علیشاه را آقا محمدعلی بهبهانی در کرمانشاه 

کشت. آقا محمدعلی سه نفر از اولیای خدا را کشت. سومی آنها 

بدال بود که فرمان قتل او را صادر کرده بود. بدال به او گفت: اگر 

ـ خاک خواهی رفت! آقا محمدعلی مرا بکشی، تو ق ـ به  بل از من 

به وی گفت: مظفر علیشاه و سید معصوم علیشاه که از تو مهم تر 

بودند چنین معجزه ای نکردند، تو حاال می خواهی بکنی؟ بدال 

گفت: همین طور است. چون آنها کامل بودند، مرگ و حیات در 
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و نارس هنوز کامل نشده ام نزدشان تفاوت نداشت؛ ولی من 

 هستم. اگر مرا بکشی به من ظلم کرده ای!

آقا محمد علی به حرف او اعتنا نکرد و او را کشت. هنوز جنازه 

بدال روی زمین بود که آقا محمدعلی از زیر داالنی عبور می کرد 

ناگهان سقف خراب شد و در زیر سقف جان سپرد. چون ایشان 

مخصوص در عالم مشهور و معروف کرمانشاه بود و احترامی 

میان مردم داشت فوراً جنازه اش را تشییع و دفن کردند، اما در 

این احیان کسی به بدال توجه نداشت و جنازه وی در گوشه ای 

 افتاده بود و هنوز دفن نشده بود. 

 مرحوم آیت اهلل انصاری فرمودند:

گرچه مظفر علیشاه و سید معصوم علیشاه و بدال مسلک درویشی 

مسلک خوب نیست، اما فرمان قتل اولیای خدا را داشتند؛ و این 

 (4)صادر کردن کار آسانی نیست. 
 

 نقد و بررسی

 در اینجا به چهار نكته باید دقت شود:

آقا سید معصوم علیشاه را آقا محمد »نقل سید محمد حسین طهرانی کامل نیست و ما نمی دانیم قبل از جمله  ـ5

 ، چه مقدماتی بیان شده است.«علی بهبهانی در کرمانشاه کشت
 

برای ما مشخص نیست که سید محمد حسین طهرانی همان لحظه گفته های انصاری همدانی را می نوشته یا بعد  ـ7

 جلسه نوشته است. به همین دلیل اطمینان به صدور همه جمالت این نقل با همین ادبیات حاصل نمی شود.از آن 

 

 نقل مذکور فقط از طریق سید محمد حسین طهرانی بوده و دیگر مریدان انصاری همدانی آن را نقل نفرموده اند. ـ7
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 سید محمد حسین طهرانی در پاسخ به اینکه مرحوم انصاری در همدان به تصوف معروف است، گفته: ـ1

تمام این مطالب منقوله از ایشان کذب محض است... مرحوم »

 (5)«. آقای انصاری جدا با طریقه صوفیان مخالف است

 دشوارتر می کند.این اعتراف، صحت جمله: )آقا محمدعلی سه نفر از اولیای خدا را کشت(، را 

 

چگونه انصاری همدانی جدا با طریقه صوفیان مخالف است و آن را راه ترقی و قوت نفس می داند نه راه فنای 

 ، اما بزرگان این مسلک را اولیاء الهی می داند؟(6)نفس
 

 گزارش های دیگری وجود دارد، که این سؤال را جدی تر می کند:

 

 گفته:  انصاری ـاحمد انصاری ـ فرزند مرحوم 

آقای انصاری با بعضی از افراد فرقه گنابادی جلساتی داشتند و 

زیاد با آنها صحبت می کرده و آنها را به رعایت حریم شرع ملزم 

می نمودند و عده ای از آنها نیز در اثر صحبت های ایشان 

 (7)برگشتند.

 

 می گوید: سيد مهدی دستغيب 

شرعی معتقد بود که در جلسات آقای انصاری آنقدر به قیودات 

حتی از اصطالحاتی که دراویش به کار می بردند استفاده نکرده و 

کلماتی را که استعمال می کردند همه در حیطه شرع و مد نظر 

 (3)فقهاء و مجتهدین بود.
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 گفته: آقای نجابت 

ـ مرحوم انصاری همدانی ـ تقیدش به شرع چنان بود که در 

عرفا و دراویش از واژه ها و  سخنانش به جای عبارات

 (9)اصطالحات حدیث و اخبار استفاده می کرد.

 و نقل شده: 

منع  مرحوم انصاری از اندک توجهی که به دراویش و تصوف بشود

های مختلف برای  کردند و هر وقت بزرگان و رؤسای سلسله می

کردند آنها را  آمدند اول سعی می استفاده به محضر ایشان می

 کردند از آنان دوری می و ارشاد کنند و اگر قبول نمیراهنمائی 

فرمودند که: توبه شما آنست که هر کس را  گزیدند و به آنان می

اید او را به طریق صحیح اهل بیت علیهم  در مسیر خود آورده

 (01)برگردانید. السالم

 

از این گذشته اگر جزئی تر بررسی کنیم، در نقل سید محمد حسین طهرانی آثار قوت بخشیدن به پرسش ما وجود 

 دارد. به این قسمت دقت کنید: 

گرچه مظفر علیشاه و سید معصوم علیشاه و بدال مسلک درویشی 

داشتند؛ و این مسلک خوب نیست، اما فرمان قتل اولیای خدا را 

 آسانی نیست.صادر کردن کار 
 

صوفیه ای که به این نقل استناد کرده اند نیز به منطقی و معقول نبودن آن آگاهی داشته و سعی در توجیه آن نموده 

 اند. مثال نوشته اند: 

 آیا این می کند! یعنی مسلکی که خوب نیست، ولی اهلل تربیت

ایشان چون از طرف مخالفان تحت  سخن منطقی و عاقالنه است؟!

 (00) وده، از روش سخن در سخن استفاده کرده است.فشار ب
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 در پاسخ می گوئیم:

 .«آقا محمدعلی سه نفر از اولیای خدا را کشت»اگر ایشان از مخالفان واهمه ای داشت به صراحت نمی گفت:  اوالً:
 

ست. اند، نشده ادر نقل سید محمد حسین طهرانی هیچ اشاره ای به اینکه مخالفان هم در جلسه حضور داشته  ثانیاً:

 ظاهر امر چنین است که فقط مرید و مراد بوده اند.

همچنین اگر بپذیریم که دیگران اعم از مخالفان و مریدان در جلسه حضور داشته اند، ضعف نقل آقای طهرانی بیش از 

 (02) «ن یتواتر.من عالئم کذب الخبر، عدم تواتر ما من شأنه أ»پیش آشکار می شود. زیرا به فرموده مرحوم شعرانی: 

باید تمجید انصاری همدانی از سران صوفیه مانند مخالفت های او با صوفیه اشتهار داشته و از مخالف و موافق نقل می 

 (03)شد و عدم تواتر و اشتهار این روایت داللت بر ضعف آن دارد. 

که شاید مرحوم انصاری اگر بخواهیم با حدس و ظن بی اساس پیش برویم، حدس قوی تر چنین است  ثالثاً:

همدانی به علت وجود صوفیان در مجلس یا گرایشات آقای طهرانی به تصوف با شیوه سخن در سخن سه نکته اساسی 

 را تذکر داده اند:

 فقهاء و متکلمین برجسته شیعی در طول تاریخ با صوفیه در ستیز بوده و حتی فتوا به قتل آنان داده اند.ـ 5

 صوفیان کرامات بی اساسی برای بزرگانشان می سازند تا عوام را بفریبند. ـ7

 مسلک درویشی مسلک خوبی نیست. ـ7

با این مقدمات که هر کدام به تنهایی برای اثبات بی اعتباری نقل سید محمد حسین طهرانی از انصاری همدانی کفایت 

 ن می پردازیم:می کند، به بررسی گزارش مذکور با فرض پذیرش صحت صدور آ

 مرحوم انصاری مدرک افسانه ای که حکایت کرده را ذکر نفرموده است. ـ5

آقای طهرانی نیز با اینکه به کتاب های تراجم مراجعه داشته اند و از پاورقی همان صفحه این مطلب واضح است،  ـ7

 (04)مدرکی برای این افسانه نیافته و ذکر نکرده اند.
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نی از شاهدان وفات آقا محمد علی بهبهانی نبوده و در آن عصر زیست نکرده، ادعای و چون مرحوم انصاری همدا

 بدون دلیل و گزارش بدون مصدر و مستند تاریخی ایشان فاقد اعتبار است.

 

جالب اینکه صوفیان متقدم که در عصر آقا محمد علی بهبهانی زیست کرده اند نیز چنین افسانه ای را مطرح نکرده 

 ال به یکی از آنها اشاره می شود:اند. برای مث

 ، نوشته: (05)«آقا محمدعلی مجتهد آن دیار، راقم او را دیده بود»زین العابدین شروانی که به گفته خودش: 

آقا محمد علی بن آقا محمد باقر بهبهانی در علم فقه و اصول مرد 

فاضلی بوده و در فن اجتهاد گوی سبقت از همگنان ربوده وی 

از جمله آنهاست. او دولت « خیراتیه»چند است کتاب را تألیفات 

و ثروت بسیار حاصل نمود و در رفعت جاه و وسعت دستگاه و 

تجمالت اهتمام تمام می نمود پیوسته با حکام دهر و اغنیاء شهر 

معاشرت فرمودی و ابواب مصادقت بر روی اهل دنیا گشودی و 

هارت در سلوک با ارباب دولت و اصحاب ثروت و حکومت م

عظیم داشت اما همواره نسبت به زمره ی فقراء و عرفاء لوای 

عداوت و مخاصمت می افراشت در هالک این طایفه سعی موفور 

باهلل سید رسانید چنانکه العارف  و جد نامحصور به ظهور می

را هنگامی که به زیارت جد  معصوم علی شاه هندی قدس سره

خود علی بن موسی الرضا علیه آالف التحیة و الثناء عازم بود 

گرفته باعتضاد حاجی ابراهیم شیرازی به آب قره سو غرق 

گردانید و هم به اقتضای غیرت الهی قریب هیجده نفر از اوالد و 

اتباع وی ذکوراً و اناثاً در سنه هزار و دویست و سی و هفت در 
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ب هالک شدند فاعتبراو یا اولی االبصار و درویشی را نیز سیال

ل آورد. گویند مظفر علیشاه کرمانی قدس به جرم تصوف به قت

صاحب بحر االسرار را مسموم ساخت زیرا که چون فضیلت  سره

موالنا را از خود بیشتر میدید و مقابله و مناظره کردن خود را 

ود. قبر وی در همان بموالنا نمی سنجید الجرم بزهر هالکش نم

 (06)دیار در غایت اشتهار است. 

 یا در جای دیگری نوشته: 

دیگر آنکه مکرر در حضور اعاظم فقرا و اکابر عرفا فرموده بود 

که مرا در ایران شهید خواهند نمود و نیز فرموده بود که مرا آقا 

محمدعلی هالک خواهد گردانید و بعد از من از زندگانی خود 

 (07)دید. خیر نخواهد
 

شیروانی با اینکه از هیچ دروغ و تهمتی فروگذار نمی کرده ولی افسانه خراب شدن سقف بر سر آقا محمدعلی را نقل 

 نمی کند. و به راستی اگر چنین اتفاقی افتاده بود، آیا شیروانی از نقل آن چشم پوشی می کرد؟

پدرش را گزارش کرده است، و این تنها سند تاریخی از این گذشته فرزند آقا محمد علی بهبهانی چگونگی وفات 

 معتبر پیرامون این موضوع می باشد و جعلی بودن افسانه روایت طهرانی شده از انصاری همدانی را آشکار می سازد.

 

 آقا احمد بن محمدعلي بهبهاني مي نویسد:  

و در ایام حکومت فتحعلی خان سابق االلقاب در مزاج شریفش 

رض شد، و در یوم جمعه و عید مبعث از سنه مرض اسهال عا

ـ در عین زوال در اثنای  0206یک هزار و دو صد و شانزده ـ 

نماز ظهرین به رحمت ایزدی پیوست، تغمده اهلل بغفرانه و اسکنه 
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فی بحبوحة جنانه. روز عزای آن سرور اوتاد در آن بلده نمونه 

ویال و محشر روی داد. احدی نبود که جزع و فزع نکند و وا

وااسفاه بلند ننماید. سیالب اشک از چشم پیر و جوان جاری و 

 (03)خرد و کوچک در افغان و بیقراری بودند.

 مرض اسهال و در اثنای نماز ظهرین وفات کردن کجا و گفته های بدال و خراب شدن سقف بر سر کجا!

و گزارش مرحوم انصاری از چگونگی وفات  (09)آن که نقل آقای طهرانی از مرحوم انصاری همدانی ضعیف خالصه

آقا محمدعلی بهبهانی به نقل از طهرانی نیز ضعیف و افسانه ای باطل می باشد و بهترین گزارش از واقعه وفات متکلم و 

 فقیه شیعی مرحوم محمدعلی بهبهانی گزارش فرزند ایشان می باشد.

 

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

 پی نوشت ها:

 .517لؤلؤ و مرجان /  -5

 .711و  711/  1نور ملكوت قرآن  -7

دکتر سروش ، و 773و  773تصوف و عرفان از دیدگاه علمای متأخر شيعه /  ؛37و  35ما را به رندی )نقدالنقودی بر تصوف و عرفان( /-7

بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت، نشر  : )ر.ک: نگرشي-رود  نيز )با وجود اینكه سيد محمد حسين طهراني از منتقدین او به شمار مي

هایي از گزارش او در مورد محمدعلي وحيد بهبهاني را برای تخطئه فقهاء و  (، بخش-مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسالم 

 (717-715کند. )ر.ک: ادب قدرت ادب عدالت/  متكلمين شيعي نقل مي

رای توجيه کالم مرحوم طباطبایي که مورد سوء استفاده امثال سروش قرار گرفته تفسيری سيد ملک محمد مرعشي از صوفيان کميلي نيز ب

 (.511دهد، که به آن اعتمادی نيست: )ابزار فریبكاری صوفيان / ارائه مي -به نقل از حاج آقا حسن قمي  -غریب 

 .731 - 737روح مجرد /  -1

 .571و  571همان / -1

 همان.-1

 .33و  33سوخته / -3
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 .37سوخته / -3

 .11ها / نشان در کوی بي-3

 .11ها / نشان در کوی بي -51

 .773تصوف و عرفان از دیدگاه علمای متأخر شيعه /  -55

 نوشت شعراني(. ، هامش )پي771/ 57شرح اصول کافي  -57

ایشان به تصوف را آقای طهراني: اشتهار مرحوم انصاری همداني به تصوف داللت بر تمجيد ایشان از صوفيه ندارد. علت شهرت یافتن -57

 تمداومت بر نمازهای نافله و سجده طویله و دنبال حالل رفتن و اجتناب از مجالس لهو و غيبت و دروغ و کناره گرفتن از عامه مردم دنياپرس

 (571دانند. )روح مجرد /  برای اصالح خود مي

ای که داشت و همچنين به دليل انزوایي که از مجالس  ت عاشقانه و عارفانهاند: آقای انصاری به دليل آن احواال و دیگران نيز چنين نوشته

 (37شدند.)سوخته /  گری متهم مي گری و درویشي کرد از طرف بعضي از کوته نظران به صوفي معصيت و بعضي افراد اختيار مي

ایشان. و گزارشي حتي واحد و غير معتبر در مورد اینكه اشتهار « اقوال»ایشان علت این اشتهار بوده نه « افعال»های موجود  بر اساس گزارش

 مرحوم انصاری همداني به تصوف به علت تمجيد از سران صوفيه است در دست نيست. 

 115/  7؛ مكارم االثار  711و  713لسماء في تراجم العلماء /در تفحصي که ما داشتيم، نيز مصدری برای این افسانه یافت نشد: )نجوم ا -51

؛ طبقات 731 - 737/ 3ترجمه روضات الجنات ؛ 733و  733/ 7؛ ریحانة االدب 717؛ هدیة االحباب/ 711 - 713؛ قصص العلماء /113 -

؛ ترجمه تاریخ ایران 537 - 531/  7همان  ؛531و  531/ 5؛ طرائق الحقائق  331 - 337/ 7الفوائد الرضویه  ؛553 -553/ 57اعالم شيعه 

 .(757 - 755/ 5؛ خاندان آقا 773و  771؛ وحيد بهبهاني/ 71و  71/ 51؛اعيان الشيعه 153 - 151سرجان ملكم/ 

 .5171/ 7بستان السياحه  -51

کنيم که ارتباط با حكام دهر و  ميهای موجود در این گزارش تاریخي نيست، اما اشاره  هدف ما پاسخ به هتاکي .371ریاض السياحه /  -51

گير زین العابدین شيرواني نيز هست. حكایت محمد شاه و جناب شيرواني و رحمت عليشاه و شش  شود دامن اغنياء شهر اگر جرم محسوب مي

 دانگ ده کشن که ساليانه هزار تومان عواید آن بود خواندني است.

 (. 31و  13؛ درآمدی بر تحوالت تاریخي سلسله نعمت اللهيه در دوران اخير / 733/  7)طرائق الحقائق  

 .131/  5بستان السياحه  -53

 . 513و  513/ 5مرآت االحوال جهان نما، آقا احمد بهبهاني -53

غالمرضا فياضي در پاسخ به پرسش: ) نظر شما در مورد همفكران سيد محمد حسين حسيني نيز به ضعف او در تحقيق معترف هستند. جناب  -53

اند: ) کتاب مهر تابان ایشان خوب است؛ اما بعضي کتب دیگرشان مانند  آثار مرحوم عالمه سيد محمد حسين حسيني طهراني چيست؟( فرموده

 .13/ 5ام، چندان قوی نبودند(، پرنيان اندیشه  اهلل شناسي را خوانده
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 چکیده:

مقاله ی حاضر اثبات این واقعيت است که آنچه ذیل عنوان حكمت متعاليه ی صدرائي هدف از نگارش 

شناخته مي شود به رغم دربرداشتن معارفي از یک دیانت )اسالم( و مذهبي خاص )تشيع( در واپسين 

تحليل، یک دستگاه فلسفي است. اندیشه ی فلسفي با مقوالتي معين به خود سامان مي بخشد و از 

ن عقالني عاطف به مقوالت حاضر که خود فرع بر عصر تاریخي است به پرسش هایي رهگذر تعيّ

 معين پاسخ مي گوید. 

پرسش بنيادیني که در کالبد نمادین حكمت متعاليه صدرائي منضمر است بحث عليّت مي باشد. در 

 واقع این پرسش در استمرار فلسفه های مدرسي قرون وسطایي است و همچنان تابعي از فيزیک

ارسطو ولو آنكه مالصدرا در متافيزیک از مباني ارسطویي و نحوه ی مواجهه او با مقوله عليّت که 

 به بن بست هایي معين انجاميده است فراتر رفته باشد.

فلسفه ی اصالت وجود صدرائي در بنيان و شالوده ی خود، اعراض از تنگناها و بن بست های بایسته 

شتقات آن در زیست زمان فلسفي مسلمين است و این امر ی فلسفه ی کالسيک ارسطویي و م

تخصيصاً و تخصصاً از اثبات و ایمان توحيد ایجادی و باورمندی به خداوند خالق آنچنان که موضوع 

دیانت به معنای اعم و موضوع اسالم به معنای اخص باشد خارج است. حال اگر بناست مقام 

دیشيده و داوری شود مي توان او را در جایگاهي فخيم صدرالمتألهين در تاریخ فلسفه ی مدرسي ان

ميان غروب فلسفه ی ارسطویي ـ  سينوی و ظهور اسانسياليسم دکارتي قرار داد. ولي اگر بناست او 

به عنوان چهره ای در عرصه ی منطق ایمانيان نگریسته آید که جز قرآن و سنت نمط دیگری برای 

برای این فيلسوف متأله بر نهج فلسفي اصالت وجود که  خود نمي شناسد آنگاه نمي توان مقامي

مكتبي است عقلي، نه انگاره ای وحياني، برای او قائل شد. متعاقباً آنان که گمان مي کنند امروز روز 

مي توانند از نمد حكمت متعاليه صدرائي برای خود کالهي از دیانت یا شریعتمداری برگيرند سخت 

ن مي ورزند جز این است حوصله کرده، مقاله ی حاضر را بخوانند و چون در خيال خام اند و اگر گما

 موارد گذشته، نگاشته ی نگارنده را به سكوت برگزار نكنند و از در تنقيد برآیند که:

 ای دوصد لعنت بر این تقليد باد       خلـق را تقليدشــان بر باد داد 
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 حکمت متعالیه صدرائی در ترازو

 «حسين ابراهيميدکتر امير »

 

بنیادی ترین پرسشی که امروز می توان از منظومه ی حکمت متعالیه داشت این است که این وجهه نظر سامان مند 

فلسفی به کدامین غایات پاسخ می دهد و راه می برد؟ هر آن پرسش دیگر به نسبت تعیّن لوازم ذاتی مترتب بر غایت 

 در مرتبه ی ثانویت جای خواهد گرفت.

دوران ما از آن رو اصالت می یابد که عده ای بدین جانب رفته اند که از حکمت متعالیه مبنائی  (0)معنا در اکنونیّتِاین 

بی آنکه به  ، انتزاع نمایند«اسالمی»جهت استحصال مبانی کلی یک علوم انسانی بومی نگر حال گیریم متّصف به صفت 

ی لوازم پیشا انسان مدارانه اش نظر نمایند. گروهعده و عُده ی این دکترین فلسفی و مبادی الوهیت شناختی آن و بالطبع 

برآمده اند، گویا هر آنچه از گذشته میراث آمده « فلسفه ی اصالة الوجودی»نیز یکسر در صدد نفی و طرد این وجه از 

ق اماضی است و مصداق مافات! این هر دو وجهه نظر افراطی و تفریطی مآالً به وجوهی از انسداد تفکر انجامیده که مصد

 و پیامدهایش را در فضای اندیشگی کنونی کشور می توان دید و نشان داد.

کوشش نگارنده در این مقاله و چند نگاشته ی دیگری که از پیِ نوشته ی حاضر خواهد آمد این است که میانگاهی 

لوب ت درونذاتی آن اسمیان آن افراط و تفریط نشان داده و حکمت متعالیه را نظر به مفردات و عناصر مکوّنش نیز غایا

و سیاق از خرد فلسفی داوری کرده و در منزلتی تاریخی جای دهد و این معنا آشکار شود که چه توقعی می توان از 

فلسفه به معنای اعم و حکمت صدرائی به معنای اخص داشت؛ و البته چه اموری را نمی توان از این دید فلسفی احصاء 

 ت وجود صدرائی کدامین انگاره ها را به لحاظ فرهنگ دینی بجا نمی آورد؟نمود و به معنای اخصّ کلمه اصال

در پی پرسشی که تعاصر حکمت متعالیه را در پی خواهد داشت و پیشانتر طرح شد می توان این نکته را نیز طرح کرد 

 سالمی از چه روست؟که داهیانگی صدرالمتألهین به لحاظ ادوار و اکوار تاریخ خرد فلسفی در زیست جهان ایرانی ـ ا

ه می نامید« ایران اسالمی»واقع امر این است که در طی مراتب و مشاهد تفکر فلسفی در عصری که به طور عام به 

شود و به قولی با ابوالعباس ایرانشهری و به قولی دیگر با فارابی تأسیس اساس می گردد و به هر تقدیر با حکمت متعالیه 

 



 91                                                                                                             5731/  بهار و تابستان    73و  73فصلنامه نورالصادق /  

 

-------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                               علیه السالمسایت فصلنامه ی نورالصادق 

 

رسد، متدرجاً این انگاره پیش روی می آید که وحدت تشکیکی وجود نیز وحدت شخصیه  است که به فرود و اختتام می

رف ص»و « وجود محض»ی وجود به مثابه لوازم ذاتی مذهب اصالت وجود برنهاده می شوند. بنابراین اصالت غائی به 

ان وجودی به نحو قاطع اطالق می گردد و امک« وجود»سلب شده و به « ماهیت»انتقال می یابد. امکان از « الوجود

جایگزین هر آن تقریر محتمل از انتزاعِ واسطه  گرانه ی امکانِ ماهوی می گردد. این هم تنها در هیئت تألیفی تقرّر 

« لولیّتمع»و « علیّت»ظهوری نظام علیت در حکمت متعالیه قابل فهم خواهد شد. به این معنا که دستگاه فکرت پرداز 

در نظام اصالت وجودی صدرائی از چنان اهمیّتی برخوردار می شوند که تا پیش از « ثانی معقوالت فلسفی»به عنوان 

آن هرگز بافت و شالوده یی در فلسفه های موجود این عالم مقال مطرح نمی بوده است. بنابراین مطابق مذهب صدرا 

ر و مقام می یابند و معلول به قرا« وجود ربطی»و « وجود مستقل»سراسر عالم وجود در پیوندی علّی و در دو بخشِ 

اضافه ی »جای خود را به « اضافه ی مقولی»صورت نفسِ فقر و تعلّق و افاضه ی علّت پدیدار می شود، و مفهوم 

از حکمت مشّاء و حکمة   (coupure épistémologique) می دهد که در حکم انفصال معرفت شناختیِ« اشراقی

 االشراق محسوب می شود که هر دو نهایتاً اصالت جوهر را با اصالت ماهیت مکوّن می سازند.

بنابراین عویصه ی نظام اصالت وجودی صدرائی نه در حلّ و فصل مقوالتی مرتبط با ذات الوهیّت و بحث از صفات 

ت است. در اولی نظام صدرائی مادون یک نظم کالمی و در حتی به معنای طرداً للباب که طرح و بسطِ مقوله ی علیّ

 دومی این مذهب فلسفی مافوق هر فلسفه ی مطرح در عالم مقالِ مسلمین ـ نه اسالمی! ـ قرار خواهد گرفت.

 به منظور دستیابی به تبیین این معنا که حکمت متعالیه ی صدرائی دستگاهی است عاطف به علیّت وجود شناختی

، «تشکیک در وجود»، «وحدت وجود»، «اصالت وجود»وضیح هرچند قدری خالف آمدِ عادت مقوالتی چون ناگزیر از ت

 یم.هست« معقول ثانی فلسفی»و «حرکت جوهری»، «ی اشراقی اضافه»، «وجود ربطی»، «امکان فقری»، «امکان وجودی»

 

 اصالت وجود

مذهب اصالت وجود است. در مذهب اصالت « مانیفست»اصالت به معنای منشئیّت اثرِ وضعی است. اسفار اربعه 

وجودی، این وجود است که به گونه ای برخوردار از عینیت و تأثیر در حیّز و خارج از رواقِ ذهنِ مدرِک بالفعل است 
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رِک خواهد بود که میان وجود و ماهیت افتراق می گذارد. و مصادیق برونذاتی را در بر می گیرد. البته کماکان این مد

ماهیت در این مقال فرعی و معتبر و مآالً مجازی و به راستی عدمی االصل است. یعنی از خویشتن، ذاتی متحقّق ندارد 

جود رجیِ وو تابع امر اصیل یعنی وجود عینی واقع و حالّ است که امکان انتزاعِ مقوله ی ماهیت از اصالت و عینیتِ خا

 تحصیل می شود.

در اینجا تذکر به این معنا محوری خواهد بود که وقتی از اصالت و عینیّت وجود در دستگاه فلسفی صدرائی سخن گفته 

می شود نمی توان اصطالح خاص وجود اصیل و متحقّق در خارج از رِواقِ مدرِکِ قوّه ناطقه را به مقام ربوبیّت واجد 

ق نمود؛ در واقع اگر اصالت وجود کانون تعقل باشد یا می باید سبحانیت در بین الهالل گذاشته صفت سبحانیّت نیز اطال

شود یا اساساً طرد گردد؛ چرا که عینیت عینِ ایجاب و ایجاد است. و این امر در مشاهد و مراتب وجود چنان بالفعل می 

تضاد درخواهد آمد. مادام که قول بر این امر رود که  شود که به نحوی آشکار با هر آن مفهومی از تنزیه که تصور گردد در

جکلگی مشاهد عین  الوجوداند که در این وجه یک وحدت وجود دهری، طباعی، و هیوالنی حاصل می آید که 

ت که پذیرای چنین مذهبی باشد. اینجاس« جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء»صدرالمتألهین خود نمی توانست بنا به اصل 

د دگر بار بحث از تفکیک راند؛ اگر مراد از حکمت متعالیه اعراض عقل فلسفی از تنگناها و محدودیت های حکمت می بای

ی علّیت سامان خواهد یافت جز  مشّاء و حکمة االشراق نیز گرفتاری های االهیات صوفیانه است که بر گردِ کانون مقوله

دینة النبی خواهد م« اهلل»برند که این تقریر از علیت منزلتی بر  ستایش نصیب صدرالمتألهین نیست ولی اگر عده ای گمان

 افزود گره بر باد زده اند.

این امر آنگاه انحیازی بحرانی را پیش چشم محقق امروزی خواهد گشود که عده ای هم گمان برند می توانند با 

ه ع نسبت عالم و آدم در دوران مدرن بتمسک به منظومه ای ماقبل کوپرنیکی بالمآل ماقبل فیزیکِ مدرن و تعریف بدی

تأسیس اساس علوم انسانی فارغ از این نسبت یابی جدید دست یازند؛ جامعه شناسی فارغ از واقعیتی که امکان تعاصر 

وجود اصیل به وجود تاریخی و مدنی را فراهم آورد. این تنگنا و بیمایگی نظری را قطعاً نمی توان به پای مالصدرا 

توان پرسید که چرا از پسِ حکمت متعالیه، این میزان فروبستگی نظر و عمل در عالم مقال ایرانی به نوشت ولی می 

 چشم آمده است؟
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 «تشکیک در مراتب وجود»و « وحدت وجود»

چنانکه اصالت وجود محرز گردد، این امر نیز می باید روشن شود که وجود در عین حال که امری واحد است ولی 

شمار می آید. وجود وجه اشتراک موجودات است؛ و البته مقوالت ماهوی نقاط افتراق میان موجودات ضمناً ذومراتب به 

را تعیّن می بخشند. ولی افتراق بنیادی نه فرعی میان موجودات نیز به نگاه حکمت متعالیه ناشی از وجود است چرا که 

وت می باشد. بنابراین وحدت شخصیه ی وجود میزان بهره مندی هر یک از موجودات از وجود، مقول به تشکیک و تفا

در اصالت وجود صدرائی تناسب تامّ و ذاتی خواهد یافت با تشکیک در مشاهد و تجلیات دوری و ظهوری وجود. و 

این امر از پس نفی و اثبات خود به یک وحدت تشکیکی مؤدّی می شود. این نکته قابل تأمل است که چنین نگره ای 

محی  (2)نزد هیچیک از حکما اعمّ از مشّائی یا اشراقی مقبول نبوده اما رهروان مکتب نواسکندرانیمتقدّم بر مالصدرا 

دادِ  «فی الوجود و انّه الحقّ»الدین بن العربی خصوصاً آنانکه از پس شیخ عبدالرزّاق کاشانی آمده اند جملگی در باب 

 سخن سرداده اند.

امری اعتباری و بالمآل عدمی االصل، باید این معنا را تصدیق نمائیم که اگر پذیرفتیم که وجود اصیل است و ماهیت 

به معنای سلب ضرورت وجود و عدم از شیء « امکان ماهوی»گردد. « امکان ماهوی»امکان وجودی نیز جانشین 

واهد ق خاست، بنابراین صفتی است عدمی االصل. با اصالت وجود، این امکان از ماهیت نفی شده و به ذاتِ وجود اطال

محاکات می کند. اگر وجود اصیل « ربط وجودی»شد. امکان، وصفِ نفسِ وجود می گردد و از مقوله ای ذیل عنوان 

بشمار آید و وجودات خاص تنها شؤون و تجلیات منفرد این حقیقت فارد و بسیط هستند، ماهیاتْ تنها کرانه های وجود 

می شوند و در این وجه امکانِ وجودات خاص تعلّق ِ ایشان به ذاتِ از حیث تعیّن نسبی سطوح تحقّق موجودات تعریف 

 وجود است و الغیر.

نتیجه ی منطقی این تقریر صدرائی این است که امکان دیگر شاخصه ی ماهیتْ نخواهد بود. این امکان در تعلّقِ 

رتبط طرح می شود. این امکان مممکن به واجب، در پیوستگی وجود و البته وابسته یا ربطی به وجود مستقل نیز از نو 

مُساوق با امکان وجودی و البته فقر ذاتی آن وجودات خاص و متجلی به ظهور « امکان فقری»است. « فقر»با مقوله ی 

 است که قابلیت و شایستگی طرح می یابد.
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یاز ذاتی بلکه فقر و ن از این رو می توان امکان را به وجود نیز اطالق کرد. این اطالق نه بی اقتضایی نسبت به وجود،

است. این امکانی است که چون از اوصاف وجود است و وجود همواره نسبت به خود در حال اقتضاء است از وجهی 

ضرورت وجود شناختی برخوردار می گردد. در این وجه معیار فقرِ ممکن به واجب، خودِ امکانِ وجودی است و بدین 

 لبه به انتفاء موضوع می شوند.سان تنگناهای مرتبط با امکان ماهوی سا

ولی این پرسش از متألهانی که می کوشند با حکمت متعالیه ی صدرائی به مفهوم اخصّ الخاصِ الوهیت اسالمی راه 

ع پرداخت؟ در واق« بدیع السماوات و االرض»برند باقی خواهد ماند که آیا با مقوله ی امکانِ وجودی می توان به اثبات 

عاطف است به حِلّ و عِقد گرفتاری هایی که در تاریخ فلسفه ی قرون وسطایی و مقوالت علّی داهیانگی مالصدرا 

خاصِّ مطرح در آن به دلیل اصالت ماهیت و اصالت جوهر پدیدار آمده و اینک با قول به اصالت وجود و حرکت 

اند؛ ولی آنچه که اصالت  قرار گرفته (dépassement)نگناها به بیانی مورد نفی ابقائیاستکمالی در جوهر آن ت

ماهیت و اصالت جوهر به مثابه عویصه ی مفهومی و تجریدی پدید آورده بود بحرانِ علیت بود نه باورمندی به ربّ 

 علیم قدیر که اینک با اصالت وجود و حرکت جوهری بخواهد وجه ایمانی بدیعی به خود بگیرد.

 

 وجود ربطی

الل و خویشکاری و در واقع وجود آن عین وجود لغیره است. بنابراین بالطبع وجود ربطی وجودی است فاقد استق

 قرار می گیرد.« وجود فارد واحد بسیط و اصیل»در قطب مقابل همان 

 

 اضافه ی اشراقی

اضافه در معنای مقال کنونی عبارت است از نسبت. هرگاه دو سوی نسبت دارای استقالل وجودی باشند اضافه ذیل 

تعریف خواهد شد. ولی در آن وجهی که یک سوی نسبت عین عُلقه به سوی دیگر باشد و در « اضافه ی مقولی»عنوان 

مسمّی خواهد شد. این « اضافه ی اشراقیه»ذیل عنوان واقع در حکم افاضه ی آن بُعد دیگر به شمار آید آنگاه اضافه 

اضافه ای است که جملگی هویت در مضاف الیه است که قیام ظهوری می یابد. مضاف الیه نفس و ذات اضافه است. 
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این اضافه اضافه بر وجود است نه اضافه به ماهیت. این چنان ارتباطی است که عین اشراق و افاضه خواهد بود. جالب 

خر رازی در و پسانتر از او امام المشککین ف« المعتبر»ست که بسیار پیشتر از صدرالمتألهین، ابوالبرکات بغدادی در اینجا

ین قائل شده بودند؛ لیک امتیاز وارد کردن ا« اضافه ی مقولیه»در تقابل با « اضافه ی اشراقیه»به « المباحث المشرقیه»

 ی وجود شناسی اصالت وجودی را باید به مالصدرا داد.بحث به صورت یک مفرد خاصّ فلسفی به حوزه 

 

 حرکت جوهری

تقریظ: اگر ذات بحث وجود را عین سبحانیت الوهی بدانیم چگونه ]حرکت جوهری عبارت است از تجدّد وجود. 

و این تجدّد در طبیعت جوهر از طبیعت بحت تا روحانیت ناب است که  [می توان شاخص تجدّد را بر آن حمل نمود؟

رخ می دهد. در واقع حرکت در عرض خود لوازم ذاتی حرکت در جوهر است. تنها یک وجود است که در کائنات 

و  کون واجد تحقّق می باشد و البته هم هنگام دارای ماهیت های ناهمگن اعتبار شده در ذهن مدرِک. بنابراین آنچه که

فساد نامیده می شود و از منزلتی خاص در فلسفه ی مدرسی قرون وسطایی برخوردار بود در حکمت متعالیه ی اصالت 

 تاب (substantialisme)جوهروجودی جای خود را به یک تجدید و تجدّد متمادی می بخشد که نظر به اصالت 

خوانش ماتریالیستی نیز دارد و می توان این پرسش را پیش روی متألّه صدرائی گذارد که از چه روی نتوان امکانِ 

عامِ خوانشِ مادی از حرکت جوهری به نفع یک اصالت تاریخ مادی و عینی را انکار نمود اگر امکان خوانش مثالین 

 آن وجودشناسی را پذیرفته باشیم؟

 

 معقول ثانی

ذهن مدرِک بشر واجد توانائی برساخت در سه الگوی فکرت پردازانه  (structuraliste)نظر ساختگرا در وجه 

 است:

 فاهیمم». فکرت های مأخوذ از جهان برون ذهنی و تعمیم تجربه های حسیافته به صور معقول جزئی که به شمایل 0

 متجلّی می شوند.« معقوالت اولی»یا « ماهوی
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سابقه در نظام ادراک حسی و بدون ارجاع به جهان خارج از ذهن در پسآیند تحلیل مفاهیم . فکرت هایی که بدون 2

 «معقوالت ثانی منطقی»یا « مفاهیم منطقی»ماهوی و به عنوان اوصاف یا احوال آنها پدیدار می آیند و به آنها عنوان 

 داده می شود.

ه ه ی تحلیل درون ذهنی تحصیل می شوند و البت. فکرت هایی که بدون نسبت با تجربه های حسیافته و در نتیج3

 می نامیم.« معقوالت ثانی فلسفی»بر اشیای خارج از ذهن نیز قابلیت حمل می یابند که آنها را 

فاقد استقالل وجودی اند و درعین حال کانون هر آن بحث عقلی مجرّد جدی و قاطع   «معقوالت ثانی فلسفی» این 

، خدا  (cosmocentrisme)فلسفی، کیهان مداری خرد (construction)در هر سه برساخت

به موجب مذهب اصالت وجود، این  . حال(Anthropocentrisme)، و انسان مداری (Théocentrisme)مداری

مفاهیم که صفات موصوفات موجود به وجود خارجی اند، خود از وجهی حیثیت وجودی در بیرون برخوردارند. وحدت 

می دهد و مآالً آن را مشهدی از  (existence)یء بهره ای از هستی و قیام ظهوریوجود و تشکیک در وجود به هر ش

این در حالی است که به نگاه فلسفه ی مدرسی ارسطویی و مشّائی، مفاهیم و فکرت های  مشاهد نسبی وجود می نشاند. و

فلسفی در جهان خارج، همچون در ذهن، زائد بر موضوعات خود می باشند. ولی در مذهب اصالت وجود صدرائی در 

واقع برون ذهنی و از سنخ  ضدّیت با هرگونه اصالت ماهیت و سکونِ جوهر، این مفاهیم دارای بعد و ساحتی خارجی و در

 وجودات ربطی می باشند که البته فی نفسه خویشکاری ندارند ولی معدوم نیز بشمار نمی آیند.
 

 حکمت متعالیه به مثابه اصالت وجودِ علّی

 اشراق یکم: سفر از خلق سوی حقّ 

تقریباً یک سوم اسفار اربعه که کتاب مستطاب مذهب اصالت وجود صدرائی باشد مصروف بحث در باب علیّت شده 

نی معقول ثا». می دانیم که علّیت در چشم انداز فلسفیِ صدرائی یک {از آن میان مرحله ی ششم کتاب مزبور}است. 

قالل وجودی تامّ نداشته باشد. یعنی نه خارجی ناب است است که از اوصاف اعیان متقرّر می باشد، ولو آنکه است« فلسفی

و نه اعتباری خالص؛ اما به هر تقدیر از آنجا که صفت موجودات عینی است از وجهی وجود ظهوری عینی بهره مند می 

 باشد. علت توسط مالصدرا چنین تعریف می شود: 
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چنان موجودی که از هستی او، چیز دیگری حاصل آید و با انعدام »

چیزی است که به « علت»او آن چیز دیگر نیز مفقود شود. پس 

سبب وجود او وجود دیگری واجب و با عدم او و یا عدم جزئی از 

 «اجزاء و یا شرطی از شروط او آن دیگری هم روی در امتناع برد.
 

باید »ت؟ ی کرده اسآیا مالصدرا از اصول مابعدالطبیعه ی نوافالطونی و بنیان مادی اش یعنی فیزیک ارسطوئی تخطّ

دانست که در انعدام معلول به سبب انعدام هر جرئی از اجزای علت، توارد علل مستقله بر معلولِ واحد شخصی الزم 

نمی آید... چرا که علت در این حالت مفروض امر واحدی است و آن عبارت است از عدم علت تامه از آن جهت که 

 «علت تامه است.

اینجاست  «.الواحدُ ال یصدُرُ عنه الّا الواحد»تقریر دقیقی است از قاعده ی « شواهد الرّبوبیه» این گفتاورد مالصدرا از

که سرشت و سرنوشت تعقّل فلسفی در زیست جهان ایرانی ـ اسالمی که از تکوین آغازینش هرمسی ـ نوافالطونی 

 ل فیضان و صدور آشکار می سازد.می بوده خود را در فرود و اختتامش نیز کماکان نوافالطونی و معتقد به اص

در  واپسین تحلیل مالصدرا متفکری است بدیع که توانسته بالقوه گی های فلسفه ی نوافالطونی را بالفعل نماید و 

نگنا تعمده داهیانگی مالصدرا در این است که به رغم تنگنای فیزیک ارسطو مابعدالطبیعه ای برای این فیزیک اندر 

ته به ی بدیع نو افالطونی دهش یاف برجسته تر از مبادی مادی آن ولی اینکه چنین مابعدالطبیعهتدارک می بیند بس 

سنت مدرسی ارسطوئی کدام گره از کار اهل شرع یا اصحاب علوم جدید می گشاید خود پرسشی است که جز پاسخ 

 منفی نمی تواند بر خود پذیره آید.
 

 اشراق دوم: سفر در حق توأم با حق

آن است که با قول به سنخیّت و توحید میان علت و معلول که مهم ترین تکمله ی صدرائی بر تاریخ  واقع امر

و  «ربط حادث به قدیم»نوافالطونی گری مدرسی بشمار می آید، دو بغرنج وجود شناختی عامّ پیش روی می آید: 

 «.کیفیت و جهت صدور کثیر از واحد»
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که تقریر نوآورانه ای از حدوث دهری فالسفه ی « حرکت جوهری استکمالی»مالصدرا تنها می تواند با قول به 

طباعی و هیوالنی چون حکیم رازی صیرافی است، این عویصه را به لحاظ وجود شناختی و نه ایمانی و وحیانی حلّ 

 و فصل نماید. چرا که دفعِ ایراد از علیّت به معنای امکان حصول عقیده به غیب نخواهد بود.

ین است که هر مخلوق در عالم وجود، معلول غائیِ علت راستین هستی بشمار می آید و به تناسب میزان حاصل ا

حظّ و استعداد خویش صفات خالق را واجد می باشد و به نسبت آن منشئیت اثر را نیز از همان وجود اصیل مطلق اخذ 

 نموده است.

 

 اشراق سوم: سفر از حق به سوی خلق توأم با حق

غیر از فلسفه ی دهری که او می کوشد بدون ذکر مأخذ و نام حکمایش چون رازی و بغدادی آن را به مذهب  مالصدرا

اصالت وجود خویش ملحق نماید سخت تحت تأثیر مذهب وحدت وجودی نوهرمسی ابن العربی نیز هست و بنابراین 

تطوّر آن در اطوار و تنزّل آن »کت می کند: تدریجاً از موقف علیت کانونی در اسفار به سوی تجلّی محوری در مشاعر حر

 شالوده ی سیر وجود در عالمی است که هر لحظه در التباس و خلق مدام به سر می برد.« در منازل افعال

بداعت این تز گرچه پیشتر توسط صوفیانی چون عین القضاة همدانی ـ در تمهیدات ـ نیز صورت بندی های جاذبی 

جستجوگری پوشیده نیست ولی در عین حال نمی توان چنین تطوری را بر ذاتی حمل نمود که یافته بود بر هیچ ذهنیت 

در نصِ مقدس اش خود را سبحان و در کمال تنزیه تصویر می کند. به دیگر سخن این اسفار معنوی مالصدرائی در 

یق ی بس درخشان دارد ولی در تطبتداوم سنت خلعیه نویسی های معنوی مغانه از ارداویرافنامه تا انجیل والنتین جایگاه

 خود با هرگونه توحید ایجادی عاجز است.
 

 اشراق چهارم: سفر در خلق توأم با حق. علیّت ناسوتی

مذهب اصالت وجود در واپسین تحلیل تبیین دستگاه علّی در عالم ممکنات و حادثات است. اگر سفری از خلق به 

سوی حق جریان داشت و به سفری در حق و توأم با حق مؤدّی گردید و پسانتر سفری از حق سوی خلق توأم با حق را 
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است که چونان یک پدیدارشناسی آگاهی قدسانی به دنبال خود آورد، در پایان سفر اندر خلق ولی همراه با حق 

(phénoménologie du conscience sacrale)  پیش چشم محقّق پدیدار می گردد. در تطبیق اسفار معهود و بر

پس زمینه ی رابطه میان واجب و ممکن هرگز پیوند وجود شناختی علّی نادیده گرفته نمی شود. نظام طبیعت قانونمند 

است و عرصه ی ظهور خرق عادت نیست و بر اساس مذهب اصالت وجود علّی و حرکت جوهری استکمالی صدرائی 

اره می باید ضرورت علّت و معلول را میان هر آنچه که در سطوح این عالم و مشاهد امکان بروز و حدوث یافته مورد همّ

 مالحظه قرار داد. 
 

فلسفه ها و مابعدالطبیعه های مشتق از تئوری  (Archéologie)فلسفه ی صدرائی در سابقه شناسی  استنتاج:

فیض و صدور افلوطین نقطه ای درخشان بشمار می رود که توانسته منسجم ترین نظرگاه ممکن از علیّت خدشه 

ناپذیر را ارائه دهد و در دام تنگناهای مشّائیان و اشراقیان و کم مایگی متکلمان معتزلی و اشعری نیفتد؛ ولی آنچه که 

اثبات مطوّلِ ضرورت حدوث علّی بر پایه ی اصالت تشکیکیِ وجود قابل احصاء نیست لزوم ایمان به یک صُنع از این 

آغازین است که اگر آن را به نظام صدرائی بیفزائیم صرفاً ترجیحی بال مرجّح قائل شده ایم یا خواسته ایم از یک 

گذار کنیم که به هر تقدیر  {طق ایمانیان = موالنامن}منظومه ی در کمال دقت وجود شناختی به یک دستگاه ایمانی 

 فاقد محل اعراب خواهد بود.

 

 کتابنامه:
 . مالصدرا، الحكمة المتعاليه في االسفار العقليه، چاپ مصطفوی، قم: بيتا.5

 .5731. مالصدرا، شواهد الربوبيه، ترجمه و تفسير جواد مصلح، تهران: سروش، چاپ دوم، 7

 .5717تحقيق هانری کربن، تهران: انتشارات طهوری، . مالصدرا، مشاعر، 7

4 . Structuralisme, Francois doss, P.U.F, 1984, Paris. 
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 پی نوشت ها:

 الهرس ، بالفعل شدن یک وجهه نظر فكری و تجریدی است در سپهر حيات مدني، آنچنان که ميشل فوکو در(actualité)« اکنونيّت»مراد از  -5

 آن را اصطالح کرده است:« روشنگری چيست؟»ی 

گوید خود نيز جزئي از آن است. اگر  نماید، رویدادی که فيلسوفي که از آن سخن مي ی زمان حال همچون رویدادی فلسفي رخ مي مسئله»

بنگاریم که تاریخ خود را دارد، به نظرم گزافه نيست اگر بگویيم که در متن مربوط به  Discursiveفلسفه را صورتي از پراتيک گفتاری 

سازد، و این فعليت را همچون یک رویداد  ی اساسي مي گفتاری خود یک مسأله actualité، فلسفه برای نخستين بار از فعليت «روشنگری»

événement اش را بيان کند و در آن هم دليل وجودی خود را  ارزش و فردیت فلسفه گيرد؛ رویدادی که }فلسفه{ باید معنا و به پرسش مي

ن اش به ای ی تعلق شود که }در این چشم انداز{ برای فيلسوف، طرح مسئله جا روشن مي گوید. و از همين بيابد و هم بنياد آنچه را که مي

بطور عام  ی بشری ی تعلق به جامعه ئله به سادگي مسئلهی تعلق به یک دکترین یا سنت نيست؛ دیگر مس دیگر به هيچ روی مسئله« حال»

 اش را مشخص مي گردد که اکنونيت ویژه ی فرهنگي برمي یي که به یک مجموعه«ما»آید،  پيش مي« ما»نيست؛ بل مسئله تعلق به یک 

 ی همایون فوالدپور.[ ی روشنگری چيست؟ ميشل فوکو، ترجمه ، درباره11، ص 5731، دی 77ی  شماره ی کِلک، ]ماهنامه« کند.

 

 محل از اعراب ی ابن عربي در ميان شعوب افكار اصالت االهياتي قرون وسطي به هيچ رو بي اطالق صفت نواسكندراني  به معارف حوزه -7

اریخي ، تهران[ در فصلي به دقت به یک تبارشناسي ت5737ی فوائد ]آفرینش،  نيست؛ پيشتر محقق گرانقدر منوچهر صدوقي سُها در رساله

 عربي را آشكار کرده است. اسكندرانيِ عرفانِ ابن -های نوافالطوني نيز هرمسي  پرداخته و ریشه

ی اندلس مورد تتبّع قرار دهيم پيش از او با دو سيمای برجسته مواجه خواهيم شد: ابن مسرّه جبلي باطني  اگر ابن عربي را به لحاظ عرفانِ حوزه

ت تأثير آئين هرمسي قرار داشته و مبادی سلوک را بر بنيان جهان بيني مأخوذ از انباذقلسِ دروغين تنظيم کرده و ابن سبعين که هر دو عميقاً تح

ی ابن سبعين در  تهران و شناختنامه - 5733ی فریدالدین رادمهر، نشر مرکز،  بودند. رجوع شود به: ميگل آسين پاالسيو، ابن مسرّه، ترجمه

تهران. به هر تقدیر اساس کار عرفان هرمسي که از جمله ارکان فرهنگ فلسفي قرون وسطي به شمار  - 5711، 7ی ایران و اسالم، ج  دانشنامه

آید یكي این است که ثنویت جسم و روح تصدیق شود و دو دیگر آنكه این عالم شهادت را محبس روح بدانيم؛ سه دیگر آنكه راه خروج  مي

ایش به ه يای باطن انگاریم که با ردّ نبوت نسبت تامّ دارد. این کيمياگری روحاني صوفيانه که ریشهاز زندان را در تطهير نفس و رسيدن به کيم

 طهکوشد راب ی جهان بيني ميراث رسيده به ابن عربي است که حال با خوابگزاری مي گردد، شالوده [ مصری باز ميZenon ذوالنون ]= زنون /

 ای وهمي با نبوت برقرار نماید.
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 اشاره:

دکتر سید یحیی یثربی استاد پیشکسوت فلسفه و عرفان، نیز از جمله مخالفین ساخت آرامگاه برای 

ساختن آرامگاه برای شمس، بعد از چند قرن در خوی نه تنها شمس تبریزی بوده و می گوید: 

 توجيه الزم را ندارد، بلكه مشكل آفرین هم هست.

 

 ساخت آرامگاه شمس در خوی آن هم غیر قطعی

 و مجهول مشکل آفرین است 
 « دکتر سيد یحيي یثربي »

 

 نویسد: ایشان ضمن یادداشتي انتقادی پيرامون ساخت مقبره شمس در خوی چنين مي

حدود نه سال پیش، کنگره ای در تبریز تشکیل شد که در کنار آن 

بحثی درباره مقبره شمس در شهر خوی بود. عده ای در جنب و 

جوش بودند که برای شمس، آرامگاهی شایسته بسازند. همان 

زمان، از تبریز که به تهران بازگشتم، در دیدار با برخی افراد نکته 

مه ای هم به شورای عالی فرهنگی ای را یادآور شدم. همچنین، نا

و مدیریت محترم حوزه فرستادم که طبق معمول، حتی اعالم 

دوباره همان نکته را به وصول هم نشد! اینک، پس از نه سال، 

دهم و آن اینکه، ساختن آرامگاهی  مسئوالن فرهنگی تذکر می

برای شمس، بعد از چند قرن عالوه بر اینکه باید دلیل و توجیه 

اخت سمناسبی داشته باشد، نباید مشکل آفرین باشد! در حالیکه، 

آرامگاه شمس در خوی نه تنها توجيه الزم را ندارد، بلكه 

 مشكل آفرین هم هست.
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 ی ضروری نیست! اما، اینکه توجیه الزم را ندارد، از آن جهت است که:از این رو، این ساخت و ساز اصوالً امر 

قطعي نيست که شمس در خوی مرده و دفن شده باشد. بنابراین، جایي که مسئله مشكوک است، چرا باید  اوالً،

 این همه هزینه کرد؟

 د. زیرا،شمس تعریف کن سیاست فرهنگی کشور آن نیست که برای جامعه و جوانان الگو و سرمشقی همانند ثانیاً،

اگر چنين الگویي برای خود تعریف کنيم، عالوه بر اینكه به نشر خرافات پرداخته و عقالنيت را هرچه بيشتر کمرنگ 

 اند. ای از مؤمنان با این کار مخالف بوده باعث اختالف و درگیری هم خواهیم شد. چرا که از همان آغاز عده ،کنيم مي

 در معرفی شخصیت شمس دارد؟ ... بارگاه چه نقشی ثالثاً،

اش از شهرت گریزان بود، پس از مرگ چه نیازی به قبه و بارگاه دارد؟ این ما هستیم  شمس که در زندگی رابعاً،

خواهد. باید قبول کرد که امامزاده کم نداریم و نیازی به امامزاده تراشی  ای دیگر می که ما دلمان زیارتگاه و امامزاده

 نیست!

اگر آرامگاه ساختن کار فرهنگي هم به شمار برود، آیا با فرهنگي که بر محور شمس تبریزی بچرخد،  خامساً،

 سازگاری داریم؟

 و اما، مشکل آفرینی این موضوع نیز از چندین جهت است:
 

ـ در جایی که توجیه الزم نداریم و احتمال مشکل آفرینی هم در کار است، با چه مجوزی از جیب ملت و از 0

 سازیم که فردا با لوازم آن نخواهیم ساخت. بودجه مردمی که هزاران گونه گرفتاری دارند، بنایی می
 

های علميه آن را  تردید، آرامگاه شمس یادآور سماع و چرخش و آیين و مراسمي خواهد بود که حوزه بي ـ7

 کنيم. دردسری برای خود درست ميکند، دستمال بسته و  تحمل نخواهند کرد. در نتيجه، سری را که درد نمي

و مولوی و عرفان، بلکه به خاطر مخالفت در پایان، تأکید می کنم که من این سخن را، نه به خاطر مخالفت با شمس 

گویم. شاید من نخستین کسی باشم که دیوان مولوی را براساس موضوعات طبقه بندی کرده و آن  با بازی با عرفان می

ام و چیزی جز عالقه مرا به این کار وا نداشت! اما، به همان اندازه که به عرفان  نامیده «مولوی زبانه شمس و زبان»را 
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ها  ها و بازی با عرفان و ابزار قرار دادن شخصیت نمایی و ادبیات عرفانی عالقمندم، از ادعاهای دروغین و عارف

 رساز هم خواهد بود، انجام ندهیم.بیزارم. خالصه سخن آنکه، کاری را نه تنها توجیه ندارد، بلکه دردس
 

 دکتر سيد یحيي یثربي

 5731مرداد ماه                                                                                            
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 چکیده:

 

ای از  پارهی تعالي به نگاه  هر چه که باشد ولو در منتها درجه اندیشه و جهان نگری شمس 

ای است نااسالمي و به طریق اولي غير شيعي. ایرادی بر شمس نيست  پژوهشگران، در مجموع نگره

ی شمس که اخيراً منعقد شد از سر جهل  خبراني است که در کنگره نگریست بل بر بي که چنين مي

 جلوه دهند. ی خلّص  کوشند این چنين متفكری دور از دین را از اصحاب اسالم و شيعه یا غرض مي

 ی شمس از یک سو و تجاهل در قبال شریعت اسالمي از دو دیگر سو است.  این مسخِ اندیشه
 

 ماجرای پایان ناپذیر شمس!

 )قسمت اول(

 «دکتر اميرحسين ابراهيمي »
 

 ... آن خطّاط،

 سه گونه خط نوشتی:

 ـ یکی او خواندی، الغیر!

 ـ یکی را، هم او خواندی،

 هم غیر!

 نه او خواندی، نه غیر او!ـ یکی، 

 (0)آن ]خط سوم[ منم!... 

چون گفتنی باشد، و همه عالم، از ریش من، درآویزد، اگرچه بعد از هزار سال باشد، این سخن، بدان کسی برسد که »

 (73)ش، « من خواسته باشم.

ار رسولند... و من مُظهر موالنا گفت[: علمای ظاهر، واقف اخبار رسولند، و حضرت موالنا شمس الدین، واقف اسر»]

 (2)«انوار رسولم.
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روزی در خانقاه نصیرالدین وزیر... اجالس عظیم بود... . جمیع علماء و شیوخ و عرفا و حکماء و امرا و اعیان... »

د، کردن های شگرف می گفتند، و بحث در آن مجمع، حاضر بودند، و هر یکی در انواع علوم و فنون و حِکَم، کلمات می

 النا شمس الدین، در کُنجی بسان گنجی مراقب گشته بود. از ناگاه برخاست، و بانگی بر ایشان زد که:مگر مو

 اسب، سوار گشته، در میدان مردان می ـ تا کی... بر زین بی

تازید؟ ... و تا کی به عصای دیگران بپا روید؟... این سخنان که 

م آن گوئید از حدیث و تفسیر و حکمت و غیره، سخنان مرد می

زمان است که هر یکی در عهد خود به مسند مردی نشسته بودند، 

گفتند. و چون مردان این عهد  و از ... حاالت خود، معانی می

 شمائید، اسرار و سخنان شما، کو؟ 

هَمَشان... از شرمساری، سر در پیش انداختند. بعد از آن فرمود 

 که...:

اکنون جهد کن که ـ بعضی کاتب وحی بودند، و بعضی محلِ وحی، 

 ( 3)هر دو باشی: هم محل وحی حق و هم کاتب وحیِ خود باشی!...

 

 و روزی فقهای حسّاد، از سر انکار و عناد، از حضرت موالنا سؤال کردند که:

ـ شراب، حالل است یا حرام؟ و غرض ایشان، عِرضِ پاک شمس 

 الدین بوده.

مشکی شراب را اگرچه به کنایت جواب فرمود که: تا که خورَد!؟ 

در دریا ریزند، متغیّر نشود، و او را مکدّر نگرداند، و از آن آب، 

 وضو ساختن و خوردن، جایز باشد. اما حوضک کوچک را قطره

گمان نجس کند. و همچنان، هرچه در بحر نمکدان  ای شراب، بی
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افتد، حکم نمک گیرد. و جواب صریح آن است که: اگر موالنا 

او را همه چیز مباح است که حکم دریا نوشد،  شمس الدین می

دارد. و اگر چون تو غر خواهری )دشنامی خراسانی( کند، نان 

  (4)جوینت هم حرام است.

 

گفتاوردهای پیشین از شمس و درباره ی او می تواند ابعادی از شخصیت و آرمان وی را اگر باور داشته باشیم شمس الدین 

نه کاراکتری تمثیلی و سمبولیک، بازنمود کند. هرچه بیشتر در این گفتارها دقت و محمد تبریزی پرسوناژی تاریخی است و 

 خاصّه اسالم و غوررسی نمائیم، تضاد حاکم میان آرمان شناسی عرفانی و گنوسی شمس و آنچه که مأثور ادیان توحیدی،

 از شمس و شمایل فکری ویای بکوشند  شریعت اسالمی باشد بیش از پیش هویدا خواهد شد. به بیان دیگر اگر عده

ای اند. اگر به مضامین گفتاره سخت ره به خطا برده« عارفِ مسلمان»تصویری ارائه نمایند منطبق بر یک به اصطالح 

شمس دقت شود سه نکته تا حدّ بداهت آشکار پیش روی ما خواهد آمد: نخست اینکه شمس اندیشگری است که برای 

که در ی کالم اهلل بل خدایگان قائل است. دو دیگر آنکه وحی برای او نه در قالب یگانهانسان مقامی جز بندگی و تعبد 

کند و در نهایت  شود که تناسب احوال و مواجید یکایک آدمیان را اقتضاء می گر می ای جلوه های چندگانه برساخت

ن ندارد. پرسش بنیادین در ای ترین ارزش و محلّ اعرابی در تفکر شمس توسّل و تشبّث به ظواهر شرعی اسالم کوچک

یش ی پ ی مقاله نگری عتیق گنوسی بدانیم که در ادامه شناسی شمس را تداومی از جهان مقال این است که اگر آرمان

توان شمس را مسلمان و ذیل  ی آینده ابعاد وسیعی از آن را مورد مُداقّه قرار خواهیم داد، آنگاه چگونه می  رو در شماره

 خ مینگری و خرد شناسی ر ی جهان ریف نمود؟ این گرفتاری که با نادیده انگاشتن بنیادهای نظرورانهسنت اسالمی تع

 ی کنونی ایران تبدیل شده است. جهان ی حکمت و عرفان مصطلح در جامعه دهد به فطرت ثانوی پژوهشگران حوزه

ای از شریعتمداری توحیدی به معنای  نگری شمس پنج شالوده دارد که هر یک از آنها در سیری اختصامی با هرگونه

 گیرد: عام و شریعتمداری اسالمی به نحو خاص قرار می

 ی خدای نور است. ی جهان ظلمانیِ مخلوق خدای شرّ و روح زاده . دوگانگی مطلق میان تن و روان: تن زاده0
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 شود. . روح از طریق تجرید و تجرّدِ نفس به اصل خود راجع می2

توان و نباید آن را به مقوالتی از قبیل مذهب و امت  روحانی امری است کامالً منفرد و نمی. طریقت این رهایش 3

 پیوند زد.

 . وحی عبارت است از حال و موقفِ الهام و توارد که برای هر یک از آدمیان در مسیر تشرّف و تجرّد حادث می4

 شود.

 ع کاری ساخته نیست.. در این مسیر حاجت به راهنما هست ولی از فقهاء و علمای شر5

 نامید؟« عرفان اسالمی»باید این چنین آرمان شناسی را  توان این پرسش را مطرح کرد: چرا می دگر بار می

53/3/5731  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 پی نوشت ها:

 .11شمس تبریزی، ش -5

 .537، سپهساالر، 7/ 1افالکي  -7

 .17/ 1افالکي -7

 .15/ 1افالکي  -1
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 اسناد نقشه های انگلیس برای ترویج تصوف در ایران

 «یک صوفي ذهبي مستبصر »
 

، چنین نقشه 4و  3توسعه ی نقاط ضعف مسلمانان شماره »در کتاب خاطرات خود، در بخش  مستِر هَمفِر انگليسي

 ای را علیه مسلمانان طرح می کند: 

ممكن است با توسعه دادن حلقه های تصوّف و صوفيگری، و »

ترویج کتاب هایي که در آنها روح کناره گيری از دنيا را زنده 

« دیوان مثنوی»و « اِحياءُ العلوم غزالي»مي کند، مانند کتاب 

، مسلمانان را در حالت «کتاب های ابن عربي»)مولوی( و 

 (5)«نگاه داشت!« عقب افتادگي فرهنگي و اقتصادی»
 

 میالدی مأمور جاسوسی در بالد اسالمی شده بود.  0701)اکنون دقت کنید: مِستر هَمفِر انگلیسی در 

« ون(رینولد اَلین)آلِن( نیکلسن )نیکولس»سپس همین طرح و نقشه ای را که خواندید، دقیقاً انگلیسی دیگری به نام 

Reynold Allen Nicholson (0363 م( دنبال کرده و با موفقیّت، علیه ما مسلمانان )که همیشه در خواب 0945ـ

 ه ایم( عملی می سازد!!(بود

م اللُّمَعُ فِی التَّصوُّف ابو نصر سَرّاج )در  0904م تذکرة االولیاء عطار؛ در 0917نیکلسون جاسوس انگلیسی دیگر، در 

 شرح احوال و توجیه اقوال  بزرگان صوفیه( را به چاپ رسانده و منتشر کرد.

 «. تصوف در اسالم!!»م( کتابی خود تألیف کرد به نام 0904و در همین سال )

 )و همه ی اینها را به اسالم و« تتبّعاتی )جستجو( در تصوف اسالمی!!»م کتابی دیگر می نویسد با نام 0920در 

 م نیز ترجُمانُ االشواق0936اسالمی چسبانده تا برای عوام جا  بیفتد که تصوف از اسالم است و اسالمی است!!(؛ در 

 محیی الدین= ابن عربی را چاپ و منتشر ساخته است. 

 م چاپ نهایی خود از کتاب سراپا چرند مثنوی مولوی را به بازار عرضه نموده است!!0941و باالخره، در 
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« ریزیمُنتخَب اشعار شمس تب»نخستین کتاب چاپ شده ی نیکلسون انگلیسی،  البته این را فراموش نكنيم که:

 ابانگرد معروف!( بوده است!! )همان دیوانه ی بی

 «شرح مثنوی»او مثنوی مولوی )یا به قول عوام: موالنا!!( را نیز عالوه بر ترجمه و تصحیح، شرح هم کرده و آن را 

 نامیده است!! )خودش چه چرندی بود، که شرحش چقدر چرندتر باشد؟!!(. 

ه های شوم مستر همفر را اجرا می کرده است؛ بلکناگفته نباد که نیکلسون اول کسی از انگلیسی ها نبوده که نقشه 

م( 0926پیش از او نیز برخی از انگلیسی ها دست به چنین کارهایی کما بیش زده اند؛ از آن جمله، باید به ادوارد براون )م

قطه الکاف! ن کتاب اشاره بنماییم، که نیکلسون همکار او بود. براون نیز تذکرة االولیاء عطار )در شرح حال دراویش( و نیز

حاجی میرزا جانی، از مبلّغان معروف بابیه )در شرح حال سید علی باب و تبلیغ مذهب او( را به چاپ و انتشار رسانده 

 است.

 ای مسلمان خواب!! آیا وقتش نشده که بيدار شوی؟!!

ن را به عنوان آیا شرم نمی کنی که محی الدین و حالج و مولوی و عطار و غزالی و شمس تبریزی و نظایر ایشا

بزرگان ایران یاد می کنی؟!! حال آنکه خبر نداری این سخن من و تو ازدهان ناپاک انگلیس برآمده و خود نمی دانیم 

 که چه می گوییم؟!! 

ـ که از تصوّف توبه کرد، شاگردی می کردم...  من یک صوفی و درویش ذهبی بودم؛ مدتی هم نزد صالح علیشاه تائب 

یز هدایت بشوم و به من وصیّت فرمود که کتاب او )کوی صوفیان( را که در افشاگری علیه مفاسد او سبب شد که من ن

 این شجره ی خبیثه و پلید است، تکمیل نمایم.

آری! من! که چهل سال ارزشمند از عمر و جواني و نشاط جسماني خود را در پای این شجره ی ملعونه هدر 

نبود، نام خود را فاش مي کردم! و اکنون به حكم یک مسلمان و شيعه ی دوازده دادم!! اگر بيم خطر برای خانواده ام 

امامي، بر من واجب شرعي و وظيفه ی انساني است که ملت ایران اسالمي را از خطر این گرگان در کمين آگاه سازم 

 و تبری بر بن آنها بزنم که ریشه شان بخشكد و دیگر جوانه ای بر نياورد!!!! 
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از تو مدد خواهم که سعدی شیخ سخن گوید: سر گرگ باید هم اوّل برید! نه چون گوسفندان مردم  یا علی موال

 (2)درید! 

 

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

 پی نوشت ها:

؛ که باکمال تأسف، برخي ناشران یا 517شمسي/  5731های اسالمي ـ قم،  ترجمه: علي کاظمي، کانون نشر اندیشه خاطرات مسترهمفر، -5

 اند!! ها باشد، توجيه و تأویل کرده جدید، این بخش را سانسور و حذف کرده و یا در پاورقي، آن را بنحوی که خوشایند صوفيمترجمان 

 .11ـ  13خاطرات مستر همفر /  -7
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 الق و معارفـاخ :دومل ـفص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ره(ی فقيه آیت اهلل حاج شيخ حسن صافي اصفهاني عالمه

 احمدی حجت االسالم و المسلمين سيد قاسم علي
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 اشاره:

ی فقیه حضرت آیت الله حاج شیخ حسن صافی اصفهانی در این اثر   عالمه
رالصادق نوپردازند،  گرانسنگ به تبیین، شرح صدر، انابه، فرقان و انواع تشرف می

ه کند و بدقت در مطالب اخالقی این عارف واقعی را به خوانندگان عزیز توصیه می 
طور کلی آنانکه در راه تهذیب نفس و سلوک راهی جز قرآن و عترت را بر نمی تابند 
و از ابن عربی ها و مولوی ها و باالتر از این ها و پایین تر از این ها بیزارند چونان 

 ت علیهم السالمراه گشاست و از نور کالم اهل بی عالمه ی صافی)ره( کالمشان
 روشنایی می گیرد و روشنگری می کند.

 
 

  (21)های اخالق و معارف سلسله درس

 « ی فقيه آیت اهلل حاج شيخ حسن صافي اصفهاني)ره( عالمه »

 

 (5)((فَمَن یُرِدِ اهلل أَن یَهْدِیَهُ یَشرْحْ صَدْرَهُ لِلْاسْلَامِ))

 

 شر: صدر

های پروردگار به عباد صالح، شرح صدر است. در حدیثی از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم  یکی از موهبت

نُورٌ یَقْذِفُهُ اهلل فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ ))فرمودند: آمده است که آن حضرت در پاسخ این پرسش که: شرح صدر چیست؟ 

که خداوند در قلب مؤمن داخل می کند و به واسطه ی آن سینه شرح صدر نوری است ؛ (2)((فَيَشْرَحُ صَدْرَهُ وَ یَنْفَسِحُ 

 ی او باز می شود و ظرفیت آن جهت پذیرش علم و حکمت زیاد می گردد.

ی آنان پاداش و کیفر اعمال بر آنان است. صدر  ل معصیت صدر ضیق دارند و این تنگی سینهدر مقابل، کفار و اه

گذارد و گرفتار اضالل و خذالن  ان را در این حال به خودشان وا میشود، و خداوند آن ضیق باعث طغیان آنان می

 گردد. خواهند شد، سپس مواهب الهی از آنان منقطع خواهد گردید و حرکت در مسیر حق برای آنان غیر ممکن می
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 ی ایمان  نشانه

ای هست که مؤمنین و تائبین به  شد: آیا نشانه؛ پرسیده ((قَالُوا هَلْ لِذَلِکَ أَمَارَةٌ یُعْرَفُ بِهَا))در حدیثی آمده است: 

 ی آن شناخته شوند؟ فرمودند:  واسطه

قَالَ: الْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، وَ التَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَ ))

 (7)(( الِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ

 

ای باالتر است. توبه رجوع از  پشیمانی از معصیت است اما انابه درجهای از ایمان است که به معنی  توبه درجه

مخالفت است و انابه وفای به عهد و اطاعت خدا پس از توبه است. به عبارت دیگر توبه رجوع عهدی است و انابه 

رجوع وفایی است. شخص تائب ممکن است پس از توبه عهدشکنی کند ولی شخص منیب دیگر نقض عهد نخواهد 

شان به آخرت است و پیش از آنکه مرگشان فرا  های مؤمن و صالح هیچ توجهی به دنیا ندارند و تنها توجه د. انسانکر

 اند. ی ترک دنیا و ورود به عالم آخرتند؛ به این معنی که تمام مقدمات سفرشان را فراهم ساخته رسد آماده
 

 سرپرستی خدا بر مؤمنان

 ای امن و بدون غم وارد خواهد شد: خانهعباد صالح با انجام اعمال نیک به 

 (1)((لهَمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبهِّمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُم بِمَا کاَنُواْ یَعْمَلُونَ))

ی امام زمان علیه  خداوند سرپرست و ولی مؤمنین خواهد بود و قیومیت آنها را به عهده خواهد گرفت و به واسطه

دار مصالح آنان خواهد گردید. چنین اشخاصی از ضاللت محفوظ خواهند  د نمود و عهدهاز آنها دستگیری خواه السالم

 بود و هیچ خطری آنان را تهدید نخواهد کرد.

 ی رأفت و ی امام زمان صورت خواهد گرفت، و امام زمان به واسطه البته رسیدن به مقام عباد صالح نیز به واسطه

 تمام کسانی که از او یاری بخواهند دستگیری خواهد کرد.ای که دارند از  اندازه بزرگواری بی

آن حضرت پاسخ سالم هر کس را خواهد داد و چنانچه کسی به آن حضرت دعا کند متقابالً به او دعا خواهند نمود و 

 پیداست که دعای آن حضرت نیز مستجاب خواهد شد.
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 شهود نوعی از فرقان

رسد؛ شهود به معنی آن است که انسان چیزهایی  می« شهود»ی  به مرحلهیکی دیگر از ثمرات تقوا آن است که انسان 

های فرقان است، شخصی که به این مرحله رسیده باشد  ببیند که دیگران قادر به دیدن آن نباشند، شهود یکی از شاخه

 قدرت تشخیص حق از باطل و هدایت از ضاللت را خواهد یافت.

ود اشتباه ر نکه انسان حالت یقظه پیدا کرد و متوجه شد که راهی را که میفرقان موهبتی است که بالفاصله پس ازآ

 شود. است و متوجه شد که باید وضعش را تغییر دهد و در مسیر خدا قرار گیرد به انسان داده می

 های خوب و هدایت یافته است. این قبیل برخوردها باعث می از جمله ابعاد فرقان، برخورد شخصی متّقی با انسان

شود که انسان با راهنمایی و هدایت آن اشخاص در مسیر صحیح و صراط مستقیم حق قرار گیرد و رفته رفته تکامل 

یابد. این برخوردها ممکن است با اشخاص عادی باشد و ممکن است با اولیاء اهلل باشد. باب تشرّف به اولیاءاهلل از همین 

 باب است. مقوله است. تشرّف به حضور حجّت وقت نیز از همین
 

 انواع تشرف

 تشرّف دو نوع است:

 [: تشرّف عَنائي ]به فتح عين[5]

 [: تشرّف عِنائي ]به کسر عين[7]

تشرّف عَنائی به این معنی است که شخص به حضور ولیّ خدا شرفیاب شود ولی از این مالقات و حضور رنج ببرد 

 اولیاء اهلل از همین قسم است. و از آنان استفاده نکند. حضور دشمنان و اعدای الهی به محضر

تشرّف عِنائی قرین لطف و رحمت و عنایت است. این نوع تشرّف ممکن است در خواب یا به صورت مکاشفه ـ 

ه در هایی ک حالتی بین خواب و بیداری ـ و یا به صورت واقعی )تشرّف شهودی( صورت پذیرد. بسیاری از تشرّف

ست. بهترین نوع تشرّف، تشرّف شهودی است و اگر حتی برای یک لحظه چنین ها نقل شده از نوع تشرّف کشفی ا کتاب

ی صد سال  تشرّفی برای انسان حاصل شود بهره و ارزش فراوانی خواهد داشت. آن یک لحظه ممکن است به اندازه

 برای تکامل انسان ارزش داشته باشد.

 ید.ی ما بفرما خداوند انشاءاهلل تشرّف عِنائی شهودی را نصیب همه
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 پی نوشت ها:

 گشاید. ؛ پس کسي را که خدا بخواهد هدایت نماید، دلش را به پذیرش اسالم مي571انعام:  -5

 .771/ 11بحاراالنوار  -7

 .771/ 11بحاراالنوار  ،775/ 1، شرح نهج البالغة  175أمالي طوسي /  -7

 دادند، او یارشان خواهد بود. سرای عافيت است، و به ]پاداش[ آنچه انجام ميبرای آنان، نزد پروردگارشان  ؛573انعام:  -1
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 اشاره:

اثر گرانسنگ به شرح و   قم و نویسنده ی فاضل این  استاد پر تالش حوزه ی علميه ی

 ر صلي اهللپيغمب»که فرمود:   رحمة اهلل عليهتوضيح این بخش از اعتقادات عالمه مجلسي 

حكمت ها و معارف و احكام و آثارش و آیات قرآني و معجزات رباني را  عليه و آله و سلم

 «به اهل بيت خود سپرد.  که  بر او نازل شده بود

و نيز به شرح و تبيين حدیث شریف ثقلين مي پردازد و نتيجه مي گيرد که حدیث ثقلين نص 

ت است و نص صریح در این است در خالفت و امامت اميرالمؤمنين و اوالد معصوم آن حضر

که متابعت آنها الزم و آنها از حق و قرآن جدا نمي گردند چنانكه حق و قرآن هم از آنها جدا 

 ضاللت و گمراهي است.نمي شود و تمسک به آنها عين هدایت و تخلف از آنها عين 

 

قدس سرهی مجلسی  شر: رساله اعتقادات عالمه

 « قاسم علي احمدیحجت االسالم و المسلمين سيد  »
 

 قرآن و عترت، جانشینان پیغمبر

أودع  حكمه  و معارفه  و  أنّه صلي اهلل عليه و آله و سلمو ))

أحكامه و آثاره و ما نزل عليه من اآلیات القرآنيّة و المعجزات 

 يهم، فقال بالنصّ المتواتر: إنيته صلوات اهلل عليالرّبّانيّة، أهل ب

فترقا ی. لن يتياهل ب ياهلل، و عترتن: کتاب يكم الثقليتارک ف

 ((الحوض. يّردا عَلَی يحت

 و )نیز بدانید که( حضرت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم

ها و معارف و احکام )الهی( و آثارش و آیات قرآنی و  حکمت

معجزات ربّانی را که بر او نازل شده بود، به اهل بیت خود ـ که 

ـ سپرد، و در این باره، طبق حدیث صلوات و درود خدا بر آنها  باد 
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متواتر ثقلین )یعنی حدیثی که مشهور و قطعی است و کسی آن را 

انکار نکرده( فرمود: به درستی که من در میان شما )پس از خود( 

 سنگین( بجا میدو چیز گرانبها )و دو امانت بسیار با ارزش و 

گز از هم گذارم: کتاب خداوند و عترت و اهل بیتم. این دو هر

گویند( تا  شوند )یعنی بر خالف یکدیگر سخن نمی جدا نمی

اینکه در کنار حوض کوثر پیش من آیند )و با من مالقات کنند. 

ری است، طور که پیروی از قرآن واجب و ضرو پس همان

هم الزم و ضروری  اطاعت و پیروی از اهل بیت علیهم السالم

 است(.

 فائده:

 داللت و مفاد آن به این مدارک رجوع شود:درباره این حدیث و سند و 

 .232/ )ره(ی مجلسی ـ حق الیقین عالمه0

 .236ـ230/ 3ـ مراة العقول 2

 و النص علیهم جملةً من خبر الثقلین. باب فضائل اهل بیت علیهم السالم 062ـ 016/ 23ر ـ بحاراالنوا3

 . 63ـ  52/ 2ـ فضائل الخمسة من الصحاح الستّة 4

 .  3، المراجعة/ 09ـ المراجعات/ 5

 . 3، المراجعة 002ـ 92/ 0ـ تشیید المراجعات و تفنید المکابرات 6

 .91ـ  30ـ مصباح الهدایة، سید علی موسوی بهبهانی/ 7

 .70ـ  67، الشیخ سلیمان بن عبداهلل الماحوزی البحرانی/یثاً فی اثبات امامة امیرالمؤمنین علیه السالمـ األربعون حد3
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 .367ـ  362، محمد طاهر بن محمد حسین القمی/  علیه السالم ـ األربعین فی إمامة أمیرالمؤمنین9

 . 234ـ  200غایة المرام /  ـ01

 . 492و  225ـ   224شبهای پیشاور/ ـ00

 . 74ـ 63/ علیه السالم تحفة الشاهین در مناقب موال امیرالمؤمنین ـ02

 شود که حدیث ثقلین از محکم دیث و تأمل در متن و معنای آن، ظاهر میپس از مراجعه به اسناد و مدارک این ح

 باشد. می علیه السالم ی امامت و خالفت بالفصل امیرالمؤمنین ترین ادله

 لیه السالمع بلکه ـ بر فرض محال ـ اگر برای شیعه غیر از حدیث ثقلین، دلیل دیگری بر خالفت امیرالمؤمنین علی

 (0)نبود، این حدیث برای اثبات حقانیت آنها و ابطال مذهب عامّه کافی بود.

 نویسد: مي« حق اليقين»در  عالمه مجلسي قدس سره

هرگاه در هنگام رحلت، حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله و 

روم و به عوض خود دو چیز در میان  من می»فرماید که:  سلم

را  علیه السالم امیرالمؤمنینپس دست حضرت « گذارم شما می

 این با قرآن است و از یکدیگر جدا نمی»بگیرد و فرماید که: 

صریح است در آنکه لفظ و معنی قرآن با اوست و مفسر « شوند

دهد و متابعت قرآن  قرآن اوست و قرآن شهادت بر حقیّت او می

بدون متابعت او روا نیست. و بعد از آن بر سبیل تأکید فرماید که: 

در قیامت از ایشان سؤال خواهم کرد که چگونه رعایت ایشان »

 «اید. کرده

داند که این نصّ صریح است بر خالفت، قطع نظر از آنکه  هر عاقل که در این حدیث تأمل نماید و تعصّب نورزد، می

 (2)شود و آن کافی است از برای اولویّت به امامت. اعلمیّت ثابت می
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کند بر آنکه حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله  احادیث ثقلین و مثل آنها که داللت میدر جای دیگر نوشته است: 

لفان، و مخا« شوند تا روز قیامت. اینها از یکدیگر جدا نمی»امر به متابعت قرآن و اهل بیت نموده و فرموده که:  و سلم

 اند و به خالفت احدی از اهل بیت قائل نیستند. خلفای ایشان منقرض شده

 اند و به فسق و فجور و انواع معاصی ی اسماعیلیّه اگر باشند، فاسق ملحدی چندند که در ظاهر تابع سالطین ائمهو 

 کند. اند، و هیچ عاقلی تجویز امامت ایشان نمی معروف

د نو زیدیّه نیز در اصول دین خود متمسّک به حجّتی نیستند و به اعتقاد ایشان، هر فاطمی نَسَبی که خروج به سیف ک

 (3)امام است... .

 

 نویسد: نيز در بحاراالنوار مي

المراد بعدم افتراقهما أنّ لفظ القرآن کما نزل و تفسيره و تأویله 

عندهم، و هم یشهدون  بصحّة القرآن  و القرآن یشهد بحقيّتهم 

 (1)؛و إمامتهم، و ال یؤمن بأحدهما إالّ من آمن باآلخر

لفظ قرآن همان مراد از جدا نشدن قرآن و عترت این است که: 

، است علیهم السالم طور که نازل شده و تفسیر و تأویلش، نزد ائمه

دهند و قرآن هم به حقیّت و  و آنها به صحّت قرآن گواهی می

دهد، و به یکی از آن دو ایمان ندارد مگر  امامت آنها گواهی می

داشته باشد. )پس هر کس به اهل کسی که به دیگری هم ایمان 

 ایمان نیاورده باشد، به قرآن هم ایمان ندارد.( علیهم السالم بیت
 

 ایشان آمده است: جدا نشدن قرآن و عترت از هم، چند معني دارد:« مراة العقول»در کتاب شریف 

واهد آمد که قرآن در آن زمان ای که هیچ زمانی نخ . منظور استمرار و همیشه بودن عترت است تا روز قیامت به گونه0

 باشد ولی عترت نباشد. عکس این هم درست است؛ یعنی هیچ زمانی نخواهد آمد که عترت باشد ولی قرآن نباشد.
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 ای که مایه نگهداری از ضاللت و گمراهی باشد. . منظور استمرار ارشاد و هدایت و راهنمایی عترت است به گونه2

سازگاری و اختالف نداشتن قرآن و عترت است و اینکه هیچ یک بر خالف دیگری . مقصود موافقت و هماهنگی و 3

نمایند. این معنا، عصمت  دهد و آنها به تمام کتاب علم دارند و در هیچ چیز با آن مخالفت نمی ای نمی حکم و نظریه

 عترت را در بر دارد.

و آنها عالم به ظاهر و باطن قرآنند؛ بلکه آنها  ی کتاب به ترتیب نزول، هم لفظ و هم معنایش، نزد آنها است . همه4

اند؛ زیرا الفاظ و معانی و اسرار قرآن در ارواح آنها نقش بسته و آنها متّصف و متخلّق به صفات نیک و  قرآن حقیقی

آن اخالق پیامبر، تجسّم قر»باشند. همین نکته، رمز صدور این روایت است که:  اخالق نیکو که در قرآن بیان شده، می

 (5)«... باشم من قرآن ناطق می»فرمود:  و این روایت که امیرالمؤمنین علیه السالم« بود

. منظور جدا نشدن آن دو در لزوم ایمان به هر دو است و اینکه ایمان به یکی از آن دو بدون ایمان به دیگری نفعی 5

 شود. دهد، و معرفت یکی از آن دو جز با معرفت دیگری حاصل نمی نمی

کتاب، شاهد و گواه بودن عترت است و بر امامت آنها داللت دارد، و آنها هم مفسر کتاب و شاهد و گواه راستی . 6

باشند. پس هر یک از قرآن و عترت به دیگری نیاز دارند و مردم هم به هر دو  و استواری مضامین آن و نیازمند آن می

مجمل و سربسته نازل کرده و اهل بیت و عترت را مفسر و شارح  با هم نیاز دارند. از همین رو است که خداوند قرآن را

 (6)آن قرار داده است.... 

حدیث ثقلین نصّ در خالفت و امامت امیرالمؤمنین و اوالد معصوم آن حضرت است و نصّ صریح  خالصه اینکه:

 و قرآن هم از آنها جدا نمی گردند چنانکه حق در این است که: متابعت آنها الزم است و آنها از حق و قرآن جدا نمی

 شوند، و تمسّک به آنها عین هدایت، و تخلّف از آنها عین ضاللت و گمراهی است.

روم و به جای خود، فالن شخص و فالنی  من از میان شما می»واضح است که اگر پادشاهی به مردم خود بگوید که: 

هیچ کس در خالفت و وصایت آن دو شک « من باشندگذارم که آن دو بجای من در میان شما باشند و جانشین  را می

به تمام امّت خود در جاهای گوناگون و نزدیک وفات  کند. همین کالم را رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم نمی

 خود فرموده است.
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ه خالفت و امامت ن هل بیت علیهم السالمبنابراین، تفسیر و تأویل و توجیه این خبر متواتر به ترغیب امت به محبت ا

آنها، جز از روی تعصّب و لجاجت و ... چیز دیگری نیست؛ زیرا در این احادیث بیان شده که تمسّک و توسّل به آنها 

شوند و قرآن هم از آنها جدا  ی هدایت و تخلّف از آنها باعث ضاللت و هالکت است و ایشان از قرآن جدا نمی مایه

 لب با وجوب متابعت و لزوم اقتدا سازگار است و با صرف ترغیب به محبت نمیشود، و روشن است که این مطا نمی

 سازد.

که  ی قرآن ملتزم شد نیز اگر مقصود آن حضرت، ترغیب و تحریص به محبت باشد، باید به همین معنا هم درباره

وا و ن، چون محتمراد ترغیب و تحریص به محبت و تعظیم و تجلیل قرآن است، نه وجوب تمسک به قرآن و حجیّت آ

مضمون حدیث ثقلین یک مضمون و معنی است، و این محتوا و مضمون واحد به هر دو به طور یکسان و به صورت 

اشد به ب اسم و ضمیر مثنّی، اسناد داده شده است. و بسیار واضح است که این معنا در مورد قرآن اشتباه و نادرست می

 دانند. آن را به معنی وجوب تمسّک به قرآن و حجیّت آن میحدّی که مخالفان هم آن را قبول ندارند و 

ی وجوب تمسّک ـ از این حدیث شریف ـ نسبت به قرآن، و ترغیب و تحریص به محبّت نسبت به  عالوه بر آن، اراده

هم صحیح نیست؛ زیرا استعمال لفظ واحد در اکثر از معنی واحد است و آن به اقرار مخالفان، باطل  علیهم السالماهل بیت

 (7)است.

باری، اگر بنا باشد کالمی چنین صریح و واضح و روشن، این چنین تأویل و توجیهِ نادرستی بپذیرد، دیگر کالم 

چون در مورد هر کالمی ممکن است گفته شود: شاید صریحی وجود نخواهد داشت و از هیچ کالمی نباید قطع پیدا کرد؛ 

مراد متکلم در این کالم فالن معنا باشد. پوشیده نیست که اینگونه مخالفت با این کالم صریح و واضح، و إبداع احتمالی 

 بعید و توجیهی رکیک، جز تعصب، لجاجت و خروج از عقل و دین و انصاف نیست.

 از هم تخلّف نمی علیهم السالم شود که: قرآن و اهل بیت شریف فهمیده می حاصل کالم این است که از این حدیث

رود و به  روند، قرآن هم می روند و هر طرف که اهل بیت می رود، اهل بیت هم می کنند؛ پس هر طرف که قرآن می

 ی خردلی تخلّف از هیچ جانب نیست. اندازه



 121                                                                                                             5731/  بهار و تابستان    73و  73فصلنامه نورالصادق /  

 

-------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                               علیه السالمسایت فصلنامه ی نورالصادق 

 

ن، همان طور که تمسّک به عترت صحیح است، هم چنین به مقتضای حدیث ثقلیشاید به ذهن کسي چنين برسد که: 

تمسک به کتاب خدا هم صحیح است؛ زیرا کتاب خدا هم مانند عترت، حجّت و خلیفه در میان امّت قرار داده شده، و 

 به همین جهت بود که گفته شد: کتاب خدا ما را بس است.

قرآن  شود. با مراجعه به شیوه بیان آن ناشی می این برداشت از حدیث، از عدم آشنایی تفصیلی با قرآن و سبک و

شود که قرآن کتابی است کلی و مجمل و بیشتر به کلّیات دین پرداخته و از تفصیل و شرح و بیان  به روشنی فهمیده می

جزئیّات خودداری کرده است. از همین رو است که خداوند در زمان پیامبرش، توضیح و تبیین آن را بر دوش او گذاشت 

 نان که فرمود: چ

 (3)((وَ أَنزَلْنَا إِلَيْکَ الذِّکْرَ لِتُبَينِ َّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهْمْ))

و این قرآن را به سوی تو نازل کردیم تا برای مردم آنچه به »

 «سوی ایشان نازل شده است، توضيح دهي.
 

ه شعار شود ک مانیم و نیز روشن می امان نمی بنابراین، با تمسک به قرآن به تنهایی، هرگز از گمراهی و ضاللت در

 خالف خود قرآن است.« کتاب خدا ما را بس است»
 

ترین و آخرین دین  از آنجا که نیاز بشر به معارف آن، همیشگی، و قرآن هم آخرین کتاب آسمانی و اسالم هم کامل

رای پیامبرش قرار داده و رسول خدا جانشینانی بسازی و عالجی کرده و  الهی است، خداوند برای رفع این نیاز چاره

هم از جانب خداوند این منصب تشریح و تبیین قرآن و دین را به عهده آنها گذاشته و علم  صلی اهلل علیه و آله و سلم

 هخود را به آنها سپرده و در احادیث فراوانی و از جمله همین حدیث ثقلین این مطلب را فرموده و آنها را معرفی کرد

است. بنابراین، با توجه به اینکه علم کتاب و قرآن نزد آنهاست و به این جهت در حدیث آن دو را مصاحب و قرین هم 

قرآن به تنهایی حجّت و خلیفه در میان « شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند از هم جدا نمی»قرار داده و فرموده: 

فسّر و مبیّنی باشد که آن را تفسیر و تبیین نماید، و مفسّر و مبیّن آن امت نیست، بلکه الزم و ضروری است برای آن م

 (9)نیستند، چنانکه خود حدیث ثقلین بر این مطلب داللت دارد. علیهم السالمجز عترت
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 اند: در ضمن دعایي از صحيفه در این باره فرموده علیه السالم امام سجاد

 اهلل عليه و آله و سلمر خدایا، قرآن را بر پبغمبرت محمد صلي با

به طور مجمل فرستادی، و علم عجایب آن را به طور کامل به او 

الهام نمودی، و ما را وارثان تفسير و علم تفصيلي آن قرار دادی، 

 (51)اند برتری بخشيدی... ! و بر کساني که جاهل به علم کتاب

 

 دارد:باری، این حدیث متواتر ميان خاصه و عامه، بر چند امر داللت 

 هستند. دم و بهترین آنها بعد از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلمافضل مر علیهم السالم . عترت0

 نیازند. نیاز دارند؛ ولی ایشان از مردم بی علیهم السالم . همه مردم به عترت2

 .علیهم السالم . عصمت عترت3

 . علم ایشان به تمام کتاب.4

 از خدا و رسول. علیهم السالم . خالفت و جانشینی عترت5

 . منحصر بودن امامت به آنها.6

 .علیهم السالم . هدایت یافتن با تمسک به عترت7

 (00) . خالی نبودن زمین از عترت تا روز قیامت.3

 .هيدلّ علیضاً یهم و هذا الخبر المتواتر أيو قد ظهر من األخبار المستفيضة أنّ علم القرآن عندهم صلوات اهلل عل

یق فرماید(: و به تحق بگیرید، می بیان اینکه علم دین را از امامان علیه السالم در مقام ی مجلسی قدس سره )عالمه

)و مشهور( ظاهر شده که علم و دانش قرآن )به تمام و کمال( نزد اهل بیت پیغمبر ـ که صلوات  (02)از احادیث  مستفیض

یث متواتر و قطعی ثقلین نیز، بر این مطلب داللت دارد )و دلیل و گواه و همین حد (03)و درود خدا بر آنها باد ـ است.

 است بر اینکه علم قرآن نزد ایشان است.(
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 تنها راه نجات ت علیهم السالمعمل به اخبار اهل بی

 يهذا الزمان إال التمسّک بأخبارهم و التدبر ف يس لنا فيننا أخبارهم؛ فليهم ترکوا بيثمّ إنّهم صلوات اهلل عل

 آثارهم.

در همه چیز امر فرموده و آن حضرت  رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم )دانستی که خداوند مردم را به پیروی از

 نیز مردم را به پیروی از قرآن و عترت امر فرموده و نیز دانستی که علم قرآن هم نزد عترت است. حال( حضرات ائمه

ای )برای  اند؛ پس در این زمان راهی و چاره شان را در میان ما بجا گذاشته یث)هم بعد از خودشان( احاد علیهم السالم

رسیدن به معارف حق و صحیح( برای ما نیست مگر اینکه به احادیث ایشان چنگ زنیم و در آثار و اخبارشان تفکر و 

ار آنها و تدبّر در آث م السالمعلیه ی حتمی و الزم ما در این زمان، تمسک به اخبار اهل بیت اندیشه کنیم. )یعنی وظیفه

 است.(

 

 است علیهم السالم فائده: هدایت و نجات فقط در پیروی از اهل بیت

کشتیبانند.  ی ی کشتی است که پیمودن دریای تکلیف بدون آن ممکن نیست. پیامبران و امامان هم به منزله عقل بمنزله

دهد. از این جهت است که جمعی از  دریا نجات نمیهای  شک کشتی بدون کشتیبان کسی را از خطرها و گرداب بی

ی پیرو ایشان که تنها بر کشتی عقل خود اعتماد کرده و از کشتیبانان که پیامبران  عاقالن مثل افالطون، ارسطو و فالسفه

 (04)ند.ا های بزرگی شده اند، در بحر ضاللت و حیرت غرق گشته و مرتکب اشتباه باشند اعراض کرده و اوصیاء می

سببش این بود که دست از دامن اوصیاء و  (05)گروه گردیدند، 73همین اختالفی که در این امت پیدا شد تا آنکه 

 دوری نمودند و قول حضرت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم جانشینان پیامبر کشیدند و از این کشتیبانان هدایت

 فرمودند:و سنّی ـ در حق امیرالمؤمنین علی علیه السالم  را کنار گذاشتند که ـ به اتفاق شیعه

 ؛((مَنْ  کُنْتُ  مَوْلَاهُ  فَعَلِيٌ  مَوْلَاهُ  وَ مَنْ  کُنْتُ  وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّه))

هر کس که من موال و آقا و سرپرست و صاحب اختيار او »

 «هستم، علي هم موال و آقا و سرپرست و صاحب اختيار اوست.
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 ؛((أَنَا مَدِینَةُ الْعِلْمِ  وَ عَلِيٌ  بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ)) و

ی آن است. هر کس علم خواهد  من شهر علمم و علي دروازه»

 «باید به سراغ دروازه علم رود.

 

الْمُسْلِمِينَ أُوحِيَ  إِلَيَ  فِي  عَلِيٍ  ثَلَاثٌ  أَنَّهُ خصال: أَنَّهُ سَيِّدُ ))

 ؛((وَ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِين

به من وحي شده که برای علي سه خصلت و مقام ویژه است: »

 «او سرور مسلمانان و امام پرهيزکاران و رهبر روسفيدان است.

 

 ؛((یلَا نَبِيَّ بَعْدِ عَلِيٌ  مِنِّي  بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ))و 

منزلت و جایگاه علي نسبت به من، مانند منزلت و جایگاه »

هارون نسبت به موسي است جز اینكه پس از من پيغمبری 

 «بود.نخواهد 

 

الصَّدِیقُ الْأَکْبَرُ وَ فَارُوقُ هذه األمّة، یُفَرِّقُ  بَيْنَ  الْحَقِ  وَ  يّعل))و 

منه و هو  يأوت یالذ يهو باب ن ويعسوب المؤمنیالْبَاطِل  و 

 ؛((یمن بعد يفتيخل

علي صدیق اکبر و فاروق و فرق گذارنده این امت است که »

اندازد و پيشوای مؤمنان است و او  بين حق و باطل جدایي مي

 رسند، و او خليفه درِ علم من است که از آن در به علم من مي

 «ی من بعد از من است.
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الْقُرْآنِ  وَ الْقُرْآنُ  مَعَهُ، لَا یَفْتَرِقَانِ حَتَّى یَرِدَا عَلَيَّ عَلِيٌ  مَعَ  ))و 

 ؛(( الْحَوْض

 علي با قرآن است و قرآن با علي. آن دو از همدیگر جدا نمي»

 «شوند تا اینكه در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.

 

انِهِ یَدُورُ حَيْثُمَا عَلِيٌّ مَعَ  الْحَقِ  وَ الْحَقُ  مَعَهُ  وَ عَلَى  لِسَو ))

 ((؛ يدَارَ عَلِ

علي با حق است و حق با علي. حق بر زبان او بگردد هر جا او »

بگردد )و حق بر زبان او جریان یابد هر جا او برود و حق از زبان 

 «او پخش و منتشر شود هر جا او برود.

ـ صلوات اهلل و سالمه عليهم اند که باید دین را فقط از محمد و آل محمد  گر این واقعیت باری، اخبار زیادی بیان

آنها  ی گرفت و هدایت و نجات منحصر در تبعیّت و تسلیم در برابر آنها است و باید علم و صواب را فقط از در خانهـ 

 کنیم: تحصیل کرد، که ما چند نمونه از آن اخبار را ذکر می

 فرمود: السالم. اميرالمؤمنين عليه 5

نَحْنُ  الشِّعَارُ وَ الْأَصْحَابُ  وَ الْخَزَنَةُ وَ الْأَبْوَابُ وَ لَا تُؤْتَى ))

الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ 

 (51)؛((سَارِقا

جامه ی  به منزله اهل بيت پيغمبر صلي اهلل عليه و آله و سلمما 

و پيراهن تن رسول خدا )یعني نزدیكان و محرمان اسرار و خاصّان 

داران و درهای علوم  آن حضرت( و یاران راستين و خزانه
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شود و  ها جز از درها وارد نمي پيامبریم و هيچ کس به خانه

 شود. ها گردد، دزد ناميده مي کسي که از غير درها وارد خانه

 . هم چنين فرمود: 7

 (53)؛((ال تأخذ إال عنّا تكن منّا ل،يا کمی))

ای کميل، )دین و علوم و معارف را( تنها از ما فراگير تا در 

 ی ما و تحت والیت ما باشي. زمره

 . نيز فرمود:7

مَنْ  أَخَذَ دِینَهُ  مِنْ  أَفْوَاهِ  الرِّجَالِ أَزَالَتْهُ الرِّجَالُ، وَ مَنْ ))

 (53)؛((السُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ وَ لَمْ یَزُلْأَخَذَ دِینَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ 

های مردم بگيرد، مردم او را از دین  هر کس دین خود را از دهان

کنند. و هر کس دین خود را از کتاب و سنت بگيرد،  خارج مي

 ماند. استوار ميشوند ولي او ثابت قدم و  ها زایل مي کوه

 فرمود: عليه السالم . امام سجاد1

إِنَّ دِینَ اهلل لَا یُصَابُ بِالْعُقُولِ  النَّاقِصَةِ وَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَ ))

الْمَقَایِيسِ الْفَاسِدَةِ، وَ لَا یُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ، 

 (53) (( وَ مَنِ اقْتَدَى بِنَا اهتدِی

اساس،  باطل و بيهای بشری  های ناقص و آرا و قياس با عقل»

شود؛ بلكه تنها با تسليم در برابر  به دین خدای تعالي رسيده نمي

شود. پس هر کس  وحي و اهل بيت وحي به دست آورده مي

ماند و هر کس به ما  تسليم ما شود، از انحراف در دین سالم مي

 «یابد. اقتدا کند، هدایت مي
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 فرمود: عليه السالم . امام باقر1

ةَ إِلَى یَوْمِ ياهلل  بِغَيْرِ سَمَاعٍ  عَنْ صَادِقٍ أَلْزَمَهُ اهلل الْت مَنْ  دَانَ ))

 (71)(( .الْقِيَامَة

هر کس بدون شنيدن از حجّت صادقي و بدون وساطت امام »

معصومي، خدا را بندگي و اطاعت کند، خداوند تا روز قيامت 

 «سرگرداني را مالزم و همراه و گریبانگير او کند.

 حضرت است:. از آن 1

 (75)((.ء لَمْ  یَخْرُجْ  مِنْ  هَذَا الْبَيْتِ فَهُوَ بَاطِلٌيکُلُّ ش))

هر چيزی )به عنوان علم درست دین و معارف( که از این بيت »

 «نبوت خارج نشده باشد، باطل است.

 . هم چنين از آن حضرت روایت شده است:3

صَحِيحاً إِلَّا شَيْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا شَرِّقَا و غَرِّبَا، فَلَا تَجِدَانِ عِلْماً ))

 (77)((.أَهْلَ الْبَيْتِ

در طلب علم درست و راستين دین به مشرق و مغرب بروید )و 

به هر دری بزنيد( که آن را پيدا نخواهيد کرد، جز در آنچه از 

 نزد ما اهل بيت صادر شده است.
 

 روایت شده است: . از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم3

 (77) ((مَنْ  طَلَبَ  الْهُدَى  فِي غَيْرِهِمْ فَقَدْ کَذَّبَنِي))

هر کس هدایت را از غير اهل بيت بطلبد، قطعاً مرا تكذیب کرده 

 است.
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 . نيز از آن حضرت روایت شده است:3

 (71)((تَسْمَعُوهُ مِنَّاأَمَا إِنَّهُ  شَرٌّ عَلَيْكُمْ  أَنْ  تَقُولُوا بِشَيْ ءٍ مَا لَمْ ))

مراقب باشيد که اعتقاد پيدا کردن به مطلبي و اظهار نظر کردن »

 درباره چيزی )به عنوان دین( تا وقتي که آن را از ما نشنيده
 «اید، برای شما شرّ و زیان و بد است!

 

 روایت شده است: . از امام کاظم عليه السالم51

صلي اهلل مَنْ  نَظَرَ بِرَأْیِهِ  هَلَکَ، وَ مَنْ تَرَکَ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّهِ ))

 (71).((ضَلَّ، مَنْ تَرَکَ کِتَابَ اهلل وَ قَوْلَ نَبِيِّهِ کَفَرَعليه و آله و سلم 

شود. هر  هر کس به رأی خود داوری و قضاوت کند، هالک مي

شود. هر کس  گمراه ميکس اهل بيت پيغبرش را ترک و رها کند، 

 گردد. کتاب خدا و گفتار رسولش را ترک کند، کافر مي

 روایت شده است: عليه السالم . از امام رضا55

لِأَمْرِنَا، الْآخِذُونَ بِقَوْلِنَا، الْمُخَالِفُونَ لِأَعْدَائِنَا.  شِيعَتُنَا الْمُسَلِّمُونَ))

 (71)(( فَمَنْ لَمْ یَكُنْ کَذَلِکَ فَلَيْسَ مِنَّا

باشند و سخن  شيعيان ما )چند خصلت دارند:( تسليم امر ما مي

کنند( و مخالف دشمنان ما هستند.  پذیرند )و عمل مي ما را مي

 پس هر کس چنين نباشد از ما نيست.
 

 فرمود:  عليه السالم . امام باقر57

إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا أَنْزَلَهُ  فِي إِنَّ اهلل تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَمْ یَدَعْ شَيْئاً یَحْتَاجُ ))

 (73) ((... صلي اهلل عليه و آله و سلم کِتَابِهِ وَ بَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ

خداوند تبارک و تعالي هيچ چيزی را که امت به آن احتياج دارند، 

وانگذاشته مگر اینكه آن را در کتاب خود نازل و برای پيغمبرش 

 (73)بيان کرده است.
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 فرمود: عليه السالم امام باقر. 57

لَيْسَ  عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ  النَّاسِ  حَقٌّ وَ لَا صَوَابٌ وَ لَا أَحَدٌ مِنَ ))

 (73)؛ ((النَّاسِ یَقْضِي بِقَضَاءِ حَقٍّ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْت 

نزد احدی از مردم، مطلب حق و درستي نيست و هيچ یک از 

کنند، جز به واسطه آنچه از  حكمي به حق نميمردم قضاوت و 

 ما اهل بيت صادر شده است.

 فرمودند:  عليه السالم. امام صادق51

مَنْ  دَخَلَ  فِي  هَذَا الدِّینِ  بِالرِّجَالِ أَخْرَجَهُ مِنْهُ الرِّجَالُ کَمَا ))

زَالَتِ الْجِبَالُ قَبْلَ أَدْخَلُوهُ فِيهِ وَ مَنْ دَخَلَ فِيهِ بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ 

 (71)((.أَنْ یَزُولَ

هر کس در پي شهرت مردم به این آیين درآید، همان مردم او را 

اند، از آن بيرون خواهند برد، ولي  چنانكه به سوی دین کشانده

به این  و گفتار معصومين عليهم السالمهر کس بر اساس قرآن 

 خواهد بود.ها استوارتر  آیين درآید از کوه

 

ی باید تابع و پیرو عترت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و اعمال دین (30)در جمیع اقوال خالصه سخن این است که:

 فرمودند: چنانکه در حدیثی صحیح، امام باقر علیه السالم باشیم، وسلم

أَمَا لَوْ أَنَ  رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ ))

مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلَایَةَ وَلِيِّ اهلل فَيُوَالِيَهُ وَ 

یَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إلَيْهِ مَا کَانَ لَهُ عَلَى اهلل حَقٌّ فِي 

 (77)((ثَوَابٍ وَ لَا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِیمَان
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را  نماز ایستد و روزهایشهای عمر خود به  اگر کسي در شب

های  روزه بدارد و تمام اموالش را صدقه دهد و در تمام سال

عمر خود حج بجا آورد، ولي با این اوصاف، به والیت وليّ خدا 

 )یعني امام معصوم و حجت خدا( معرفت نداشته باشد تا در نتيجه

ی آن معرفت، از او پيروی کند و تمام اعمالش را با راهنمایي 

ای نيست و از  ا آورد، چنين کسي را در ثواب الهي بهرهاو بج

 اهل ایمان هم نخواهد بود.

را نشنیده انگاریم و خود برای خود کشتیبانان غیرمعصومی اختیار کنیم، که در طول تاریخ، ( 33)و نباید این نصوص

 ق کردهخدا را گمراه و غر چه بسیار چنین کشتی و کشتیبانانی، خود در دریای ضاللت غرق گشته و بسیاری از خلق

 اند.

افکار و آرای کهنه فالسفه و عرفای پیش از اسالم را ـ  ی طاهرین علیهم السالم شکی نیست که رسول خدا و ائمه

فرمودند؛ بلکه حقایق آسمانی زالل و روشنی را که نجات دنیا و  که تا زمان ما بجا مانده است ـ تکرار و بیان نمی

 کردند. به آن است، بیان می آخرت در التزام و عمل

اند، منحصر به احکام تکلیفی و وضعی و اجتماعی  آورده علیهم السالم مسائلی که آن حضرت و اهل بیت طاهرش

ی روحانی به وسیله ایمان به  های مردم و رساندن آنها به حیات طیبه باشد؛ بلکه آنان درصدد رشد دادن عقل نمی

کرده و تأکید فراوانی نسبت به  ا را به این معارف بلند و ناب و حیاتی دعوت میاصول و معارف آسمانی بوده و آنه

 اند. نموده این امر می

اهل  و که عقاید و معارف در نزد رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلمشود  با مراجعه به مدرک وحیانی، دانسته می

 (34)نها به تبلیغ این امر زیادتر بوده است.تر و اهتمام آ بیت عصمت و طهارت از فروع عملی به مراتب مهم
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 پی نوشت ها:

م. احقير رساله ای جداگانه در باب حدیث ثقلين نوشته و اخبار فریقين را با اقرار علمای عامه به داللت این حدیث بر مدعای اماميّه آورده  -5

 برای آگاهي بيشتر به آنجا رجوع شود.

 ی نهم. در ذیل آیه عليه السالم در اثبات امامت اميرالمؤمنين علي  ،31اليقين /حق  -7

 طریق اول، قسم دوم. عليهم السالم ، در بيان امامت سایر ائمه737حق اليقين /-7

 .571/  77بحاراالنوار -1

کونهم عالمين بجميع علم القرآن ظهراً و بطناً بل هم القرآن مي فرماید: و رابعها: کون جميع الكتاب عندهم علي ترتيب النزول لفظاً و معني، و  -1

ي اهلل عليه صل أنّ النبي»ه، و هذا سرّ ما روی: حقيقة ال نتقاش نفوسهم المقدّسة بلفظ القرآن و معانيه و أسراره و اتّصافهم بصفات القرآن و اخالق

ل من کون القرآن أفض»و به یمكن الجمع بين ما ورد: « أنا کالم اهلل الناطق» معليه السال و ما قاله أميرالمؤمنين« کان خلقه القرآن و آله و سلم

بأن یكون المعني حينئذ: أنّ جهة کونهم قرآناً، و کونهم عالمين بجميع علومه، أرجع من سائر جهاتهم و قد « کونهم أفضل من القرآن»و « منهم

 حقّقنا ذلک مفصاّلً في کتاب عين الحياة.

ایشان مي فرماید: و سادسها: کون الكتاب شاهداً علي حقيّتهم علي إمامتهم و کونهم مفسرین للكتاب، شاهدین علي   ؛771/ 7مرآة العقول -1

، و جعل الًحقيقة مضامينه، و کونهم محتاجين إلي الكتاب، فكلّ منهما محتاج إلي اآلخر، و الناس محتاجون إليهما معاً، فلذا أنزل اهلل الكتاب مجم

مفسرین له، حاکمين به، إذ ليس الكتاب ناطقاً ینطق بما فيه و یحكم بما یتضمّنه، فالبدّ من ناطق ینطق عن الكتاب و یحكم  السالمعليهم  أهل البيت

 بما فيه، و یحمل الناس علي العمل به، و یفسّره لهم، و علي هذا المعني دلّ أکثر االأخبار.

 ویژه آنجا که گوینده در مقام وصيت و سفارش به گروهي تا قيامت باشد.چنين استعمالي، آن هم بدون قرینه، مستهجن است به  -3

 .11نحل:  -3

ما إن تمسّكتم »آید؛ زیرا در عبارت حدیث آمده که:  عالوه بر این، اگر در عبارت حدیث تأمل و دقت شود، معنای مذکور هرگز به ذهن نمي -3

ما إن تمسكتم بأحدهما، مادامي که به یكي از آن دو »نه اینكه « شوید هرگز گمراه نميبهما...، مادامي که به آن دو چنگ زنيد و تمسک کنيد 

 «تمسک کنيد هرگز گمراه...
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مجمالً و ألهمته علم عجائبه مكماّلً، و ورّثتنا علمه مفسرّا، و فضّلتنا علي من  صلي اهلل عليه و آله و سلم للهم إنکّ أنزلته علي نبيّک محمدا-51

 .17ی سجادیه، دعاؤه عند ختم القرآن، شماره  یتنا عليه لترفعنا فوق من لم یطق حمله ... صحيفهجهل علمه و قوّ

اند. به آنجا  ، این امور هشت گانه را بيان کرده و توضيح داده37در کتاب مصباح الهدایة في إثبات الوالیة /  )ره(عالمه سيد علي بهبهاني -55

 رجوع شود.

که: راویان آن، که از معصوم روایت مي کنند، از چند تن بيشتر باشند، ولي به حد تواتر نرسند. بعضي گفته اند: خبر مستفيض، خبری است  -57

 اًراویان اصلي )یعني طبقه ی اول که از معصوم روایت مي کنند( باید بيش از سه تن باشند تا خبر به استفاضه و شهرت متّصف گردد. ولي ظاهر

يض، معنای لغوی آن است، نه اصطالحي؛ چرا که احادیثي که بر این مطلب داللت دارند، متواتر مي باشند. عالوه بر منظور مؤلف محترم از  مستف

 آنها، همين حدیث ثقلين به تنهایي بر مطلب مورد نظر داللت دارد که متواتر مي باشد.

أهل علم القرآن و الذین أتوه و المنذرون به و الراسخون في العلم( پنجاه و پنج  عليهم السالم )انهم51باب 711-533/ 77در بحاراالنوار  -57

 حدیث در این باره ذکر کرده که ما به جهت تبرک،  دو حدیث را ذکر مي کنيم:

گفتم: آیا آنها شما هستيد؟  3به حضرت باقر« بَلْ هُوَ آیاتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ »ابوبصير گوید: در مورد فرمایش خداوند عزوجل: 

 عليه السالم (. نيز از حضرت امام رضا7، حدیث 533/ 77فرمود: چه کسي مي تواند باشد و حال آنكه ما راسخان در علم هستيم.)بحاراالنوار 

 فرمود: آنها ما هستيم و خداوند ما را قصد کرده است.« وا الْعِلْمَ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُ»روایت شده که در مورد کالم خداوند: 

 ( 15، حدیث 711/ 77)بحاراالنوار 

برای قرآن ظاهری و باطني است و علم هر چيزی در قرآن مي باشد و علم قرآن همه »بابي بااین عنوان:  511-33/ 33هم چنين در بحاراالنوار 

 ترتيب داده و پس از هشتاد حدیث آورده است.« ي آن را نمي داند مگر به تعليم آنهااست و کس عليهم السالم اش نزد ائمه

، شماره 711از هشام بن حكم نقل کرده که کتابي بر رد ارسطو نوشته است؛ هم چنين در صفحه ی 5511،شماره 177در رجال نجاشي/ -51

 ت.از علي بن احمد کوفي نقل کرده که کتابي در رد ارسطو نوشته اس 135

 ذکر کرده ایم.« وجود العالم بعد العدم»و « تنزیة المعبود»ما مقداری از گمراهي هایشان را در دو کتاب 
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رْقَةٌ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍه وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً، مِنْهَا فِ»فرمودند:  ا صلي اهلل عليه و آله و سلمنقل شده که رسول خد عليه السالم از اميرالمؤمنين-51

( و 533، حدیث 771/  71)بحاراالنوار «. یَعْمَلُونَ بِرَأْیِهِمْ نَاجِيَةٌ وَ الْبَاقُونَ هَالِكَون، فالناجون الَّذِینَ یَتَمَسَّكُونَ بِوَلَایَتِكُمْ وَ یَقْتَبِسُونَ مِنْ عِلْمِكُمْ وَ لَا

 .7/  73علي ثالث و سبعين فرقه  ي صلي اهلل عليه و آله و سلمنوار باب افتراق االمة بعد النبمالحظه شود؛ بحاراال

 .571/ 73، وسائل الشيعة 111/ 73، بحاراالنوار 511نهج البالغة: خطبه  -51

 5حدیث  713/ 31، بحاراالنوار 535تحف العقول /  -53

 .77117حدیث   577/ 73وسائل الشيعه  ،77/ 5لواعظين روضة ا -53

. عبارت بحار چنين است: و من اهتدی بنا اهتدی؛ و هر کس به واسطه ما 11حدیث  717/ 7، بحاراالنوار 3حدیث 771/ 5کمال الدین  -53

 هدایت شود، هدایت حقيقي شده است.

 .77773یث حد  31/  73، وسائل الشيعة 71حدیث  37/ 7بحاراالنوار  -71

 .77حدیث  31/ 7بحاراالنوار  ، 75اختصاص /  -75

 .37/ 7، بحاراالنوار 7حدیث   733/ 5اصول کافي  -77

 .51حدیث  31/  73بحاراالنوار   ،11أمالي صدوق / -77

 .5باب الضالل حدیث   115/ 7اصول کافي -71

 .51باب البدع و الرأی حدیث   11/  5اصول کافي -71

 .71، حدیث 513/ 11؛ بحاراالنوار 553/  73الشيعة وسائل  -71

 55، حدیث 531/  3و جلد   7، حدیث 13/  5اصول کافي -73

 ترجمه: تمام چيزهایي را که امت به آن احتياج دارند، در کتابش به اجمال نازل کرده و برای پيامبرش به تفصيل بيان کرده است.-73

 .13/  73ل الشيعة ؛ وسائ5حدیث  ،  733/ 5اصول الكافي -73

 .13، حدیث 511/ 7بحاراالنوار  ،77الغيبة للنعماني / -71
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 اللَّهُمَ  إِنَّا نُشْهِدُکَ  أَنَّا نَدِینُ بِمَا دَانَ بِهِ مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ»در روز غدیر آمده است: عليه السالم  در نيایش امام صادق -75

نْكَرْنَا وَ مَنْ وَالَوْا وَالَيْنَا وَ مَنْ عَادَوْا عَادَیْنَا وَ مَنْ لَعَنُوا لَعَنَّا وَ مَنْ تَبَرَّءُوا وَ قَوْلُنَا مَا قَالُوا وَ دِینُنَا مَا دَانُوا بِهِ مَا قَالُوا بِهِ قُلْنَا وَ مَا دَانُوا بِهِ دِنَّا وَ مَا أَنْكَرُوا أَ

 (137اقبال االعمال /«)ا مِنْهُ وَ مَنْ تَرَحَّمُوا عَلَيْه  تَرحّمنا عليهمِنْهُ تَبَرَّأْنَ

ل آنها و بار خدایا، تو را شاهد مي گيریم که ما به آنچه محمد و آل محمد به آن ایمان آورده و اقرار کرده اند، ایمان و اقرار داریم قول ما قو

ن اعتقاد و ایمان اقرار دارند، ما هم اعتقاد و ایمان و اقرار داریم و هر چه را انكار کنند، انكار دین و عقيده ی ما، عقيده ی آنهاست. آنچه آنها به آ

يم نمي کنيم هر که را آنها دوست بدارند، دوست داریم و با هر که آنها دشمني کنند، دشمني مي کنيم و هر کس را لعنت کنند، ما هم لعنت مي ک

ز او بيزاری مي جویيم و بر هر کس ترحم کنند و رحمت فرستند، ما هم بر او ترحم مي نمایيم و رحمت مي و از هر که بيزاری بجویند، ما هم ا

 فرستيم.

و  77حدیث  731/ 77، بحاراالنوار 717حدیث  713/ 5، تفسير العياشي 171حدیث  733/ 5، محاسن1حدیث 53/ 7اصول الكافي -77

 .51حدیث  777/ 11

في األصول و الفروع( رجوع شود. احادیث زیادی از این قبيل در آنجا ذکر  عليهم السالم )وجوب الرجوع إلي األئمة 175به تنزیه المعبود / -77

 شده است.

 چنانكه در مقدمه کتاب به آن اشاره نمودیم، و تبرکا چند حدیث در اینجا ذکر مي کنيم: -71

 (51/ 7)البحار « أَفْضَلُكُمْ مَعْرِفَة أَفْضَلُكُمْ  إِیمَاناً: »ي صلي اهلل عليه و آله و سلمعن النب

 نهج البالغه الخطبة االولي(«)أَوَّلُ  الدِّینِ  مَعْرِفَتُه : »عليه السالم عن اميرالمؤمنين

عْضٍ أَکْثَرُ صَدَقَةً مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُكُمْ  أَکْثَرُ صِيَاماً مِنْ بَبَعْضُكُمْ  أَکْثَرُ صَلَاةً مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُكُمْ  أَکْثَرُ حَجّاً مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُكُمْ  : »عليه السالمعنهم 

 (51/ 7)البحار  «وَ أَفْضَلُكُمْ أَفْضَلُكُمْ مَعْرِفَةً.

مَا أَعْظَمُ الذُّنُوبِ، قَالَ: تَشْبِيهُکَ أَخْبِرْنِي أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟قَالَ: تَوْحِيدُکَ  لِرَبِّکَ ، قَالَ فَ»فقال له:  ق عليه السالمسأل بعض اصحابنا الصاد

 (733/ 7)البحار  «بِخَالِقِک

 (3311)غرر الحكم / « معرفة اهلل سبحانه أعلي المعارف: »ن عليه السالمعن اميرالمؤمني
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 پاسخ به شبهات :سومفصل 

 قضای تکوینی است؟آیا مراد  ((وَ قَضىَ  رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِیَّاهُ))

 
 

 

 

 

 

 

 

 ای مگس، عرصه ی سیمرغ نه جوالنگه توست

 عـرض خود می بری و زحمت ما می داری

 

 حضرت عالمه آیت اهلل سيد جعفر سيدان
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 ((وَ قَضىَ  رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِیَّاهُ )) 

 آیا مراد  قضای تکوینی است؟

 «سيدان حضرت عالمه آیت اهلل سيد جعفر»

 

 گویند: ابن عربی و پیروان او بر اساس اعتقاد به اصل ضد عقالنی وحدت وجود می

عارف باید همه چیز را عین حقیقت ببیند از این جهت عتاب موسی 

چرا مانع شدی که مردم گوساله را »به هارون برای این بود که 

 زیرا موسی می« بپرستند و چرا خدا را منحصر کردی در یک چیز

دانست که حکم الهی این است که غیر او را عبادت نکنند کما اینکه 

و خدا به  (5)((وَ قَضىَ  رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِیَّاهُ )) فرماید: قرآن می

ی  کند مگر آنکه آن چیز واقع شود و کلمه چیزی حکم نمی

 در این آیه را به معنای حکم حتمی تکوینی پنداشته است.« قضا»

 ی عالمی روشن ضمیر، آگاه و آزاد اندیش ی شکوفانه ی بلند و اندیشه پاسخ این شبهات را از قرینه نورالصادق،

یعنی اندیشمند بزرگ شیعه عالمه نامدار حضرت آیت اهلل سید جعفر سیدان که خرّیط این فن است تقدیم خوانندگان 

 نماید. می

 

 قضای تکوینی و تشریعی

 ی تشریعی ذکر شده است. ی تکوینی و اراده متعال دو نوع اراده ی خداوند در باب اراده

اند که البته اختالف در نوع اصطالح بکار رفته است، وگرنه  بعضی همین تقسیم را در باب قضای الهی بیان کرده

 ی تشریعی بکار رفته است، در اینجا نیز گفته شده است. ی تکوینی و اراده همان معنایی که برای اراده

 

 



 137                                                                                                             5731/  بهار و تابستان    73و  73فصلنامه نورالصادق /  

 

-------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                               علیه السالمسایت فصلنامه ی نورالصادق 

 

 قضای تکوینی همان حکم الزم اإلجرا و غیرقابل نقض است، مانند این آیه: 

 ؛(7)((إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيًا أَن یَقُولَ لَهُ کُن فَيَكُونُ))

 ]و بي« باش»گوید:  زماني که خدا امری را اراده کند به او مي

 آید. درنگ[ آن چيز پدید مي
 

 کاری انجام گیرد، قدرتی در قبال او در کار نیست که بخواهد مخالفت کند.یعنی هنگامی که خدا بخواهد 

توانند به آن عمل کنند و یا با عصیان از آن سرباز  قضای تشریعی در رابطه با دستورات و احکام است که افراد می

 زنند.
 

 نویسد: در این زمينه مي )رحمه اهلل(عالمه طباطبائي

 باألحكام و القضایا التشریعيه، و یفيدهو القضاء التشریعي المتعلق 

معني الفصل و الحكم القاطع المولوی، و هو کما یتعلق باألمر 

یتعلق بالنهي و کما یبرم األحكام المثبتة یبرم األحكام المنفية، ولو 

کان بلفظ األمر فقيل: و أمر ربک أن التعبدوا إال إیاه، لم یصح 

 (7)إال بنوع من التأویل و التجوز؛

]قضاء در آیه[ قضای تشریعي است که متعلق به احكام و مسائل 

تشریعي گردیده و معنای یک طرفي کردن و حكم قاطع مولوی 

رساند، و این قضا همانطور که اوامر خدا را شامل  نمودن را مي

گردد؛ همانطورکه احكام مثبته  شود، نواهي را نيز شامل مي مي

نفيّه )محرمات( را نيز بخشد احكام م )واجبات( را قطعيت مي

و أمر »شد  بود و گفته مي کند، و اگر با لفظ امر مي قطعي مي

صحيح نبود مگر با نوعي از تأویل « ال تعبدوا إال إیاهربک أن 

 و مجاز.
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 اهمیت عبادت و پلیدی شرک

 فرماید: مرحوم عالمه در ادامه مي

واإلخالص و األمر بإخالص العبادةهلل سبحانه أعظم األوامر الدینية 

بالعبادة أوجب الواجبات کما أن معصيتة و هو الشرک باهلل سبحانه 

 أکبر الكبائر الموبقة، قال تعالي:

إِنَّ اهللَ لَا یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِکَ لِمَن ))

 (1) .(1)((یَشَاءُ

 ترین دستورات عبادت برای خدای سبحان، عظيم امر به اخالصِ

دیني و اوجب واجبات است، همچنان که نافرماني او به صورت 

ترین گناهان نابود کننده است،  شرکِ به خدای سبحان از بزرگ

 خدای تعالي فرموده:

بخشاید و  مسلّماً خدا، این را که به او شرک ورزیده شود نمي»

 «بخشاید. غير از آن را برای هر که بخواهد مي

 

 ستبرگشت همه معاصی به شرک ا

 دهد: سپس ادامه می

و إليه یعود جميع المعاصي بحسب التحليل إذ لو ال طاعة غير 

اهلل من شياطين الجن واإلنس و هوی النفس و الجهل لم یُقدم 

اإلنسان علي معصية ربه فيما أمره به أو نهاه عنه و الطاعة عبادة 

لَّا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ یَابَنىِ ءَادَمَ أَن ))قال تعالي: 

( 3)((...تَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُیْأفَرَأ))و قال: ( 1)((إِنَّهُ لَكمُ ْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
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حتي أن الكافر المنكر للصانع مشرک بإلقائه زمام تدبير العالم 

إلي المادة أو الطبيعة أو الدهر أو غير ذلک و هو مقر بسذاجة 

 (3)تعالي؛ فطرته بالصانع

چنانچه یک یک معاصي را تحليل و تجزیه کنيم خواهيم دید 

که برگشت تمامي گناهان به شرک است، زیرا اگر انسان غير 

های جني و انسي و یا هوای نفس و یا جهل  خدا یعني شيطان

کند، و هيچ امر  را اطاعت نكند هرگز اقدام به هيچ معصيتي نمي

کند، پس هر گناهي اطاعت از  و نهيي را از خدا نافرماني نمي

غير خدا است، و اطاعت هم خود یک نوع عبادت است، هم 

چنان که در آیات زیر اطاعت شيطان را پرستش وی خوانده و 

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ یَابَنىِ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ ))فرمود: 

 ))أفَرَأیتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ ...((.ز فرمود: و ني ((لَكمُ ْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

حتي کافری که منكر صانع است نيز مشرک است؛ زیرا با اینكه 

کند بر اینكه برای عالم صانعي است  اش حكم مي فطرت ساده

مع ذلک امر تدبير عالم را به دست ماده و یا طبيعت و یا دهر 

 داند. مي

 نگارد: ایشان در پایان مي

و لعظم أمر هذا الحكم قدّمه علي سائر ما عدّ من األحكام 

الخطيرة شأنا کعقوق الوالدین و منع الحقوق المالية و التبذیر و 

والزنا وقتل النفس المحترمه وأکل مال اليتيم و نقض األوالد قتل 

العهد و التطفيف في الوزن و اتباع غيرالعلم و الكبر ثم ختمها 

 (9)ک؛بالنهي ثانيا عن الشر
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و چون مسئله شرک و اطاعت غير او، مسئله عظيمي بود آن را 

بر تمام احكام مهم دیگر مقدم داشت؛ مانند عقوق والدین و 

ندادن حقوق واجب مالي و اسراف و تبذیر و فرزندکشي و زنا 

و قتل نفس و خوردن مال یتيم و عهدشكني و کم فروشي و 

ایان رساند این پيروی کورکورانه و تكبُّر ورزیدن. سپس پ

 .امور را به نهي دوباره از شرک ورزیدن
 

در این آیه قضای « قضا»که در آن  به قسمتی از روایت امام رضا علیه السالم «بحث روائي»مرحوم عالمه در 

 نماید، که کامل آن چنین است: تشریعی معنا گردیده اشاره می

عُمَير بن معاویه الشامي قالَ: دَخَلتُ عَلي علي بن  (51)عن بریدبن

موسي الرضا بِمَرو فَقلتُ لَه: یا ابن رسول اهلل رُوِی لنا عَن 

ضَ، بل أمرٌ یأنَّه الجبرَ و ال تفو»الصادق جعفر بن محمد قالَ: 

 ما معناه؟« نینَ أمريبَ

ها، فَقد قالَ يعَل عَذِّبنایُفعَلُ أفعالَنا ثُمَّ یَقالَ: مَن زَعمَ أنَّ اهللَ 

 حُجَجه يو مَن زَعمَ: أنَّ اهللَ فَوَّضَ أمرَ الخَلق و الرِّزق إل «بالجبر»

لقائل افرٌ، و اکو القائل بالجبر  «ضیبالتفو»فَقد قالَ  عليهم السالم

 .کض مشریبالتفو

 ن؟ینَ أمريا ابن رسول اهلل فَما أمرٌ بَیفَقُلتُ له: 

انِ ما اُمِرُوا به، و تَرک يإت يل إليالسَّب: وُجودُ عليه السالم فَقالَ

 ما نُهُوا عَنه.

 ؟ذلک يه و إرادةٌ فيَّفقُلتُ له: فهَل هلل عزَّوجلَّ مَش
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ها، األمرُ يتُه فيَّ: أمّا الطاعات، فإرادة اهلل و مَشعليه السالم فَقالَ

 يتُه فيَّها، و إرادتُه و مَشيبها و الرِّضا لها و المعاونه عل

 ها.يعَنها و السَّخطُ لها و الخِذالنُ عَل ياَلنَّه: يالمَعاص

 ؟ها القَضاءيقُلتُ: فَهل هلل ف

رٍ أو شَرٍّ يفعلُه العِباد مِن خَیَ: نَعم، ما مِن فِعل عليه السالم قالَ

 ه قَضاءٌ.يإالّ و هلل ف

 ؟هذا القَضاء يقُلتُ: ما مَعن

ا يالدُّن يالعِقاب فستحقُّونَه مِن الثَّواب و یَهم بما يقالَ: اَلحُكم عَل

 (55)؛و اآلخرة 

 عليه السالم گوید: در مرو وارد مجلس امام رضا )راوی( مي

شدم و به محضرشان عرض کردم ای پسر رسول خدا، برای ما 

روایت شده که ]در  عليه السالم از امام صادق جعفر بن محمد

نه جبر است و نه تفویض، »اند:  باب جبر و تفویض[ فرموده

معنای این کالم چيست؟ امام « چيزی است بين این دوبلكه 

فرمود: هر کس اینگونه گمان کند که افعال ما فعل خداوند است 

 و سپس ما را بر آن افعال ]که در واقع فعل خداست[ عذاب مي

 کند، قائل به جبر شده.

 و هرکس گمان کند که خداوند امر آفرینش و رزق را به حجت

 به تفویض شده. هایش واگذار کرده، قائل

 قائل به جبر کافر و قائل به تفویض مشرک است.

 پس گفتم: ای پسر رسول خدا پس امر بين این دو چيست؟
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فرمود: وجود طریقي است برای انجام آنچه که مأمور به آنند و 

 اند. برای ترک آنچه که از آن نهي شده

ای  عرض کردم: آیا برای خداوند در این طریق مشيت و اراده

 ت؟هس

فرمود: اما طاعات، اراده و خواست خداوند در آنها: امر به آنها 

 و خوشنودی در آنها و یاری رساندن در انجام آنهاست.

و اراده و مشيت او در گناهان: نهي از آنها و ناخرسندی از 

 انجام آنها و نصرت نكردن در انجام آنهاست.

 است؟عرض کردم: آیا خداوند را در افعال بندگان حكمي 

فرمود: بلي، هيچ خير و شری از افعال بندگان نيست مگر اینكه 

 در آن خداوند را حكمي است.

 عرض کردم: این حكم را چه معنایي است؟

فرمود: قضا و حكم خداوند بر بندگان در مورد اعمالشان همان 

هایي است که در دنيا و آخرت به آنها مستحق  ها و عِقاب ثواب

 اند. گردیده

 باشد: زمينه روایت مناسب دیگری است که توجه به آن سودمند ميدر این 

است که در نامه خود به اهل اهواز در موضوع نفی جبر و تفویض  علیه السالم از حضرت علی بن محمد العسکری

 فرمایند: می

أنَّه سأله رجلٌ بَعدَ إنصرافِه  عليه السالم نيرالمؤمنيعن أم یرُو

الشام  ين أخْبِرنا عَن خُروجنا إليرالمؤمنيا أمیمِن الشام فَقالَ: 

 أبِقَضاء و قَدَر؟
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خُ ما عَلوتُم تَلعَة و يا شی: نَعَم عليه السالم نيرالمؤمنيفَقالَ له أم

 ال هَبطتُم بَطنَ وادٍ إالّ بِقضاء مِن عِند اهلل و قَدَر.

فَقالَ الرَّجل: عِند اهلل أحْتَسِب عنائي، و اهلل ما أری لي مِن 

: بَلي فَقد عَظَّم اهللُ لَكم عليه السالم شَيئاً فَقالَ عليٌّاألجرِ 

األجر في مَسيرکم و أنتُم ذاهبُون و عَلي مُنصَرفكُم و أنتُم 

مُنقلبُون و لم تكونُوا في شَيء مِن حاالتكم مُكرهينَ وال إليه 

 مُضطرِّینَ.

فَقالَ الرَّجل: وکَيف النكونُ مُضطرِّینَ و القَضاء و القَدر 

 انا، و عَنهُما کانَ مَسيرُنا؟!ساق

 : عليه السالم فَقالَ: أمير المؤمنين

لَعلَّک أردتَ قَضاءً الزماً و قَدراً حَتماً ولو کانَ کَذلکَ لَبطلَ 

الثَّوابُ و العِقابُ و سَقطَ الوعدُ و الوَعيدُ و األمرُ مِن اهلل و 

مدة النَّهي و ما کانتْ تَأتي مِن اهلل الئمة لمُذنب و ال مَح

لمُحسن و ال کانَ المُحسن اَولي بثَواب اإلحسان مِن المُذنب، 

و ال المُذنب اَولي بعُقُوبة الذَّنب مِن المُحسن تلکَ مَقالة 

إخوان عَبَدة األوثان و جُنُود الشَّيطان و خُصَمآء الرَّحمن و 

شُهدآء الزُّور و البُهتان و أهل العَمي و الطُّغيان هُم قَدریَّة 

ة و مَجُوسها، إنَّ اهللَ تعالي أمرَ تَخييراً، و کَلَّفَ یَسيراً، هذه األمَّ

و لم یُعصَ مَغلُوباً، و لم یُطعْ مُكرَهاً و لم یُرسِل الرُّسُلَ هَزالً 

و لم یُنزِل القُرآنَ عَبثاً و لم یخلُق السَّموات و األرض و ما 

نَ کَفرُوا مِن بينهُما باطالً، ذلکَ ظَنُّ الَّذینَ کَفرُوا فَویل للَّذی

 النَّار.
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 (57).((اهُ یَّرَبُّکَ أالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ إِ يوَقَضَ)) هم:يعل يثم تل

 قول:یقال: فنهض الرجل مسروراً و هو 

 أنْتَ اإلِمَامُ الَّذِی نَرْجُــو بِطَاعَتِــهِ

 یَوْمَ النُّشُـورِ مِنَ الرَّحْمَنِ رِضْـوَانا

 أوْضَحْتَ مِنْ دِینِـنَا مَا کَانَ مُلْتَبِساً 

ا فِيـهِ إِحْسـَاناً  جَــزاکَ رَبُّکَ عَنَـّ

 فَلَيْسَ مَعْــذِرَه فِي فِعْـلِ فَاحِــشَه

 قَدْ کُنْتُ رَاکِبَـهَا فِسـْقاً وَ عِصْـيَاناً

 کـالّ و ال قَـائِـالً نَاهِيــهِ أوْقَعَــهُ

 قَــوْمِ شَيــْطَاناًفِيهَا عَبَدْتُ إِذاً یَا 

  وَ ال أحَبَّ وَ ال شَاءَ الْفُسُـوقَ وَ ال

 قَتْلَ الْــوَلِيِّ لَهُ ظُلْماً وَ عُـــدْوَاناً

 أنَّي یُحِبُّ وَ قَـدْ صَحَّتْ عَزِیمَــتُهُ 

 (57)علي الذی قال أعْلِنْ ذَاکَ إِعاْلنا؛

علیه  مردی پس از مراجعت کردن از جنگ صفین از امیرالمؤمنین

، خبر بده ما را از جنگ علیه السالم  پرسید: یا امیرالمؤمنین السالم

 ما با اهل شام که آیا به قضا و قدر الهی بود یا نه؟

در پاسخ او فرمود: آری ای شیخ، شماها  علیه السالم امیرالمؤمنین

]در این سفر[ به تپّه و کوه و درّه و صحرائی قدم نگذاشتید مگر 

 قدر الهی بوده است. اینکه به قضا و

آوریم و من  های این سفر را به حساب خدا می آن مرد گفت: رنج

 بینم! اجری برای خود نمی
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فرمود: چنین نیست! همانا خداوند  علیه السالم امیرالمؤمنین

رفتید و بر مراجعت  متعال در حرکت شما که به سوی دشمن می

حال آنکه  گشتید اجر عظیم داده است و شما که از جنگ بر می

 در هیچکدام از حرکاتتان مجبور و مضطر نبودید!

چگونه مجبور نباشیم در حالی که قضاء و قدر الهی  مرد گفت:

 ما را سوق داده است؟! و حرکتمان از آن دو است!

و قَدَر حتمی  فرمود: شاید تو قضای الزم علیه السالم امیرالمؤمنین

ر و نهی باطل گردد و ای؟! و اگر چنین باشد، ام را اراده نموده

دوزخ و بهشت و امر و نهی ساقط شود و از خداوند مالمت برای 

آمد! و نیکوکار به جزای  گنهکار و تشویق برای نیکوکار نمی

داشت و نه بدکردار نسبت به عقوبت  خیر، اولویّتی از گنهکار نمی

 گناهش از نیکوکار سزاوارتر نبود.

لشکریان شیطان و این سخن، گفتار همچون بت پرستان و 

دشمنان خدا و گواهان دروغ و بهتان و اهل ضاللت و گمراهی 

 است.

اینان، قدریّه و مجوس این امتند! همانا پروردگار متعال امر کرده 

است، با اختیار دادن، و تکلیف نموده به آسانی، و معصیت نشده 

 از حیث مغلوب شدن و اطاعت نشده از روی اکراه.

ف نفرستاده و قرآن را بیهوده نازل نفرموده و هد و رسوالن را بی

ها و زمین و مخلوقاتِ دیگر را باطل نیافرید، این گمان  آسمان

 اند. پس وای از آتش دوزخ برای کفار. کسانی است که کافر شده
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و پروردگار تو حكم »سپس حضرت این آیه را تالوت نمودند: 

 «.کرد که جز او را نپرستيد
 

 گفت: برخاسته و می علیه السالم خوشحالی از نزد امیرالمؤمنینپس آن مرد با 

 تو آن امامي هستي که با طاعتش اميد داریم که روز قيامت مورد رضوان خداوند قرار گيریم. •

 آن بخش از حقایق دین که بر ما مشتبه بود، روشن ساختي، خداوند از ناحيه ما به تو جزای نيک دهد.  •

 که به فسق و معصيت آنها را مرتكب گشتم، عذری نيست. مرا در کارهای زشت •

و هرگز جایز نيست که بگوئيم، نهي کننده از فحشا و منكر، خود ما را در آن انداخته، که در این هنگام شيطان  •

 ام. را پيروی کرده

 جایز ندانسته.ها را دوست نداشته و نخواسته و کشتن وليّ خود را از روی ستم و دشمني  هرگز خدا، زشتي •

 ی خدا بر آن بوده و به رسولش فرموده، آشكارا اعالن کن. چگونه دوست داشته باشد در حالي که فرمان و اراده •

قضا در این روایات به معنای امر و حکم است نه به معنای قضای قطعی و حکم حتمی تکوینی که از متعلّق خود 

 مُوحّد باشند و به جز پروردگار متعال، چیز دیگر را پرستش ننمایند.بایست که همه مردمان  تخلُّف نکند وگرنه می

قضاء و قدری که به اَعمال بندگان متوجّه است حتمی و نافذ نیست و به اختیار عباد توقف دارد و اختیار بندگان، علّت 

 باشد. اخیر وقوع فعل می

و حرکات و حاالت عباد است، ولی علّتِ تحقّق اَفعال و علم ازلی الهی گرچه محیط و کاشف از جزئیّات و کلیّات اَفعال 

تواند باشد؛ چنانچه علم و آگاهی استاد از مراتب علمی و عملی و جریان اَعمال شاگردان خود، علّت تحقّق وقوع  نمی

 آن اَعمال و نتایج نخواهد بود. پس این قضا، قضای تشریعی است نه قضای تکوینی که تحقق آن حتمیت یابد.

 د تشریعاً حکم فرموده اما بندگان مختارند که عمل کنند یا ترک طاعت نموده و معصیت نمایند.خداون

 انی است.اند باطل و مغایر اصول وحی بنابراین سخن بعضی از فالسفه و مفسرین اهل سنت که قضا را تکوینی انگاشته
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 سخنان نادرست

 مورد بحث، اشاره کنیم:در اینجا مناسب است به شواهدی از تفسیر نادرست آیه 

 

 شاهد اول

 های فصوص الحکم )فص دهم( آمده است: عبارت شگفت انگیزی در یکی از شرح

نـزد تـو ظـاهر     (51)))فَأیْنَمـا تُوَلُّـوْا فَـثَمَّ وَجْـهُ اهللِ((    به حکـم  

شد که حق تعـالی در هـر جهـت کـه رو نماینـد در آن جهـت       

است و بی او هیچ جهت نیسـت و بـه حقیقـت بـه هـر جهـت       

))وَقَضَــي رَبُّــکَ أالَّ تَعْبُــدُوا إِالَّ کــه روی آرنــد بــه مقتضــای 

 اند. روی به خدا آورده إِیَّاهُ((

 (05)آنکس که برد سجده بر سنگ و گل و چوب                ها غیــر تـو را می نپــرستند در بتــــکده

 

 شاهد دوم

 و در فص پانزدهم آمده است:

و در حقیقت عبادت  (06)((ياهللِ زُلْفَ يقَرِّبُونَا إِلَيُمَا نَعْبُدُهُمْ إاِلَّ لِ))

نمی کنند مگر آنچه را از حق در آن صورت ظاهر است کما قال 

غیرت او اقتضای  ...أالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ إِیَّاهُ(())وَقَضَي رَبُّک تعالی: 

ی  آن کرد که هیچ احدی غیر او را دوست ندارد، الجرم همه

ی جمال ساخت تا به هرچه روی آرند و  ی جلوه اشیا را آیینه

هر چه را دوست دارند او را دوست داشته باشند و اگر چه 

 (07)ندانند... .
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 شاهد سوم

 چهارم آمده است:و در فص بیست و 

دانست که حکم الهی این  می علیه السالم از برای آنکه موسی

))وَقَضَي رَبُّکَ  است که غیر او را عبادت نکنند، کما قال تعالی:

کند  حضرت الهی به هیچ چیز حکم نمیو أالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ إِیَّاهُ(( 

قصور که آن چیز واقع نشود. پس عتاب موسی هارون را از برای 

هارون بود در معرفت حقیقت امر، از آنکه عارف کامل آن است که 

ی کمال  حق را در همه چیز بیند، بلکه عین همه بیند و به واسطه

 مشاهده، از سر ذوق و نشاط بگوید:

 چـو در رزم آیم بود او قتـال

 بود سر نگهدار و سر لشکر او

 چو در بزم آیم بود او نشـاط

 ساغر اوبود ساقی و مطرب و 

 چو نـامه نویسـم برِ دوسـتان

 (03)بود خامه و کاغـذ و محـبر او

 اند هرچه عبادت شود و هر که را عبادت کنند گویا خدا را عبادت کرده از این عبارات ظاهر است که آقایان قائل

 ت.باشد، ولی یک حقیقت بیشتر نیس های مختلف می اند و جزئی از اجزای یک وجود است که دارای اسم

 شاهد چهارم

 نویسد: ابن عربي در فتوحات مي

فاعلم یا أخي أنَّ هذا المنزل هو منزل من منازل الستر و الكتمان 

وتقریر األلوهة في کلّ مَن عبدَ مِن دون اهلل؛ ألنَّه ما عبد الحجر 
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لعينه و إنَّما عُبد من حيث نسبة األلوهة إليه؛ و لهذا ذکرنا أنَّه 

))وَقَضَي رَبُّکَ أالَّ تَعْبُدُوا  الستر، قال تعالي:مِن مَنازل الكتمان و 

 (53)إِالَّ إِیَّاهُ((؛

این منزل از منازل ستر و کتمان و تقریر  پس بدان ای برادر من!

شود است؛ زیرا  الوهت در هر چه که به غير خدا پرستيده مي

پرستد، بلكه از حيث نسبت  )کافر( سنگ را از حيث عينش نمي

پرستد؛ از این روی گفتيم که از منازل کتمان و  الوهت بدو مي

خداوند حكم کرده که جز او را »فرماید:  ستر است، خداوند مي

 «.نپرستيد
 

 شاهد پنجم

 گوید: قیصری می

و امّا حكمُ آلِه، فَحُكمُ الكافرین من وجه؛ ألنَّهُم جعلُوا الرَّبَّ 

فَسَترُوا الحقَّ  المطلقَ و المَعبُود الحق مُقيّداً في صُورة فرعونيّة،

في صورته الباطله. و حُكمُ المُؤمنينَ من وجه؛ ألنَّهُم ما عَبدُوا 

 في صورته إالّ الهویّة اإللهيّة الظاهرة في المجالي المختلفة.

فَرَضِيَ اهللُ عَنهُم مِن هذه الحيثية و رَضُوا عَنه، وإن کانَ من حيثُ 

 (71)تَقيُّدهم إیّاه یُعذِّبُهم؛

و فرجام( آلِ فرعون این است که از جهتي حكم و اما حكم )

کافران را دارند؛ زیرا آنان پروردگار مطلق و معبود حق را در 

صورتِ فرعوني مقيّد ساختند، پس حق را در صورت باطلش 

 پوشاندند.
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و حكم مؤمنان را دارند؛ زیرا در صورت ]و قالب[ فرعون جز 

 یابد، نپرستيدند. ميهویّت إلهيّه را که در مجالهای مختلف بروز 

از این رو خدا از آنان راضي است و آنها از خدا خشنودند، هرچند 

از این نظر که به خدایي فرعون پای بند بودند ]و خدا را منحصر 

 کند. در او ساختند[ خداوند آنان را عذاب مي
 

 نتیجه شواهد

خاطر مبنای نادرستی است که این ی شریفه به  های نادرست از آیه های عجیب و غریب و برداشت این حرف

اند در حالیکه بر اساس آیات و روایات بطالن این قول روشن  اشخاص در مسئله وحدت وجودِ اطالقی اختیار کرده

 است.
 

 خوانيم: در سوره احزاب مي

اهللُ وَ رَسُولُهُ أمْراً أن  يوَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَة إِذَا قَضَ))

عْصِ اهلل وَ رَسُولَهُ فَقَدْ یَرَة مِنْ أمْرِهِمْ وَ مَن يَلَهُمُ الْخِكُونَ یَ

 (75)((؛ناًيضَلَّ ضَالالً مُّبِ

اش به  و هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد که چون خدا و فرستاده

کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختياری باشد و هرکس 

گمراهي آشكاری  اش را فرمان نبرد البته دچار خدا و فرستاده

 است.

 ی شریفه این است که وقتی خدا و رسولش حکمی کردند مردم باید فرمان برند و نباید معصیت کنند. معنای این آیه

 توانند معصیت کنند؟! آیا معنای این آیه این است که مردم نمی
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)وَ مَن )اند؛ به قرینه  معصیت کردهفرماید مردم باید اطاعت کنند، اما اگر اطاعت نکردند، معلوم است که  این آیه می

 یَعْصِ اهللَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَالالً مُّبِيناً ((.

ا نداشت. معن ))وَ مَن یَعْصِ اهللَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَالالً مُّبِيناً((شد دیگر  اگر امر، امر تکوینی بود و باید انجام می

 کند.پس ممکن است کسی امر خدا را عصیان 

ی شریفه، قضای تشریعی است نه تکوینی؛ یعنی اگر عبد فرمان برد پاداش  در آیه ((يوَ قَضَ))بنابراین، مراد از 

شود. دلیل دیگر در بطالن این قول این است که: اگر  دارد و اگر عصیان کند معصیت کار است و عقاب می دریافت می

 است انجام گیرد، در ارتباط با آیات و مطالب بعدی هم باید قضا همینقضا، قضای تکوینی باشد و باید آنچه متعلّق قضا 

 خوانیم: گونه معنا شود؛ زیرا در ادامه می

 ((؛ إِحْسَاناً بِالْوَالِدَیْنِ ))وَ

 .و به پدر و مادر نيكي کنيد

نها توهین به آ کند احسان باشد؛ گرچه اگر قضا تکوینی باشد باید هر فرزندی نسبت به پدر و مادر هر کاری که می

 کند و کتک بزند!

هم باید همان را قائل  إِحْسَاناً(( بِالْوَالِدَیْنِ ))وَکند عبادت خداست پس در  چون هر کس هر چیزی را که عبادت می

شد؛ یعنی بگوئیم خداوند حکم تکوینی دارد که به پدر و مادر احسان کنید. پیداست که شخص خردمند و هر صاحب 

 داند. تابد و آن را باطل می معنا را برنمیعقل سلیمی این 
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 آشنایی با شخصیت ها :چهارمفصل 

 بررسی شخصیت شمس تبریزی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 سيد عليرضا موسوی
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 مقدمه:

چند سالي است که صوفيان ذهبيه به دنبال ایجاد یک پایگاه و مقر ثابت برای بسط و نشر هرچه 

بيشتر مكتب انحرافي خود در شمال کشور بودند تا اینكه وقتي یک مرقد بي اسم و رسم را در 

شدند تا روی آن حک شده بود، بر آن « شمس الدین»کنار خرابه ای در شهر خوی یافتند که نام 

این مرقد را به عنوان مرقد شمس تبریزی )پير مولوی( به مردم معرفي کرده و از این طریق به ایجاد 

مسجد ضراری در این شهر شيعه نشين و عالم پرور اقدام کنند. اما درباره هدف آنها از ترویج 

خ فرقه شایشمس تبریزی باید به این مهم خاطر نشان کرد که شمس تبریزی یكي از بزرگترین م

ذهبيه مي باشد، وحيد االولياء مي نویسد: نسب طریقتي شمس به بابا کمال الدین جندى، و از او به 

 (5)شيخ نجم الدین کبرى مي رسد.

به همين جهت اعضاء فراماسون این فرقه، در دهه های اخير تمام تالش خود را برای احياء این 

او به کار بردند تا او را از ميان صفحات تاریخ شخصيت مرموز و مجهول و مقبره موهوم و جعلي 

بيرون کشيده و به تمام جهانيان به عنوان یک صوفي ذهبي معرفي نمایند. آنها در قدم اول کتاب 

را برای اولين بار با تيراژ باال چاپ کردند. ميرزا احمد خوشنویس یكي از مشایخ « مقاالت شمس»

الت شمس گزارش مي دهد که چاپ این کتاب، به دستور پرآوازه فرقه ذهبيه در مقدمه کتاب مقا

صورت گرفته است، او مي نویسد: دو سال پيش در « دکتر گنجویان»قطب وقت فرقه ذهبيه یعني 

مجمعي که سالكان طریقت حاضر بودند، )یعني در مجلس خصوصي فرقه ذهبيه( جناب آقای دکتر 

اچيز اشاره فرمودند که نسبت به چاپ مقاالت شمس گنجویان )قطب قبلي فرقه ذهبيه(... به این بنده ن

اقدام نمایم اتفاقاً از توجهات معنوی اوليای حق همان روزها یک نسخه خطي زیبایي به دستم آمد 

و نوید موفقيت به بنده داد و همان نسخه مالک ورود به این امر خطير گردید و با تطبيق آن با نسخه 

تهران، توسط شرکت مطبوعاتي عطائي، شروع به چاپ  های متعدد عكسي موجود در دانشگاه
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گردید اینک پس از یک سال کوشش این آرزو جامه عمل پوشيده و چاپ کتاب انجام گردیده 

  (7)است... .

متأسفانه هر ساله، مجالس سماع و رقص رایج در فرقه مولویه، در کنار مرقد شمس انجام مي گيرد 

ي که در قونيه ترکيه در کنار مزار جالل الدین مولوی رومي دقيقاً مشابه همان اعمال خالف شرع

انجام مي شود و همين موضوع مي تواند خطری بزرگ برای ایجاد تزلزل در اعتقادات مردم سليم 

 العقيده شهرستان خوی گردد و باید هر چه زودتر جلوی آن گرفته شود.
 

 بررسی شخصیت شمس تبریزی

 «سيد عليرضا موسوی »

برای شيعيان شخصيتي مقدس محسوب مي « تبریزیشمس »آیا 

 شود؟

و اساساً آیا او یک شيعه اثني عشری بوده است که نهادهای 

فرهنگي و توریستي کشور تصميم گرفته اند با صرف هزینه های 

ميلياردی از بيت المال شيعيان مقبره موهوم و مجعول او را در هيئت 

 یک امامزاده عاليمقام در آورند؟ 

طور یقين مي توان شهرستان خوی را آرامگاه شمس  آیا به

 دانست؟

پاسخ تمام این سؤاالت منفی است. اکنون برای آشنائی بیشتر 

خواننده محترم با این شخصیت مرموز تاریخ تصوف، به نقل گوشه 

ای از سخنان او از کتب معتبر صوفیه و همچنین کتاب مقاالت 

ی خدشه وارد شمس که احدی در انتساب آن به شمس تبریز

نکرده است می پردازیم تا ابعاد متعدد انحرافات اعتقادی و رفتاری 

 او بر همگان آشکار گردد.
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 بیوگرافی شمس تبریزی

 محمد بن علي ملكداد تبریزی. نام:

 شمس تبریزی. لقب:

شمس تبریزی و پدرش  (7)بود که همگي اسماعيلي مذهب بودند.« بزرگ اميد»اهل تبریز و از خاندان معروف  مذهب:

پس از حاکم شدن حسن صباح اسماعيلي مذهب در الموت، برای حفظ و صيانت از مذهب اسماعيلي تالش فراوان 

  (1)نمودند.

ود. از زندگی و افکار و گفتار او دیده نمی ش گرایش شمس به تشیع و مکتب اهل بیت علیهم السالمهیچ نشانه ای از 

ی از اهل سنت است و مشایخ طریقتی او نیز در جرگه اهل سنت قرار داشتند و به حدیث هایی که نقل می کند همگ

 بیگانه بودند. علیهم السالمطور کلی از فرهنگ اهل بیت 

  (1)در تبریز متولد شد اما به آسيای صغير، شام و بغداد سفر نمود. محل سكونت:

  (1)بوده است.سلسله طریقت او به ابوبكر سله باف مي رسد که سني مذهب  نسب: 

الدین کبری رسانده و در ذکر مشایخ او می  طبق قول دیگر، برخی نسب طریقتی شمس را به فرقه ذهبیه و نجم

 الدین کبرى، و او مرید شیخ عمار بن یاسر اندلسى، الدین جندى، و او مرید شیخ نجم گویند: شمس الدین مرید بابا کمال

او مرید شیخ احمد غزالى، و او مرید شیخ ابوبکر نساج، و او مرید شیخ الدین سهروردى، و  و او مرید شیخ نجیب

ابوالقاسم گورکانى، و او مرید شیخ ابوعمران مغربى، و او مرید شیخ ابوعلى کاتب، و او مرید ابوعلى رودبارى، و او مرید 

  (7)شیخ جنید بغدادى و او مرید سرى سقطى، و او مرید شیخ معروف کرخى.
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رشد و پدر معنوی جالل الدین رومی محسوب می شود و اگر این دو نفر با یکدیگر دیدار نمی م شمس تبریزی،

کردند مولوی تا پایان عمر همچنان بر کرسی تدریس علوم نقلی و فقه و شریعت تکیه زده و مسجد و نماز و منبر و 

در توصیف تحول مولوی بعد از  مدرسه را به خانقاه و سماع نمی فروخت و هرگز به زیر خرقه تصوف داخل نمی شد.

 مالقات با شمس نوشته اند:

دریغا نازنين مردى و عالمى و پادشاه زاده که از ناگاه دیوانه 

شد و از مداومت سماع و ریاضت و تجوّع، مختلّ العقل گشت 

  (3)و مجذوب شد. 

های  و الابالی و دوره گرد و کم حوصله و خشن و مرموز بود که با تحمل ریاضت ( 1)شمس تبریزی درویشی شاهد باز 

موضوعی که (21)شاقه، به علوم غریبه و سحر دست یافته بود و از همین طریق توانست مولوی را جذب خود کند.

 و بنابر نقل افالکي: کرد مولوی آن را علناً بیان می

گفت که: خدمت  ميهرگاه موالنا از شمس سخن مى گفت، چنين 

موالنا شمس الدین ما در تسخير نفوس جنى و انسى و سر اسماء 

قدسى و اسرار اشياء ید بيضاى موسوى داشته و همانا که نفس 

مبارک او همدم مسيحا بود و در علم کيميا نظير خود نداشت و در 

دعوت کواکب و قسم ریاضيات و الهيات و حكميات و نجوم و 

ليس کمثله نفس فى آالفاق و األنفس مى  منطق و خالفى او را

 (55)خواندند... .
 

 (21)دانستند. علماء و بزرگان قونیه، شمس تبریزی را مانند حالج، جادوگر و ساحر و الابالی می
 

در سن شصت سالگی عاشق دختر جوانی به نام کیمیا خاتون گردید و با او وصلت نمود اما به دلیل رفتار خشن و 

  (21)جوان پس از یک بیماری سه روزه جوان مرگ شد. زشت شمس، دختر
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است که چندان در دسترس نبوده است به همین دلیل از  «مقاالت شمس»مهم ترین اثر شمس تبریزی کتابی به نام 

تحریف و دستکاری صوفیان شیعه در قرون بعدی )از دوره صفویه به بعد( در امان مانده و به خوبی هویت اعتقادی 

گوینده آن را نمایان می کند و جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که شمس تبریزی از صوفیان متعصب اهل سنت بوده 

 است.
 

 انحراف در توحید و اعتقاد به وحدت وجود

 شمس می گوید: 

دعوت انبياء همين است که ای بيگانه به صورت، تو جزو مني، 

از من چرا بي خبری؟ بيا ای جزو، از کل بي خبر مباش. باخبر شو 

 (15)و با من آشنا شو. 

 مرید و مراد بازی

چون و چرا از قطب زمان واجب است حتی اگر دستورات او شمس همچون دیگر صوفیان، معتقد بود تبعیت مطلق و بی 

 خالف شرع باشد. وی می گوید:

  (05)سؤال کردن از شیخ )مرشد( بدعت است.

اکنون به خدمت آن پیر، سؤال نباشد، گویی درخت را در جنباندن 

تا میوه فرود آید، وقتی باشد که به جنبانیدن، میوه باز رود و نیاید، 

که بياید، چاره سكوت و تسليم است، اینجا هيچ همه چنان نباشد 

در خدمت بزرگان، ( 06)طریق دیگر نيست، اال سكوت و تسليم.

مَن صَمَتَ نجي، )مرید باید در برابر پير خود سكوت اختيار کند 

  (07)تا به رستگاری برسد(.
 



 159                                                                                                             5731/  بهار و تابستان    73و  73فصلنامه نورالصادق /  

 

-------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                               علیه السالمسایت فصلنامه ی نورالصادق 

 

بزرگترین مرید او یعنی مولوی وی را شمس تبریزی در مرید پروری چنان موفق بود که به درجه ای رسیده بود که 

 خدای خود خوانده و چنین می گفت:

 (03)فاش بگفتم این سخن شمس من و خداى من                  پیــر من و مـــراد من درد من و دواى من

 (09)آنهــــا که طلب کار سـخاییـد کجـاییـد                 شمـس الحـق تبریز چو سلطان جهان است   

 

 های شمس  خودستایی

شمس در جای جای کتاب مقاالت و به مناسبت های مختلف، شخصیت و بزرگی خود را ستوده است. او در وهله 

آن هم از گونه ای که بر من ریختن حاجت نيست، بلكه چون پيش مس »نخست وجود خود را کیمیا معرفی می کند 

و آنگاه سالم خویش را حصنِ حصین بالها دانسته و می   (21) «باشدبرابر مي افتد، همه زر مي شود، کمال کيميا چنين 

   (20) «سالم ما حصار است از همه رنجها، امان یابي چون درآمدی.»گوید: 

شمس معتقد بود که هرکس به وی خدمتي کند، خداوند آن شخص را خواهد آمرزید حتي اگر آن شخص به خدا 

 می گوید: رسوالن الهي کافر باشد واعتقادی نداشته باشد و به رسالت 

اگر کافری بر دست من آب ریخت، مغفور و مشكور شد، زهي 

مرا چنين گفته اند که کافر هفتاد  (77)من! ... زهي عزت و بزرگ!

   (77)ساله، کوزه ای به دست تو دهد، خالص یافت. 

طبق دیدگاه شمس، نه تنها کسی که به او خدمتی کند بلکه اگر نظر وی متوجه کسی شود، به خاطر همین توجه، آن 

شخص رستگار خواهد شد و جالب اینجاست حتی اگر این توجه به صورت دشنام و ناسزا هم باشد، کارگر خواهد بود 

 و نتیجه ای مثبت در بر خواهد داشت، وی می گوید: 

من به کافر صد ساله هم رسد، مؤمن شود، اگر به اگر دشنام 

 ( 71)مؤمن رسد، وليّ شود و به بهشت رود عاقبت!
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 شمس خود را نه تنها برتر از تمام مردمان عصر خویش، بلكه از تمام اولياء و عرفای گذشته نيز واالتر مي داند و

 می گوید: 

بي  از سر تا پایم را همه خدا گرفته است این بي خبران، این

ذوقان، چه افسرده اند، چه مردودند، چه بي ذوقند، انا الحق، 

سبحاني! که طاقت من دارد با این گفتار، و با این کالم، تو کجا 

  (71)خدا مي بيني!
 

 و مي گوید: شمس خود را همتراز رسوالن معصوم الهي دانسته

گویم، عجب این بزرگان را، چون  گویم، کالم نمي اسرار مي

کالم نيز روی ننمود از این بزرگان، ابایزید از این قبيل نباشد، 

  (71)انبياء باشد و رسل! 
 

او به برتری خود بر عرفا و بزرگان دین معاصر خویش قناعت نكرده و مقام خود را برتر از تمام اولياء دانسته و 

 می گوید: و ناسزا دهد، او را به مقام ولي اللهي رسانده؛ معتقد است حتي اگر به شخصي دشنام و فحش

من نگویم که شمس الدین وليّ است، این بر من افتراست، من 

گفتم که هر که دشنام شمس الدین به او رسد، )به شرط آنكه 

  (73)آن دشنام به او رسد( آن کس وليّ باشد! 

شد و لذا مي گوید اگر کسي من را بشناسد دچار حيرت خواهد 

قلبش از حرکت خواهد ایستاد: انک ال تعرفني و اهلل لو انک 

عرفتني، الرتعدت اعضائک، و خفق قلبک، یقول هذا ولي، و هذا 

اعز اولياء اهلل )همانا تو مرا نمي شناسي و به خدا سوگند اگر مرا 

بشناسي، اندامت به لرزه در خواهند آمد و قلبت از حرکت باز 

د این وليّ است و او عزیزترین اولياء خواهد ایستاد، مي گوین

 خداست(.
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ی گشاید و م علیهم السالم لذا نه تنها خود را مقید به پیروی از هیچ احد الناسی ندانسته بلکه زبان به طعن ائمه اطهار

 می گوید:

ائمه  آن ظاهر ني، اکنون تو بدان مَچَفس، ائمه روا نمي دارند،

 (73)ایم!  ما خود ائمهکه باشند؟! مرا با ائمه چه کار! 
 

شمس در استخفاف عذاب الهی نیز کلمات بی شماری دارد و در این موضوع نیز گوی سبقت را از هم مسلک های خود 

ربوده است چنانچه اگر بایزید بسطامی می گفت: بایزید گوید: مگر آتش دوزخ چیست؟ من فردا بر کنار آن قرار خواهم 

شمس تبریزی همین مقدار نیز  (29)مرا به غرامت این مالعین بپذیر وگرنه آن را خواهم بلعید.گرفت و به خداوند خواهم گفت: 

 بر نتافته و می گوید:

دوزخ از من حذر مي کند و مي ترسد، آخر مي گوید: جز یا 

مؤمن فان نورک اطفأ ناری! )از من دور شو ای مؤمن، زیرا که 

ن بتفسانيم که نور وجود تو آتش مرا خاموش کرد( دوزخ را چنا

  (71)بميرد از بيم.

 

 علیهم السالم ی سخن شمس با تعالیم اهل بیت مقایسه

ری و مقایسه کنید تا به دو علیهم السالم کافی است تنها همین سخن شمس تبریزی را با تعالیم مکتب اهل بیت

قام خوف در م علیه السالم بیگانگی و انحراف او پی ببرید همچنان که سیّد و سرور جوانان بهشت حضرت سیّدالشهدا

از عذاب الهی و آتش جهنم بعد از قرائت دعای مفصل مشهور به عرفه، در حالی که قطرات اشک همچون باران از 

پایشان از کثرت گریه و زاری خیس گشته بود تنها یک حاجت را به درگاه الهی دیدگان مبارکش جاری و خاک زیر 

 درخواست کرده و فرمودند:



 162                                                                                                             5731/  بهار و تابستان    73و  73فصلنامه نورالصادق /  

 

-------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                               علیه السالمسایت فصلنامه ی نورالصادق 

 

أَسْأَلُکَ اللَّهُمَّ حَاجَتِيَ الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَهَا لَمْ  یَضُرَّنِي مَا ))

کَ فَكَا مَنَعْتَنِي وَ إِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ یَنْفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي أَسْأَلُکَ

 (75).((رَقَبَتِي مِنَ النَّار

خداوندا از تو حاجتي مي خواهم اگر به من عطا نمایي هيچ امری 

که از من منع کرده ای مرا آسيب نمي رساند و اگر آن حاجت 

را از من منع نمایي، هرچه به من عطا کرده ای به حالم سود 

آتش نخواهد داشت، و آن درخواست، آزاد و رها کردن من از 

 است.

 

 شمس و ادعای بی نیازی از دین اسالم و پیامبر اسالم! )پلورالیسم دینی(

شمس تبریزی با وقاحت تمام، نه تنها مدعی بی نیازی از قرآن کریم است بلکه خواندن کتاب اهلل و تبعیت از آن را 

 سبب تاریکی قلب خود می داند: 

مرا رساله ی محمد رسول اهلل سود ندارد!! مرا رساله ی خود 

باید. اگر هزار رساله بخوانم تاریک تر شوم. اسرار اولياءِ حق 

را ندانند، رساله ی ایشان مطالعه مي کنند، هر کسي خيالي مي 

انگيزند و گوینده ی آن سخن را متهم مي کنند. خود را هرگز 

ر و خطا در آن سخن نيست؛ متهم نكنند، و نگویند که این کف

 (77)در جهل و خيال اندیشي ماست... . 
 

 

شمس مانند دیگر صوفیان، راه مستقیم و طریق هدایت و نجات و رستگاری را منحصر در اسالم نمی داند و معتقد 

ق نقل است تمام ادیان و مذاهب و حتی کفار، سالک راه هدایت و مدرک حقائق و معارف هستند. به عنوان نمونه طب

 مقاالت شمس، وی از شرکت در مجالس مسلمین خودداری و نزد مسیحیان می رفت: 
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گفتم: مى روم امشب نزد آن نصرانى که وعده کرده ام که شب 

بيایم، گفتند: ما مسلمانيم و او کافر، بر ما بيا. گفتم: او به سر 

   (77)مسلمان است، زیرا تسليم است و شما تسليم نيستيد.

 گوید:همچنین می 

گفتند ما را تفسير قرآن بساز، گفـتم تفسـير مـا چنـان اسـت      

نيـز  « مـن »که مي دانيد، نـي از محمـد و نـي از خـدا! ایـن      

 ( 71)منكر مي شود مرا.

 

 این سخنان شمس تبریزی را مقایسه کنید با کالم خداوند متعال که می فرماید:

یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ وَ مَنْ یَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْالمِ دیناً فَلَنْ ))

 (71).((مِنَ الْخاسِرین

هر کس غير از دین اسالم را برگزیند، هرگز از وی پذیرفته 

نخواهد شد و در پایان کار)روز آخرت( از جمله افراد خسارت، 

 .ضرر و زیان دیده است
 

 و یا در آیه دیگر که می فرماید:

الْإِسْالمُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذینَ أُوتُوا الْكِتابَ إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اهلل ))

إِالَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ مَنْ یَكْفُرْ بِآیاتِ اهلل 

 (71)((.فَإِنَّ اهلل سَریعُ الْحِساب

دینى پسندیده خدا نيست مگر اسالم  و اهل کتاب اختالف 

علم و معرفت به حق پيدا کردند اما  نكردند مگر بعد از اینكه

سرکشي کردند و هرکس به آیات خداوند کفر بورزد خداوند 

 سریع الحساب است.
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کند قرآن کریم برایش سود ندارد بلکه سبب گمراهی او می شود را می توان مسلمان نامید؟!  حال کسی که ادعا می

 هرگز !
 

 شد می شمس از شنیدن و نقل کردن آیات و روایات خشمگین

 شمس در سخنان بی پروا دیگر، انبیاء الهی را به نفاق متهم کرده و می گوید:

اغلب انبياء نفـاق کـرده انـد! نفـاق آن اسـت کـه آنچـه در دل        

ــردی، اول      ــاق نك ــر نف ــردن... اگ ــاهر ک ــالف آن ظ ــد، خ باش

   (73)صدیق بيزار شدی! 
 

را می خواندند و روایات بزرگان و معصومین را نقل هنگامی که علماء و فقهای عصر شمس تبریزی، آیات قرآن کریم 

می کردند شمس تبریزی خشمگین شده و آنها را از خواندن آیات و روایات نهی می کرد و به آنها می گفت: باید خودتان 

کنید. وی  لتالش و سلوک کنید تا به مقام انبیاء برسید تا از جانب خدا بر شما وحی شود نه اینکه کلمات انبیاء دیگر را نق

 می گوید:

تاکي بر زین بي اسب سوار گشته و در ميدان مردان مي تازید 

و تا کي به عصای دیگران به پا مي روید؟ این سخنان که مي 

گویيد از حدیث و تفسير و حكمت و غيره، سخنان مردم آن زمان 

است که هر یک در عهد خود به مسند مردمي نشسته بودند و 

ند و چون مردان این عهد شمایيد، اسرار و از خود معاني مي گفت

سخنان شما کو؟ بعض کاتب وحي بودند و برخي محل وحي. 

اکنون جهد کن که هر دو باشي هم محل وحي و هم کاتب وحي 

 (73) خود باشي.

 من کتاب مسلمانانم نه قرآن

یعنی و پیر راه سلوک ) شمس تبریزی در جای دیگر مدعی می شود که کتاب خدا، قرآن مسلمانان نیست بلکه قطب

 خودش( است! وی می گوید:
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مراد از کتاب اهلل، مصحف )قرآن کریم( نيست، بلكه آن مردی 

است که راهبر است، کتاب اهلل او است، آیت اوست، در آن آیت 

 (73)آیت هاست. 

گر بشریت  هدایت و در جای دیگر تمام هادیان و معصومین و راهنمایان خالئق را زیر سؤال برده و یگانه منجی و

 را خود می داند:

مرا در این عالم با این عوام هيچ کار نيست، برای ایشان نيامده 

ام، این کساني که رهنمای عالم اند به حق، انگشت بر رگِ ایشان 

 (11)مي نهم! 
 

یء شاین کلمات شمس تبریزی درحالی مطرح گشته است که در شرع مقدس اسالم بلند مرتبه و واال مقام ترین 

اشد. خاتم قرآن کریم می ب همین قرآن کریم است به طوری که یکی از شئون معصومین و هادیان راه الهی، تفسیر و تبیین

ان که فریقین نقل کرده اند، از قرآن کریم به عنو« ثقلین»، در حدیث مشهور و متواتر االنبیا صلی اهلل علیه و آله و سلم

ثقل اصغر نام برده است که مقام مفسر و مبین کلمات باری تعالی را دارند. آن  معلیهم السال ثقل اکبر و از اهل بیت

 حضرت می فرمایند:

إِنِّي تَارِکٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِی، ))

السَّمَاءِ إِلَى  أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ، کِتَابُ اهلل حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ 

الْأَرْضِ، وَ عِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، 

 ( 15).((فَانْظُرُوا کَيْفَ تَخْلُفُونِّي فِيهِمَا

به تحقيق که من در ميان شما دو شيء گرانبها باقي مي گذارم 

گز گمراه و اغواء و مادامي که به آنها چنگ زده و عمل کنيد هر

است و آن کتاب نمي گردید یكي از آنها بزرگتر از دیگری 

قرآن کریم مي باشد، این کتاب ریسمان کشيده شده خداوند از 

آسمان به زمين است. ثقل دیگر اهل بيت من هستند که این دو 
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ثقل از یكدیگر هرگز جدا نمي شوند تا اینكه روز قيامت بر من 

رید که در نبود من )به جای من( چگونه وارد مي شوند. پس بنگ

 با آنان رفتار مي کنيد.
 

 آیا این سخن شمس تبریزی مصداق استخفاف و مهجور نمودن کالم اهلل نمی باشد؟ 

 رسول گرامي اسالم در روایت دیگر مي فرمایند:

الْقُرْآنُ أَفْضَلُ کُلِّ شَيْ ءٍ دُونَ اهللِ فَمَنْ وَقَّرَ الْقُرْآنَ فَقَدْ وَقَّرَ )) 

 ( 17)((...فَقَدِ اسْتَخَفَّ بِحُرْمَةِ اهللاهلل وَ مَنْ لَمْ یُوَقِّرِ الْقُرْآنَ 

ترین شيء موجود در  قرآن کریم، بعد از خداوند متعال، با فضيلت

بزرگ شمارد خدا را بزرگ عالم است پس کسي که قرآن را 

شمرده و هر کس آن را بزرگ نشمارد به حریم خدای سبحان 

 استخفاف روا داشته است.
 

ز ا قرآن کریم است که شکایت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلماما از همه مهم تر کالم خداوند متعال در خود 

 امت اسالم را اینگونه بیان می کند:

 (17)((وَ قالَ الرَّسُولُ یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورا ))

و پيامبر عرضه داشت پروردگارا قوم من قرآن را کنار گذاشته 

 و آن را رها کردند.
 

به درگاه خداوند سبحان است که از مهجور ماندن  صلی اهلل علیه و آله و سلم این آیه، بیانگر شکایت پیامبر اکرم

 قرآن توسط امتش شکایت نموده است.

را بر عهده خواننده « مصداق مهجور ساختن کالم اهلل می باشد»حال قضاوت کردن درباره اینکه آیا سخنان شمس 

 محترم می سپاریم.
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 داند! شمس تبریزی بایزید را برتر از پیامبر می

اقب العارفین خود را در وصف سیره و کالم مولوی و شمس تبریزی، زیر نظر نوه مولوی نگاشته افالکی که کتاب من

 و از معتبرترین تذکره های صوفیه می باشد، در این کتاب چنین می گوید:

همچنان منقولست که روزى آن سلطان عالم جان، بر در خان 

به پننشسته بود؛ مگر حضرت موالنا، قدّس اهلل لطيفته از مدرسه 

فروشان بيرون آمد و بر استرى رهوار سوار شده، تمامت طالب 

 ؛علمان و دانشمندان در رکابش پياده از آنجا عبور مى کردند

همانا که حضرت موالنا شمس الدین برخاست و پيش دوید و لگام 

استر را محكم بگرفت و گفت: اى صرّاف عالم و نقود معانى و 

رسول اللّه بزرگ بود یا بایزید؟  عالم اسماء! بگو که حضرت محمّد

فرمود که نى نى محمّد مصطفى سرور و ساالر جميع انبياء و 

شمس تبریزى  اولياءست و بزرگوارى از آن اوست به حقيقت ،

گفت: پس چه معنيست که حضرت مصطفى سبحانک ما عرفناک 

حقّ معرفتک مى فرماید و بایزید سبحانى ما أعظم شأنى و انا 

 ين مى گوید؟سلطان السالط

همانا که موالنا از استر فرود آمده از هيبت آن سؤال نعره بزد و 

بى هوش شد و تا یک ساعت رصدى خفته بود و خلق عالم در 

به خود آمد، دست آن جایگاه هنگامه شد و چون از عالم غشيان 

موالنا شمس الدین را بگرفت و پياده به مدرسه خود آورده، در 

ل روز تمام هيچ آفریده را راه ندادند؛ حجره درآمدند، تا چه

 (11)بعضى گویند: سه ماه تمام از حجره بيرون نيامدند.
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 صلی اهلل علیه و آله و سلم از متن پرسش شمس از مولوی کامالً روشن است که در نظر او مقام بایزید با پیامبر

 نیز افضل است یا نه! علیه و آله و سلمصلی اهلل  مساوی و برابر است تنها جای شک این است که آیا از پیامبر

 ـ انست که نگاه تحقیرآمیز به انبیاء علیهم السالم، ائمه علیهم السالم  و اصحاب پیامبران و امامان علیهم السالمباید د

 از اصول اساسی اندیشه تمام صوفیان است که نمونه بارز و صریح آنها را می توان از کلمات شمس و مولوی دریافت.
 

 مخالفت شمس با کلمات به جای مانده از انبیاء  و اوصیاء

صوفیان علمی که از خواندن کتاب و دفتر و قرآن و حدیث حاصل می شود را نه تنها بی ارزش بلکه یکی از موانع 

سلوک و کشف حقیقت می دانند درحالیکه مهم ترین تلبیس ابلیس بازداشتن مردم از علم آموزی و مخالفت با تعلیم و 

تعلم و خاموش کردن نور عقل و علم است چرا که شیاطین با گرفتار کردن بشر در تاریکی ها می توانند هر نحوه که 

خواستند او را به حرکت در آورده و بلغزانند. ابلیس با جایگزین کردن مکاشفه و حدثنی قلبی عن ربی به جای قال 

امثال احمد احسائی ها و صوفیان و تئوسوفی ها را منحرف  الصادق و قال الباقر سعی در انحراف مردم دارد چنانچه

 ساخت.

  دکتر غني قاسم مي نویسد:

از مطالعه تراجم احوال صوفيه و اطالع بر اقوال و آراء آنان بر 

و قيل و قال مدرسه و « علم رسمي»مي آید که عرفا هميشه 

 (11)راه سالک شمرده اند.« حجاب»کتاب و دفتر را 

میان شمس تبریزی گوی سبقت را از هم مسلکان خود ربوده و در مذمت و تقبیح علوم منقول و اکتسابی اما در این 

 بیشترین کلمات را نقل کرده است که اکنون تنها به گوشه ای از آنها اشاره می شود.

 شود:  ميشمس تبریزی مدعي مي شود که اگر کسي از علوم منقول در قرآن و روایات و غيره، تبعيت کند گمراه 

آنچه تو را براهند، بنده خداست نه نبشته مجرد، من اتبع السواد 

 (11)فقد ضلّ )کسي که از خط نوشته تبعيت کند گمراه مي شود(.
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 مولوی، بزرگترین دست پرورده شمس تبریزی خطاب به استادش می گوید:

از وقتي با تو آشنا شده ام این کتاب ها در نظرم بي ذوق شده 

 (13)است. 

 در رابطه با اولین دیدار شمس تبریزی و مولوی چنین نقل کرده اند:

روزى موالنا در خانه نشسته بود و کتابى چند گرد خود نهاده و 

طالب علمان بر وى گردآمده بودند. شمس الدین تبریزى درآمد 

و سالم گفت و بنشست و اشارت بكتب کرد و پرسيد این چيست: 

وز موالنا این سخن به انجام نرسانيده موالنا گفت تو این ندانى، هن

موالنا پرسيد این چه بود که آتش  در کتب  و کتب خانه افتاد. 

باشد؟! شمس الدین گفت: تو نيز این ندانى برخاست و برفت. 

موالنا جالل الدین مجردوار برآمد و بترک مدرسه و کسان و 

فرزندان گفت و در شهرها بگشت و اشعار بسيار بنظم آورد و 

بشمس تبریزى نرسيد و شمس ناپيدا شد و قریب بدین روایت 

بتبع وى در کتب خود نوشته اند   است آنچه جامى و دیگران

چون خدمت موالنا شمس الدین به قونيه رسيد و بمجلس »که 

موالنا درآمد خدمت موالنا در کنار حوضى نشسته بود و کتابى 

چند پيش خود نهاده پرسيد: این چه کتابهاست، موالنا گفت این 

را قيل و قال گویند ترا با این چه کار خدمت موالنا شمس الدین 

ست دراز کرد و همه کتابها را در آب انداخت، خدمت موالنا د

بتأسف تمام گفت هى درویش چه کردى بعضى از آنها فوائد 

والد بود که دیگر یافت نيست. شيخ شمس الدین دست در آب 

کرد و یكان یكان کتابها را بيرون آورد و آب در هيچ یک اثر 

شمس الدین نكرده، خدمت موالنا گفت این چه سرّ است، شيخ 

گفت این ذوق و حال است ترا از این چه خبر بعد از آن با 

 (13)«. یكدیگر بنياد صحبت کردند
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پیرامون نگاشتن و حفظ احادیث و ترویج آنها وارد شده  یست که احادیث فراوانی از معصومین علیهم السالماین در حال

 می فرمایند:  صلی اهلل علیه و آله و سلماست چنانچه رسول گرامی اسالم 

الْمُؤْمِنُ إِذَا مَاتَ وَ تَرَکَ وَرَقَةً وَاحِدَةً عَلَيْهَا عِلْمٌ تَكُونُ ))

تِلْکَ الْوَرَقَةُ یَوْمَ الْقِيَامَةِ سِتْراً فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ وَ أَعْطَاهُ 

نَةً أَوْسَعَ اهلل تَبَارَکَ وَ تَعَالَى بِكُلِّ حَرْفٍ مَكْتُوبٍ عَلَيْهَا مَدِی

 (13)((مِنَ الدُّنْيَا سَبْعَ مَرَّات ...

هرگاه مـؤمن بميـرد و یـک برگـه کـه روى آن علمـى نوشـته        

ــر جــاى گــذارد، روز قيامــت آن برگــه   شــده باشــد از خــود ب

پــرده ميــان او و آتــش مــى شــود و خداونــد تبــارک و تعــالى 

بــه ازاى هــر حرفــى کــه روى آن نوشــته شــده، شــهرى هفــت 

 ورتر از دنيا به او مى دهد.برابر پهنا

 همچنين مي فرماید:

وَ الَّذِی نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ مُتَعَلِّمٍ یَخْتَلِفُ إِلَى بَابِ الْعَالِمِ إِلَّا ))

کَتَبَ اهلل لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ بَنَى اهلل لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِینَةً 

عَلَى الْأَرْضِ وَ هِيَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ یُمْسِي وَ فِي الْجَنَّةِ وَ یَمْشِي 

 (11).((یُصْبِحُ مَغْفُوراً لَه

... قسم به آن که جانم در دست اوست هيچ دانشجویي به خانه 

دانشمندی ]معلمي[ رفت و آمد نمي کند جز اینكه خداوند با هر 

نویسد و نيز شهری در  گامي عبادت یكسال به حساب او مي

برای او بنا مي کند و )هنگامي که( روی زمين راه مي بهشت 

رود زمين برای او آمرزش مي طلبد و وی صبح و شام آمرزیده 

 مي شود.
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 مي فرمایند: امام صادق عليه السالم

اکْتُبْ، وَ بُثَّ عِلْمَکَ فِي إِخْوَانِکَ، فَإِنْ مِتَّ فَأَوْرِثْ کُتُبَکَ ))

عَلَى النَّاسِ زَمَانُ هَرْجٍ لَایَأْنَسُونَ فِيهِ إِلَّا بَنِيکَ؛ فَإِنَّهُ یَأْتِي 

 (15).((بِكُتُبِهِمْ

بنــویس و دانشــت را در ميــان برادرانــت بپــراکن و اگــر      

مردی کتاب های خـود را بـرای فرزنـدانت بـه ارث بنـه، چـه،       

ــز       ــزی ج ــا چي ــه ب ــد ک ــفته ای رس ــار آش ــردم روزگ ــر م ب

 کتابهایشان انس نگيرند.
 

 شاهد بازی شمس

که اغلب صوفیه به آن وفادار هستند، معتقد بود عشق  «المجاز قنطرة الحقيقة»شمس تبریزی با پایبندی به اصل 

 مجازی انسان را همچون پلی به عشق حقیقی )خدا( می رساند. وی می گوید:

ای به این  شاهدی بجو تا عاشق شوی و اگر عاشق تمام نشده

بسيارست، هست دگر ها در زیر چادر  شاهد، شاهد دیگر، جمال

 ( 17)دلربا که بنده شوی.

 شرمانه زیر: های متعددی به امرد بازی وجود دارد، از جمله داستان بی اشاره« مقاالت شمس»در 

فراخ  (17)ک و ن شاصلي است که هر که را دل تنگ بود، 

یكي تنگ بود...  ک و ن شبود و هر که را دل فراخ بود 

دعوی پيغامبری مي کرد، بر پادشاهش بردند، گفت معجزه؟ 

گفت آنچه خواهي... اکنون به حضور پادشاه ترکان تنگ چشم 

صف کشيده و روز قلبِ زمستان، مي گوید این ساعت خيار 

تر و تازه بياری و این غالم را چشم هایش فراخ کني، بي آنكه 
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زه نيست... و چشم خللي در چشم او در آید... گفت خيار تر و تا

را فراخ کنم چندان  ک و ن شاین غالم را فراخ نتوان کردن، اما 

 (11)که خواهي!!! 
 

بدیع الزمان فروزانفر بزرگترین مولوی پژوه قرون معاصر در رابطه با دیدار مولوی و شمس و تحول و دگرگونی که 

 نویسد: در مولوی بعد از این مالقات حاصل شد چنین می

از این خلوت )با شمس( روش خود را بدل ساخت و  موالنا بعد

بجاى اقامه نماز و مجلس وعظ بسماع نشست و چرخيدن و 

رقص بنياد کرد و بجاى قيل و قال مدرسه و جدال اهل بحث 

 (11)گوش به نغمه جانسوز نى و ترانه دلنواز رباب نهاد.

 درخواست شرب خمر

ر بغداد بماند و همچون رسم قلندران و مالمتیه، نزد مریدان شرب از اوحدالدین کرمانی مى خواهد د« شمس تبریزى»

 خمر کند:

روزی گفت: چه باشد مگر با ما باشى؟ گفتم: به شرط آنكه 

آشكارا بنشيني و شرب کني پيش مریدان و من نخورم. گفت: 

تو چرا نخورى؟ گفتم: تا تو فاسقي باشي نيكبخت، و من فاسقي 

 (11)باشم بدبخت. گفت: نتوانم.

 تقصیر در انجام واجبات 

از نظر صوفیان، انجام شریعت برای رسیدن به حقیقت هست و هنگام رسیدن به حقیقت دیگر نیازی به انجام واجبات 

و ترک محرمات نیست.موضوع تساهل و تسامح در انجام واجبات شرعی امری نیست که فقط از تذکره نویسان به 

انی که کند و کس تصریح می کند که در انجام عبادات شرعی خود کوتاهی میشمس نسبت داده باشند بلکه خود شمس 

 گوید: شوند وی می کنند در اولین وهله این موضوع را متوجه می با شمس مالقات می
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کسي که ما را دید، یا مسلمانِ مسلمان شود یا مُلحدِ ملحد؛ زیرا 

 چون بر معنای ما وقوف نيابد، همين ظاهر ما بيند و در این

  (13)عبادات ظاهر تقصيری بيند... .
 

 های نامشروع شمس مولوی درخواست

شمس تبریزی درویشی شاهد باز بود و از مولوی پسر زیباروی به همراه شراب طلب نمود، مولوی نیز که شیفته و 

ه افالکی ب عاشق شمس گردیده بود درخواست نامشروع او را اجابت کرد و از محله یهودیان برای او شراب تهیه کرد

 کند: سند متصل از فرزند مولوی چنین نقل می

روزى موالنا شمس الدین از حضرت والدم شاهدى التماس کرد؛ 

پدرم حرم خود )همسر یا مادر(، خاتون را که در جمال و کمال 

جميله زمان و ساره ثانى بود و در عفّت و عصمت مریم عهد 

خواهر جان  فرمود که اوبگرفته در ميان آورد؛ خود، دست 

منست، نمى باید؛ بلكه نازنين شاهد پسرى مى خواهم که بمن 

خدمتى کند؛ فى الحال فرزند خود سلطان ولد را که یوسف 

یوسفان بود پيش آورد و گفت: اميدست که به خدمت و کفش 

گردانى شما الیق باشد؛ )شمس( فرمود که او فرزند دلبند منست؛ 

( دست دادى اوقات بجاى حاليا قدرى اگر صهبا )شراب انگور

آب استعمال مى کردم که مرا از آن ناگزیرست؛ همانا که حضرت 

پدرم بنفسه بيرون آمده دیدم که سبوئى از محلّه جهودان  پر 

  (13)کرده و بياورد.
 

 شمس شطرنج باز بود

 بازگرداندن شمس، نزد او ميچنانچه نقل است بعد از اینكه شمس از دیدگاه مولوی دور شد، او افرادی را برای 

 کنند: فرستد و شمس را در حين شطرنج بازی با یک جوان زیبای امرد مشاهده مي



 174                                                                                                             5731/  بهار و تابستان    73و  73فصلنامه نورالصادق /  

 

-------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                               علیه السالمسایت فصلنامه ی نورالصادق 

 

به دمشق رو به طلب موالنا »روزى خدمت موالنا وى را گفت: 

شمس الدّین، و چندین سيم و زر با خود ببر و در کفش آن 

سلطان ریز و کفش مبارکش را طرف روم بگردان! چون به 

رسى، در صالحيّه خانى است مشهور، یكسر به آنجا رو  دمشق

که وى را آنجا یابى که با فرنگى پسرى صاحب جمال شطرنج 

 (13)مى بازد.

 

 عاشوراء، روز فر: و خوشحالی نه گریه و عزاء

، به هم نوایی با امویان عاشورا را به جشن و سرور و عیش و عشرت و شادی و رقص و پاى کوبی «شمس تبریزى»

 مى گوید:« شمس تبریزى»نشیند، نه به ماتم و اشک و اندوه!!  مى

بر خاندان پيامبر مى گریست، ما بر وی مى « شمس خجندى»

 (11)گریستيم، یكي به خدا پيوست، بر وی مى گرید... ! 
 

به شیخ خود اقتدا کرده و ضمن داستانی، گریه و عزاداری شیعیان حلب را به باد  مولوی نيز همچنان دلداده شمس،

 گوید: گیرد و آنها را جاهل خطاب نموده و می استهزاء و سخره می

 باب انطـاکیـــه انــدر تا به شب             روز عاشــورا همـه اهـل حـلب

 مرگیست این خواب گرانزانک بد            پس عــزا بر خود کنید ای خفتگان

 (60)وقت شادی شد چو بشکستند بنـد            چون که ایشان خسـرو دین بوده اند

 

 اما عاشورا در تعالیم دینی ما

ه مظلومانه در ک حضرت سیدالشهداء علیه السالم صلی اهلل علیه و آله و سلم توان گریستن بر سبط النبی چگونه می

 صحرای کربال ذبح گردید و خاندان پاکش به اسارت دشمنان دین درآمد را جاهالنه دانست؟! 
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را پندارند، چ نشان از حماقت و جهالت است چنانچه مولوی و شمس می علیه السالم اگر گریه بر مصائب سیدالشهدا

 ن داشته است.و علماء بر این موضوع جریا علیهم السالم سیره مستمر معصومین

 ابن خارجه مي گوید:

علیه  بودیم و امام حسین علیه السالم روزی در خدمت امام صادق

 علیه السالم را یاد کرده و از او نام بردیم. حضرت صادق السالم

 بسیار گریستند و ما نیز به تبع ایشان گریستیم. پس حضرت صادق

می فرمود من  علیه السالم فرمودند که امام حسین علیه السالم

کشته گریه و زاری )اشکم( هستم نام من در نزد هیچ مؤمنی برده 

 (62) نمی شود مگر آنکه محزون و گریان می شود.

 

برده شود و آن  علیه السالم در نزد امام صادق علیه السالم در روایت آمده است هیچ روزی نبود که اسم امام حسین

ه علی امام در آن روز تبسمی بر لب بیاورند. آن حضرت در تمام روز گریان و محزون بودند و می فرمودند: امام حسین

 سبب گریه هر مؤمن است.  السالم

سی که نَفَس ک فرمودند: علیه السالم شيخ طوسي و شيخ مفيد از ابان بن تغلب روایت کرده اند که حضرت صادق

ومیت ما محزون است تسبیح است و اندوه و ماتم او عبادت خدا و پوشیدن اسرار ما از بیگانگان جهاد در راه برای مظل

  (36)خداست.

بودیم، جعفر بن عفان وارد شد. حضرت او را اکرام کردند و  علیه السالم من با جماعتی از کوفیان در خدمت امام صادق

 نزدیک خود نشاندند و فرمودند یا جعفر! 

 جانم، خدا مرا فدای تو کند. جعفر عرض کرد: 

 شعر می گوئی.  علیه السالم به من گفته اند تو در مرثیه و عزای حسین حضرت فرمودند:

 بله، فدای تو شوم. جعفر عرض کرد: 

 پس بخوان.  حضرت فرمودند:
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 و حاضرین مجلس گریستند.  علیه السالم جعفر شروع به خواندن مرثیه نمود، حضرت امام صادق

 حضرت آنقدر گریست که اشک چشم مبارکش بر محاسن شریفش جاری شد. 

به خدا سوگند، که مالئکه مقرب در اینجا حاضر شدند و مرثیه تو را  فرمودند: علیه السالم پس از آن حضرت صادق

خواندی شنیدند و بیشتر از ما گریستند و حق تعالی در همین ساعت بهشت را با تمام  علیه السالم که در مصائب حسین

 نعمت های آن برای تو واجب گردانید و گناهان تو را آمرزید. 

 ای جعفر می خواهی که زیادتر بگویم؟  پس امام فرمودند:

 بله، ای سید من.  جعفر عرض کرد:

شعری بگوید و بگرید و بگریاند، حق تعالی او را بیامرزد و  المعلیه السهر که در مرثیه حسین حضرت فرمود:

  (64)بهشت را برای او واجب می گرداند.

شرف شدم م علیه السالم ابن قولیه با سند معتبر روایت کرده از ابی هارون مکنوف که گفت: به خدمت حضرت صادق

 بخوان. من نیز شروع کردم به خواندن.  علیه السالم آن حضرت فرمودند. که برای من مرثیه حسین

 ه السالمعلی به این صورت نخوان به همان سبک و سیاقی که نزد خودتان متعارف است و نزد قبر حسین امام فرمود:

 می خوانید بخوان. پس من خواندم. 

 حضرت گریستند و من ساکت شدم. 

 بخوان، من خواندم تا آن اشعار تمام شد.  فرمود:

یا مَریَمُ قومُي فَاندُبي مَوالکِ وَ باز هم برای من مرثیه بخوان، من شروع کردم به خواندن این اشعار: حضرت فرمود: 

 عَليَ الحُسَين فَاسعَدی بِبُكاکِ 

ون ای اباهار فرمودند:پس حضرت بگریست و زن ها هم گریستند و شیون نمودند و هنگامی که از گریه آرام شدند. 

مرثیه بخواند و یک نفر را بگریاند بهشت بر او واجب می شود. و سپس فرمودند: هر  علیه السالم حسینهر کس برای 

  (65)را یاد کند و بر او گریه کند بهشت بر او واجب می شود. علیه السالم کس امام حسین
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 علیها السالماهانت به صدیقه طاهره 

مقام معرفت و خوف و خشیتِ برترین بانوی خلقت، و یکتا  (66)داند، ، که وجود خود را کیمیا می«شمس تبریزى»

ریح به آن مخدره، را خوار و پست شمرده و ضمن اهانت ص میر عالم آفرینش، حضرت فاطمه زهرا علیها السالمکفو ا

 را ناشی از محبت و شوق نمی داند و چنین مى گوید:عبادت ام االئمه علیهم السالم 

ید، سخن دوزخيان خوش مى مردم را سخن نجات خوش نمى آ

آید... الجرم ما نيز دوزخ را چنان بتفسانيم. که بميرد از بيم! 

عارفه نبود، زاهده بود. پیوسته از پیغمبر  رضی اللّه  عنهافاطمه 

 (67) حکایت دوزخ پرسیدى.

مصادیق عبادتگران نیمه ، و از (69)، مشکاة (63)چگونه می توان درباره یگانه دختر رسالت که خداوند با عناوین کوثر

 ، صالحین، به شمار آورده است اینگونه گستاخی کرد!(71)شب

 خطاب کنند اما هنگامی که به حضرت صدیقه طاهره (70)چرا صوفیان باید زن بدکاره ای مانند رابعه عدویه را عارفه

ه و آله گر سخن پیامبر اکرم صلی اهلل علیعارفه ندانند مایشان را  علیه السالم می رسند، بغضا المیرالمومنین علیها السالم

 را نشنیدند که می فرمایند: علیها السالم درباره حضرت فاطمه و سلم

نور فاطمه قبل از آفرینش زمین و آسمان آفریده شده است. 

خداوند متعال قبل از آفرینش آدم فاطمه را از نور خود آفرید و 

نور فاطمه در زیر عرش الهی مشغول تسبیح و تقدیس و تهلیل و 

تحمید خداوند متعال بود. وقتی خداوند متعال مرا از نسل آدم 

در بهشت درآورد و جبرئیل  آفرید نور فاطمه را به صورت سیبی

یَا مُحَمَّدُ إِنَّ هَذِهِ تُفَّاحَةٌ أَهْدَاهَا اهلل عَزَّ ))آن را به من داد و گفت: 
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ای محمد، این سيب را از بهشت خداوند  ؛((وَ جَلَّ إِلَيْکَ مِنَ الْجَنَّةِ

من آن را گرفته و بر سینه  عزیز و جالل بر تو هدیه کرده است.

جبرئیل گفت: آن سیب را بخور. وقتی که آن را ام گذاشتم و 

شکافتم از داخل آن نوری درخشید و من بیمناک شدم، جبرئیل 

گفت: ای محمد! آن را بخور و نگران نباش. این نور در آسمان 

 شود.  منصوره و در زمین فاطمه نامیده می

ها موسوم گردیده  پرسیدم: ای دوست من جبرئیل چرا به این نام

نامیده شده زیرا پیروان خود « فاطمه»خ داد: در زمین است. پاس

اش محروم  کند و دشمنان خود را از دوستی را از آتش جدا می

نامیده شده زیرا دوستان « منصوره»گردانیده است. و در آسمان 

کند و این تفسیر گفتار خداوند متعال  خود را نصرت و یاری می

رَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اهلل یَنْصُرُ وَ یَوْمَئِذٍ یَفْ))فرماید:  است که می

در آن روز مؤمنان بخاطر یاری خداوند خوشحال ؛ ((مَنْ یَشاءُ 

مقصود از این . کند شوند و او هر که را بخواهد یاری مي مي

 ( 72)باشد. نصرت، یاری فاطمه به شیعیان و دوستارانش می

 

نشنیده بود که آن بانوی مطهره و معصومه را سرور تمام  آله و سلمآیا شمس تبریزی از رسول خدا صلی اهلل علیه و 

 زنان مؤمن عالم عنوان داده و فرمود:

 ؛((أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَأْتِيَ یَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِين))

آیا راضي نيستي که در روز قيامت سرور بانوان اهل ایمان 

 (37)باشي.
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 تبریزی و مد: خلفاء )ابوبکر و عمر(شمس  

می رسد تعصب و جهالت خود را نشان داده و  خص هنگامی که به دشمنان حضرت زهرا علیها السالماما همین ش

 چنین می گوید:

وقتي پيامبر به معراج رفت جبرئيل به ایشان گفت: اگر چهار 

برابر عمر نوح فرصت داشته باشم و فضائل عمر بن خطاب را 

، مناقب او تمام نخواهد شد، اما عُمر با همه فضيلت هایي بشمرم

 ( 31)که دارد تنها یک خوبي از خوبي های ابوبكر است.

 

را به قصور در معرفت خدا متهم می کند می گوید خداوند متعال  علیها السالم همین شمس تبریزی، که حضرت زهرا

  (31)الحق ینطق علي لسان عمر.با زبان عمر بن خطاب خالئق را مورد خطاب قرار می دهد: 

خلیفه اول یعنی ابوبکر را زاهدی بی بدیل خوانده که هرگز طرفة عینی به دنیا و ما فیها مشغول نشد و  شمس تبریزی،

 را در یاد داشت وی می گوید:همواره خدا 

من اراد ان ینظر الي ميت یمشي علي االرض فلينظر الي ابي 

بكر الصدیق )هرکس دوست دارد به مرده ای بنگرد که بر روی 

دان رسته،  از خاکزمين راه مي رود به ابوبكر صدیق نظر کند( 

ای باشد  در صحبت آب لطيف جان فزا مقيم شده. آن دریا بنده

  (31)خدا... . از بندگان

 همچنین می گوید:

هيچ معجزه ای نخواست،گفت پيغمبرم  رضي اهلل عنهابوبكر 

  (33)گفت آمنا و صدقنا. 
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 همچنین می گوید:

امت را؛ قاهر و سرتيز، مردی باید اصالح چنين قوم را و چنين 

رضي  و همچون علي همچون محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم

 که شمشير زن بود. اهلل عنه

هر یاری را جداگانه  روزی مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم

مي پرسيد از طبع او، و ميل او، که به جنگ مایل است یا به 

صلح؟ به لطف مایل است یا به قهر؟ و آن ميل به صلح از بد 

دلي است و جان دوستي و سالمت طلبي، یا از نيكو خواهي و 

  کرم و صبر و بردباری؟

پرسيد از ابوبكر چيزها، دید که از او شمشير زني نياید از غایت 

 حلم و رحمت. 

 هر یكي به صفتي از اوصاف محمد موصوف شده بودند. 

ایشان را مي پرسيد جدا جدا، که اگر تو بعد از من خليفه شوی 

 چه کني؟

از عمر پرسيد. گفت: من عدل کنم، انصاف چنين بستانم. گفت: 

خود از تو فرو مي بارد. پسر را بكشد جهت راست مي گویي، 

اقامت حد زنا، که تا در فساد ببندد. و پدر را بكشد جهت آنكه 

 در مصطفي طعن کرد.

از ابوبكر پرسيد که تو چه کني؟ گفت: تا من بتوانم پرده مي 

پوشم و نادیده مي آرم. گفت: راست مي گویي، در تو 

  (33)پيداست.



 181                                                                                                             5731/  بهار و تابستان    73و  73فصلنامه نورالصادق /  

 

-------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                               علیه السالمسایت فصلنامه ی نورالصادق 

 

 دوری ابوبکر را نداشت!!ای طاقت  رسول خدا لحظه

هر روز و هر ساعت خواستار دیدار و مصاحبت با ابوبکر بن  شمس می گوید پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم

ابی قحافه بود! به طوری که حتی ابوبکر را همراه سپاه مسلمین برای جهاد و نبرد با مشرکین نمی فرستاد و نبرد با 

ه ای لحظ صلی اهلل علیه و آله و سلم رسول اهللواجب ولی برای ابوبکر حرام بود زیرا  مشرکین برای همه مسلمانان

لی اهلل ص وی ضمن داستانی برای باال بردن مقام و منزلت ابوبکر در پیش پیامبر اکرم طاقت دوری ابوبكر را نداشت!!

 چنین می گوید: علیه و آله و سلم

)دیر دیر زیارت کن تا مهر و  زرغباً تزدد حبّاًبه ابوهریره فرمود: 

هرگز نفرماید،  رضی اهلل عنهمحبت فزون شود( اما در حق ابوبکر 

که او را بغزا نیز نمی گذاشت که از رسول غایب شود، تا اینکه 

روزی در حربی از جانب کافران مبارزی در میدان تاخت، یاران 

 باز پس تاختند، هیچ کس)برای نبرد( پیش او نمی رفت، پرسیدند

که سبب چیست؟ )از نرفتن به نبرد او( گفتند از خوف جان نیست 

بلکه او فرزند ابوبکر صدیق است و یاران شرم می آید که به نبرد 

و او در عرش او روند، این سخن به گوش ابوبکر صدیق رسید 

ابوبکر پرسید که این چه غلغله است؟ گفتند پسر  ،با رسول بود

ابوبکر در حال بر نشست و در  تو می باشد که حمله کرده است،

میدان انا بری منکم درآمد، چون پسر روی پدر را دید بازگشت، 

صدیق نیز بازگشت، رسول دست مبارک بر کتف صدیق نهاد و 

یعنی نفس را پیش تو قدری  ادخر لنا نفسک یا صدیقگفت: 

نیست، پیش ما قدری عظیم دارد از برای ماش نگاه دار، تو هیچ 

به غزا برون مرو، مالزم صحبت ما باش، پس او در جنگ مرو، 

را چون گویند زرغبا، غزا در حق مؤمنان دیگر فریضه است و 

عزیزترین طاعت هاست، در حق صدیق معصیت است و حسنات 

  (79)االبرار سیئات المقربین!! 
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آیا شمس تبریزی که به جعل چنین داستان ها و بیان چنین دروغ هایی در فضائل و مناقب خلفای ثالثه دامن زده 

 است سخن مشهور ابوبکر که در کتب دسته اول اهل سنت آمده است را نشنیده بود که بر فراز منبر گفت: 

مرا از این ؛ ( 31)«اقيلوني اقيلوني فلست بخيرکم و علي فيكم»

بردارید و رها کنيد زیرا من از شما بهتر نيستم مادامي که مقام 

 علي در ميان شما است.

 

 و یا اینکه می گفت:

من سرپرست و خليفه شما گشتم در  ؛(30)ولّيتكم وَ لَستُ بخيرکم

 گفت: أاَل تر نبودم. و یا اینكه مي حاليكه از شما بهتر و شایسته

فَإِذَا أَتَانِي فَاجْتَنِبُونِي، ال أُؤْثِرُ فِي وَإِنَّ لِي شَيْطَانًا یَعْتَرِینِي، 

؛ آگاه باشيد مرا شيطاني است که گاه (32) أَشْعَارِکُمْ وَأَبْشَارِکُمْ

شود. هرگاه آن شيطان نزدیک من آمد و  گاهي بر من چيره مي

بر من دست انداخت از من بپرهيزید تا به مال و جان شما به نفع 

 خود دست اندازی نكنم.
 

آیا شمس تبریزی جمله ی مشهوری که از عمر بن خطاب به یادگار مانده و گاهى به عنوان مَثَل از آن استفاده مى 

 شود و همه مردم حتى کودکان با جمله او آشنا بوده را نشنیده بود که در بیش از هفتاد مرتبه در مقاطع گوناگون گفت:

ود به تحقیق من نب ر علی علیه السالماگ (33)لوال عليّ لهلک عمر!

 هالک می گشتم!

 و یا اینکه می گفت:

کلّ النّاس أفقه من عمر حتّى المخدّرات فى البيوت؛ همگى 

 (31)مردمان از عمر فقيه ترند، حتّى مخدّرات پشت پرده در خانه ها.

و یا اینكه مي گفت: ال أبقاني اهلل لمُعضَلة لم یكن لَها 
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خدا مرا بمشكلى نياندازد که على براى حل آن در  (31)أبوالحسن؛

 آنجا نباشد.

و یا  (31)گرچه خليفه اول هم گفته بود لوال علي لهلک ابوبكر

  (33)خليفه سوم نيز گفته بود لوال علي لهلک عثمان! 

 

 داند  شمس تبریزی شیخ و قطب را برتر از خدا می

خود باشد و مقام او را از هر کسی حتی انبیاء و اولیاء باالتر بداند طبق تعالیم صوفیه، مرید باید ذوب در والیت شیخ 

 اما شمس به این اندازه اکتفا نکرده و توحید را نیز به زیر می کشد و می گوید:

گفت  یکی را سؤال کردند که شیخ تو بهتر است یا ابایزید؟،

شيخ،گفتند شيخ؛ تو بهتر است یا عم؟ گفت شيخ، گفتند شيخ تو 

گفت من یگانگي و توحيد آنجا یافته ام غير آن یگانگي  یا خدا؟

  (33)نمي دانم.
 

 عبادت از منظر شمس تبریزی

عبادات شرعی از جمله نماز و روزه در دیدگاه شمس تبریزی همان سرسپردگی نزد قطب و تبعیت بی چون و چرا از وی 

 می باشد چنانچه وی می گوید:

در عبادات نیز به عادت و شیوه اعتنائی قائل نیست، بلکه به نیّات 

مراد از آن  «تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة»نظر دارد: 

تفکر، حضور درویش صادق است، که در آن عبادت هیچ ریایی 

نباشد، الجرم آن به باشد از عبادت ظاهر بى حضور، نماز را قضا 

  (39)هست، حضور را قضا نیست.
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 همچنین می گوید:

اسـتغراق بـودی در    صـلی اهلل علیـه و آلـه و سـلم     عمل محمّد

خود کـه عمـل، عمـل دل اسـت. خـدمت، خـدمت دل اسـت و        

ــه    ــون دانســت ک ــا چ ــود، امّ ــود خ ــت در معب ــتغراق اس آن اس

ــي را     ــم کس ــد و ک ــي راه نباش ــل حقيق ــه آن عم ــرکس را ب ه

ــاز و روزه و     ــنج نم ــن پ ــان را ای ــود، ایش ــلم ش ــتغراق مس اس

مناســک فرمــود تــا محــروم نباشــند و اگــر آن دگــران ممتــاز 

د و خالصــي یابنــد و باشــد کــه بــه آن اســتغراق نيــز راه باشــن

بـه وی برنـد، اگــر نـه گرســنگي کجـا و بنــدگي خـدا کجــا و      

ــن     ــا ای ــادت از کج ــا و عب ــر از کج ــات ذک ــواهر تكلف ــن ظ ای

ــد ــه و ســلم شــيوخ، راهزنــان دیــن محمّ  صــلی اهلل علیــه و آل

   (31)بودند... .

 

درباره مرید خود مرتبه غلو را گذرانده و به شطح گویی رسیده بود و راجع به جالل الدین مولوی  «شمس تبریزى»

 می گفت:

اگر از تو پرسند که موالنا را چون شناختى؟ بگو: از قولش مى 

و ، (35)«إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَيَكُونُ»پرسى: 

و اگر از  (37)«کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ» پرسى:اگر از فعلش مى 

و اگر از نامش مى ، (37)«قُلْ هُوَ اهللُ أَحَدٌ» صفتش مى پرسى:

هُوَ اهللُ الَّذِى ال إِلهَ إِلّا هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ هُوَ » پرسى:

مِثْلِهِ لَيْسَ کَ»و اگر از ذاتش مى پرسى: ، (31)«الرَّحْمانُ الرَّحِيمُ 

 (31)«.(31)شَىْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
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 همچنین می گوید:

واهلل من در شناخت موالنا قاصرم. در این سخن هيچ نفاق و 

 (33)تكلّف نيست و تأویل، که من در شناخت موالنا قاصرم... . 

 

 !!!!صلی اهلل علیه و آله و سلمبه هیچ کس نیاز ندارم حتی به رسول اهلل 

شمس تبریزى گستاخی و جسارت را اعلی درجه خود رسانده و در اهانت به اولیاء و بزرگان دین، هیچ گونه حد و 

نین گزافی چ صلی اهلل علیه و آله و سلم مرزی قائل نبود به طوری که راجع به افضل الخالئق و اکملهم حضرت ختم الرسل

 به زبان می راند:

ریق اخوت )برادرى( مى با محمد جز با اخوت نمى زیم! بر ط

باشم! زیرا فوق او کسي است، آخر خدای )که از ميان( نرفت. 

وقتي باشد که ذکر بزرگيشان کنم )آنها را به بزرگي یاد کنم( 

لكن از روی حرمت )احترام گذاشتن( باشد و تعظيم، نه از روی 

   (33)حاجت!! 

گذشته( با کلمات سلفیه و وهابیان امروزی به حیرت انسان واقعاً از شباهت سخنان شمس تبریزی )در هفتصد سال 

می افتد؟! همانگونه که در زمان معاصر افراد خشک مغزی چون وهابیان می گویند توسل و درخواست حاجت از اولیاء 

دین و تقاضای کمک و مدد از آنها امری اشتباه و مشرکانه است، شمس تبریزی نیز طلب حاجت از اشرف خالئق محمد 

را به صراحت تمام منکر می شود. در حالیکه اگر حتی یک مرتبه کلمات نورانی  صلی اهلل علیه و آله و سلم مصطفی

خداوند متعال در قرآن مجید را خوانده بودند در میافتند که انسان باید از وسائط الهی به درگاه حضرت حق استغاثه و 

 طلب حاجت کند: 

 ؛ (33)((.اتَّقُوا اهلل وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا ))

ای کساني که ایمان آورده اید، از خدا بترسيد و برای تقرب به 

 او وسيله ای بجویيد.
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این آیه به تمامی مؤمنین دستور می دهد که به هر وسیله ای که سبب تقرب به خداوند می شود تمسک بجویند؛  

 می فرماید: سالم اهلل عليهد بدون وسیله و واسطه  امکان ندارد حضرت زهرابنابراین تقرب به خداون

و احمدوا اهلل الّذی بعظمته و نوره یبتغي من في السماوات ))

  ؛(511)((و األرض إليه الوسيلة، و نحن وسيلته في خلقه

تمام آنچه در آسمان و زمين هستند، برای تقرب به خداوند به 

وسيله و واسطه ی خداوند در ميان  دنبال وسيله هستند و ما

 خلقش هستيم.

البته نباید از کسی که قرائت قرآن کریم را حجاب طریقت دانسته و مانع سلوک بلکه گمراهی می پندارد انتظار بیجا 

  (010)داشت چنانچه سخنان شمس در این رابطه را از نظر گذراندیم.
 

 سماع فریضه است!!

لکن بعد  (012)نویسان، تا قبل از مالقات با شمس اهل سماع و شعر و نی و رباب نبود.مولوی به شهادت تمام تذکره 

از مالقات و خودباختگی در برابر شمس تبریزی چنان غرق موسیقی و رقص و غنا می شود که حتی آن را بر نماز 

 ( 013)ترجیح داده و برتر از تمامی عبادات می شمارد.

را به مثابه فرائض و عباداتي همچون نماز و روزه ماه مبارک رمضان واجب شمس تبریزی سماع و رقص صوفيانه 

 و می گوید: مي داند

این تجلي و رؤیت خدا، مردان خدا را در سماع بيشتر باشد، ... 

سماعي که فریضه است و آن سماع اهل حال است، که آن فرض 

عين است، چنانكه پنج نماز و روزه ماه رمضان!! و چنانكه آب 

و نان خوردن به وقت ضرورت، فرض عين است اصحاب حال 

 (511)را!! 
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در جرگه صوفیان افراطی در سماع درآمده و علم دین را رها کرد و مجالس مولوی بعد از مالقات شمس تبریزی 

 مختلطی )زنان و مردان( برای سماع راه اندازی کرد، چنانکه افالکی و دیگر محققین نوشته اند:

کتب مناقب و آثار بر این متفق است که موالنا بعد از این خلوت 

اقامه  )خلوت با شمس( روش خویش را بدل ساخت، و به جای

نماز و مجلس وعظ به سماع نشست، و چرخيدن و رقص!! بنياد 

کرد، و به جای قيل و قال مدرسه و اهل بحث، گوش به نغمه 

جان سوز ني و ترانه رباب نهاد. )سماع: عبارت است از وجد و 

سرور و پایكوبي و دست افشاني صوفيان با آداب و تشریفاتي 

   (511)خاص. فرهنگ معين، واژه سماع(.
 

سماع، یكي از ارمغان هایي بود که شمس تبریزی همراه خود برای مولوی آورد. مولوی قبل از مالقات با شمس، 

 هر چند صوفي بود، ولي اهل سماع و شعر و... نبود.

و لکن بعد از آشنایی با شمس و انفعال باور نکردنی وى، یکسره به شعر و سماع پرداخت. به خصوص چرخ زدن   

 در حال رقص و سماع را باید یکی از آموزه ها و نوآورى های شمس تبریزی در قونیه به حساب آورد.  

، دهد که حتی به طور هفتگى مولوی پس از برخورد با شمس، موسیقی و دوستی سماع را تا بدان حد گسترش مى

مجلسی ویژه بانوان، همراه با گل افشانی و رقص و پایکوبی زنان در قونیه بر پا مى دارد. ... تا جایی که حتی در مواردی 

چون سرگرم رباب و موسیقی مى شده است نمازش قضا مى شده است، و با وجود تذکار به وى، موسیقی را رها نمى 

   ( 016)را ترک مى گفته است! کرده است، بلکه نماز 

عالوه بر زنان طبقات مرفه، بین زنان... طبقات پایین و اصناف نیز موالنا عالقه مندانی داشت که به خاطر او مجلس 

ترتیب مى دادند و دعوتش مى کردند. وقتی مولوی در مجلس آنان حاضر مى شد، گلبارانش مى کردند و همراه او به 

شب های جمعه زنان قونیه در منزل امین الدین میکائیل که نایب خاص سلطان بود گرد مى آمدند سماع بر مى خاستند! 

 (017) و سماع مى کردند.
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روزی علم الدین قیصر سماع بزرگ داشت، و موالنا در آن سماع هر چه پوشیده بود به قوّاالن )خوانندگان( بخشیده 

الدین لباس سر تاپایی که مناسب او بود آورد و موالنا پوشید و  و همچنین عریان رقص مى کرد! و بعد از سماع، علم

از خانه ارمنیان شنید، به چرخ آمد و ذوق ها کرد تا صباح دیگر بر سر آن راه، در نعره « رباب»بیرون آمد. در راه آواز 

    (013) و صیاح بود، باز هر چه پوشیده بود به مردمان شراب خانه بخشید و برفت!

 

 می گوید: ي گولپينارلي که از مولوی شناسان مطرح معاصر مي باشدعبدالباق

مضبوط در موزه قونیه  2055از آخرین سطور نسخه شماره 

  (019)برمى آید که شمس گاهى در اداى نماز قصور مى کرده است.

دال بر حرمت رقص و غنا و موسیقی  علیهم السالم در حالیکه قرآن مجید و روایات صحیح از از پیشوایان معصوم

 می باشد به عنوان نمونه خداوند متعال می فرماید:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اهلل بِغَيْرِ )) 

 ؛(551)((.عِلْمٍ، وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِين

سخنان باطل و بيهوده را مي خرند تا مردم را بعضي از مردم  

از روی ناداني، از راه خدا گمراه سازند و آیات الهي را به 

 استهزا گيرند؛ برای آنان عذابي خوار کننده است.
 

 

 شنیدم که می فرمود: مد بن مسلم می گوید: از امام باقر علیه السالمدر حدیث صحیح  مح

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ »الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اهلل عَلَيْهِ النَّارَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ ))

بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها  «یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اهلل

 ؛(555)((هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ

غنا از گناهاني است که خداوند درباره آن وعيد آتش داده است 

 و آیه )و من الناس...( را تالوت فرمود. 
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 فرمود: صلی اهلل علیه و آله و سلم رسول خدا

 (557)((  کَانَ إِبْلِيسُ أَوَّلَ مَنْ تَغَنَّى))

 ابليس نخستين کسي است که به غناء و آوازه خواني پرداخت.

منظور خداوند  ((قَوْلَ الزُّورِ الْغِنَاء))فرمود:  (003)((اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ))درباره این آیه شریفه امام صادق علیه السالم 

  (004)از گفتار باطل، همان غناء است.

درباره مجالس صوفیه و اشتغال آنها به لهو و لغو و غناء را به عرض  در پایان حدیث زیبای امام هادی علیه السالم

 می رسانیم:

به این فریبکاران )صوفیه( توجه نکنید که جانشین شیطان و 

ویرانگران پایه و ارکان دین اند. در جهت راحت طلبی و تن 

آسایی، تظاهر به زهد و پارسایی می کنند و برای شکار چهار 

می مانند، عمری به خود گرسنگی می دهند پایان شب ها بیدار 

کلمه تا االغ هایی )توده ناآگاه( را برای پاالن نهادن رام نمایند، 

و از  ال اله اال اهلل را جز برای فریب مردم به زبان نمي آورند

غذای اندک استفاده می کنند تا ظرف های بزرگ خود را پر از 

غذا کنند و دل های مردم پست و فرومایه را مجذوب خود سازند. 

با مردم مهربانانه سخن می گویند و با گمراهی های خود آنان را 

به درون چاه می افکنند. ورد آنها رقص و پایکوبی و دست افشانی 

تنها نابخردان از آنها پيروی مي است.  و ذکرشان نغمه و آواز

کنند و جز افراد نادان و احمق، کسي آنان را باور ندارد. آن کس 

که در زندگي یا مرگشان به دیدار آنان رود، گویي به دیدار 

شيطان و پرستش بتُ رو آورده است و هر کس به فردی از آنان 

 برخاستهکمک رسانده گویي به یاری یزید و معاویه و اباسفيان 

یکی از یاران امام عرضه داشت: هر چند این صوفیان به  است.

پایبند باشند؟ راوی می حقوق شما )والیت الهی( معرفت داشته و 

چونان فردی خشمگین بدو نگریست و  گوید: امام علیه السالم
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فرمود: رها کن این سخن را! کسی که حقوق ما را  بشناسد 

ا نمي داني که اینان فرومایه ترین آی هیچگاه نافرمانی ما نمی کند

فرقه های صوفي اند و همه صوفيان با ما مخالفند و شيوه آنان با 

و  راه و رسم ما متفاوت است آنها نصارا مجوسيان این امت اند

کسانی می کوشند با دهانشان نور خدا را خاموش سازند ولی 

فران خداوند نور خویش را کامل می گرداند هر چند ناخوشایند کا

  (005)باشد.
 

 های بین المللی  برگزاری همایش

برگزاری کنفرانس و همایش های بین المللی شمس تبریزی و ایجاد عقد اخوت میان دو شهر سنی نشین قونیه و   

شیعه نشین خوی با ترویج تصوف و برگزاری مراسم رقص و سماع مرسوم در فرقه مولویه در این شهر و ترویج روحیه 

 تساهل در شریعت و الابالی گری میان مردم آن منطقه.

الً در این همایش ها محورهای کنفرانس، بررسی اندیشه ها و سلوک عملی و نظری شمس تبریزی و تأثیر اما معمو

 او بر مکتب تصوف می باشد و این موضوع ما را با سؤال مهمی مواجه می کند که:

  آیا سلوک شمس تبریزی چيزی فراتر از رقص و سماع و شاهد بازی و تساهل و تقصير در انجام شریعت بود؟!

صلی اهلل علیه و آله و  های نظری خود بارها به انكار خاتميت رسول گرامي اسالم آیا شمس تبریزی در اندیشه

 و ترویج پلوراليسم دیني نپرداخته است؟!  سلم

 در این صورت چرا باید بسط و تبيين و ترویج این مفاسد اخالقي و اعتقادی در جامعه شيعي پرداخته شود؟! 

پيروی نمي کرد را به عنوان یک عارف واال منزلت  از مكتب اهل بيت عليهم السالم که قطعاًچرا شمس تبریزی 

 شيعه به مردم معرفي کرد؟! 

 چرا باید اینگونه عقائد دیني مردم را به بازی و سخره گرفت؟! 

تبدیل  فيهچرا باید صرفاً به جهت جذب توریست، شهر خوی را به مقر و پایگاهي برای فرقه های ضال و مضل صو

 کرد؟! 

 به راستي از شمس تبریزی که کلمات او در کتاب مقاالت شمس نقل شده است چه مي توان آموخت؟! 
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 ساخت مقبره با هزینه های هنگفت از بیت المال مسلمین

 میلیارد از بیت المال مسلمین ساخته 04نمایی از گنبد و بارگاهی که قرار است برای شمس تبریزی با صرف بیش از 

 شود:

 

 

 ساله 11تا  27فقط توسط نوجوانان  های رقص و سماع برگزاری کالس
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به دنبال معرفی و ترویج شمس تبریزی و ساخت مقبره او و برگزاری همایش های متعدد در شهر خوی، شاهد 

ت شاه بیت گف فراگیر نمودن تعالیم و آموزه های صوفیه در این شهر نیز می باشیم که یکی از مهمترین بلکه می توان

تعالیم سلوکی شمس تبریزی، رقص و سماع می باشد. اما نکته قابل توجه اینکه همانطور که مولوی و شمس تبریزی 

از کودکان و نوجوانان زیباروی و  امرد جهت رقص و سماع استفاده می کردند در این کالس های آموزشی رقص نیز 

 می شوند که این موضوع جای تأمل دارد.فقط نوجوانان هفده تا بیست و دو سال پذیرفته 

 

در این تصویر نیز از طرف تولیت شمس تبریزی، رقص معروف در فرقه مولویه برگزار شده است و امروزه شاهدیم 

 رقصی که همواره بر سر مزار مولوی در قونیه برگزار می شد در ایران و شهر شیعه نشین خوی در حال برگزاری می باشد.

 

 این بار در خوی!آقای سماع 
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دعوت از امیرحسین حسنی نیا معروف به آقای سماع برای اجرای مراسم سماع در شهر خوی. وی در شهرهای 

قونیه و بسطام و دیگر مقابر صوفیه به رقص سماع مرسوم در فرقه مولویه می پردازد و از این طریق افراد زیادی را به 

 این عمل انحرافی جذب کرده است.

 

------------------------- 
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 .شاه على صفى ،انتشارات5733 ،دوازدهم چاپ ،713 غزليات، شمس، دیوان-53

 .531/ 5 شمس مقاالت-71

 .711/ 5 شمس مقاالت -75

 .753/  همان -77

 .731/ همان-77

 .33/ 5 شمس مقاالت-71

 .731/  همان-71

 .31/ همان-71

 .551/ 7 شمس مقاالت-73

 .77/  7 شمس مقاالت-73

 .577/  همان ؛7 711/  ابليس تلبيس-73

 .517/ 5  شمس مقاالت-71

 (بيروت - ط)771/ 31  األنوار بحار -75

 .731/ موحد علي محمد تصحيح شمس مقاالت -77

 .731/ عماد شمس، مقاالت -77

 .733/ 5 شمس مقاالت-71

 .31: عمران آل -71

 .53: عمران آل -71

 .533/ 7 شمس مقاالت-73

 .517/  العارفين مناقب-73 

 .113/ حلبي عارفان، احوال و عرفان مباني -73

 .همان-11

 .53/ الكبرى الهدایة-15

 (.بيروت - ط) ،53/  33  األنوار بحار-17

 .71: فرقان -17

 .33/ 5  العارفين مناقب-11
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 . 111/ اسالم در تصوف تاریخ-11

 .71/ 7 شمس مقاالت -11

 .113/  ک ر عارفان،حلبي، احوال و عرفان مباني-13

 .571/ 7 المضيئه الوجواهر.13/ متن موالنا، زندگانى-13

 .73/ النص ،(للصدوق)األمالي-13 

 .531/ 5 بحاراالنوار-11

 .515/ 7 بحاراالنوار-15

 .713/ عماد چاپ شمس، مقاالت-17

 .نمودیم تفكيک را آن حروف بود مستهجن کلمات بعضي چون -17

 .777/  موحد دکتر چاپ شمس، مقاالت -11

 .11/  متن موالنا، زندگانى-11

 153 ـ 151/  7 العارفين ؛مناقب713 ـ 713/ عماد مقاالت، از ،33/الدین جالل موالنا گولپينارلي، -11

 .515/ 7 تهران،خوارزمي موحد، محمدعلي تصحيح شمس، مقاالت ،5713 علي، بن محمد تبریزی، شمس-13

 ،انتشارات111/ األنس نفحات نفحات در تر واضح عبارات با ،و537 و 537 سپهساالر کلمات در اختالف اندک با ،و177/ 7  العارفين مناقب -13

 .محمودی کتابفروشي

 .117/ األنس نفحات-13

 .75/ سوم خط از نقل شمس،به مقاالت از نقل ،به33/ مثنوی بر نقدى -11

 .313/  متن معنوى، مثنوى -15

 .513/ النص الزیارات، کامل -17

 .173/ 5  اآلمال منتهي -17

 . همان-11 

 .117/ 5 اآلمال منتهي -11

 .13/ عماد شمس، مقاالت-11

 .715 ـ 515/ شمس مقاالت از نقل به ،37/ مثنوی بر نقدى-13

 .کوثر مبارکه سوره-13
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 کَةٍمُبارَ شَجَرَةٍ مِنْ یُوقَدُ دُرِّیٌّ کَوْکَبٌ کَأَنَّها الزُّجاجَةُ زُجاجَةٍ  في الْمِصْباحُ مِصْباحٌ فيها کَمِشْكاةٍ نُورِهِ مَثَلُ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ نُورُ اللَّهُ»؛ 71: النور-13

 بِكُلِّ اللَّهُ وَ لِلنَّاسِ الْأَمْثالَ اللَّهُ یَضْرِبُ وَ یَشاءُ مَنْ لِنُورِهِ اللَّهُ یَهْدِی نُورٍ  عَلى نُورٌ نارٌ تَمْسَسْهُ لَمْ لَوْ وَ ءُ یُضي زَیْتُها یَكادُ غَرْبِيَّةٍ ال وَ شَرْقِيَّةٍ ال زَیْتُونَةٍ

 .«عَليم ءٍ شَيْ

 حَفِظَ مابِ لِلْغَيْبِ حافِظاتٌ قانِتاتٌ فَالصَّالِحاتُ أَمْوالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا بِما وَ بَعْضٍ  عَلى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما النِّساءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ»؛ 71: النساء-31 

 .«اکَبير عَلِيًّا کانَ اللَّهَ إِنَّ سَبيالً عَلَيْهِنَّ تَبْغُوا فاَل أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ اضْرِبُوهُنَّ وَ الْمَضاجِعِ فِي اهْجُرُوهُنَّ وَ فَعِظُوهُنَّ نُشُوزَهُنَّ تَخافُونَ  الالَّتي وَ اللَّهُ

 .5757/ 7  التصوف لمذهب التعرف شرح. بود عارفه رابعه و بود، معامله اهل سفيان-35

 .731/ النص األخبار، معاني-37

 .771/ النص ،(للطوسي) األمالي-37

  ؛511/ عماد شمس،چاپ مقاالت ؛ 111/  شمس مقاالت-31

 .13/ عماد مقاالت،-31

 .13/  عماد چاپ شمس، مقاالت -31

 .537/ همان-33

 .151/  موحدی تصحيح ، شمس مقاالت-33

 .31/ عماد چاپ شمس، مقاالت-33

 السير و 737/  5 القرطبي تفسير و 513/  5 للمعتزلي النهج شرح و 35/ الخلفاء تاریخ و 115/ 7 هشام ابن سيرة و 537/ 1 الزوائد مجمع -31 

 زــکن و 713/  3 رانيـللطب األوسط جمـالمع و 73/ كافيــلإلس وازنةـالم و ارـالمعي و 75/  5 اسةـالسي و اإلمامة و 71/  5 للشيباني رـالكبي

 .175 / 1 العمال

 النجار زهرى محمد بتحقيق بيروت - الجيل دار. ط  513 ص ،731 المتوفى قتيبة البن الحدیث، مختلف تأویل و 537/  7  سعد ابن طبقات  -35  

 ... . و 711/  71دمشق مدینة تاریخ و

 أبو اآلملي، غالب بن کثير بن یزید بن جریر بن محمد: ،المؤلف711/ 7 الطبری تاریخ وصلة الملوک، و الرسل تاریخ=  الطبری تاریخ: الكتاب -37

 ،(هـ713: المتوفى القرطبي، سعد بن لعریب الطبری تاریخ صلة)،(هـ751: المتوفى) الطبری جعفر

 (55: األجزاء عدد هـ، 5733 - الثانية: بيروت،الطبعة - التراث دار: الناشر

 .77/  75 فخررازی ، الكبير التفسير ،731/ 7 تفتازاني مقاصد، شرح ،171 و 173/  7 ایجي مواقف، ،517/ قتيبه ابن الحدیث، مختلف تأویل -37

 .533/ 7 نيشابوری حاکم مستدرک -31

 .کمپانى اهلل فضل ،511/  کيست؟ على-31

 .713/  1: القدیر فيض-31
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 .771 حدیث 753/  5 أتى هل سورة شرح في الفتى زین-33

 .33/  همان-33

 .737/  عماد چاپ شمس، مقاالت-33

 .517 ـ 11/  همان-31

 .37: یس-35

 .73: الرحمن -37

 .5: توحيد -37

 .77: حشر-31

 .55: شوری-31

 .خوارزمى انتشارات ،5733 دوم، چاپ 333 مقاالت، تبریزی، شمس-31

 .35/ مثنوی بر نقدی -33

 .آ - 113 سوم، خط از نقل ،به37 مثنوی، بر نقدى-33

 .71: المائدة-33

 .51/ بغدادی  النساء، بالغات و 515/  فدک و السقيفة و 755/ 51  البالغة نهج شرح -511

 راسرا. شوم تر تاریک بخوانم رساله هزار اگر. باید خود ی رساله مرا!! ندارد سود اهلل رسول محمد ی رساله مرا: گوید مي تبریزی شمس -515

 كنند،ن متهم هرگز را خود. کنند مي متهم را سخن آن ی گوینده و انگيزند مي خيالي کسي هر کنند، مي مطالعه ایشان ی رساله ندانند، را حق اولياءِ

 ... .ماست اندیشي خيال و جهل در نيست؛ سخن آن در خطا و کفر این که نگویند و

 .11،71/  سپهساالر رساله -517

 گویند؛ مى دیگر نماز که درآمد عزیزى ناگاه از کرد؛ مى ذوقها موالنا و زدند مى رباب موالنا بندگى در روزى. 731/ 5  العارفين مناقب -517

 به را باطن« 1» دیگر این و خواهد مى خدمت به را ظاهر یكى حقّند داعيان دو هر دیگر؛ نماز این دیگر، نماز آن نى نى که فرمود زد، تن لحظه

 .نماید مى دعوت حق معرفت و محبّت

 .37/ موحدی تصحيح شمس، مقاالت -511

 تهران، محمد، الدین جالل موالنا زندگى و احوال: الزمان بدیع فر، فروزان ؛33/العارفين مناقب ،31/مولوى آثار شرح و حال تحقيق در رساله-511

 . آ ـ 11 سوم، خط نقل ،به13 ـ 31/ 5751

 . آ ـ 31: سوم خط نقل ،به773/  7 افالکى.آ ،31: سوم خط نقل ،به135/  7 ،113/  7افالکى-511

 .511/   مالقات تا پله پله: کوب زرین دکتر  ،71/  الدین جالل موالنا -513
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 31/ الغافلين تنبيه نقل به بنا ،133/ العارفين مناقب -513

 551/ کتاب متن الدین، جالل موالنا-513

 .1:  لقمان -551

 .1 حدیث ،33 باب به، یكتسب ما ابواب ،711/ 53 الشيعه وسائل-555

 .775/ 57 الشيعه وسائل-557

 .71:حج-557

 .773/ 57 الشيعه وسائل -551

 .تهران م االسالميه، مكتبة نا ،7-53-51/  51  البالغه نهج شرح اهلل، حبيب خوئي، هاشمي - 533/ 1  البحار سفينة -551
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 نظرها و  اعتراف ها :پنجمفصل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 شمس

 افالکي

 مولوی

 سيد هاشم حداد

 عالمه شيخ مرتضي رضوی

 آیت اهلل علي صافي اصفهاني

 آیت اهلل ميالني
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 فرمودند: صلی اهلل علیه و آله و سلم پيامبر اکرم

  (( إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُ مَّتِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اهلل))  

 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.

 5/11کافي 

 

 

 

  رهبرمعظم انقالب:

هرکس در راه روشـنگری فكر مردم، تالشـي بكند، از انحـرافي جـلوگيری نماید و مانع 

ناميده مي شود. آن هم سـوء فهمي شود، از آنجا که در مقابله با دشمن است، تالشش، جهاد 

 جهادی که شاید امروز، مهم محسوب مي شود.
 31/ 7/ 71بيانات رهبر معظم انقالب در تاریخ 

 (صلي اهلل عليه و آله و سلم محمد رسول اهلل 73)در جمع فرماندهان لشكر  
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 حاالت و اعتقادات شمس تبریزی

های  و الابالی و دوره گرد و کم حوصله و خشن و مرموز بود که با تحمل ریاضت (0)شمس، درویشی شاهد باز

موضوعی که مولوی  (2)شاقه، به علوم غریبه و سحر دست یافته بود و از همین طریق توانست مولوی را جذب خود کند.

 کرد.  آن را علناً بیان می

 

 داند!!!  نیاز از ائمه علیهم السالم می  شمس خود را بی

 گوید: مي شمس

 (3)ایم!!  [ که باشند؟! مرا با ائمه چکار، ما خود ائمهعلیهم السالمائمه ]

 

 نیاز از قرآن دانسته و خواندن قرآن   شمس خود را بی

 داند!!!  و تبعیت از آن را موجب تاریکی قلب خود می

 گوید: مي شمس

 ( 4)تر شوم. اگر هزار رساله بخوانم تاریکمرا رساله محمد رسول اهلل سود ندارد!! مرا رساله خود باید. 

 

 شمس مقامات عرفانی حضرت زهرا علیها السالم را منکر است!!!

 گوید: میشمس 

ده، را خوار و پست شمر سالم اهلل عليهامقام معرفت و والیت کلیّة الهیه برترین بانوی خلقت، حضرت فاطمه زهرا 

 گوید:  می

 عارفه نبود، زاهده بود. رضي اهلل عنها  فاطمه

کرد یعنی در  یعنی معرفت نداشت و از ترس عذاب عبادت می]

پیوسته از پیغمبر  [ی عبادت کنندگان بود. ترین درجه پایین

 (5)حکایت دوزخ پرسیدی.
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 مثنوی باالتر از قرآن است!!!

 گوید: میشمس 

 (6)دانیم(.  های تو را از قرآن برتر می ما نبشته )نوشته( تو ]مولوی[ را با قرآن نیامیزیم. )یعنی نوشته

 

 باشد!!!  مولوی هو اهلل الذی ال اله اال هو می

 گوید: میشمس 
 اگر از تو پرسند که موالنا را چگونه شناختى؟ بگو: 

إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ »اگر از قولش مى پرسى: 

 ، «فَيَكُونُ

 «کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ»و اگر از فعلش مى پرسى: 

، و اگر از نامش مى «قُلْ هُوَ اهللُ أَحَدٌ»و اگر از صفتش مى پرسى: 

هُوَ اهللُ الَّذِى ال إِلهَ إِلّا هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمانُ »پرسى: 

 ،«الرَّحِيمُ

لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ »و اگر از ذاتش مى پرسى: 

 (7)«.الْبَصِيرُ

 

  ی ابابکر و عمر درباره

 گوید: میشمس 

وقتی پیامبر به معراج رفت جبرئیل به ایشان گفت: اگر چهار برابر عمر نوح فرصت داشته باشم و فضائل عمر بن 

کر های ابوب  هایی که دارد تنها یک خوبی از خوبی  فضیلتخطاب را بشمرم، مناقب او تمام نخواهد شد، اما عُمر با همه 

 (3)است. 
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 های نامشروع شمس از مولوی درخواست

 به سند متصل از فرزند مولوی چنين نقل مي کند:افالکی 

روزى موالنا شمس الدین از حضرت والدم شاهدى التماس کرد؛ 

خاتون را که در جمال و کمال جمیله پدرم حرم خود )همسر(، 

زمان و ساره ثانى بود و در عفّت و عصمت مریم عهد خود، دست 

 بگرفته در میان آورد.

فرمود که او خواهر جان منست، نمى باید؛ بلکه نازنین شاهد 

پسرى مى خواهم که بمن خدمتى کند؛ فى الحال فرزند خود 

سلطان ولد را که یوسف یوسفان بود پیش آورد و گفت: امیدست 

ردانى شما الیق باشد؛ )شمس( فرمود که که به خدمت و کفش گ

 او فرزند دلبند منست.

حالیا قدرى اگر صهبا )شراب انگور( دست دادى اوقات بجاى 

آب استعمال مى کردم که مرا از آن ناگزیرست؛ همانا که حضرت 

پدرم بنفسه بیرون آمده دیدم که سبوئى از محلّه جهودان  پر کرده 

  (9)و بیاورد.
 

 

 شراب خواریشمس تبریزی و 

شمس تبریزى از اوحدالدین کرمانی مى خواهد در بغداد بماند و همچون رسم قلندران و مالمتیه، نزد مریدان شرب 

 خمر کند:

روزی گفت: چه باشد مگر با ما باشى؟ گفتم: به شرط آنکه 

آشکارا بنشینی و شرب کنی پیش مریدان و من نخورم. گفت: تو 

باشی نیکبخت، و من فاسقی  چرا نخورى؟ گفتم: تا تو فاسقی

 ( 01)باشم بدبخت.
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 معنویات و کلمات حکمت آمیز شمس!!!

 اشاره های زیادی به امرد بازی وجود دارد، از جمله داستان بی شرمانه زیر که می گوید:« مقاالت شمس»در 

اصلی است که هر که را دل تنگ بود،... فراخ بود و هر که را دل 

 فراخ بود... تنگ بود.

دعوی پیغامبری می کرد، بر پادشاهش بردند، گفت معجزه؟ یکی 

گفت آنچه خواهی، می گوید این ساعت خیار تر و تازه بیاری و 

این غالم را چشم هایش فراخ کنی، بی آنکه خللی در چشم او 

 در آید.

گفت خیار تر و تازه نیست و چشم این غالم را فراخ نتوان کردن، 

 (00)خواهی!!! اما... را فراخ کنم چندان که 
 

 جشن و شادی در روز عاشورا !!!

  گوید:  ميشمس 

 وید:گ  نمود، مسخره کرده و می  پرداخت و بر آنان گریه می  می خجندی را که به ذکر مصایب اهل بیت علیهم السالم

  می خجندی بر خاندان پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم شمس»

  خدا پیوست، بر وی میگریست، ما بر وی گریستیم، یکی به 

 (02)« گرید!

 

 داند!!!  را کورکوانه می مولوی قیام امام حسین علیه السالم

 مولوی:

 کـورکـورانـه مـرو در کـربال            تا نیفتی چـون حسین اندر بال

 این شعر در مثنوی های جدید به صورت زیر تحریف شده:

    (03)هین مران کـورانه انــدر کربالهین مدو گستـاخ در دشت بال           
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  سید هاشم حداد:

 شد و چشمان، یار منقلب بود. چهره سرخ میــزاداری، حال حضرت حداد، بســـهای ع در تمام دهه

 فرمود: شد، سراسر ابتهاج و مسرّت بود. می  درخشان و نورانی، ولی حزن و اندوه در ایشان دیده نمی 

 دارند!  خورند و ماتم و اندوه به پا می چقدر مردم غافلند که برای این شهید جان باخته، غصه می 

 (04)ترین مناظر عشق بازی است... به تحقیق روز شادی و مسرّت اهل بیت است. ی عاشورا عالی صحنه

 

 بودن و در عین حال مرید مولوی بودن،  علیهم السالم مرید ائمه

 ای ندارد. )یا عوام فریبی( معنیجز حماقت 

  عالمه آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی:

... من هیچ کاری با مولوی ندارم و درصدد نیستم که منفیات و اندیشه های ضداسالمی مولوی را بیان کنم. زیرا در 

شیعه دوازده امامی می نوشتم. من به برخی از آنان که خودشان را « مولوی شناسی»این صورت باید سه جلد در تنها 

 می دانند و امامان را واجب التأسّی می دانند، می گویم:

بودن و در عین حال مرید مولوی بودن،  علیهم السالم مرید ائمه

 جز حماقت )یا عوام فریبی( معنی ای ندارد. پذیرش دین ائمه

در عین پذیرش دین مولوی، یا مصداق سفاهت  علیهم السالم

 است یا مصداق عوام فریبی.

ود؟ ش خواهد دانشمند و عالم شود، نه خرافی یا فریفته شود، چرا به اینان ستم می طلبه جوان و دانشجوی جوان می

 پاسخمان در تاریخ چه خواهد بود؟

یز به ـ اصل نگاه تحقیرآم« اصل»داند که این  کسی که مختصر اطالعی از بینش و فرهنگ صوفیان، داشته باشد می

ـ تنها به مولوی منحصر نیست، اصل  علیهم السالم و اصحاب پیامبران و امامان علیهم السالم ، ائمه علیهم السالم انبیاء

 (05)«را غصب کرده اند مانند غصب والیت.« عرفان»اساسی اندیشه همه صوفیان است که اصطالح زیبای 
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 درباره ی کتاب مثنوی ای از آیت اهلل حاج شیخ علی صافی اصفهانیخاطره 
 

 برای ای از محصلین زبده را رفتم گاهی از طرف دبیرستان عده اینجانب در زمان طاغوت که به دبیرستان می

 راکز ـد، یکی از آن مـبردن یاسی کشور به آن مراکز میـراکز فرهنگی و سـنا شدن با بعضی از مـدیدن و آش

 تان به عنوان یكي از دعوتـنده هم یک روزی از طرف دبيرسـبوروی در اصفهان بود که ـش ولگریـکنس

ی برای بعد از بازدید، ما را به سالن شدگان با عده ای از محصلين دیگر برای بازید از کنسولگری شوروی به آنجا رفتيم.

م یاد بود به رسپذیرائی هدایت کردند پس از صرف شیرینی معاون سفیر آمد و به ما خوش آمد گفت و قدردانی کرد آنگاه 

ه که مزین ب« دین و کمونيسم»به هر نفر یک کتاب مثنوی بضميمه  ی یک جزوه  ی چهار صفحه  ای زیبا در مورد 

 عكس عمر خيام بود!! و الی صفحه  ی اول کتاب گذاشته شده بود به ما هدیه کرد.  آرم داس و چكش و

]اضافه کنيد بر داستان فوق شاهد مشهور دیگری را که در کتاب خاطرات مستر همفر جاسوس انگليسي در ایران آمده 

 زهد فرا مي  خواند ترویجاست: مستر همفر مي گوید: باید حلقه  های صوفيه را گسترش داد، کتاب هایي را که به 

 نمود همچون کتاب احياء العلوم غزالي، مثنوی موالنا و کتاب  های ابن عربي.[

  خواهد روح خدا پرستی و توحید و معرفت و دین  که آیا نظام کمونیسم و مارکسیست با این عمل میسؤال ما این است 

  رد میک  دید که احساس می  کتاب و عکس یک سنخیتی میداری را در جوانان ما تزریق کند؟ یا اینکه بین خود و این 

 تواند مرام خود را از این طریق به جوانان مسلمان تزریق کند؟

گذاریم و شما را به خدا   ی عقل و خرد و اندیشه می های بیدار و به عهده  ی وجدان  را به عهده جواب این سؤال

 ( 51)اما کفورا و انا سلطان السالطين((.))انا هدیناه السبيل اما شاکراً و سپاریم.   می
 

 داند!!! می بایزید را باالتر از پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلممولوی، 

 

 متفکر بزرگ شیعه عالمه آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی:
 

  به آن داستان معروف مولوی و شمس توجه کنید:
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شمس سوار بر اسب و مولوی افسار اسب او را گرفته و می کشد، روی به عقب برگردانیده و به شمس می گوید: ای 

 است یا بایزید؟ـ ؟ [ افضلصلی اهلل علیه و آله و سلم]پیر آیا محمد 

 [ کجا و بایزید کجا.صلی اهلل علیه و آله و سلمشمس: این چه پرسشی است، محمد ]

سبحانی »و بایزید می گوید « ما عرفناک حق معرفتک»[ می گوید صلی اهلل علیه و آله و سلممولوی: پس چرا محمد]

 ؟ـ؟«ما اعظم شأنی

 در پایان داستان، حضرت صوفی )مثالً( بیهوش می افتد.

یا با مقداد، عمار، ابن مسعود، ابوایوب، جابر انصاری، « آیا سلمان افضل است یا بایزید»ببینید: مولوی نمی پرسد 

ایسه با بایزید در مق صلی اهلل علیه و آله و سلم مقایسه نمی کند. یعنی در نظر او تکلیف اصحاب پیامبر …مر، ابوبکر، وع

 دقیقاً روشن است که هیچکدام به گرد پای بایزید نمی رسند.
 

)در معلیهم السالو همچنین امام حسن و حسین و... « افضل است یا بایزید آیا علی علیه السالم»و نیز نمی پرسد:  

هم که اصل وجود و اصل چنین شخصی آمده یا در آینده خواهد آمد، بر خالف اجماع مسلمین  )عج(مورد امام زمان

 حتی خوارج، را انکار کرده و مهدویت را تعمیمی کرده است( را اساساً )نعوذ باهلل( قابل قیاس با بایزید نمی داند.
 

یگر تا چه رسد د« ت ابراهیم، نوح، موسی، عیسی افضل هستند یا بایزیدآیا حضر»و همچنین مولوی نمی پرسد  

انبیاء. زیرا همه این مسائل برای او حل شده بود تنها مسئله ای که باقی مانده بود افضلیت بایزید بر خاتم المرسلین و 

انه خدا ؟ـ؟ تا بایزید دقیقاً شانه به ش صلی اهلل علیه و آله و سلم اشرف المرسلین بود که آیا بایزید افضل است یا محمد

« ا اعظم شأنیسبحانی م»بایستد. آن هم بایزید که در عوام فریبی و ابراز شطحیات گستاخ ترین صوفی بود و با شعار

 صلی اهلل علیه و آله و سلم راه را برای دیگر عربده های صوفیان باز کرد و دروازه خرافات را در جامعه امت پیامبر

که سیل خرافات به راه افتاد و اصول و فروع دین را در خود فرو برد و امت اندیشمند را یک امت کامالً  برگشود

 خرافی، به بار آورد.
 

وش، کامالً دوش به د صلی اهلل علیه و آله و سلم از متن پرسش مولوی روشن است که در نظرش بایزید با پیامبر

 (07) نیز افضل است یا نه. صلی اهلل علیه و آله و سلم ه آیا از پیامبرمساوی و برابر است تنها جای شک این است ک

 

*** 



 218                                                                                                             5731/  بهار و تابستان    73و  73فصلنامه نورالصادق /  

 

-------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                               علیه السالمسایت فصلنامه ی نورالصادق 

 

 اشاره:

یه پیرامون غدیر و ایام فاطم در شماره پیشین به بررسی بعضی اظهارات استاد جوادی آملی
 شود.  ی آن تقدیم خوانندگان عزیز می  پرداخته شد و اکنون در اینجا ادامه

 

خواستند   اگر امروز حضرت زهرا مي استاد جوادی آملی:

  ای که در مدینه خواندند خطبه نمي  خطبه بخوانند مثل خطبه

خواستند خطبه بخوانند دیگر جای گالیه   خواندند، اگر امروز مي

 برای آن حضرت نبود بلكه جای شكر بود.

 

 آیا حقیقت دارد؟ 
 

 پاسخ آیت اهلل میالنی:ـ 2

بودند باز هم این فرمایشات را می فرمودند... ما جوری نباید حرف بزنیم که بین خود شیعیان اگر صدیقه طاهره امروز 

ایجاد تفرقه بشود این خودش ضد وحدت است... ما انتظار داریم بزرگان متناسب با مقامشان صحبت کنند... قضایای 

ا، از هم جدا می کند... این خطبه اختصاص صدر اسالم برای ما تا روز قیامت تازه است، راه  ها را، خطوط را، فکرها ر

 (03)به زمانی دون زمانی ندارد، اختصاص به مکانی دون مکانی ندارد...

 

 پاسخ آیت اهلل صافی اصفهانی: ـ 1

 مثل سخنان ماست که یک روزی تازه باشد یک روزی ... خیال کردند فرمایشات معصومین علیهم السالم

 کهنه شود!! 

کهنه شدنی نیست، همیشه تازه است به زمان و مکان خاصی محدود نمی شود این بزرگواران عدل فرمایشات معصومین 

قرآن هستند، قرآن ناطق هستند، حق تکوینی هستند، قرآن حق تدوینی است عترت حق تکوینی است. همان طور که 

هم مال همه زمان   علیهم السالم آیات قرآن مال همه زمان ها و مکان  هاست تا قیامت، فرمایشات اهل بیت معصومین
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ها و مکان  هاست تا قیامت. کالمکم نور، روشنایی نور اختصاص به زمان خاصی ندارد نور همیشه روشنایی بخش 

است. لذا خطبه  ای که حضرت صدیقه طاهره آن زمان در مدینه خواندند همان فرمایشات مال االن هم هست، مال 

طبه نور است و هر زمان روشنایی بخش است، من نمی  دانم مطلب به این واضحی آیندگان هم تا قیامت هست. این خ

 چرا برای بعضی مدعیان علم و معرفت قابل درک نیست.

این بسیار حرف باطلی است که ما بگوییم خطبه حضرت زهرا مال امروز نیست اگر حضرت زهرا امروز می  خواستند 

واندند نمی خواندند، این سخنان از کسانی صادر می شود که نسبت به عترت خطبه بخوانند مثل خطبه  ای که در مدینه خ

 (09)طاهرین معرفت ندارند، آن بزرگواران را نشناخته اند و آنها را بصورت افراد عادی می پندارند.

 

امروز غدیر حاکم است دیگر نباید  استاد جوادی آملی:

زنده است کسي کاری غير از غدیر انجام دهيم تا وقتي غدیر 

  زند.  در مورد سقيفه حرف نمي

 
 آیا حقیقت دارد؟ 

 

 پاسخ آیت اهلل میالنی:ـ 2

ل است، مگر محتوایش غیر از محتوای انما مث إِنِّي تَارِکٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ مگر محتوای خطبه فدک غیر محتوای حدیث 

 اهل بیتی فیکم... است.

شرح این خطبه منافاتی با وحدت ندارد اگر منافاتی با وحدت داشته باشد خواندن این خطبه و تبین این خطبه و 

 بحث حدیث غدیر و واقعه غدیر خم منشاء اختالف خواهد بود.

 ،(( هَلَکفَإِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ کَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَکِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّ))اساساً خود پیغمبر اکرم که فرمودند: 

 (21)باید گفت العیاذ باهلل پیغمبر اکرم منشاء اختالف امت شده  اند. و خالف وحدت فرمودند.
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 آیت اهلل صافی اصفهانی:  پاسخـ 1

به نظر می  رسد که ایشان متأسفانه اصالً فرصت نکرده  اند نظری به خطبه  ی غدیر بیاندازند وگرنه چطور می  شود 

 مالحظه کرده باشد و در مسئله سقیفه بی  تفاوت بماند؟کسی این خطبه را 

 از غدیر سخن گفتن و کار غدیر را انجام دادن مالزم است با اعراض و انكار و ابطال سقيفه. 

 هم چنین از سقیفه سخن گفتن و تأیید کردن و روی خوش نشان دادن، مالزم است با اعراض و انکار و ابطال غدیر.

 یعني سقيفه را زیر پا گذاشتن و علي را سر دست گرفتن  و حاکم دانستن.به غدیر عمل کردن 

ه باید از  کسانی که پشت به غدیر کردند و باگر کسي بخواهد به خطبه  ی غدیر عمل کند باید از سقيفه بگوید، 

وگرنه شما چه جوید، خاندان رسول خدا ظلم کردند و حق آنها را به تاراج بردند، از این  ها بگوید و از آنها برائت ب

داشتيد، چه توجيهي برای برائت و بيزاری حضرت صدیقه  ی  يهي برای خانه نشيني اميرالمؤمنين عليهم السالمتوج

الم سطاهره از اصحاب سقيفه داشتيد،چه توجيهي برای مخفي کاری مراسم تشييع و کفن و دفن حضرت عصمت کبری 

 داشتيد و امثال ذلک. اهلل عليها

  در  اثناء همين خطبه  ی غدیر از سقيفه سخن گفت، فرمود: رسول خدا

معاشر الناس إِنَّهُ  سَيَكُونُ  مِنْ  بَعْدِی أَئِمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ))

 ((وَ أَنَا بَرِیئَانِ مِنْهُمْ يوَ یَوْمَ الْقِيامَةِ ال یُنْصَرُونَ  إِنَّ اللَّهَ تعال

جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ وَ ))ی شریفه ی  اشاره به آیه]

وَ أَشْيَاعَهُمْ  وَ أَتْبَاعَهُمْ  إِنَّهُمْ  [40قصص: ((یَوْمَ الْقِيامَةِ ال یُنْصَرُون

 ((وَ أنْصَارَهُمْ فِي الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّار.

ای مردم، بعد از من پيشوایاني مي  آیند که مردم را به آتش »

دوزخ دعوت مي  کنند، آنها در روز قيامت یاری نخواهند شد 

و خداوند و من از آنها بيزار و متنفریم. آنان و پيروان آنان و 

 «یاری دهندگان آنان در درک اسفل از آتش جهنم هستند.
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فت که گ بینید که پیغمبر در همان روز غدیر و در حین خطبه ی غدیر، از سقیفه و اتباع سقیفه سخن می  پس می

امروز غدیر حاکم است و دیگر نباید از سقیفه »ها در درک اسفل از جهنم  اند. این چه حرفی است زده می شود که:  این

 «حرف زد.

مگر پيغمبر خودش حاکم نبود، پيغمبر از سقيفه ای که قرار بود بعداً بوجود بياید سخن مي گفت و به آنها وعده ی 

 عذاب مي داد.

اصالً تمام ایام حکومت حضرت صرف مبارزه  اميرالمؤمنين در زمان حكومتش از سقيفه حرف نمي زد؟مگر خود 

 با سقیفه و اتباع سقیفه و آثار سقیفه طی شد، مگر معاویه غیر از سقیفه بود و امثال ذلک.

 

 .ما نباید کاری غير از غدیر انجام دهيم استاد جوادی آملی:

آیا احیاء فاطمیه، اقامه ی عزا برای شهادت صدیقه ی طاهره، تبیین شخصیت و  پاسخ آیت اهلل صافی اصفهانی:

بیان دردها و رنج هایی که بر سر آن بانوی بزرگوار آمده و برائت و  سالم اهلل عليها زندگی پرماجرای عصمت کبری

، این  ها غیر از محتوای غدیر است؟! اگر غیر از سالم اهلل عليها بیزاری از دشمنان و قاتلین حضرت فاطمه ی زهرا

الدَّرْکِ  ي  أنهم  ِف، نمی فرمود إِنَّ اهلل وَ أَنَا بَرِیئَانِ مِنْهُممحتوای غدیر است که پیغمبر در همین خطبه ی غدیر نمی فرمود: 

 از محتوای غدیر است؟!! غیر سالم اهلل عليها ی حضرت صدیقه طاهرهآیا محتوای خطبه  .الْأَسْفَلِ  مِنَ النَّار

به نظر من با این حرف ها، وحدت بين شيعه و سني را که نمي توانيد درست کنيد هيچ، بلكه وحدت بين خود 

 .شيعيان را هم به شدت بر هم مي پاشيد

 ند.ا  پس، از غدیر گفتن یعنی از سقیفه گفتن و برائت از کسانی که به خاندان پیغمبر و بلکه به خود پیغمبر ظلم کرده
 

تا وقتي غدیر زنده باشد کسي در مورد  استاد جوادی آملی:

 سقيفه حرف نمي  زند. باید مثل حضرت صدیقه  ی کبری حرف

را دست بسته به  بزنيم نه مثل آن روز که امام علي عليه السالم

مسجد بردند، کاری نكنيد بهانه ای برای داعشي ها و تكفيری ها 

 باشد.
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 آیا حقیقت دارد؟ 
 

این هم بهانه  ای شده تا هر کس هر چه دلش می  خواهد توی مغز مردم فرو کند و پاسخ آیت اهلل صافی اصفهانی: 

 گریزش را هم به داعشی ها بزند.

 امروز بگوییم از فاطمیه انصراف بدهید تا بهانه به دست داعشی ها نیافتد.

 اعش می افتد.فردا بگوییم از صادقیه انصراف بدهید، وگرنه بهانه به دست د

 پس فردا بگوئیم از عاشورا باید انصراف بدهیم و ... کما این که زمزمه  هایش به گوش می  رسد.

اگر شما واقعاً دلتان می خواهد بهانه به دست داعش نیافتد به طور کلی سفره  ی تشیع من به شما نصيحت مي کنم 

علمیه و مساجد و حسینیه ها را و تمام آثار و شعائر شیعه را و سفره  ی اهل بیت را و بساط مرجعیت را و حوزه  های 

 را و ...  همه و همه را برچینید تا شاید داعشی ها بهانه به دستشان نیافتد، راهش همین است.

این حرف را به کي باید گفت که بابا، داعش برای از بين بردن ما یک بهانه بيشتر الزم ندارد و آن هم شيعه بودن 

فاطمیه باشد یا نباشد، عاشورا باشد یا نباشد، عزاداری باشد یا نباشد برای این مردم است که این بهانه را هم دارد. 

اگر واقعاً مي خواهيد بهانه به دست داعش ندهيد خودتان را ک است. داعش فرقی ندارد، فقط شیعه بودن برای آنها مال

 راحت کنيد، بگوئيد مردم از این مذهب خارج شوند!!

پس اگر کسي بخواهد به بهانه ی داعش یا به بهانه ی غدیر سفره ی فاطميه را برچيند خيلي جای تأمل دارد، این 

 لعالم.سخن صورتي در زیر دارد آنچه در باالستي واهلل ا
 

اگر االن وجود مبارک حسن بن علي،   استاد جوادی آملی:

مي  خواستند  اهل بيت عليهم السالم حسين بن علي و سایر

 صحبت کنند مردم را به اتحاد دعوت مي کردند.

 

ه آن ، مردم را بکنیم آیا وحدتی که ائمه طاهرین علیهم السالم از شما سؤال می پاسخ آیت اهلل صافی اصفهانی:

 کنند همان وحدت قرآنی است یا غیر از آن است؟  دعوت می
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 است؟ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ  اللَّهِ  جَمِيعاً وَ ال تَفَرَّقُوا وَ لَا تَخْتَلِفُواآیا همان 

 اند؟ کدامیک؟  یا همسو شدن با کسانی است که خود را از این حبل اهلل جدا کرده

، مردم را به همین ان شد که بر منکرش لعنت و اهل بیت علیهم السالمکه بیاگر این اتحاد همان اتحاد قرآن است 

 ی این وحدت را داریم. و مطمئن باشيد که ما و فقهای شيعه بيش از شما دغدغه کنند،  اتحاد دعوت می

از شما کند، که ما همين جا  و اما اگر مراد شما از وحدت، غير از این وحدتي است که قرآن ما را به آن دعوت مي

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَ لَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ... لَكمْ کنيم که:  شویم و صریحاً اعالم مي  و اتباع شما جدا مي

 دِینُكُمْ وَ لىِ.

*** 

 

 

 

 

 

 

 

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

 پی نوشت ها:

 
 .713چاپ عماد /  مقاالت شمس تبریزی،  -5

 ، کتاب خط سوم، مناقب العارفين، رساله سپهساالر و ...513الدین /  موالنا جالل -7

 .77/  7مقاالت شمس  -7
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 .731ـ مقاالت شمس، تصحيح محمد علي موحد / 1

 .715ـ 515، به نقل از مقاالت شمس/ 37نقدی بر مثنوی/-1

 .11مقاالت شمس تبریزی، به نقل خط سوم / -1

 ،  انتشارات خوارزمي.5733، چاپ دوم، 333تبریزی، مقاالت / ؛شمس 513مقاالت شمس تبریزی/ -3

 .511مقاالت شمس، چاپ عماد /  ،111مقاالت شمس / -3

و با  .133در حدیقة الشيعه /  های دیگر   ، و باعبارت537و  537و با اندک اختالف در کلمات سپهساالر  ،177/ 7مناقب العارفين   -3

 انتشارات کتابفروشي محمودی. ،111األنس/ نفحات  تر در   عبارات واضح

 .153ـ  151/  7مناقب العارفين  ؛713ـ  713از مقاالت، عماد/  33گولپينارلي، موالنا جالل الدین/  -51

جاهایي که نقطه چين است )...( کلمات قبيح بوده که ذکر آن مناسب اینجا نيست بلكه مناسب همان  .777مقاالت شمس، دکتر موحد / -55

 کتاب مقاالت شمس است.

 .75، به نقل از مقاالت شمس، به نقل از خط سوم، 33نقدى بر مثنوی،  .735مقاالت شمس/-57

 مثنوی دفتر سوم-57

 .31؛ روح مجرد / 37/ 3نورالصادق  -51

 فصل اول: مقاالت مقدماتي )بخش دوم(. -محي الدین در آیينه ی فصوص جلد دوم  -51

 .517/  7شرح الموجز  -51

 فصل اول: مقاالت مقدماتي )بخش دوم(. -محي الدین در آیينه ی فصوص جلد دوم  -53

 فایل صوتي موجود است. -53

 .3/  71ی نورالصادق   سرمقاله آیت اهلل صافي اصفهاني در فصلنامه-53

 فایل صوتي موجود است.-71
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علیه السالمبا خوانندگان نورالصادق  :ششمفصل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 توليت مقبره ی جعلي شمس تبریزیپاسخ به 
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 اشاره:

 ی ی حضرت آیت اهلل حاج شيخ علي صافي اصفهاني سرپرست مجموعه در پي انتشار اعالميه

دارالصادق اصفهان در مخالفت با برگزاری کنگره و ساختن مقبره برای شمس تبریزی که سرمنشأ 

ی جعلي شمس  باشد، توليت مقبره ی انحرافات بخصوص انحرافات مولوی و پيروانش مي همه

در شهرستان خوی متني را در اعتراض به این اعالميه از طریق ایميل برای دارالصادق اصفهان 

ارسال کرد که واحد پژوهشي این مجموعه پاسخي مناسب برای آنها ارسال نمود، نورالصادق این 

اید و نم خوانندگان عزیز مي ی جعلي شمس تقدیم پاسخنامه را با متن کامل ایميل توليت مقبره

 گذارد. ی وجدانهای بيدار و عقل و خرد و اندیشه مي قضاوت را به عهده

 

 ایمیل ارسال شده از  تولیت شمس تبریزی
 

 در مورد مثنوی مولوی نظر امام خميني

ر حوزه علمیه تفسیآیت اهلل حسن رمضانی خراسانی از استادان برجسته علوم عقلی و عرفانی و مدرس مثنوی معنوی در 

 صحیح از مثنوی را در گروی دانستن مبانی عرفانی دانست.

هشتم مهر ماه، روز بزرگداشت مولوی بود. هر چند که دیدگاه ها درباره وی و مذهبش متفاوت است، اما در بزرگی شخصیت 

 ده است.موالنا شکی وجود ندارد؛ شاعری که آثارش جهانی شده و بشریت را تحت تأثیر خود قرار دا

به گزارش جماران، به همین مناسبت خبرگزاری فارس گفت و گوی مشروحی را با آیت اهلل حسن رمضانی خراسانی از 

 استادان برجسته علوم عقلی و عرفانی و مدرس مثنوی معنوی در حوزه علمیه قم انجام داده است.

ت  را در گرو دانستن مبانی عرفانی دانسته و به بیان تفاواین استاد حوزه علمیه، در این گفتگو ارائه تفسیر صحیح از مثنوی 

 و شهدای کربال با محیی الدین پرداخته است. علیه السالم دیدگاه های موالنا و ابن عربی درباره امام علی

خشی از این مصاحبه بخشی از نوشته حضرت امام)س( درباره مثنوی مولوی را نیز نقل کرده است که در ذیل می وی در ب

خوانید: امام خمینی)س( عبارتی درباره مثنوی دارد که بسیار عجیب است. من از کسانی که مخالفت هایی می کنند می 

 خواهم درباره حرف این مرد بزرگ بیاندیشند.
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کثیرى از ناس شعر مثنوى را جبر مى  دانند و حال آن که مخالف با جبر است و علت آن این است که »امام می فرماید: 

ن معناى جبر را نمى دانند. و چنانکه مرحوم حاجى )مراد امام، حکیم حاج مالهادی سبزواری است( نیز در شرح خود آقایا

بر مثنوى نتوانسته در شرح و تفسیر، مرام مولوى را برساند؛ زیرا حکیمى قول عارفى را بیان نموده بدون اینکه حظ وافر از 

ین است که ملحدى، مرام نبى مرسلى را شرح کرده باشد. بیان مرام شخصى قریب قریحه عرفانى داشته باشد و بالتشبیه مثل ا

االفق بودن با اعتقاد او را الزم دارد، براى شرح قول عارف رومى، مردى صوفى که یک نحوه کشف ذوقى داشته باشد الزم 

، به یمى که از سطح آبى برمى خیزداست که آن هم نه با نثر بلکه با نظمى که از روى ذوق عرفانى برخاسته باشد مانند نس

 (093/ 2)تقریرات فلسفی « شرح آن بپردازد.

به هر حال مولوی و امثال مولوی آدم های بزرگی بوده اند و نمی شود درباره آنها و آراء آنها به راحتی اظهار نظر کرد، 

 عجوالنه سخن گفت و سبکسرانه قضاوت کرد.

 

 مولوینظر رهبر معظم انقالب درباره مثنوی 

رهبری هم به آن چه مولوی در دیباچه  مثنوی آورده، اشاره  کردند و  گفتند نظرشان همان است که خود مولوی می گوید؛ 

)این است کتاب مثنوی که اصول اصول دین در کشف «. هو اُصولُ اُصولِ اُصولِ الدّین فی کشف اَسرار الوصول و الیقین»

 اسرار شهود و یقین به شمار می آید.(

گزارشی درباره  زندگی آیت اهلل مرحوم حاج آقا سید عزالدین حسینی زنجانی و  ir khamenei.پایگاه اطالع رسانی

 مراودات ایشان با حضرت امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب منتشر کرده است که در بخشی از این متن آمده است:

های اخیر که در تهران برگزار شد، درباره  مولوی صحبت به میان آمد.  به گفته  فرزند آیت اهلل زنجانی، در یکی از مالقات» 

آیت اهلل زنجانی، نظر رهبر انقالب را درباره  مثنوی جویا شدند. رهبری هم به آن چه مولوی در دیباچه  مثنوی آورده، اشاره  

لِ الدّین فی کشف اَسرار الوصول و هو اُصولُ اُصولِ اُصو»کردند و  گفتند نظرشان همان است که خود مولوی می گوید؛ 

 )این است کتاب مثنوی که اصول اصول دین در کشف اسرار شهود و یقین به شمار می آید.(«. الیقین

در جلسه ی دیگری درباره ی شعرای ممتاز معاصر صحبت شد و آیت اهلل خامنه ای از امیری فیروزکوهی و رهی معیری 

ب با آنها مراوده داشتند و در بعضی موارد به آنها مراجعه می کرده و اشعار آنها را سخن گفتند و از این که پیش از انقال

درخواست می نموده اند. آیت اهلل زنجانی هم در چنین مواردی اگر اطالعاتی درباره ی این شعرا داشتند، درباره ی آنها 

 «صحبت می کردند.
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 شهرستان خویی جعلی شمس تبریزی در  پاسخ به اعتراض تولیت مقبره

 که از طریق ایمیل برای دارالصادق اصفهان ارسال شده است 
 

 گوید:  شمس که خدای مولوی است می

مرا رساله  ی محمد رسول اهلل سود ندارد! مرا رساله  ی خود 

  (  5)باید، اگر هزار رساله بخوانم تاریكتر شوم.

 در خانه اگر کسی است یک حرف بس است.
 

*** 
 

های عوامانه و از روی اوهام و خیاالت تا این حدّ، آن هم از اشخاصی که  بسیار بسیار، استدالل شما،متأسفیم بر 

 ادعاهای آنها گوش فلک را کر کرده است خیلی بعید بود.

ود ش داند و خواندن قرآن موجب تاریكي قلب او مي نياز از قرآن مي چگونه تبليغ و ترویج از شخصي که خود را بي

 توان توجيه کرد؟!  را مي

پرست یا یهودی یا نصراني، کداميک؟! و   موضع خودتان را مشخص کنيد! آیا شما مسلمانيد یا بهائي یا گبر و آتش

 شاید صلح کلي!! 

 ذریم.پذیرفتید!! بگ اما نه، اگر صلح کلی هم بودید باید قرآن را هم مثل تورات و انجیل و زبور و کتاب زرتشت می

 

 نظر رهبر معظم انقالب، پاسخ ما این است که:اما در مورد 

سعی کنید در مباحث علمی از منطق و برهان استفاده کنید نه اینکه از اجازه دهيد یک نصيحتي به شما بكنيم:  اوالً:

شخصیت افراد مایه بگذارید مخصوصاً که بخواهید مطلب را سیاسی کنید و از این طریق حرف خود را پیش ببرید و اگر 

کند، مطمئن باشید قبل از آن  ینید دارالصادق نظرهای بزرگان را در موضوعات مختلف از جمله مولوی نقل میب می

دالئل و براهین قطعی خود را اقامه کرده آنگاه به عنوان شاهد )نه برهان( از نظرهای بزرگان استفاده کرده است. لذا سعی 

 با دلیل و برهان پاسخ دهید. پرستی را کنار بگذارید و مطالب ما را  کنید شخصیت
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 بله، ما هم معتقدیم مثنوی اصول اصول اصول دین است، اما کدام دین؟ به آن، که تصریح نشده. ثانیاً:

ی دین، همان سنی جبری است که صفی علیشاه و مرحوم مطهری  ولی ما معتقدیم که مراد رهبر معظم انقالب از کلمه

ند ا ی مجلسی و فقهای گذشته و فعلی به آن تصریح کرده دیگران مانند عالمهو  «آشنایي با علوم اسالمي»در کتاب 

 های جبری مسلک است.  یعنی کتاب مثنوی اصول اصول اصول دین سنی
 

ة کنیم، یا از رساله اجوب بینید ما در مطالب اساسی گاهی از نظرات مقام معظم رهبری استفاده می اگر می ثالثاً:

ای که زیر نظر وزارت ارشاد منتشر شده است و فتوا و حکم شرعی را به  از استفتائات متفرقهالمسائل ایشان بوده یا 

 اند.  منظور عمل کردن مکلفین بیان کرده

یعنی مطالبی که در رساله یا استفتائات است به منظور عمل کردن مکلّف نوشته و نشر داده شده و این، زمین تا آسمان 

شرایط خاصی یا در جمع افراد خاصی و یا احتماالً توریه و یا به منظور دفع افسد به فاسد  با بیاناتی که این بزرگان در

 بوده فرق دارد.

تحت شرایط خاصی فرمودند آب و برق باید مجانی بشود یا ریاست جمهوری  کما اینکه حضرت امام قدس سره

ه در کنیم و... در حالیک م با آل سعود صلح نمیبنی صدر را تأیید کردند یا فرمودند )ظاهراً( اگر ما با صدام صلح کنی

 ای نداشتند. واقع امر چنین عقیده

لذا اگر شما به عنوان استفتاء و یک مسئله شرعی از ایشان سؤال کنید آیا جایز است مکلّفین و مقلّدین شما کتاب 

تبر عملی به احکام و عقاید و معارف به عنوان یک کتاب مع (2)مثنوی را با توجه به حجم فراوان انحرافاتی که در آن است

 آن عمل کنند، یا جایز نیست؟ مسلم جواب ایشان منفی است.
 

 ای را که مولوی قبول دارد و در اشعارش آورده شما هم قبول دارید؟! آیا امامت نوعيهیا از ایشان استفتاء کنید 
 

 در اشعارش آورده قبول دارید؟آیا مقامات بلندی را که برای عمر و ابوبكر و عثمان و عایشه و ... 
 

 آیا فضائل حضرت زهرا را که در اشعارش منتقل کرده برای عایشه قبول دارید؟!
 

 آیا تقاضاهای نامشروع شمس از مولوی که مولوی آنها را عملي ساخت قبول دارید یا نه؟ 
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و حتي افرادی از خود آنها آیا مذهب مولوی را که سني جبری بوده و مرحوم مطهری و اکثر اهل فلسفه و عرفان 

 اند و خودش نيز در اشعارش اعتراف کرده، قبول دارید یا نه؟ و جامي و ... تصریح کرده (7)مثل صفي عليشاه

 قبول دارید یا نه؟!!!« شيطان سلطان العارفين است»آیا نظر مولوی را که 
 

 فضائل عمر را ندارید؟!ی متعصبي هستيد که طاقت شنيدن  ی مولوی شيعه آیا حضرتعالي طبق گفته
 

 آیا حضرتعالي ابن ملجم را بي گناه دانسته و قابل طعن و مالمت نمي دانيد؟!
 

کنيد که )پس از صد و بيست سال که از دنيا رحلت فرمودید( در سالگرد  آیا شما هم مثل مولوی وصيت مي

سماع مختلط و با حضور امردان  ی شما مجلس ارتحال شما مردم جشن و سرور و شادی بر پا کنند؟! و در مقبره

 برگزار کنند؟!

آیا شما نيز طبق نظر مولوی مجالس رقص و سماع را مخصوصاً مختلط آن را قبول دارید و آن را بر نماز ترجيح 

 دهيد؟! مي
 

 دانيد؟! را کورکورانه مي ي نيز مانند مولوی قيام امام حسين عليه السالمآیا حضرتعال
 

 را منكر هستيد؟!! عليها السالم مولوی عرفان حضرت زهراآیا شما هم مثل شمس و 
 

 نيد؟!!ک آیا )نستجيرباهلل( شما هم مثل شمس و مولوی شاهدبازی و هوسراني و تعشق به زیبارویان را تأیيد مي
 

 دانيد؟ و صدها پرسش دیگر. آیا شما هم معاویه را مؤمن و پاک اعتقاد مي
 

استفتاء کنید و پاسخ آنها را زحمت بکشید حفظه اهلل کنیم این سؤاالت را از مقام معظم رهبری   از شما خواهش می

چیست تا از آن پس با « اصول اصول اصول دین است»برای ما نیز ارسال نمایید تا معلوم شود مراد ایشان از عبارت 

و قرائن حالیه و مقالیه را نیز در بررسی  سواد به مطالب بزرگان نگاه نکنید و حتماً شواهد دیگر عینک یک عامی بی

 مطالب آنها مد نظر داشته باشید تا خدای ناکرده مورد تمسخر واقع نشوید.
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نقل قول شما از مرحوم آیت اهلل سید عزالدین حسینی بدون مدرک و ادعای صرف است مضافاً بر اینکه خالفش  رابعاً:

 ی نورالصادق مراجعه کنید.( فصلنامهثابت شده است )به سایت دارالصادق و به 

های عمر آن مرحوم با ایشان در مشهد مالقات داشتند و  در آخرین سال حضرت آیت اهلل صافی اصفهانی

 فرمودند:

خودم با حضور یکی از فرزندانشان و چند نفر از طالب، از ایشان 

راجع به مولوی سؤال کردم، فرمودند: مولوی فقط فن شعر خوبی 

در مطالب دینی و معرفتی قابل اعتماد نیست و برای  داشت اما

 ی مثنوی جایز نیست. کسانی که اعتقادات محکمی ندارند مطالعه
 

 قدس سره العظمی سید عزالدین حسینی زنجانیآیت اهلل 

این فخر رازی و آن ابن عربي، آن هم غزالي و همچنين مولوی 

ترین ضاللت  و امثال او، بقدری گمراهند که ضاللتشان از عميق 

اند، گاهی  اینها که هم در علم و هم در ریاضت تالش کرده هاست

های فراوانی از دشمنان  گویند و تعریف های عجیبی می هذیان

 کنند. خدا مانند، طلحه، زبیر و معاویه می

گیریم که تنها در اثر ریاضت و  از آنچه گفته شد چنان نتیجه می

  مثال طلحه، زبیر و معاویه میبدون شناخت امام، انسان به درجه ا

 رسد.

بنابراین غير از تمسّک به امام معصوم هيچگاه به صراط مستقيم 

 (1)راه نخواهيم یافت.
 

 و اما در مورد گفتگوی خبرگزاری فارس با آقای شیخ حسن رمضانی
 

 35و  34ی نورالصادق شماره  کنیم به فصلنامه اگر واقعاً طالب حق و حقیقت هستید ما به شما توصیه می اوالً:

صفحه بصورت کارشناسی شده و مستدل ماهیّت علمی و اخالقی آقای شیخ حسن رمضانی  77مراجعه کنید، آنجا حدود 
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روشن شده است، اگر یک مقدار وقت بگذارید و آن را مطالعه کنید برای دنیا و آخرت شما خیلی مفید است و با وقایعی 

 دهد و با اساتید قالبی و استادنماهای آن آشنا خواهید شد.  رخ می ی ما های علمیه که در حوزه
 

ونه ی این مقاله دیگر حاضر نخواهید شد حتی نام اینگ مطمئن هستیم که اگر ذرة المثقالی انصاف داشته باشید با مطالعه

 افراد را هم به زبان جاری کنید.

در مالقات خود با ایشان نسبت داده است را در این  هایی که رمضانی به آیت اهلل سیستانی  برای نمونه دروغ 

فصلنامه مطالعه کنید، دروغی که شیخ محسن غرویان دوست و هم فرقه ای شیخ حسن به آیت اهلل مکارم نسبت داد و 

 دروغهای دیگر این فرقه را خوب مطالعه کنید و خود قضاوت کنید.
 

 .«تفسیر صحیح از مثنوی در گرو دانستن مبانی عرفانی است ارائه»ی شما، آقای رمضانی گفته  طبق گفته ثانیاً:

های جاهل و نادان است که چون در همه چیز وا  این کلمات معموالً تکیه کالم صوفی اوالً:دهیم:  پاسخ می

 کنند. اند برای فرار از پاسخ به زبان جاری می مانده
 

ا مبانی عرفانی بصورت فوق تخصصی آشنا هستند بغرض که با زیر و بم   هایی بزرگ و بی بله شخصیت ثانیاً:

ی  امهاید، به فصلن اند اما شما خوابید یا اینکه یک طرفه پیش قاضی رفته های شدید کرده مثنوی و مولوی مخالفت

 نورالصّادق قسمت نظرها و اعترافها مراجعه کنید تا بیدار شوید. 

 د نقد کرده است از مبانی عرفانی بیگانه بود؟!جل 05از باب مثال، آیا عالمه جعفری که مثنوی را در 

 

و ابن عربي  (1)گفتيد شيخ حسن به تفاوت دیدگاه های موالنا

 درباره ی امام علي و شهدای کربال پرداخته است.
 

 اید که چیست. ها را بیان نکرده این دیدگاه : اوالًپاسخ: 
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با غیب و باطن این عالم ارتباط دارند!!!! و تمام ذرات عالم  عرفائی! که اهل کشف و شهودند!! و اهل باطنند!! و ثانیاً:

ند!!!!!!! به ا ی قدرت آنهاست!!!!! و حقیقت چون آینه برای آنها جال یافته!!!!!! و به کنه حقیقت اشیاء راه یافته  در قبضه

آیا حقیقت یکی است یا پردازد،  های آنها می اندازد و به تفاوت دیدگاه چه مجوزی شیخ حسن بین آنها اختالف می

 شود یکی از آنها قطعاً در باطل است. های آنها تفاوت دارد پس معلوم می بیشتر؟! اگر واقعاً دیدگاه
 

 دانيم اجماالً این است که:  های این دو شخص منحرف مي و اما آنچه که ما از دیدگاه
 

 گوید:  ابن عربی می

   (6)ها از شیعه است. ی همه گمراهی ریشه

ی علی را نازلتر دیدم از  به معراج رفتم و مرتبه گوید: و می

   (7)ی عمر و ابوبکر و عثمان.  مرتبه

  بعضی از اولیاء خدا شیعیان را بصورت خوک می گوید: و می

 (  3)بینند.

 گوید: ی موالنا و مقتدانا امیرالمؤمنین می نیز معتقد به امامت نوعی است. و درباره مولویو 

 (9)خواه از نسل عمر خواه از نسل علی            قــائم آن ولی استپس امـام حی 

 گوید: داند و می را مشرک می و امیرالمؤمنین علیه السالم

 نفـس جنبید و تبه شد خوی من                    چون خدو انداختی در روی من

 (01)شـرک انـدر کـار حق نبـود روا                     نیـم بهر حق شـد و نیـمی هـوا 
 

 گوید:  را کورکورانه قلمداد کرده است و می یام امام حسین علیه السالمدر اشعارش ق مولوی

 تا نیفتی چون حسین اندر بال            کـورکـورانـه مـرو در کـربال     

 این شعر در مثنوی های جدید به صورت زیر تحریف شده:

 (00)هین مــران کـــورانه انــدر کربال           گستـاخ در دشت بالهیــن مــدو 
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ا تحریف ر ))مثل اهل بيتي کمثل سفينة نوح((از روی تعصب، به تحریف احادیث نبوی پرداخته و حدیث متواتر  مولوی

 گوید:  کرده و می

 (02)ما و اصحابیم چون کشتی نوح      هرکه دست اندر زند یابد فتوح

که اهل  تا بتوانيم بگوئيم تفسير صحيح این است ما این است که:  آیا کدام مبانی عرفانی را باید یاد بگیریمسؤال 

 بيت، یعني اصحاب، یعني عمر و ابوبكر و عثمان!!!

تا امامت نوعی مولوی را بپذیریم و معتقد شویم که امام، آن ولی اهلل است،  کدام مبانی عرفانی را باید یاد بگیریم

 اند!!  فرقی ندارد عمر باشد یا علی هر دو ولی اهلل

 تا نستجیر باهلل، موالنا امیرالمؤمنین را مشرک بدانیم. کدام مبانی عرفانی را باید یاد بگیریم

عرفان نداشتند و قیام امام حسین  سالم اهلل عليهادهد که حضرت زهرا  این چه مبنای عرفانی است که به ما یاد می

کورکورانه بود! شما به ما بگویید چه علمی، چه کشفی، چه شهودی، چه عرفانی باید داشته باشیم تا به چنین  علیه السالم

 اراجیفی بتوانیم معتقد شویم؟

 و هزاران انحرافات دیگر.

 

 ی امام)س( گفته است. و اما آنچه که شيخ حسن در مورد نوشته
 

م که مدرک دهی پاسخ می به آیت اهلل سيستاني نسبت داده است،هایي نباشد که  مثل دروغاگر راست باشد و  اوالً:

این مطلب، تقریرات است نه کالم خود امام و تقریرات بعضاً دستخوش تحریف و اعمال سلیقه و تفسیرهای ناصحیح و 

 نباشد مانند مطالبی که صمدی آملی از قول حسن زاده گفت ) که شمر اهل بهشت است و... ( و حس ها می کج فهمی

های من داشته و مطالب او مخالف با   های ناصحيح از درس  صمدی برداشت»زاده اعالمیه بر علیه او داد و گفت 

 «.حقایق دین مبين اسالم است

 بخصوص که در این مسئله شواهدی برخالف آن هم هست.
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ه کالم داللت دارد بر اینكآیا این فرموده باشند که شعر مثنوی مخالف با جبر است  )ره(بر فرض که امام ثانیاً:

 مولوی معتقد به امامت نوعي نيست؟!

 داند؟!!  آیا داللت دارد که مولوی قيام امام حسين را کورکورانه نمي

 داند؟! ی نوح نمي آیا این داللت دارد بر اینكه مولوی عمر و ابوبكر و عثمان را سفينه

 کراماتي برای شيطان قائل نيست؟!آیا داللت دارد بر اینكه مولوی فضائل و مناقب و 

 و صدها انحراف دیگر.
 

 سوادان عالم جهل و ناداني تا چه حدّ؟  ای بي
 

 شواهد زیادی بر بطالن این نسبت به مرحوم امام وجود دارد از باب مثال: ثالثاً:

شخصی مثل صفی علیشاه که قریب االفق بود با اعتقادات مولوی و یک صوفی بود که )به اعتقاد عرفا( یک نحو  

 ی  کشف ذوقی داشته است چنین کسی آن هم نه با نثر بلکه با نظمی که از روی ذوق عرفانی برخاسته است درباره

 گوید:   مولوی می

 (57)حرفهایش جمله جبرآلوده است                   مولوی سني جبــری بوده است

ی ما مثل عالمه جعفری، مطهری و... همین نظر  مضافاً بر اینکه علمای شیعه، فقهاء، متکلمین، محدثین، و در دوره

 ی مولوی دارند. را درباره
 

آیت اهلل رمضاني از و اما اینكه در ابتدای متن خود نوشته اید: 

علوم عقلي و عرفاني و مدرس مثنوی معنوی  استادان برجسته  ی

 در قم.
 

 ی  شود که بتواند احکام شرعیه را از ادله این یک کذب صریح است، آیت اهلل به کسی گفته می اوالًپاسخ ما: 

ی آن استنباط کند. آیا شیخ حسن کتاب اصول یا فقه استداللی دارد؟ آیا درس خارج دارد؟ گر چه بسیاری   تفصیلیه

های علمی و بدون استنباط  های خارج فعلی صرفاً نقل اقوال گذشتگان و تکرار مکررات و خالی از مایه  از درس

 است اما در عین حال آیا شیخ حسن درس خارج این چنینی را هم دارد؟
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 استاد برجسته بودن او در علوم عقلی و عرفانی نیز دروغ است به شهادت در و دیوار حوزه علمیه قم. ثانیاً:

 

در بزرگي شخصيت موالنا شكي وجود »اید:  و اما اینكه نوشته

 ...«ندارد، شاعری که آثارش جهاني شد و 
 

شود که شما هم خیلی به مطالب مثنوی معتقد نیستید، از این جهت به یک تأیید کلی  از اینجا معلوم می پاسخ ما:

 ثم ماذا؟اکتفا کردید که او شخصیت بزرگی بوده و آثارش جهانی شده. خوب، 

 دین شدن مولوی تا به کسی که در این مسئله بحثی نداشته، شما در تمام ادوار و اعصار از زمان مجنون شدن و بی

 توانید یک مخالف مولوی را پیدا کنید که گفته باشد او شخص بزرگی نبوده. حال نمی

 پاسخ عاقالنه باشد. تواند برای دارالصادق فریبی خوب است اما نمی  ها برای عوام این کلی گویی

 صدام هم شخص بزرگي بود اما در جنایت و خونریزی و آثارش هم جهاني شد.

 سلمان رشدی هم شخص بزرگي است اما در انحراف و کفرگوئي و آثارش جهاني شد.

 شود که ما کتاب او را اصول اصول اصول دین بدانیم؟ و قس علی ذلک. آیا این دلیل می

 ترویجات و تأییدات شما از مولوی و شمس که صرفاً برای بزرگی او نیست!!اما این همه تبلیغات و 

ر کنید و به سفارشات مستر همف  شما دانسته یا ندانسته برای پیاده کردن اهداف ناپاک روس و انگلیس تالش می

 اید. جاسوس انگلیسی در ایران سخت پای بند شده

های خود در ایران دستور دادند   خانه  گ کردند و به سفارتروس و انگلیس که مولوی و شمس و ابن عربی را بزر

های آنها تبلیغ و ترویج بشود جهتش این بود که یک سنخیتی بین خود و مولوی و ابن عربی   که باید از آنها و از کتاب

لمانید ید، اگر مسداری و توحید و معنویات را در مسلمین تزریق کنند، کجائ  دیدند نه اینکه آنها بخواهند روح دین  می

 از خواب غفلت بیدار شوید و به سفارش امام خمینی عمل کنید که فرمود به قرآن روی بیاورید.

 ی آخر عمر خود فرمودند: امام خميني در دهه

اینجانب از روی جد، نه تعـارف معمـولي، مـي گـویم از عمـر      

به باد رفتـه خـود در راه اشـتباه و جهالـت تأسـف دارم. و شـما       
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ــا را از   ای  ــا و دانشــگاه ه ــد اســالم! حــوزه ه ــدان برومن فرزن

توجه به شئونات قرآن و ابعـاد بسـيار مختلـف آن بيـدار کنيـد.      

تدریس قـرآن در هـر رشـته ای از آن را محـط نظـر و مقصـد       

اعالی خود قـرار دهيـد. مبـادا خـدای ناخواسـته در آخـر عمـر        

که ضعف پيری بـر شـما هجـوم کـرد از کـرده  هـا پشـيمان و        

   (51)سف بر ایام جواني بخورید. همچون نویسنده.تأ

 فرماید: و در جای دیگر می

اسفار اربعه با طول و عرضش از سفر به سوى دوست بازم 

داشت نه از فتوحات  فتحى حاصل و نه از فُصوص الحِكَم 

حكمتى دست داد، چه رسد به غير آنها که خود داستان غم انگيز 

بشنو که این بار را به دوش دارد و دارد... پس از این پيربينوا 

زیر آن خم شده است، به این اصطالحات ]فلسفه و عرفان[ که 

دام بزرگ ابليس است بسنده مكن و در جستجوى او ـ جلّ و 

 (51)عال ـ باش.
 

 

ای تولیت مقبره ی شمس، هر کس که باشی، این نوشته شما داللت صریح دارد که نویسنده یا دیکته کننده ی این 

نی های کال این بودجه تن از جهت علمی و بلکه از جهت درک و فهم متعارف در مقیاس با عوام الناس واقعاً راجل است،م

شود، این  می منظور تخریب تشیع و معارف اهل بیت علیهم السالمالمال صرف تشکیل دادن مرکزی صرفاً به   که از بیت

شخصی که تا حدودی عاقل و درس خوانده باشد به عنوان تولیت  توانست یک مرکز ضال و مضلّ با آن همه بودجه نمی

آن بگمارد تا حداقل بتواند یک متن نسبتاً آبرومندی را برای مخالفین خود بنویسد یا در سخنان خود در کنگره این همه 

 افتضاح به بار نیاورد.
 

، شما دانند اربابان شما خوب می ای دوستان صمیمی مستر همفر و ای میزبانان بزرگ فرهنگی روس و انگلیس،

هم باید بدانید که مخالفت ما و سایر مخالفین با مولوی و شمس، مخالفت با دین و اعتقادات مزخرف و کفریات و 

 انحرافات اخالقی آنهاست وگرنه کسی در بزرگی آنها در فن شعر سرودن شکی ندارد.
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برق را اختراع کرد و آثارش جهانی شد، اما آیا این  در بزرگی شخصیت آقای ادیسون کسی شکی ندارد، متفکری که

شود که ما از دین و مذهب او هم پیروی کنیم و اعتقادات او برای ما مقدس باشد؟ و او را به مقام جمع الجمعی   دلیل می

 ن است؟! وبرسانیم و کتاب او را اصول اصول اصول دین بدانیم و معتقد شویم که کتابش مثل مثنوی ال یمسه اال المطهر

 نظیری بوده.  گوئیم شخص بزرگ و کم  پس اگر از جهت فنی راجع به مولوی از ما سؤال کنید می

  گوئیم شخصی بوده، فاسد و مفسد، سنی جبری و متعصب و بلکه بی اما اگر از اعتقادات او و اخالقیات او بپرسید می

 .ین و ملحد و زندیق و دشمن اهل بیت علیهم السالمد
 

به هر حال مولوی و امثال مولوی آدم  های »اینكه گفته اید: و اما 

بزرگي بوده  اند و نمي  شود درباره  ی آنها به راحتي اظهار نظر 

 کرد، عجوالنه سخن گفت و سبكسرانه قضاوت کرد.
 

قوق حهای کالن از بیت المال مسلمین و  کنید و با بودجه چرا خود شما به این موعظه عمل نمی پاسخ می گوئیم:

ی  رهگیرید و سبکسرانه دربا های بین المللی برای آنها می مسلم ایتام آل محمد با هدف حذف فرهنگی اهل بیت کنگره

 کنید.  کنید و با مخالفین بدرفتاری می آنها قضاوت می
 

هر چند دیدگاه »و کالم آخر اینكه خود شما اعتراف کردید، گفتيد 

 «ها درباره ی وی و مذهبش متفاوت است.
 

  ی او متضاد است( چگونه به خود اجازه می ها درباره شما با چنین اعترافی )که دیدگاه پاسخ ما این است که:

های بیت المال را صرف کنگره گرفتن برای امثال شمس و مولوی  دهید که این همه نیرو مصرف کنید، این همه بودجه

است بنا کنید و آنجا را محل فسق و فجور و رقص و  کنید و آرامگاه جعلی و دروغ برای شمسی که هویتش مجهول

 سماع قرار دهید و برای اجرای اهداف نامشروع خود امردان را در آنجا جمع کنید.

ی شخصی وجود دارد چرا به اختالف و تفرقه افکنی و  های متضادی درباره  باالخره به قول خود شما وقتی دیدگاه

اندازید، آن هم  ها را به جان هم می زنید و خانواده آرامش مسلمین را بر هم میکنید و  تشویش اذهان عمومی اقدام می

  کنید که مرده در آن نیست و قطعاً گور شمس در اینجا نیست و اصالً در هیچ کجا هیچ آثار و نشانه بر سر قبری گریه می

 ای از گورش وجود ندارد.



 229                                                                                                             5731/  بهار و تابستان    73و  73فصلنامه نورالصادق /  

 

-------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                               علیه السالمسایت فصلنامه ی نورالصادق 

 

ام و خاص ی ع  عجوالنه و سبکسرانه قضاوت نکنید که مضحکه ی این زنادقه درباره در پایان به شما توصیه می کنیم

 خواهید شد.

چرا شما از همه چیز گفتید غیر از شمس تبریزی که اصل بحث و مسئله روز بود و آیت اهلل صافی  ی مهم اینکه: نکته

 در مورد او اعالمیه صادر فرموده بود. و مراجع تقلید شیعه از این اعالمیه پشتیبانی کردند.

 چرا از همه چیز گفتید غیر از شمس تبریزی! و دوستان شما هم همینطور. کنیم باز هم از شما سؤال می

 ی شمس از همه چيز گفت غير از شمس تبریزی و ...؟!!! آقای جوادی آملي چرا در پيامش برای کنگره 

 

 معرفی یک کتاب از طرف دارالصادق

ی دقیق کتاب   مولوی این دو قطب بزرگ فساد و انحراف، مطالعهما به موافقین و مخالفین شمس و  در پایان:

کنیم زیرا این کتاب باالترین و بهترین مدرک بر اثبات انحراف و فاسد و مفسد بودن این  مقاالت شمس را سفارش می

 وی شیعه با شمس و مولوی بر اساس همین مدرک محکم و مستحکم  های علمیه حوزه ی کفر است، و مخالفت  ائمه

 نیز کتاب مناقب العارفین افالکی است.

 در خانه اگر کسی است یک حرف بس است.

 

 والسالم من اتبع الهدی                                                                                

 ی دارالصادق اصفهان مؤسسه                                                                                

 واحد پژوهش                                                                             
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 پی نوشت ها:

 

 .731/  موحد علي محمد تصحيح  شمس، مقاالت -5

 .است کرده نقد جلد 51 در را مثنوی جعفری عالمه مرحوم نمونه باب از -7

 است آلوده جبر جمله حرفهایش     است بوده جبری ســـني مولوی:  گوید مي عليشاه صفي -7

 .573/  حمد مبارکه سوره تفسير -1

 .است معلوم قرآن در سارق حكم و کردید سرقت اميرالمؤمنين مقتدانا و موالنا از شما را موالنا ی  کلمه -1
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 .اصفهاني صافي علي ،تأليف51/فقهي متون در ضالل کتب حكم بر نظری األسرار، زبدة-57
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 تأملی در نظریه اصالت وجود و وحدت وجود

 سيد محمود هاشمي نسب مؤلف:

 انتشارات دليل ما ناشر:

 وحدت وجود موضوع:

 

 

 

 

 معارف حقیقی در صحیفه ی سجادیه

 سيد محسن طيب نيا  مؤلف:

 راه نيكان ناشر:

 با معارف فلسفي و عرفاني مقایسه معارف خاندان عصمت و طهارت عليهم السالم موضوع:

 175-77753335 تلفن:ی دارالصادق اصفهان         مجموعه مرکز پخش:

 

 

 

 جدلیّه الدّین و الفلسفه

 حسن الكاشاني مؤلف:

 انتشارات دليل ما ناشر:

 تضاد فلسفه با دین موضوع:
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 و شناسنامه مولوی تجدید چاپ شد تبریزی منتشر شد شناسنامه شمس

 130-32307930 تلفن:ی دارالصادق اصفهان         مجموعه مرکز پخش:

 

 

 

 

 گزیده ای جامع از الغدیر

 عالمه شيخ عبدالحسين اميني نجفي قدس سره مؤلف:

 محمدحسن شفيعي شاهرودی تلخیص، ترجمه و تحقیق:

 قممؤسسه ميراث نبوت ـ  ناشر:

 اثبات والیت موضوع:

 175-77753335 تلفن:ی دارالصادق اصفهان         مجموعه مرکز پخش:

 

 

 

 

 آفاق الوالیه فی فقه االمامه

 سيد محمود بحرالعلوم  مؤلف:

 انتشارات دليل ما ناشر:

 امامت موضوع:

 

 

 


