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مسأله ادراک و کيفيّت شناسايى، از پيچيده ترين مباحث فلسفى است تا جايى که صدرالدّين شيرازى پس از غور و 

دانشمندان اسالمى از عهده تبيين اين موضوع يک از  دارد: تاکنون هيچ بررسى اقوال متکلّمان و فيلسوفان اظهار مى

(!!! اين مسأله به ويژه در 1برنيامده؛ ولى او با توسّّ  و ترّرّع به درهاه الهى توفيح ح ّ اين مسأله را يافته است    

ترين مباحث فلسّفه غر  و منشّأ پيدايم مکاتف فلسفى هوناهون و هاه متراد بوده   چند قرن اخير، از اسّاسّى   

 .است

ه ّّضاند و آراى متفاوتى عر منى و هاه مستق  به اين مسأله پرداختهّوفان اسالمى نيز به طور ضّمتکلّمان و فيلس

 .اندداشته 

هروهي ديگر که به پيروي از فقهاي اماميه به روش علمى و عقلى مستق  و مورد تأييد قرآن وسنّت، در برابر 

م هويند ما معتقدياند و ميد، در اين موضوع، مدّعى نظريّه خاصّى شدههاى فلسفى و عرفانى متداول اعتقاد دارنروش

هاي که معارف فلسفى و عرفانى از معارف دينى به لحاظ منبع و محتوا از هم جدا است. و معتقد به جداسازي هفته

ي با بيت به دور از آميختگ هاي اعتقادي مکتف اه بشري از معارف وحياني و حفظ خلوص معارف و شناخت

 .هاي فلسفي وعرفاني بشري استها و مکتفنحله

 



عموم فقهاء امامیه بر استتقال  و غنای معار  وحیانی اعتقاد داشته و ففکیک این حقای  را از افکار بشری  

 (2 .دانند)فلسفی و عرفانی( ضروری می

ن وجود داشته است؛ ولى در قر چنين اعتقادي در طول تاريخ تفکّر اسالمى، بين برخى دانشمندان و محقّقان اسالمى

 1838ق(، ميرزا مهدى اصفهانى  1831ّ  1221موسى زرآبادى قزوينى سيّد اخير، عالمانى فقيه و انديشمند مانند 

شّّيخ هاشّّم (، ق1831 - 1813 ق(، شّّيخ مبتبى قزوينى1833 - 1831ق(، علي اکبر الهيان تنکابنى  1811 -

محقح و انديشمند معاصر حررت عالمه حاج ق( شيخ محمدباقر ملکى و برخى ديگر مث  1882 - 1223 قزوينى

 .اندداشته پافشاري عقيده اين بر است، حاضر عصر در مکتف اين ( رهبر  ليدر  سيد جعفر سيّدان که

قه آن که سابها معتقدند که این مکتب، مکتب جدیدی نیستت، این مکتب دارای واقعیتی استت فاری ی   این

رسد و مبنای سلوک عموم فقهاء و می وآله و سلم(اهلل علیه )صلیبه صدر اسالم بلکه به بعثت رسو  مکرم اسالم

 (8.  آری فاریخ این مکتب فاریخ بعثت رسو  مکرم اسالم است.علماء امامیه است

قه پیشین فالسفه و عرفاء را که سابوآله و ستلم ( افکار  اهلل علیه  گویند پیامبر گرامی استالم)صتلی  می لذا

اند فنها در مورد اند و مستتائلی که آوردهچند صتتد ستتاله دارند فکرار ننموده و حقای  دیگری بیان داشتتته

ها حال  و حرام و طهارت و نجاست و بیان معامالت صحیح و باطل و دستورافی برای زندگی )که البته آن

 کاملف اسالم گرامی پیامبر و انبیاء مسئله فرینده است بلکه مهمهم از اهمیت بستیار برووردار استت( نبو  

 است. الهیه معار  و انسانی نفوس و ارواح رشد و عقو  به ب شیدن

ترين حقايح را در مسئله خداشناسي و صفات حررت حح و لقاء  آري اسالم عزيز اين آخرين مکتف وحي عالي

اهلل و معرفت ربوبي و مسائ  مربوط به جهان، به بشريت عرضه داشته است، و در مباحث حدوث و قدم و جبر و 

ي و عوالم قب  از اين عالم و بعد از اين تفويض و اختيار، قراء و قدر، دعا و نيايم، حقيقت انسان و عق  و زنده

اي را ابالغ و تبيين نموده است و از واضحات است که فقهاء اماميه عموماً با تکيه به اين بيانات  عالم مطالف مهمّه



 ا تعق وآله و سلم( ب اهلل عليهکه اص  اثبات خداوند متعال و رسالت نبي مکرم اسالم صليوحياني، و با توجه به اين

 (.1باشند ها معتقد ميروشن اثبات هرديده است مطالف مهمّه اعتقادي را تعقيف نموده و به آن

يکى از انديشّوران معاصر اظهار مي دارد که اين مکتف بر عق  تکيه دارد، نه بر فلسفه خاص، و معتقد است: قرآن  

وانتظار اين که پس از دو سّّه قرن از نزول تواند براى تعقّ ، روش نداشّّته باشّّد کند نمي  که روى تعقّ  تأکيد مى

وحى، نظام خالفت اموى و عبّاسّى، منطح و فلسّفه يونانى را ترجمه کند؛ سّّنس آن منطح، معيار تعقّ  مسلمانان   

 !شود، چگونه مي تواند درست باشد؟

ضرورت  يکاين هروه ضّدّ فلسّفه نيست؛ ضدّ تأوي  است و معتقد است که تفکيک ميان فلسفه و عرفان و قرآن   

هويد مفاهيم و معارف، مرزبندى  علمى اسّت.اين مکتف نمي هويد: فلسّفه خوانده نشّود و مطرب نباشد؛ بلکه مى   

موضّوع عق  و تعقّ  در اين مکتف نقم بنيادين دارد؛ منتها تعقّ ، بايد به روش قرآنى باشّد تا انسان را از    .هردد

ّّورى تعقّ » ّّاند « تعقّ  نورى»به « ص ّّفه را مطرب  ي نظريه در اينبا ابتدا چکيده ما( . 1 برس ي معرفت در فلس

 ي خوانندهان از اه  فن مينگريم آنگاه تبعيت از احسّّن را به عهدهکنيم سّّنس از منظر فقهاي اماميه به آن ميمي

 (.1  .«نه فَبَشِّر عِبادیَ الَّذینَ یَستَمعونَ القو َ و یَتبعوُن اَحسَ»: هذاريم، زيرا که خداوند مي فرمايد

 

 نظريّه معرفت در مکتب فالسفه

دانست نه يادهيرى، و معتقد بود که روب، پيم از آفرينم جسم، باصُوَر اشيا  مث (، آشنا علم را تذکّر مي  افالطون 

بوده؛ ولى پس از تعلّح به بدن، معارف هذشته را فراموش کرده است وبه دنبال ديالکتيک و تالش فکرى يا رياضت 

 شود؛به، علم حاص  مي نفسانى، آمادهى براى مشاهده دوباره  مث ( فراهم؛ و در نتي

، حواس جسمانى ابزار شناخت هستند. نفس آدمى ابتدا در حدّ استعداد و قوّه است؛ سنس به کمک ارسطوامّا به نظر  

 .کند تصوّرات و تصديقات بديهى، علوم نظرى را کسف مى



ان اسالمى قسيم کردند. فيلسوف، پيروانم مراح  معرفت را به عق  بالقوّه عق  بالملکه، و عق  مستفاد تارسطوپس از  

هم اغلف از نظريّه معرفت ارسطو تبعيت، و سرانبام معرفت و ادراک صور علمى و عقلى را از طريح ارتباط نفس با 

 (.2عق  مبرّد  عق  فعّال( توجيه کردند  

 (.3القدس است که معقوالت را به نفس افاضه مي کند  ، عق  فعّال، همان روب فارابىبه نظر  

ّّول معرفت را به ستتینا بنا ّّيله عق  فعّال مي نيز حص ّّارات و تنبيهات در بيان قواى ادراکى نفس  وس داند. در اش

 :مينويسد

اوّلين استعداد و قوّه براى ادراک مفاهيم عقلى، عق  هيوالئى ناميده شده است. پس از اين مرحله،عق  

اند؛ سنس براى نفس، کمال ق  بالملکه ناميده اى مي رسّد که آن را ع با درک معقوالت اوّليّه به مرحله

و اسّتعدادى پيدا مي شّود که به آن کمال، عق  مسّتفاد و به آن استعداد، عق  بالفع  هويند و آن چه    

 (2نفس را از مرحله عق  هيواليى و عق  بالملکه به عق  بالفع  مي رساند، عق  فعّال است 

  

 :مي هويد صدرالدین شیرازى

مخيّالت، صّور مبرّد ناق،، و معقوالت، صور مبرّد تام هستند که از عالم قدس به  محسّوسّات و   

شوند و اسبا  ظاهرى مث  بحث و تکرار و آموزش از معدّات معرفت هستند، نه مولّد نفس افاضه مى 

 (13 .علم

وعى ل، ومنظور از اتّحاد، ننيز در مقاب  نظر مشّائين، معتقدند که رابطه نفس و عق  فعّال به نحو اتّحاد است، نه حلو

رابطه وجودى بين نفس و عق  اسّّّت؛ نه حلول عق  در نفس يا تحوّل نفس به عق . صّّّور علمى، تماماً در عق  

مند اى استعدادش از صور عقليّه بهرهمفارق حاص  است. وقتى نفس براى تعقّ  مستعد شد با اتّحاد با عق  به اندازه

 (.11ى جزئى و ادراکات نيز صادق است  شود همين بيان در صور علم مى



در جاى ديگرى، ادراک اشّّيا و حقايح را به نور محسّّوس در جريان مشّّاهده اشّّياى  صتتدرالمتهلهین شتتیرازی 

شود و از طريح آن اشيا محسّوس تشّبيه مي کند و مي هويد: همچنان که در جريان رتيت، ابتدا نور مشّاهده مى    

 (.12کند   به نور عق ، اشيا را مشاهده مي ديده مي شوند، نفس هم با اتصّال

 

 نظريّه معرفت در مکتب وحي و فقهاي امامیه 

علم و عق  که در کتا  و سنّت مطرب، و به آن احتباج شده است، با مراتف عق  و : اصحا  اين مکتف معتقدند

جوهرى غيرمبرّد، و با علم و عق  تعاريفى که از علم و عق  در فلسفه شده است، مغايرت دارد. نفس و روب آدمى، 

اى که باشد فاقد نور علم و عق  خواهد نفس آدمى، تاريکى و جه  محض است و در هر مرتبه  ذاتاً مغاير است،

بود. نفس انسان در جريان ادراک محسوسات و معقوالت، حتّى در علم حرورى به خودش، زمانى عالم و عاق  مي 

که نفس داخ  عق  شود يا عق  تنزّل ازمراتف حقايح مبرّدند ارتباط مي يابد بدون آن شود که با نورعلم و عق  که از 

 .نفس شود

  

 :( آمده است13در کتاب فوحید االمامیّه )

یفیضه فعالى على عباده فتجدونه على اوتال   -کالعقل  -النفس العلم نور مجرد وارج عن حقیقه 

 (11  .وجدانهم

مبرّد از مادّه و خارج ازحقيقت انسّان اسّت که خدا بربندهانم افاضه مي   علم همانند عق ، نورى 

 .شوند ها به اندازه استعدادشان واجد آن نور ميکند و آن

 

 

 



 :انددر وصف عقل نیز آورده  

العقل فى الکتاب و الستنه هو النور الصریح الذى افاضه اهلل سبحانه على االرواح و بالعقل یعر  ایضا  

افحاده مع ما یعقل و به یعلم استتتتحاله فنز  العقل فى مرفبه المعقوالت و ان یکون العقل استتتتحتالته   

 (.11  محکوما باحکامها و موصوفا بصفتها لمکان البینوفه الذافیه بینهما

 کند وبه عق  در کتا  و سّنّت همان نور صّريا اسّت که خداوند سبحان بر ارواب بشرى افاضه مى   

ّّيله همين عق  معلوم ّّود که اتّحاد نفس با عق  و تنزّل عق  در مرتبه معقوالت ذهنى محال مى  وس ش

 .هاى نفس را ندارد؛ زيرا بين نفس و عق ، مغايرت ذاتى وجود دارداست و عق  احکام و ويژهى 

 

 :در جاى دیگرى در بیان وجوه فرق بین علم حقیقى و اصطالحى آمده است

جا که روب جسم لطيف، و ذاتاً ظلمانى علم در کتا  و سنّت، نور مبرّد و خارج از حقيقت انسان است و از آن -1

شود...؛ امّا دراصطالب فلسفى، علم کيفيّتى نفسانى و حالتى از اسّت، از سّوى خداوند به آن علم و عق  افاضه مى   

 .وجود دارد حاالت روب مبرّد يا متحّد با آن است بنا به اختالفى که

 

صّّورت علمى حاصّّ  در نفس، در علم اصّّطالحى، براى نفس معلوم اسّّت. همچنين نفس هم براى خودش  -2

معلوم اسّت؛ امّا در علم حقيقى محال اسّّت که علم يا صّّورت علمى براى نفس معلوم شّّود؛ زيرا علم ذاتاً نور و  

 .ظاهر است

خالف علم حقيقى که چون ظهورش ذاتى  کند بهنمى  علم اصّطالحى، هاهى جه  مرکّف است و واقع را کشف  -8

 .(11است، خطا در آن معقول نيست  



 :( نیز چنین آمده است12در کتاب فنبیهات حو  المبداء و المعاد ) 

العقل الذى به فدرک المعقوالت و حقیقة العلم الذى به فدرک المعلومات و به یحتج الکتاب اِنّ حقیقة 

و عن المرافب المذکورة لها « أنا»ک کله و عن حقیقة االنسان المعبر عنها بلفاظ و السنّة اجنبى عن ذل

بل هوالنور المتعالى عن ذلک کله و النفس و جمیع قوائها بجمیع مرافبها مظلمه محضه فى ذافها و 

وجدان لفاقده بذافها لتلک الحقیقه النوریه و صیرورفها عالما عاقال انما هى بوجدانها لتلک الحقیقه بما ل

من المرافب من غیر ان فدول النفس فى حالة من الحاالت فى صقع فلک الحقیقة النوریة و فنز  فلک 

 (.11الحقیقة و فصیر من مرافب النفس )

شوند و حقيقت علم که با آن، معلومات ادراک مي شوند و  حقيقت عق  که با آن، معقوالت درک مي 

اند مغاير است و با حقيقت آدمى که از آن  چه حکيمان هفتهآناند با کتا  وسنّت به آن احتباج کرده

تعبير شده و با مراتف نفس نيز مغايرت دارد؛ زيرا حقيقت علم و عق ، نورى جدى از نفس و  «من»به 

اش ذاتاً، تاريکى محض و فاقد نورعلم و مراتف آن است و نفس با تمام استعدادها و مراتف وجودى 

عالم وعاق  مي شود و در اين هنگام نيز نه نفس  يابد،اى که نورعلم و عق  را مي  عق ، است به اندازه

 .شوديابد و از مراتف نفس مي شود و نه آن حقيقت تنزّل مي  داخ  آن حقيقت نورى مي

  

 د:نویسدر جاى دیگر پس از ذکر احادیث در بیان حقیقت علم و احکام آن می 

العقل بانه من نور و انه نور و ان مثله فى القلب کمثل السراج فى وسط البیت الروایات عرفوا  ففى هذه

و انه ول  من العلم و انه فائم بالعلم ثم عرفوا العلم بانه نور کما فى روایه عنوان البصرى: لیس العلم 

م ذلک العلان یهدیه و یظهر منها ان العقل و ک بالتعلم انما العلم و هو نور یقع فى قلب من یریداللّه

 (11.)حقیقة نوریّة مغایرة للقلب و لحقیقة النفس االنسانیه المشارالیها بلفظ أنا

اش با قلف  نفس( به چراغى که وسط در اين روايات، عق  نور يا حقيقتى از سنخ نور معرّفى، و رابطه 

ريف است و در تعاتاق قرار دارد، تشبيه شده است و به حقيقتى تعريف شده که از علم و قائم به علم 



که در روايت عنوان بصرى است که علم به آموزش نيست؛ بلکه علم علم آمده: علم نور است؛ چنان

افکند؛ پس، از مبموعه روايات نورى است که خداوند در هر دلى که بخواهد او را هدايت کند، مي 

ه آن اشاره ب« من»نفس که با شود که عق  و علم حقايقى نورانى هستند که با قلف و حقيقت استفاده مي 

 .شود، مغايرت داردمي 

 

 :درباب مغايرت علم و عقل با نفس استدالل شده است 

انسان به بعرى امور حسّى و عقلى علم ندارد؛ ولى بعد علم مي يابد؛ پس معلوم مي شود غير از واقعيّت کشف ّ 1 

شود و آن حقيقت، همان نور مبهوالت کشف مى وسيله آن شده و غير از نفس، حقيقت ديگرى وجود دارد که به 

 .علم و عق  است

انسان هاهى از خودش غاف  مي شود؛ در حالى که در حقيقت علم و کشف، غفلت معنا ندارد؛ پس عق  غير از  -2

 .نفس است

شود که نفس آدمى عين علم و که انسان در حال بيهوشى و خوا ، نفس خود را درک نمي کند، معلوم مى اين  -8

 (.23عق  نيست  

اى لطيف و فاقد هرهونه کمال علمى و عقلى است و به واسطه نور  به هر حال، نفس بشر، حقيقتى غيرمبرّد و مادّه 

آيد و اشيا و حقايح را کشف مي کند و اين کشف و جه  بيرون مي علم و عق  که حقيقتى مبرد است، از تاريکى 

معرفت نيز به واسطه کوشم فکرى و تعليم و تعلّم صورت نمي هيرد؛ بلکه عادت و سنّت الهى بر آن است که به 

عين ، هاه نفسشوند تا محسوسات و معقوالت را مشاهده کند و هيچدنبال فکر و نظر، علم و عق  به نفس افاضه مي 

 .شودها بدون اتّحاد يا تداخ  مي شود؛ بلکه حام  آن آن حقايح و کماالت نمي



 ي نظريّه مذكورخالصه

اى که باشد، با تمام قوايم خأل و تاريکى محض روب و نفس آدمى، حقيقتى غيرمبرّد است و در هر مرتبه ّ 1

 .است

 

علم و عق ، حقايح نورانى مبرّد مغاير نفس و خارج از آن هستند و کارشان روشن ساختن ضمير و نفس انسان  2ّ

 .است تا در پرتو آن اشيا، حقايح را ادراک کند

خطا در حکم علم و عق  ممکن نيست؛ بنابراين خطاهاى علمى و عقلى به جهت قطع ارتباط نفس با آن حقايح  ّ 8

 (.21شود  ى بر اثر هناه يا بيمارى حاص  مي نورانى است که هاه

 

شود و نه علم و عق  در نفس حلول کرده يا با آن هنگام حصول علم، نه نفس متحوّل به عق  و داخ  آن مي  ّ 1

 .شودمتّحد مي شوند؛ بلکه نفس، واجد و حام  عق  و علم مي 

لّد علم؛ البتّه عادت و سنّت الهى بر آن است که به هاى علمى و فکرى در حدّ معدات هسّتند، نه مو همچنين فعّاليت

 .دنبال تفکّر و تأمّ ، معارف علمى و عقلى را به نفس افاضه مي کند

 

 :ي معرفت از دو ديدگاه متقابل وحي و فلسفه است كهاين خالصه اي از نظريه

مان آنان که به ودا و مکتب وحی ایشود فا از قو  احسن فبعیّت کنند،  طلبان و جویندگان حقیقت فقدیم میبه ح 

کنند ولیّ  هاست و از ظلمات به سوی نور در حرکتند و آنان که از مکتب وحی دوری میآورند وداوند ولی آن

 .دارند ها طاغوت است که به سوی ظلمات قدم بر میآن

الطّاغوت ی رجونهم من النّور الی اهلل ولیّ الذین آمنوا ی رجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیائهم 

 (.77الظلمات اولئک اصحاب النّار هم فیها والدون )



-------------------------------------- 
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 فضیلت ماه رجب

 («آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی)ره»

 را رجف ماه جاهليّت، زمان در هم، اسّّالم از قب  ها و حاجات.ماه رجف ماهي اسّّت براي رسّّيدن به خواسّّته 

 رب هايشان نابساماني و کند پيدا سامان سّرو  کارهايشّان  رجف ماه آمدن با بودند منتظر و شّمردند  مي مهم خيلي

از  -که در همين ماه رجف اسّّت  -اسّّت که در شّّف مبعث  مسّّلمات از و معروف هم مطلف اين. شّّود طرف

، حاجتمندان و افراد ش  و کور و عاجز و (السالمهاي قديم در مشهد مقدس، نبف، حرم مطهر امام علي عليهسّال 

کسّاني که امرا  مزمن داشّتند، مي آمدند و شف تا صبا مي ماندند و شفاء مي هرفتند و مي رفتند. اين از قديم   

 .هرفتند شنيديم و مي ديديم که بعري شفاء ميبوده، حاال هم هست. در زمان ما نيز، مي

  

 هاي حرام ماه

ها ماه هاي حرام چهارتاست که يکي از آنهم هست.ماه« الشّّهر الحُرمم  » ماه حرام اسّت؛ غر  اين که ماه رجف 

ّّت،  ي مث  مکّه رجف اسّّت. ماه رجف، ماه عظيمي اسّّت. ماه حرام يعني ماه محترم. اين ماه پيم خدا محترم اس

فی البلد »احترام استتتت: ماه رجب هم دارای .که مکان محترمي اسّّت به آن حرم مي هويند معظّمه که به دلي  اين

ی معظّمه ت بلد محترمی است. و این ماه ت ماه رجب ت هم ماه محترمی ؛ یعنی آن بلد ت مکّه«الحرام و الشهر الحرام

 .است، آن مکان است و این زمان

 



ها هاي حرام و مخصّوصاً ماه رجف احترام قائ  بودند. در اين ماه در زمان جاهليّت حتي کفّار قريم هم براي ماه

 را ماه اين احترام رعايت و شدند، مي آرام حرام هايماه در داشتند که خونريزي همه آن با هاآن. بود موقوف جنگ

 .کردند مي

ها ي ماهطور. همههم مي هويند، ماه رمران هم همين« شهر اهلل»مزايايي براي عبادت در اين ماه هست. به اين ماه 

 .طورهمينشهر اهلل است، اين ماه هم 

 

 هاي ماه رجبفضیلت شب 

هاي ماه رجف در آسمان ه در تمام شفهست ک« داعي»بر حسّف حديثي که از رسول خدا نق  شده ملکي به نام  

 ها را به کار خير دعوت مي نمايد:هفتم ندا مي کند و انسان

ان اهلل فعالی نصتتب فی الستتماء الستتّابعة ملکا یقا  له  »  وآله و ستتلم( انه قا : اهلل علیهعن النبّی)صتتلی

 ؛ ( 1«)الداعی

اش هم اين شود.وجه تسميههفته مي« داعي»ملکي در آسمان هفتم هست که خدا او را مأمور کرده و به او 

 .است که مرتباً انسانها را به خير دعوت مي کند

 ؛ «الصباح طوبی للذاکرین! طوبی للطائعین! فاذا دول شهر رجب ینادی ذلک الملک کل لیلة منه الی»  

 :هويد مي  دهد و اين جمالت راهاي ماه رجف تا صبا ندا ميشّود، در تمام شف وقتي ماه رجف داخ  مي

 کنند! مي  هايي که اطاعت خدا رال آنحا به خوشا!هستند خدا ياد به که هاييآن حال به خوشا

 : هويدآن ملک مي



 ؛«انا جلیس من جالسنی و مطیع من اطاعنییقو  اهلل فعالی:  و»

نشين او هستم و هر کس من را اطاعت نمايد  فرمايد: هر کس با من مبالست کند من جليس و همخداي متعال مي

کنم؛ يعني اهر هرچه من هفتم، او عم  کند، هرهاه او از من چيزي بخواهد من هم به او من هم او را اطاعت مي

 .دهممي

 .بخشمهر کس از من طلف آمرزش نمايد او را مي؛ «ستغفرنیو غافر من ا»

 .هويدهاي ماه رجف تا صبا اين جمالت را ميي شفتوجه داشته باشيد که در همه 

 .آمرزميعني هر کس ّ بدون استثناء ّ از من طلف آمرزش کند، من او را مي ؛«من استغفرنی»

 .ي منماه من است و بنده هم بنده فرمايد: ماه،خدا مي؛ «الشهر شهری و العبد عبدی»

 .هاي خود من استرسد رحمتهايي هم که در اين شهر به بندهانم ميرحمت؛ «والرحمه رحمتی» 

 

 ريزش رحمت در ماه رجب 

کند است. صفّ به معني ريزش است. از بس رحمت الهي در اين ماه ريزش مي« اصفّ»هاي ماه رجف يکي از اسم

 .اندهفته« اصفّ»آن را 

 ؛ (2  «فمن دعانی فی هذا الشهر اجبته و من سهلنی اعطیته» 

 .دهمکنم و هرچه از من بخواهد به او ميهر کس در اين ماه دعا کند دعايم را اجابت مي

  



اين جمله خيلي مهم است، يعني هرکس از من طلف هدايت بکند و از من بخواهد که من ، «و من استهدانی هدیته» 

 .کنمراه راست هدايتم بکنم، به راه خودم و به راه انبياء و اولياي خودم هدايتم کنم، مي او را به

 .امهایم قرار دادهای بین وودم و بندهاین ماه را رشته؛ «وجعلت هذا الشهر حبال بینی و بین عبادی»   

این ماه به وظایفش عمل کند هر کس به این ریسمان ت ماه رجب ت چنگ زند و در ؛ «فمن اعتصم به وصل الی»  

 .به مقام قرب من وواهد رسید

 اهمیت استغفار در ماه رجب  

هاي ادعيه مث  زادالمعاد و مفاتيا و يکي از چيزهايي که در اين ماه خيلي مهم اسّت، اسّتغفار است که البته کتا   

ت خو  است. استغفار خودش مکفّر سيئا اند. استغفار به هر صورتي که باشد،ها انواع استغفار را نق  کردهامثال اين

 .است

شکنند. اين هم خو  است، آن شاعر کنند و ميشان طوري است که توبه ميها وضع روحي و درونيبعرّي جوان 

 :خيلي عالي هفته است

 آ باز پرستی بت و گبر و کافر گر       باز آ باز آ هر آنچه هستی بتاز آ 

 آ بتاز شکستی فوبه اگر بار صتد       این درگه ما درگه نومیدی نیست 

طوري هسّتند اهر اسّتغفار کنند، اسّتغفارشان عام  مکفّر است، يعني خود اين استغفار سبف    هايي هم که اين آن 

 .شودمستقلّي است براي رفع هناه و آمرزش آن.طلف مغفرت اهر جدي باشد منبر به مغفرت مي

  



فرماید السالم( به این مضمون میهم در ذهنم هست که امام سجاد)علیه( 3ی سجادیه)در یکی از دعاهای صحیفه

 :که

 از وودت فوفی  فرک معصیت را می دهم که فا آور معصیت نکنم،ودایا! من به فو قو  نمی »

از فو می  !ی مرا بب شودایا! گناهان گذشته کنم، حاال فعالً و نقداً از فو طلب مغفرت می وواهم،

ی من را بیامرزی و نسبت به بعد از این ت آینده ت هم از وودت فوفی  گناهان گذشتهوواهم که 

م وواهم که فوفیق فوانم قو  بدهم که معصیت نکنم، از وودت میمن نمی وواهم که معصیت نکنم،می

 .«دهی

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

 پي نوشت ها:  

. جمالت بعد 28، ص 21، بحاراالنوار ج 181، ص 2 چاپ جديد(، مسّّّتدرک الوسّّّائ  ج  121، ص 8و ج  123اقبال، ص  -1

 .مربوط به همين روايت است

 

 .دنباله ي حديث پيشين است -2

 

 .83دعا  111بسنبيد: نزديک به اين مرمون: صحيفة سباديه / -8

 

 

 

 

 

 



 اشاره

مردم وعلمای شهر طی دو طومار جداگانه پس از این که مرحوم آیت اهلل صتافی اصتفهانی به دروواست   

ازمسجد کمرزرّین به مسجتتد جامع منتقل شتدند قرار بر این شد که مسجتتد جامع اصفهتان را از رکود  

وغربت بیرون آورند، درهمین راستتا مرحوم آیت اهلل صافی به پیشنهاد فرزندشان حضرت استاد حاج شیخ  

جامع اصفهان را به سرپرستی ایشان صادر کردند. با علی صتافی دستتورفشتکیل انجمن استالمی مستجد      

های هدایت و ارشاد به همّت و کوشش حضرت استاد یکی پس ازدیگری فضای  فشتکیل این انجمن چراغ 

 .کردغربت زده مسجد جامع اصفهان را منور می

 :گويدميهاي ديني مسجد جامع چنين آيت اهلل زاده آقاي حاج شيخ علي صافي در مورد فعاليت 

برگزاري نمايشگاه عظيم کتاب براي اولين بار پس از پيروزي انقالب در اصفهان در مسجد جامع و  »

نظير قشرهاي مختلف مردم از اين نمايشگاه فضاي تاريک و خاموش اين مسجد را دگرگون  استقبال بي

 .ساخت

اني و اعتقادات تحت عنوان هاي اقتصککاد توسککم عالمي فقيي مرآوم ايت اف صککافي اصککفهتشککليک کال  

ايدئولوژي اسکالمي توسکم فقيي مجاهد آضکرت ايت اف آاي سيد آسن فقيي امامي و نهل البالتي توسم    

هاي ديگري از قبيک تفسير و ملالمي آجت االسالم و المسلمين اقاي ضرابي از اساتيد بزرگوار قم و کال 

ات و اعطاي جوايز بي برگزيدگان و ارتقاء سکککط  ها و برگزاري امتحانزبکان عربي و اکاو و تلرير در   

علمي و فرهنگي و اعتقادي جوانان از اهدافي بود کي مقدمات انتقال مرآوم ايت اف صککافي را بي مسککجد  

 .جامع اصفهان فراهم ساختي بود

در همين راستت ا موحوآ آيت اهلل صتتافي  واي  ازگ تتا ي تقا اع واداي ن اعيين استت ادي چيوه    

ستتتن ي  خواني ن هم نا ته در عين حال  ا م اني اع وادي ن رنش ن منش خويش همنصتتتاحب م 

منحوف ن ود ن م مسک  ه قوآن نع وي  السقآ(داشت ه  اشتد ن از صتواس مست ويم اهل يتهعلي م    

 . اشد ن الغيو



 ه  الستتقآ( علم ن اووا را در هم آمي ت نهاي اماآ صتتادعهعليهاز شتت تتتي ي ته ستتاليان دراز در حوزه 

مواماي  لند علمي ن معنوي نا ل گ ت يعني از اندي مند نامدار ن فويه عاليمواآ حضوي آيت اهلل حاج سيد 

العاده رني آن حساا  ودند  ه حستن فويه امامي دعوي نمودند اا توستي است ادي اين تقا را ته فوع   

شين ن ف صافي بي ارامشي دل، لذا با قبول اين دعوت از طرف اين اسکتاد فرزاني مرآوم ايت ا دستت  ييود 

 «.شود ديگر از اين بهتر نمي»  :انگيز فرمود طوري کي با تبسمي شيرين و دل دست يافت بي

شود ان را بي  اينک بناي دارالصکاد  اصفهان بر اين است کي هر از گاهي کي گاهنامي نورالصاد  منتشر مي 

ايد در  اول از مزين و منور کند.انچي در پي ميهاي اعتقادي اين اسکککتاد بزر  ترتيک  با يلي از در  

در انجمن اسالمي  9531هاي ايدئولوژي اسکالمي اين اسکتاد فرزاني ما است کي در تابستان   سکلسکلي بح   

 .مسجد جامع اصفهان برگزار شده بود

 

 ايدئولوژي اسالمي

 «حضوي آيت اهلل حاج سيد حسن فويه امامي»

 :درس اول 

 سؤال : دين چیست؟

 :اند در شککناسککائي دين و آقيقت ان از دانشککمندان شککر  و ترب نظريات گوناگوني نقک شککده ب ضککي گفتي     

 (ترين نواميس و فضائک اجتماعي )پروفسور ک ا  ک امريلائيدين عبارتست از اآسا  و ادراک مهم

 (ديگري گويد ک دين شناختن تلاليف بشري است بصورت اوامر الهي. )کانت

گويد: دين يک نوع رابطي است ميان شخصيت بشري و عالم بيلران و مبدأ اصلي ان کي دانشمند ديگري 

 (دهد. )تولستويانسان براي خود تشخيص مي

 :انددانند دين را بي اين صورت م رفي کردهاي کي دين را وسيلي رسيدن بي اهداف مادي ميو باالخره عده 

 



مي خواهد عالم آوا  را بي واسطي عالم اراده و  دين عبارت است از کوششي کي انسان بدان وسيلي »

 ()فرويد «ارزو تسخير کند

 «شوددين کوششي است براي کاستن وآشتي کي از قواي نابود کننده در انسان ايجاد مي» گويند يا مي

 .ر دارندياند انان نيز در م ني کردن دين اختالف ت بدانشمندان اسالمي کي آقيقت دين را بهتر از ديگران يافتي و

 :از  اب نمونه ميو سيد شويف در ت اب هال عويفاي( گويد

 «(الدين نضع ال ي يدعوا هاصحاب العوول الي ق ول ما هو عندالوسول صلي اهلل عليه ن آله»

تواند کند ولي هيچ يک از اين بيانات نميدين ائيني است الهي کي خردمندان را بي پذيرش برنامي پيامبر دعوت مي

 .ها مغرضاني يا ناقص استطورروشن و جامع بيان کند زيرا ت ريف دين را بي واق يت

 .پس بهتر است کي براي درک آقيقت دين از قران کريم استمداد کنيم  

 

 د: کندر دو ايي در سوره ال عمران دين را تفسير مي

 )11هآيه  «الْاسْلَاآُ اللَّهِ عِندَ الدِّينَ إِنَّ » ت1 

 )15)آیه  «مِنْهُ یُقْبَلَ فَلَن دِینًا الْاسْلَمِ غَیرْ یَبْتَغِ مَن وَ»ت  7

  

 ت.دين نزد خدا سر فرود اوردن در پيشگاه با عظمت اوس: در ايي اول با صراآت امده است

 

 .هر کس تير از تسليم بخدا کيش ديگري را پيروي کند ازاو پذيرفتي نخواهد شد: فرمايدايي دوم مي در و



  

 :فرمايدمي 973نساء ايي  باز در سوره

 «مُحْسِن هُوَ نَ لِلَّهِ نَجْ َهُ أَسْلَمَ مِمَّنْ ديناً أَحْسَنُ مَنْ نَ »

 .کيست کي ائين او بهتر باشد از دين کسي کي خود را تسليم آلم خدا کرده و نيلو کار باشد

 

 ادامه دارد ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :اشاره

اند و بي ناداني و ناداري خويش اعتراف کرده مسير دين و خداپرستي و توآيد شدهانان کي از م ارف بشري بيزار 

 .يابند و بي سراشمي وآي متصک و منوّرند کنند راه زندگي را ميرا تنها در قران و عترت جستجو مي

ر قران و هاي روزگار متزلزل نخواهند شد، اونان کوهي استوار در کنااينان ديگر بي وزش بادها و ترش طوفان

 .کنندسار زالل خود را سيراب مي عترت ايستاده از م ارف اين اشمي

 .سيماي پرفروتشان اونان خورشيد فروزاني است کي مايي و سرمايي هر سالک سبيلي خواهد بود

نشانيم کي از گرماي اعما  اال اي طالبان آق و تشکنگان م رفت اين بار نيز شکما را بي پاي کلمات اتشکيني مي   

 .بخش نشين و ارام اي برخواستي و در عين آال دلهاي ازادهود اين انين انسانوج

ول هاي مجهشخصيتي کي در دنياي پر زر  و بر  فلسفي و عرفان ارکان واهمي را کي مانند م ابد کهني مملو از بت

  .است در هم شلستي و آقيقت خدايي را با نور قران و عترت جهت پرستش عريان ساختي است

هاي عالم کي سر سپرده نشاني است از ان سوي وادي ستيد جعفو ستيدان اندي تمند معاصتو ن آيت ت واي ح      

دهند دل بي خدا خداست، پرام قران و عترت را بي دست دارد و رسالتش بت شلني است، انان کي بي او دل مي

 .اندداده

*** 

 



 محضر عالمه سید جعفر سیدانسه پرسش از

شود ته فلسفه  ه عنوان ا زار در جواب ملحدين ن منکوين خدانند م عال نوش م م ن اساسي  مي گف ه ؤال:س 

دارد  ن لذا از اهميت  سياري  وخوردار است  ه اضافه اين مطلب گويند: ف م مطالب دقيوه  خُطب ن احاديث در 

 ؟ا اس فاده تودهاوان  درس ي از آنگون دانس ن م اني فلسفي است ن  دنن دانس ن فلسفه نمي

 :شودرسد مطالبي کي در کت  فلسفي مطرح است بي دو بخش تقسيم ميدر جواب اين سوال بي عرض مي :جواب 

ب ضکي از مسکائلي کي در کت  فلسکفي مطرح است همان قواعد قط يي عقليي است کي عموم عقالء در     :بخش اول

ود پرداختي و کمختلف با توجي بي همان قواعد، بي کار خالء در جوامع کک فطرتشان وجود دارد و همي قشرهاي از عق

 .پردازند مي

گراي عبارات اصطالآي و علمي ان قواعد را ندانند مانند نياز م لول بي علت و عدم املان تحقق م لول بدون علت 

ائم تواند قکي هر اي محدود است م لول است و هيچ م لولي نمي و استحالي اجتماع ضدين و اجتماع نقيضين و اين

بالذات باشد و استحالي دور و تسلسک و آلايت کردن نظم مداوم از ناظم اگاه و توانا و مانند اين مطال  و در هر 

 .اي هم کي اين مطال  روشن بح  شده باشد بهتر است از ان استفاده شود نوشتي

  

مسکائک مطرح شده در فلسفي، مسائک نظري اختالفي است از قبيک اصالت وجود يا ماهيت، و وآدت   :بخش دوم

الواحد ال يتتتدرُ منه اال »اطالقي در وجود، و سککرايت قاعده وجود يا تباين وجودات، و وآدت تشککليلي و يا 

آرکت در جوهر،  مسککهلي صککورت و هيولي، و و   «ال تتيم ما لم يجب لم يوجد»بر ذات مقد  آق، و  «الواحد

ها، و از اين قسم است نتايجي کي از اين مطال  و امرال و مانند اين« بسکيم الحقيق  کک االشکياء وليس بشيء منها  »

  (.9ان در فلسفي و آلمت گرفتي شده است )

 



است  اولشود از مطال  بخش پاسخ منلرين خداوند مت ال و ابطال مقاالت انان از فلسفي استفاده مي رو اما انچي د 

ها مسائک قط يي و قوانين بديهيي فطريي است کي در همي علوم ميزان مباآ  و مورد قبول همگان و در فلسفي و ان

هم بح  شده است. و عرض شد کي هر جا بهتر بح  شده باشد شايستي است از ان بيشتر استفاده شود و ان مسائک 

د و تسلم بي همين مطال  قط يي، کگرفتي است و با همين قواعد قرار کدر قران و آدي  کامال مورد توجي و تاکي

 .گردد خُطبي ها و اآادي  م ارفي و توآيدي روشن مي

و در اين مسهلي ترديدي نيست کي اين بخش در آقيقت در انحصار فلسفي نيست و مورد قبول همي است و انچي 

 .باشدمورد انتقاد است بخش دوم مي

مورد اختالف و از مباآ  نظري است روايات و خُط  روشن نشده بللي با توجي بي و با توجي بي بخش دوم کي 

 .شوداين بخش و اختالف مباني و نظرات گوناگون، تحّير در فهم خُط  و اآادي  بيشتر مي

بنابراين انچي ابزار ابطال مقاالت منلرين آضککرت آق و فهم خُط  و اآادي  مشککللي بي ان وابسککتي اسککت يک  

ها از عموميّت نزد عقالء برخوردار است و هر کس از ت قّک ِ قويتري برخوردار باشد ائک قط ي است و انسلسلي مس

کند و انچي مورد انتقاد است مسائک گفتي شده در بخش دوم و تليي  از ان خُط  و اآادي ِ مشللي بهتر استفاده مي

 .اندطرحبر ادلي نظريي تير متلي بي ضروريات است کي در فلسفي بسيار م

  

 :در باب قطع کتاب رسائک نظر دارد شيخ انتاريو بي همين م نا کالم 

نَ انجَبُ من ذلک اوک ال وضِ في المطالبِ العوليه النظويه ال دراک ما ي عل   اصول الدين فانه اعويض  »

 («2الودرهن لل قک الدا م نالعذاب ال الد نقد اشيو الي ذلک عند الن ي عن ال وض في مسئله الوضام 

*** 



مندان  ه مک ب افکيک اخ قف فقسفه را دليل  هاي عققهشود ته در  سياري از نوش ه ن گف هگف ه مي :الؤس

نضوح م  ص است ن اخ قف فو ام را  اند در حاليکه اين اخ قف در فوه هم  ه  و  طقن رنش فقسفه دانس ه

 ؟رد چه اوضيحي داريددانيد در اين موها نميدليل  و  طقن رنش آن

روش فالسفي استفاده ازعقک با تليي بر اصول روشن عقالني  شود کي اگر مقصود ازدر اين مورد عرض مي: جواب 

شود و م تقديم کي هر کس با اين روش روشي هرگز ابطال نمي انين  در جستجوي م ارف و مطال  بودن است

 (5.)عقالني آرکت کند بي وآي رسيده و روشي را کي گفتيم صحي  است انتخاب خواهد کرد

استفاده از آن مسائ  روشن عقالني که در پاسخ سوال قب  بعنوان بخم اول ناميده شد الزم، و راه رسيدن به حقايح همان  و 

کنيم اين است که در مسائلي که در پاسخ قب  با عنوان بخم دوم ياد شد و اختالف از اختالف فالسفه استفاده مي است، و آنچه

که ه ايناند، نفالسفه حرکت عقالني به معناي حقيقي ننموده اقوال. و اختالف شديد در اکثر مسائ  مهمّه نشان دهنده آن است که

 .اند که حرکت عقالني داشته باشند که نتوانستهاند که عقالني حرکت کنند بل نخواسته

 .امدبود اين انين اختالف در مهمترين مسائک درآدّ نفي و اثبات بوجود نميزيرا اگر آرکت عقالني مي 

ها بواقع اند و يا اآتماالً يلي از انيک ازطرفين اختالف بي واقع نرسيده و انين اختالفي دليک بر ان است کي يا هيچ

 باشند در نتيجي مي باشند در آالي کي هر يک مدّعي رسيدن بي آق و آقيقت مي و ديگران در اشتباه مي رسيده

گوئيم کي اختالف مذکور در مسائک ياد شده نشان دهنده ان است کي آرکت، آرکت عقالني بي م ناي واق ي نيست 

داده است ن م اسفانه  ا ق ول نحي قوالً ن چون عول  ه رنشني ما را  ه نحي ارجاع بللي بصورت آرکت عقلي است

و از ابتداء بي شرع و وآي و ديانت  ( را ته اوييدي در حوتت فلسفي نيست4نلي عمقً همان رنش معونف فلسفي ه

 .شود انجام شده استتوجّهي نمي



وآي  استفاده ازعذري در اين اختالف و اشتباه در کار نيست البتي اگر اسا  آرکت علمي گروهي براسا  عقک و  

مال ها اآتگوئيم بيش از يلي از انباشد و در برداشت از وآي با ضوابم مربوطي اختالفي بوجود ايد باز هم مي

درک واقع و رسيدن بي آقيقت را ندارد و در اين جهت کي اختالف نشاني نرسيدن بي واقع است تفاوتي در کار نيست 

 اند و در صورتاند درآالي کي آجّت عقالني براي انان آرکتي نداشتيولي در صورت اوّل طريق ناامني را پيموده

 .اند و م ذورنددوّم با آلم عقک براسا  آجّت آرکت کرده

م  ص گوديد ته رنش فو ام در ف م احکاآ نيز   اطو اخ قف ان ن انه عدآ  با توجي بي انچي گفتي شد 

 اشد. نلي چون  ه اکليف خود ته مواجعه  ه ت اب ن  ها در موارد اخ قف  ه ناقع مينصول  عضي از آن

اند معذنرند ن خود هم ادعاي قطع ندارند نلي السقآ( است عمل نمودهسنّت ن  ياناي ا مه معتومينهعليه

ها ته نحي را ق ول نموده ن در عين حال در رسيدن  ه معارف حوه رعايت نحي را نکوده ن عمقً  ه همان آن

 . اشند اند معذنر نمياند ن  ه اخ قف شديد گوف ار شدهد خود ات فام نمودهافکو ن اعول محدن

طور کي در گفتار گذشتي گفتيم در صورتي کي براسا  ملت  وآي کي بحلم قط ي عقک قبول شده است البتي همان 

ک بي واقع دري در مسکائک اعتقادي هم تحقيق کنيم و باز هم بي اختالف منجر گردد بديهي اسکت کي اآتمال رسيدن  

قول بيشتر نخواهد بود ولي م ذور خواهيم بود و از اين نلتي نبايد تفلت کرد کي در مسائک اعتقادي بحمدف مطالبي 

شود و با مراج ي بي قران و آدي  کي ب نوان وآي بي ما رسکيده است هماهن  و بسيار بي ندرت اختالفي ديده مي 

در مواردي بظاهر اختالفي باشد وآي خود توضي  داده و روشن ساختي گردد و اگر اين م ني بي خوبي مشخص مي

 .است کي اختالفي نيست

*** 



اگو گف ه شود ته اين مطلب مورد ق ول است ته دين غيو فلسفه ن عوفان است زيوا من أ دين نحي  :الؤس

ا مطالب دييوي رال ي است نلي من ا فلسفه اعوّل   وي است ن من أ عوفان ش ود نفس عارف است اما 

تنند ن ظواهو را حجت ته اينان از اأنيل پوهيز مي  اشند ته مورد اشکال است از جمله اينمل زآ مي

 دانند؟مي

 

اسا  مطل  همان است کي در سوال فو  مورد قبول قرار گرفتي است ولي مطل   گو يم:در اين مورد مي :جواب

اخر سوال از جملي مطالبي است کي بدون دليک بي ملت  تفليک نسبت داده شده است. )در ملت  تفليک از تاويک 

عقالء بر خالف  کي تاويک و توجيي در مواردي کي درک بيّن عموم با اين (دانندشود و ظواهر را آجت ميپرهيز مي

کي ان ظاهر  براي ان ان ظاهر باشد از مسلميّات است و همان درک روش عقالء برخالف ان ظاهر خود قريني است

اط  کي گوينده در مقام تخ مراد نيست و بايد ان ظاهر تاويک و توجيي شود منتهي مطل  اين است کي با توجي بي اين

اي بر اراده خالف ظاهر ان گفتار نيست، ا درک عموم عقالء ندارد و قرينيو تفهيم است و ظاهر گفتار ان مخالفتي ب

 .باشدشود کي همان ظاهر مقصود ميبي ان ظاهر اخذ شده و گفتي مي

و اگر ان ظاهر با انچي فردي خود خالف عقک بداند ولي بسياري از عقالء بللي عموم عقالء خالف عقک ندانند. همان 

تواند ان ظاهر را بپذيرد و اگر در اين درکش داند البتي نميگراي ان فرد کي خالف عقک ميشود ظاهر مقصود تلقي مي

هاي گذشتي بي صورت زير صريحاً در پاسخ سؤال دوّم تذکّر داده شد مقصر نباشد م ذور است و اين مطل  در گفتي

 :و گفتيم

د وآياني بودن ان مردود و در صورت هرجا کي مطل  مستند بي وآي، با مدرکات اوليي قط يي عقک مخالف باش

کي قبک از هر توجيهي وآي ان  قط يت سند توجيي خواهد شد گراي انين ايزي در مدارک وآياني نيست مگر ان

 .را توجيي نموده و آقيقت را روشن ساختي است

 .و در پاورقي همان صفحي بي اياتي مرال زده شده است



ت کي با مورد است و بهتر اين اس لزوم تاويک کي گفتي شد نباشد تأويک بي ولي در صورتي کي گفتار گوينده در آوزه

 .تر گردد ذکر موردي از موارد بسيار مطل  روشن

  گيود ته همين  دن دنيوي در رنز معاد مطوح است ن رنح  ه آن اعل  مي در مسئله ح و جسماني ن اين 

( ن عموآ  5شويفه قوآن نصّ ن صويح در آن است ه آياي شويفه قوآن نه ان ا ظاهو  لکه  سياري از آياي

 ينيم   اطو م اني ساخ ه افکار   وي اخ قفي  گف ه دانند نلي ]در فلسفه[ ميعوقم هم آن را ضد عول نمي

(  ايد اانيل شود نآنچه صحيح است اين است 6شود ته اين آياي ن آن همه رناياي مع  وه صويحه ه مي

سازد ن  ا آن خواهد  ود ن از  دن عنتوي خاتي خ وي نيست ن اذن خدانند ميته رنح صوري مثالي  ه 

 .ته ان ا ح و  ح و رنحاني محض است يا اين

يز انگدرعبارت بسياري از بزرگان بصورت شگفتدر آالي کي صراآت وآي در اين مورد و ضد عقک نبودن ان  

 :ها عبارات زير استامده است کي ب ضي از ان

 :فرمايددر کتاب تجريد در مقصد ششم در مسهلي اهارم مي واجه نتيوالدين طوسيخمرآوم ت 1

 «نآله( مع امکانهاهلل عليهنالضونرة قاضيه  ِث ويِ الجسماني من دين الن يهصلي» 

م اد کي  اند و هم ايندر اين بيان مرآوم خواجي، هم املان و ضد عقک نبودن م اد جسماني را ياداوري نموده

 .از ضروريات دين اسالم است جسماني

 

 :فرمايددر شرح اين جملي مي عقمهو مرآوم 

لّ نآله( ن الووآنِ داهلل عليهناس دل علي ثُ ويِ المعادِ الجسماني  انه معلوآ  الضونره من دين محمدٍهصلي» 

ادهِ المواد من االع عليه في آيايِ تثيوه  النصِّ مع انه ممکن فيجب المتيو اليه ن انما قلنا  انه ممکن النّ

  («7جمع االجزام الم فوقه ن ذلک جا ز  الضونرهه



باشد، ياداوري شده کي نصّ ايات گوياي م اد جسماني مي در بيان اين دو عالم بزر  مسهلي ضرورت دين و اين

 .است

 

جامع الم قول و المنقول پس از بيان مطالبي درکتاب لوامع الحقايق  آيت اهلل حاج ميوزا احمد آش يانيمرآوم  -2

 :فرمايد مي 44، ص2في اصول ال قائد، ي

فانکار المعاد الجسماني ن عود االرناح الي االجساآ الذي يساعده العول السليم ي الف نص الووآن » 

 .«النهاآ ناسويقي ال يطان ل جميع الديان ن انکار لما هو ضونري السقآ اعاذنا اهلل من زالي ا

 

 :اندو در اند سطر قبک اين عبارت فرموده

نقع ال حتث في ان متاين وتل اليته االرناح في الويامه الک وي ن يوآ الحستتتاب هل هو عين اال دان     » 

العنتتويه   مل ش اا ا ن جمع ج اا ا  اموه ا ارک ن اعالي تما يو ضيه االع  ار... ان ال   ل ان ول الي  

المجوده ال عليميه نظيو الووالب المثاليه ن صتور الموآايه   مانقع ال تويح  ه في الووآن الکويم  صتوره  

 «.هواالنل

اري از انين تأويالتي کي با نصکوص وآي مخالف و هيچ دليک عقلي بر لزوم ان تاويک نيسکت بللي ب ضي از ان     

دارد کي با شبهات کذايي نصوص قران و  ليکتاويالت ضکد عقک هم هسکت پرهيز داريم و اين افتخار را ملت  تف  

کند اما مواردي کي ظاهر مدرک وآياني، ضد عقک باشد بايد تاويک السالم( را تاويک نميفرمايشات ائمي هدي)عليهم

ها را بيان فرموده شککود کي البتي در تمامي موارد اين انيني وآي خود بهتر از همي و قبک از همي تاويک و توجيي ان

 .است

ته همين  دن دنيوي در رنز معاد مطوح استتت ن رنح  ه آن اعل   در مستتئله ح تتو جستتماني ن اين   

گيود  آياي شويفه قوآن نه ان ا ظاهو  لکه  سياري از آياي شويفه قوآن نصّ ن صويح در آن است ن مي

کار   تتوي  ينيم   اطو م اني ستتاخ ه اف دانند نلي در فلستتفه مي عموآ عوقم هم آن را ضتتد عول نمي



شتود ته اين آياي ن آن همه رناياي مع  وه صتويحه  ايد اانيل شتتود ن آنچه صحيح     گف ه مياخ قفي

ستازد ن  ا آن خواهد  ود ن از  دن عنتوي   استت اين استت ته رنح صتوري مثالي  ه اذن خدانند مي   

حت نحي در اين ته ان ا ح و  ح و رنحاني محض است. در حالي ته صواخاتي خ وي نيستت ن يا اين 

 .انييز آمده استصوري شيفت مورد ن ضد عول ن ودن آن در ع اري  سياري از  زرگان  ه
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 پي نوشت ها:

بهشت براي مانند سکنخيت بين خالق و مخلو ، و اتحاد علم و اراده آضکرت آق، و قِدم عالم، و م اد مرالي و منشاء بودن عالم    -9

 ....نفس انسان ها و قائم بودن بي نفس بهشتيان، و عذاب تبديک بي عذاب )گوارا( شدن در دروزخ و

 

 .، شيخ مرتضي انصاري44، ص 9فرائد االصول، ي  -2

 ( . 99 /9 ان لي دين دخک الجن . )اصول کافيقال ابوعبداف )عليي السالم(: من کان عاقالً کان لي ديناً و من ک -5

 

قولنا الم تدين لمعوفه الحوا   ن هم أر ع فوع : را بي اهار گروه تقسيم شده اند. متن عبارت« متصدين م رفي»در آاشيي منظومي -4

ألن م إما أن يتتتتلوا إلي ا  مجود الفکو أن مجود اتتتتفيه النفس  ال  ليه ن ال حليه أن  الجمع  ين ما  فالجامعون هم اوشتتتواقيون  ن 

التتوفيه  ن الموتتونن علي الفکو إما يواظ ون موافوه أنضاع مله االديان ن هم الم کملون  أن ي حثون علي االطقع ن   المتتفون هم  

 .هم الم اؤنن ن الفکو م ي العول إذ الفکو حوته من المطالب الي الم ادي ن من الم ادي إلي المطالب

 .  9548، طبع انتشارات علميي اسالميي، 48شرح منظومي، بخش فلسفي، ترر في ابحاث مت لقي باإلملان، ص 

 

ب(  78يس /« ن ضوب لنا مثقً ن نسيَ خلوه قال من يُحيي العِظاآَ ن هيَ رميمٌ»در اينجا بي برخي از ايات تذکر مي دهيم: الف(  -3

. 9ک4امي /القي «درين علي ان نُسَوِّيَ  نانهال أُقسمُ  يوآِ الويامةِ ن ال أُقسمُ  النَّفس اللوامة أيحسبُ االنسانُ أن لَن نجمع عظامه  لي قا»

 «مَاذا تنّا عظاماً ن ِوةً قالو الکَ اذاً تَوَّةً خاسوهٌ فانّما هي زَجوَهٌ ناحدهٌ فاذا هم  الساهوهِ(». د7الحل/ «انَّ اهلل ي عثُ من في الو ورِ»ي( 

و نُفخَ في ». و( 4ک5 /« ا ما انوُصُ االرضُ من م نعندنا ت ابٌ حفيظٌماذا مِ نا ن تنّا اُوا اً ذلکَ رجعٌ  عيدُ قد عَلِمن». ه( 99النازعات/

 .39ک32يس /« ونَالصّورِ فاذا هم مِنَ االجداثِ الي ربهم ينسِلونَ قالوا يا ويلنا مَن بَ َرَنا مِن مرقدِنا هذا ما وَعَدَ الرآمنُ و صَدَ َ المرسل

 

الميت يبلي جسده، قال: ن م آتي ال يبقي لي لحم و ال عظم اال طينت  التي خلق عن عبي عبداف )عليي السالم( قال: سهک عن  (الف-4

. ب( 45، ص 7، و بحاراالنوار،ي 239، ص 5منها فانها ال تبلي تبقي في القبر مستديره آتي يخلق منها کما خلق اول مرة. کافي، ي 

و جم هم و تفريقهم ثم ميّزهم لما يريد من مسائلهم عن خفايا  قال امير المؤمنين)عليي السالم(: و اخري من فيها فجددهم ب د اخالقهم

 .994، ص 7، و بحاراالنوار، ي 553، ص 908االعمال. نهل البالتي، خطبي 

 .404شرح تجريد، ص  -7



 نیست مبین بالغ بالغشان، فالسفه

 

 «مطهری شهید استاد»
   

 پاي آيد مي برساند. آموز دانم عق  به را خودش علم را، خودش سخن که است همين فقط اش وظيفه معلم يک

 طرب را ئلهمس اص  که اول کند.مي طرب برايم را رياضي مسئله است، نشسته آنبا آموزدانم ايستد، مي سياه تخته

 و برهان معلم که بعد خواهد. مي دلي  ولي نه، يا هست جور اين واقعا که داند نمي هنوز عقلم آموزدانم کند مي

 فقط که اند نيامده پيغمبران است.اما شده آموز دانم عق  وارد او مدعاي که آنباست کرد، اقامه را رياضي دلي 

 .بکنند مردم عق  وارد را مدعاهايي

 ديگر ربيشت آن از اما دهند مي نفوذ مردم عق  تا را سخني که است اين بشوند موفح اندازه هر دارند، که کاري فالسفه

 وارد شرب روب عمح در بايد يعني بکند، نفوذ بايد هادل در بکند، نفوذ بايد هاعق  در که اين از هذشته الهي مپيا نه.

 راه در را بشر فوانند می که پیغمبرانند لهذا و بگيرد. اختيار در را وجودش تمام يعني او احساسات تمام و بشود

 .فیلسوفان نه آورند در حرکت به حقیقت

 همه نه هم آن دهدمي نفوذ مردم عق  تا را فکري کارش آخر کشد، مي را خودش کشد، مي زحمت بيچاره فيلسوف 

 چون وند،بش آشنا زبانم با تا بخوانند درس او نزد بيايند بايد سال چند و هستند شاهردانم که اي عده بلکه مردم

 .نمايد بيان را خود سخن اصطالب صدها فهلفا در بايد و ندارد مبين بالغ قدرت نيست، مبين بالغ بالغم

 .است نافوانیش و عجز از برد می کار به اصطالح همه این که فیلسو : ما بزرگ اساتيد از يکي قول به

 تواندنمي چون دوم، عق  اول، عق  بالذات، الوجود واجف استعدادي، امکان استقبالي، امکان ذاتي، مکان هويد: مي هي

 .است ناتوانيم از اين و بگويد، هااين لفافه در جز را خودش حرف

 لفافه در و پرتو در که را حرفي آخرين آن باشد، کار در اصطالحي هيچ که اين بدون بينيم مي ما پيغمبران، ولي 

 سه  طورچ که ماند مي در فيلسوف که اند هفته جمله دو با کلمه، دو با مبين، بالغ با است، شده بيان اصطالب صدها

 کفوا له یکن لم و * یولد لم و یلد لم * الصمد اهلل * احد اهلل وه قل » است: شده هفته سادهي اين به مطلف ممتنع،

 



 هو و یمیت و یحیی االرض و السموات ملک له * الحکیم العزیز هو و االرض و السموات فی ما هلل سبح«.»احد

 .سادهي نهايت در (1  «علیم شیء بکل هو و الباطن و الظاهر و االور و االو  هو» «قدیر ءشی کل علی

 دارند ریبزرگت کار رسانند، می فالسفه از بهتر هم مردم عقل به را وودشان پیام که این از گذشته پیغمبران، پس 

 شود می پیغمبر یک مرید که آن. ماند نمی باقی چیزی دیگر که وجود سراسر به یعنی برسانند، د  به را پیام که

 .شود می او به وابسته وجودش سراسر آورد، می ایمان پیغمبر یک به یعنی

  

  

 بهمنیار و بوعلي داستان

 کنم.داستان مي عر  باز مدّعا اين بر است خوبي هواه چون ولي ايد شنيده مکرر شايد را معروف داستان اين  

 .دبو اي العادهخارق آدم چون بود[ معمول حد از تر ]قوي فکرش و حواس در سينا بوعلي سيناست. بوعلي معروف

 حسّ درباره مردم کمبود.کم تر قوي خيلي فکرش بود، تيزتر خيلي هوشم بود، بيشتر شعاعم ديگران از مچشم

 اشانک مسگرهاي چکم صداي و بود اصفهان در مثالً که کردند نق  ها افسانه بوعلي هوش و بوعلي چشم بوعلي،

 عادهالخارق جنبه شخ، که سازندمي هايي زمينه در معموال را ها افسانه ولي است، افسانه هااين شنيد.البته مي را

 .باشد داشته اي

 از و رندپذي مي تو از مردم بکني، پيغمبري ادعاي اهر که هستي هاييآدم آن از تو هفت: مي او به بهمنيار شاهردش

 زا مطلف خير، هفت: مي بهمنيار فهمي. نمي تو چيست؟ هاحرف اين هفت آورند.مي مي ايمان نيت خلوص روي

 رفب و بودند مسافرت در يکديگر با که زمستاني يک در بدهد. نشان او به عمالً خواست است.بوعلي قرار همين

 بلند له!ب بهمنيار! کرد: صدا را بهمنيار بود، بيدار بوعلي هفت،مي اذان مؤذن که صبا طلوع مقارن بود، آمده زيادي

 .بکنم تشنگي رفع من که بده کن آ  کوزه آن از را کاسه اين ام، تشنه خيلي داري؟ کار چه شو.



 را خودش سرد هواي آن در لحاف، زير ساعت يک بود رفته نبوده. که شوفاژ و بخاري مث  وسائلي زمان آن در

 هستيد، بيفط خودتان استاد! که کردن استدالل کرد شروع بيايد. بيرون جور چه هرم بستر اين از حاال بود. کرده هرم

 مکنم شود،مي سرد مرتبه يک بخورد، سرد آ  انسان اهر باشد التها  حال در که وقتي معده دانيد، مي بهتر همه از

 .بياور آ  من براي ام تشنه من مني، شاهرد تو طبيبم من هفت بشويد. ناراحت ناخواسته خداي بشويد، مريض است

 خير من يول هستيد استاد شما که است درست نيست، صحيا آخر که آوردن بهانه و کردن استدالل به کرد شروع باز

 ار تنب  آدم  هفت: کنم. اطاعت را شما امر که است اين از بهتر کنم رعايت را شما خير من اهر خواهم. مي را شما

 .کردن ها نصيحت اين از کرد شروع کند.( مي تو به پدرانه نصيحت بفرمايي کار که

 بکنم. متحانا را تو خواستم نيستم، تشنه من هفت نيست، شو بلند او که کرد ثابت خودش به خو  بوعلي که همين

 که تو نم،بک پيغمبري ادعاي اهر من پذيرند؟ مي مردم کني، نمي پيغمبري ادعاي چرا هفتي مي من به که هست يادت

 مهويمي تو به دارم خودم کني، اطاعت مرا امر نيستي حاضر اي خوانده درس من پيم سال چندين و مني شاهرد

 توفا از که سال صد چهار از بعد بابا آن من، حرف عليه آوري مي من براي دلي  هزار بياور، آ  من براي شو بلند

 برساند المع به را ندا اين که اين براي بلندي، آن به مأذنه باالي رفته کرده رها را خودش هرم بستر هذشته، پيغمبر

 .هستم سينا بوعلي که من نه است پيغمبر او «اهلل رسول محمداً ان اشهد» که:

 ها جامعه بياورد، در خودش تسخير و نفوذ تحت را هادل و برسد هادل به بخواهد الهي پيام هم آن پيامي که وقتي

 را هاکاش کند، ئفتا را هاانسان بخواهد بلکه حقوق، و منافع مسير در حرکتي تنها نه هم آن بياورد، در حرکت به را

 نلالذقا يخرون و سبدا... لالذقان يخرون»بشود: جاري هااشک سي  شود مي خوانده قرآنم آيات وقتي که بريزد

 .است مشک  و دشوار بسيار نيست، آساني کار اين، بگريند، و زمين روي بيفتند که (2  «يبکون

  



  .فیلسوفان نه آورند در کتحر به حقیقت راه در را بشر فوانندمی که پیغمبرانند

  

 است مبین بالغ بالغش، قرآن

 را مِتمد عنيي کند، مي ذکر مطالبي اکرم رسول زبان از و ديگر انبياي زبان از قرآن بينيم مي ما که است زمينه اين در  

 بسيار آيات در قرآن که کردم عر  که بود همان شرطم دارد.اولين شرايطي چه کردن دعوت که دهدمي دست به

  .پيام رساندن يعني «بالغ» کلمه که آورده را «بالغ سخن» زيادي

 هدارند.کلم خوبي هايسرنوشت کلمات بعري و دارند شومي هايسرنوشت کلمات بعري بکنم: عر  هم را اين

 اين عنايمم «يغتبل» متبدّدين ميان در االن کرده. پيدا بدي سرنوشت متبددين اصطالب در البته ما زمان در تبليغ

 طغل اصطالب اين، ولي بدهيم. مردم خورد به را آن خواهيم مي پراکني دروغ با ندارد، حقيقت چيزي يک که است

 .است امروز
 

 يگريد مفهوم و کرده تغيير اصطالب امروز و داريم سنت و قرآن در ما صحيحي اصطالب يک اهر ام هفته هميشه من

 براي نبريد کار به ديگر را «تبليغ» کلمه اين هفتندمي بعري چون کنيم. رها را خودمان اصطالب نبايد ما نموده پيدا

 دروغ عنيي کنند، مي مثالً نباتي روغن با که کاري آن يعني «تبليغ» هوييممي وقتي امروز عرف در دانيد مي که اين

 جا هر د.شومي بيشتر نيرويت في  از وي،بد تواني مي آهو مث  بخوري را مثقالم چند اهر هويند مي مثالً محض.

 تبليغ چرا؟! فتمه نبريم! کار به را تبليغ کلمه خودمان ديني اصطالحات در ما است خو  پس دروغ. يعني تبليغ هفتند

 .آمده قرآن در بالغ آمده، قرآن در که است اصطالحي
 

 يگريد معني و شده جامعه در تحريفي که ناي دلي  به نبايد ما دارد درست و صحيا معني يک اصطالب، يک وقتي 

 اصلي لغت در اساسا و قرآن در که هوييم مي هم و کنيممي استعمال را خودمان معني نبريم.ما کار به را آن کرده پيدا

 بالغ است ههفت هم و است برده کار به را بالغ کلمه هم قرآن، پس.«پيام رساندن يعني تبليغ »چيست. تبليغ معني

 .کننده آشکار و آشکار مبين،

  



 ینع در بیانش باشد، مبین بالغش که رسد می نتیجه به وودش هد  در مبلغی آن و داعی آن ای، کننده دعوت آن

 نآ بکنند. درک و بفهمند را حرفش مردم باشد، فهم عمومی باشد، روشن باشد، ساده است حقای  اوج در که این

 [نیست مبین بالغ ]بالغش گویند می به به آور در هم مردم و زندمی حر  سلمبه قلمبه که آدمی

  

 او از بود! خو  چقدر دانيد نمي که هفت مي به به خيلي سخنران[ يک سخن پاي از شدن بلند از بعد ]شخصي هفت

 ساسا سخن، در بود؟! خو  چيزش چه پس نفهميدم. که من هفت: هفت؟ مي چه بود، خو  خو ، بسيار پرسيدند

 .باشد فهميده چيزي شود مي بلند که وقتي مستمع که است اين مطلف

 را مطلبي اقعاًو برخيزد، پر دامني با خيزدبرمي که وقتي مستمع که است اين مبلغ و داعي شرايط از يکي يا بزرهترين

 نفهميدند که بود ريجو هايمحرف کسي اهر کنند مي خيال بعري است. مبلغ و داعي توانايي از اين و باشد، فهميده

 .[است ]عالي هايمحرف خيلي او پس

 عانيم به افراد سال چهارصد از بعد که هفت مي اوجي در کرد،مي صحبت جايي اهر هم پيغمبر نيست، جور اين نه

 ودشانخ ندازها به بودند نشسته پيغمبر مبلس در که هم هاييآن تمام ولي بودند، نفهميده هاقبلي که کردند مي برخورد

 .فهميدند مي

 مبلس در که هم کساني همان که است هايي خطبه حال عين در دارد که اوجي آن با السالم(علي عليه هاي خطبه

 (8فهميدند  مي و کردند مي استفاده سخنان اين از خودشان ظرفيت اندازه به بودند نشسته

 

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

 پي نوشت ها:

 

  3 فا 1 آیات حدید، سوره  ت1

 111 و 112 آیه اسری، سوره ت7

 .111 فا 117 ص مطهری، اهلل آیت نبوی، سیره در سیری  ت3

 

 

 



 فلسفه و دين رابطه

 فالطوري پروفسور

  

 

 «قال ان دانشگاه» مبله و «فالطوري پروفسور» شادروان بين که است «مصاحبه» متن آيد،مي پي در که هفتاري

 ي رابطه موضوع لحاظ به هم است، برخوردار بسياري اهميت از طبعاً و (.1  است يافته انبام 1822 درپاييزسال

 فالطوري پروفسور خاص پختگي و فکري، و اعتقادي ديدهاه اوج زمان در که مصاحبه زمان وهم فلسفه( و دين

 علمي و فلسفي هاي بربهت و اعتقادي، و قرآني هاي يافته اظهار در فالطوري، که قاطعيتي لحاظ به هم و است بوده

 ّ غر  و شرق عرفان و فلسفه در جامع و ساله پنباه مطالعات و اطالعات از ّ بخصوص و دهد،مي ارائه خويم

 خاطر امروز جهان در را پويا غير و تاريخي هايفلسفه اهميتيبي و کند،مي تأکيد «وَحْياني مباني» ويژه اهميت بر

 .است ايران و اسالم و قرآن افتخار ي مايه مهم، ي مصاحبه اين در فالطوري پروفسور سخنان سازد، مي نشان

*** 

 

 چیست؟ «اسالمی یفلسفه» فعبیر مورد در شما نظر 

 است؟ اسالم متن از برواسته واقعاً شودمی مطرح عنوان این فحت معموالً آنچه آیا

 يفلسفه اي يهود يفلسفه تعبير توانيممي آيا که است مطرب اسالم و مسيحيّت يهود، اديان پيروان ميان در بحثي 

 خير؟ يا ببريم کار به را اسالمي يفلسفه يا مسيحي

 هیچ سلم( و وآله علیه اهللمحمد)صلی حضرت نه و عیسی حضرت نه و موسی حضرت نه که است اين هم علتم 

 .بیاورند فلسفه که نبوده این هم قصدشان و اندنیاورده فلسفه کدام

 ببریم؟ نام مسیحی یا یهودی یا اسالمی، فلسفه از فوانیممی چگونه حا 

 



 به برهردد يمهفت اسالمي يفلسفه يا مسيحي يفلسفه و يهودي يفلسفه اهر که نيست معنا بدان اين که برآنند همه

 يرغ مبدأشان اما انديافته پرورش اديان اين فرهنگ دامن در که هستند هاييفلسفه هااين بلکه اديان، اين صاحبان

 .است داشته يوناني مبدأ دين، سه اين چارچو  در خصوصاً و بوده ديني

 آن به اسالمي صورت و هرفتند را فلسفه آن اسالم عالم در فکر پيشوايان که معناست اين به هفتن اسالمي بنابراين،

 ونانيي يفلسفه که اندازه همان به که ستا اين مهم نکته هفت.اما تواننمي اسالمي اين از بيم و همين فقط دادند،

 کنيد، نگاه هک را ارسطو منطح همين مثالً است. داشته تأثير هم فلسفه غير موارد در داشته، تأثير ما فلسفي تفکر در

 تأثير يد،کن نگاه حاجف ابن متن بر رضي شرب به است.اهر نهاده تأثير غيره و نحو و صرف و بيان و معاني در حتي

 .بينيدمي آنبا در وضوب به را ارسطويي منطح و فلسفه

  

 ماند؟می باقی آن بودن فلسفه نفس حد چه فا شد اسالمی ایفلسفه وقتی که جاست اين نکته حاال

 و تهداش منافعي هم دهرهوني اين اند.نکرده دهرهون را يوناني فلسفه اصالت اسالم ياندازه به اديان از يک هيچ

 .مرارّي

 بوطمر مسأله اين که است ماهيت و وجود مسأله طرب همان بخشيد، يوناني يفلسفه به اسالم که منافعي از يکي

 شت،ندا معنا اصالً ماهيت و اصالت يا و وجود اصالت بحث ارسطو، جمله از و هايوناني خلقت.براي مسأله به شودمي

 .                                                  آمد بوجود تفکيک اين که بود اسالم عالم در لذا

 ینید احساسات هابت همان مقابل در و رفتمی هابت انه و هاعبادفگاه به عقلش کما  و بزرگی آن فمام با ارسطو  

 .داشتمی ابراز را وودش

 «. نبیّاً یکونَ انْ کادَ»اند:گفته درموردش که کردند معرفی چنان اسالمی یدرحوزه را ارسطو این 

 بین هفلسف گرفتن نضج درآغاز که را اوتالفافی آن اینکه برای اندساوته مسلمان حکیمان درواقع را هاحر  این

 .کنند حل بود، شده پیدا ... و نحو و صر  علمای بین حتی و فقها

 *** 

  ...سعک به بلکه ، نکرده کار دینی حقیقت و الهی حقیقت و ودا یافتن برای وجه هیچ به ارسطو کهاین والصه

 



 در هم حثب اين التين به ديگران و رشد ابن و سيناابن کتف يترجمه هنگام که است فلسفه مهم مباحث از يکي اين 

 ورط به مباحث اين کانت، استادِ ولف، زمان تا حتي هم آنبا در و نداشت وجود قبالً هرنه و شد وارد غر  يفلسفه

 .است مطرب نحوي به هم هنوز و بوده مطرب شايع

 

 نایمع به حقیقت بیان کارش هنوز غرب در فلسفه بلکه ماست، فوجه مورد که طور آن نه که کرد فوجه باید اما

 واقعیت، ت.اس واقعیت بازگویی فلسفه، یوظیفه بلکه نداشت، ادعایی چنین هم ارسطو وود و نیست دینی حقیقت

 در و هآورد ارسطو که منطقی ولی است، الهی و دینی حقیقت همان گوییممی ما که حقیقتی است. حقیقت از غیر

 ودهب دست ابزار نوعی کرده، اضافه آن به فورفوریوس را ومس کلیات هم بعد و هست عرض و جوهر فقسیمات آن

 .علمی واقعیات بازگویی برای
 

 .است بوده علم متدولوژي نوعي او براي منطح 

 ورد فلسفي واقع آن از اياندازه تا حتي را ما اين و اندکرده تلقي حقيقت نيافت ميزان را آن ما هايکتا  در حاال

 اب آدمي که کنندمي خيال و شودمي تصور الهي حقيقت يک ما ذهن در هميشه حقيقت آن که اين خاطر به کرده،

 .کندمي درک را الهي حقيقت آن تمام منطح، فراهيري

 به الهيات هب توجهي هيچ ّ مخصوصاً ّ ارسطو و طبيعت واقعيت به ستيابيد براي است بوده ايشيوه اين که حالي در

 .است نداشته کلمه اسالمي معناي

 افلوطين وجياياثول کتا  زيرا بشناسند، متن در را ارسطو اندنتوانسته پيشروان آن که است بوده اين نيز امر اين دلي  

 .است ودهب معتقد خدايي به کتا  اين صاحف که ندارد ترديدي آن يخواننده و شده ترجمه ارسطو اثولوجياي اسم به

 و اينسخه اهاشتب اين واقع، در بدهند. فريف را کسي اندنخواسته سيناابن و فارابي کِنْدي، همچون بزرهاني براين بنا

 .شود معرفي الهي فيلسوف يک ارسطو و بماند ناشناخته ارسطو شخصيت که شده سبف ايترجمه



 احتياج حصيليت سال نيم يک به است ممکن آن تشريا که است داشته بسيار فلسفي پيامدهاي و توابع اه،اشتب همين

 .باشد داشته

 آنچه سعک به بلکه نکرده، کار دینی حقیقت و الهی حقیقت و ودا یافتن برای وجه هیچ به ارسطو که این والصه 

 مقابل در یونانیان که است طبیعتی فبیین برای و است یعتطب یفلسفه نوعی واقع در گوییم،می فیزیک متا آن به ما

 ارسطو انبی بیان، فرین منظم و فرین منسجم ولی کرد،می فبیین نحوی به را طبیعت این کس هر و دیدندمی وود

 .است طبیعت از

  

 .او هالطبيع بعد ما بخم بخاطر ديگري و کرد تکمي  بودن علمي يشيوه نظر از را منطح که اين خاطر به يکي

 ارسطو که نيست لقبي فيزيک متا است. هرديده ثبت هامبموعه در و شده نوشته فيزيک از بعد واقعاً ،«فيزيک متا»

 به جهت، و نبيّاً. يکونَ انْ کادَ ارسطو شد: هفته کردند، درست الهي ارسطوي که اين به توجه با ولي باشد، داده آن به

 اهلليامبر صليپ که بگويد خواستهمي را آنچه الواقع، في هم ارسطو که اين در نماند ترديدي آن از بعد و کرد تغيير کلي

 .هستند حرف همين مدعي هم فارابي و سيناابن که اين کما اند،فرموده مطرب ديگري لسان با سلم( و وآله عليه

 را آن که سفيفل زبان به يکي شده، بيان زبان دو به ّ طبيعي حقيقت نه ّ األمري نفس حقيقت که بودند معتقد هااين

 هر و ستا رمزي و سمبليک ديني زبان هااين اعتقاد به ديني. زبان به يکي و اند،کرده بيان انديشه و فکر صاحبان

 .نمايد درک را آن از چيزي خود فهم قدر به و کند استفاده آن از نحوي به تواندمي کسي

 

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

 ها: شتنو پي

 .53 فا 31 ص ،11 و 11 شماره ،1327 پاییز و فابستان جدید، دوره انقالب، دانشگاه مجله ت1

 

 



 شیعه عالیقدر مرجع از پرسش دو

 

 گلپايگاني صافي العظمي اهلل آيت

  

  

 

 آن دارم اسّّتدعا بود، مبهول مذهبي هويندهان از بعرّّي و اينبانف جهت مطالبي ارادت، عر  و سّّالم از پس  

 .فرمايند راهنمايي را ما حررت

 

 «...حالی الحقیقه و احوالی الطریقه و اقوالی الشریعه»

 

 لم(س و وآله عليه اهللاکرم صلي رسول حررت به توان نمي ّ است معلوم آن الفاظ و متن از که چنان ّ را خبر اين

 هب اوحي ما و دين هايهدايت و دين ک  شريعت شود،مي استفاده احاديث و آيات از که آنچه برحسف داد. نسّبت 

 استفاده م(سل و وآله عليه اهللپيغمبر صلي احوال و افعال و اقوال از که است سلم( و وآله عليه اهللاهلل صلي رسول الي

 نآ افعال و اقوال و است؛ طريقت او افعال مث  او احوال و سّلم(  و وآله عليه اهللپيغمبر صّلي  اقوال و اسّت.  شّده 

 .است حقيقت او احوال مث  حررت،

  
 

 حدیث معتبر هایکتاب و جوامع از یک هیچ که آن بر عالوه استتت. صتتوفیه مجعوالت از وبر این قوی، حدس به

 حارب » مستطاب کتاب در بلکه است؛ نشده روایت وبر این «ستّ صتحاح » و «اربعه کتب » مثل ستنی،  یا شتیعه 

 شده آن در احادیث آوریجمع جهت در فراوانی اهتمام و استت  حدیث تابک جلد یکصتد  از بیش که نیز «االنوار

 .ندارد وجود حدیث این

 

 است.صاحف شده نق  مصدر و مأخذ و سند بدون و مرسّ   (1  احسّائي  جمهور ابي ابن «اللئالي غوالي» در فقط

 .است داده نسبت را آن نق  نيز «آملي حيدر سيد» به و است نموده نق  کتا  آن از را آن نيز «مستدرک»

 

 .ودشنمي آن بر اعتماد جواز و خبر اعتبار موجف ّ باشد هم هااين از بيم اهر ّ مأخذبي هاينق  اين است بديهي

 از نق  به «بحراني محدث» و «مبلسي عالمه» مث : بزرهاني کتا ، اين در ديگر اخبار و خبر اين مث  نق  به نظر

 .اندکرده توصيف سقيم و صحيا و سمين و غث ينب جمع به را آن خود، مشايخ بعري

 



 ست،ا داشته مبذول آن اخبار مصادر ارائه در که بسيار اهتمام با «اللئالي غوالي» کتا  محقح که است اين جالف

 هک حالي در است؛ کرده مستند «مستدرک» کتا  به را ها آن نيافته مأخذي و مصدر آن اخبار بسياري براي چون

 .است نموده نق  «اللئالي غوالي» از را اخبار آن نيز «مستدرک»

 قحمح جمله از و نيست معتبري مأخذ و مدرک «اللئالي غوالي» اخبار از دسته اين براي بينيممي صورت اين به

 .االبصار اولي يا فاعتبروا است. داده حواله «مستدرک» به نيز را خبر اين محترم،

  

 اند؟داده نسبت بزرگوار این به را کتاب این یا است، داشته «السالکین وی فش» نام به کتابی مجلسی مرحوم آیا 

 

 .ستا البطالن قطعي بلکه بعيد، بسّيار  اول(،  مبلسّي  «تقي محمد مالّ» آخوند جلي ، عالم مث  به نسّبت  صّحت 

 و ولاص متخصصان و شناسان اسالم و شيعه محدثين و علما اعاظم اجماع به که است مطالبي بر مشتم  رسّاله  اين

 آن مبلسّّي ره( عالمه اسّّالم، و علم بزرگ و مفّخر عالم ي نابغه ايشّّان، عاليقدر فرزند مانند تشّّيع، مذهف مباني

 :جمله از است؛ باط  و مردود مطالف،

 

 .است ليعرفون(  أي به (2  «ليعبدون اال» رأي به تفسير -1

 

 بايزيد» ،«سّّمناني الدوله عالء» ،«رومي مالي» مث : از تبلي  و صّّوفيه طرق و سّّالسّّ  صّّحت تصّّديح -2

 هاآن حال از حدودي در بخواهد هرکس که است و... «نوربخشيّه يصوفيه» ،«عطّار» ،«الدين محيي » ،«بسّطامي 

 کتا  و «يهالصوف فرايا» ،«خيراتيّه» اردبيلي ره(، مقدس مرحوم «الشّيعه حديقة» مث : کتبي به تواندمي شود آهاه

 .نمايد رجوع ديگر کتف و «تصوف و عرفان» التأليف جديد

 

 آن صراحت با که است بزرهاني رأس در پدر، آن بزرهوار پسر که است پوشي خرقه بدعت و خانقاه تصّويف  -8

 .داندمي ضاللت و بدعت را اعمال اين و همراه، و باط  اه  را افراد

 صدها و «اعين بن زراره» ،«تغلف بن ابان» ،«مسّلم  بن محمد» امثال: السّالم( ائمه عليه اصّحا   شّمار  در که ما

 و انددهش نائ  عملي و علمي بلند مقامات به و يافته پرورش بزرهواران آن مکتف در بالواسطه که ديگر شّخصيت 

 عصر ات طوسي شيخ و سيدين و مفيد شيخ و صدوق عصّر  و کليني و غيبت عصّر  از اهآن پايه بلند شّاهردان  در

 حامالن و علماء از احدي حاضر، عصر و بروجردي اهلل آيت و انصاري شّيخ  و جواهر صّاحف  عصّر  و مبلسّي 

 صيشخ که کرد باور توانمي چگونه بينيم،نمي هاطريقه و سالس  اين در را السّالم( بيت عليهم اه  معارف و علوم



 نامبرده رساله اين در که افرادي از - عربي به و فارسّي  به «الفقيه اليحرّره  من» شّارب  اول - «مبلسّي » مث 

 .کند تبلي  اند،شده

  

 راینبناب ت کندمی فبرئه صوفیه به گرایش از را وود پدر جدّاً است، پدر حا  به اعر  هرکس از که مجلسی عالمه

 به کرده، فصریح آن به ت «الذریعه» صاحب معاصر بدیلبی شناسوکتاب عالمه ت ما شیخ که طورهمان رساله این

 به نیز برده نام «السالکین مستند» اسم به رساله این در که هم دیگری کتاب که است.چنان شده داده نسبت ایشان

 .او  مجلسی از نه است، او  مجلسی به منسوب ایشان گفته

  

 و عيفهض احاديث بعري بر آن اشتمال کند،مي نفي اول مبلسي به را رساله اين نتسا ا صحت که چيزي چهارمين 

 .است مبعوله

 

 :که است وبر این جمله آن از
 

 است حرف سه آن و است صوف از مشتح تصوّف فرمود: شد؛ سؤال تصّوّف  معناي از السّالم( اميرالمؤمين عليه از

 .است فنا و فرد و فقر «فاء» و وفا، و ورد و ودّ «واو» و صفا، و صدق و صبر «صاد» پس  ص،و،ف(؛

 

 ويد:همي است شده نق  آن از خبر اين که «اللئالي غوالي» محقح و است؛ مرس  و مأخذبي و سندبي خبر اين :اوالً

 .نيست و نبوده معتبري مأخذ در هم يقيناً و است نيافته جايي در را آن  شديد( بسيار کاوش با

 

 ار سست و عاميانه معناي چنين انصافاً و دارد داللت آن بودن کذ  و جع  بر وضوب به خبر مرمون و متن  :ثانیاً

ّ  السالم(اميرالمؤمنين عليه مث  به  دادن، تنسب ّ يقينيّه حقيقيّه معارف و توحيديّه ي محکمه هايخطبه آن صاحف ّ

 .است حررت آن رفيع و مقدّس مقام به اهانت



 خود مي  به شّّک  اين به را حروفم شّّودمي را خو  يا بد کلمه هر و اسّّم هر که داندمي هرکس اسّّت بديهي 

ّّير ّّم براي و کرد تفس ّّت کلمات براي و بد، معاني خو  کلمات و هااس  و متعدد بلکه و خو  معاني قبيا، و زش

 .کرد بيان متراد

 و است؛ و... صيحه و صداع و صرع و صف و صمّ کري( صنم بت(، ش «صاد» هفت: توانمي را تصّوّف  لفظ همين

 و... فرعون و فحم و فتنه و فساد آن، «فاء» و است؛ و... وزغ و ورم و وجع و وثن بت( و وباء و وي  آن، «واو»

 .است

 خبر - دارد اول مبلسي به رساله اين انتسّا   صّحت  عدم بر داللت آن نق  که - ضّعيفه  احاديث اين جمله از و

 است کافي همين آن ضعف در و است؛ نموده نق  را آن ،221 حديث «اللئالي غوالي» رچها جلد در که است خرقه

 روزها رد دفاتر و کتف سير و جهيد جهد و شديد فح، با است: هفته آن مورد در «اللئالي غوالي» کتا  محقح که

ّّف و ّّقّت تحم  و هاش ّّود،نمي تحم  عادتاً که هاييمش ّّابه و حديث اين به ش  اعتماد مورد هايکتا  در آن مش

 .باشد متصوّفه بعض هايدروغ و مخترعات از شايد و برنخورديم اصحا 

 ما که است نموده نق  ديگران مرويات و اخبار بعري نق  عذر در مبلسي ره( عالمه از متيني بسيار کالم سنس وي

 13جلد به تواندمي واهدبخ کرديم.هرکس خودداري آن نق  از نشود طوالني اين از بيشتر سّخن  که اين واسّطه  به

 .نمايد رجوع السالم(اميرالمؤمنين عليه تاريخ ابوا  از ،28 با  ،128 ص ،«بحار» مستطا  کتا 

 روايات اسناد قبول يا ردّ وجوه و حديث علم در که تبحري آن با اول، مبلسّي  مث  شّود مي چگونه کهاين غر 

 علم از عاطال مختصر که کس هر بر السماء وسط في کالشمس هاآن بودن اعتباربي که ّ احاديث هونهاين به داشته،

 باشد؟ جسته استناد ّ است روشن و واضا باشد داشته حديث و درايه



 

 قاب  خبر اين به اهرچه - را آن وقوع امکان نيز ما که چنان باشد، معتبر خرقه حديث که اين فر  به اين از بعد و

 رقهخ با ارتباطي چه خبر اين است، وقوع امکان عدم از اعم اثبات، امکان عدم زيرا کنيم،نمي نفي - نيسّت  اثبات

 ثابت هاآن بين خرقه متداول بدعت اين رجحان و مشّّروعيت آن با چگونه و دارد؟ درويم اصّّطالب به هروه اين

 شود؟نمي

 

 صيتيشخ و نيست؛ استناد اب ق اول مبلسي مث  به آن مشابه و رساله اين کهاين بر است قرائن و شواهد هااين همه

 .ندهد تشخي، و تميز را علمي نکات همه اين که است اين از اج ّ شأنم او مث 

 

 یدهعق فساد که است افرادی و صوفیه فهیید متضمن که این واستطه  به باشتد  که هرکس از رستاله  این حا ، هر به

 .است منحر  و ارجو شیعه اعالم علمای و اثناعشریه حقّة طریقة از است، مسلم هاآن

 

 اهلل تا ک بالثقلين التمسک علي ثبتنا و االنحراف و االضالل يوجف ما و االقالم و االقوال زالت من تعالي اهلل عصمنا

 .اجمعين عليهم اهلل صلوات المنتببين الطاهرين االئمه العتره و

 

---------------------------- 
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 كافر دست در حکمت

 كرباليي جواد شیخ حاج اهلل آيت

  

     

 حاديثا صراحت با که السالم(اطهار عليهم ائمه خالفت حقانيت بر شيعي و سنّي طريح دو از احاديث کثرت اين با

 ثابت اسعب بني و اميهبني خلفاي از جور يائمه ي بقيه و ثالثه خلفاي خالفت بطالن يعني آن، قطعي الزمه ديگر

 براي ولي بدهند احاديث اين به جوابي اند نتوانسته و افتاده مشکله در جماعت و سنت علماي از باشد،کثيريمي

 .است ن،ّ مقاب  در اجتهاد و اساس بي که، اندنموده تأويلي ثالثه خلفاي خالفت تصحيا و خود مذهف صحت

 خود فنّ در کتابي که «العاشورا زيارة شرب في الصدور شفاء» مستطا  کتا  در تهراني ابوالفر  حاج مرحوم 

 :فرمايدمي (1  کالمي در و نموده مفترا را بيت اه  مخالفان کامالً دارد محترم مؤلف تتبّع از حکايت و است نظيربي

 

 :است گفته وا که اندکرده نقل سمنانی الدوله عالء از سنت اهل عرفای و علما از بعضی

 علي عليه امام امامت و ظاهر، علم (السالم علي عليه امام وراثت و است باطن علم السالم( علي عليه امام واليت

 (السالم علی)علیه امام و ظاهر، يسلسله حفظ خالفت و باطن، سلسله حفظ وصايت و ظاهر، و باطن علم(السالم

 بهاتش و کلمات این به و شد هم ولیفه عثمان از بعد و نبود ولیفه اما بود، وصیّ و امام و وارث و ولیّ نبیّ، از بعد

 احاديث و داده فریب را عوام مردم باشدمی سلم( و وآله علیه اهللپیغمبر)صلی فرمایش صریح وال  بر که شیطانی

 امام از ريظاه خالفت سلف و کرده باطني وصايت و خالفت بر حم  را (السالم علي عليه امام خالفت بر دالّ

 به اشدب کرده تصحيا هاستآن يعقيده مورد که را ثالثه خلفاي خالفت بدينوسيله تا است نموده (السالم علي عليه

 با نافاتم است، ثابت مسلماً سلم و  وآله عليه اهلل صلوات اکرم پيغمبر از که السالم(علي عليه امام وصايت که اين

 ايحيله خود اين و نبوده! (السالم علي عليه امام مقام مناسف ظاهري رياست است هفته و ندارد ثالثه خلفاي خالفت

 .شيطاني است

  

  

 



 ي اغاثه و حدود واجراي احکام نشر و بشريت هدايت ولي نيست ظاهري رياست انبيا مقصود اهرچه عالوه به 

 و زکوت و أخماس أخذ و فقرا ارزاق يتوسعه و خلح طبقات حفظ و ظالم از اقتصاص و مظلوم اعانت و ملهوف

 استريبي بايد و شايد چنانچه البته است، عالم يکليه امور صالب موجف که آدم بني معاش نظام ياقامه بالبمله

 هک هم مفاسد همين تا داده قرار انبيا و يااول به مخصوص هم را رياست اين خداوند لذا و رسدنمي سامان به ظاهرّيه

 .است کفايت انصاف اه  براي قدر همين و باشد نبوده شده، ديده و شنيده حال به تا اول از

 کالم النبط بر دلي  يگانه است، شده مشاهده جور اه  و عباس بني و اميهبني خلفاي از که بسياري مفاسد عالوه به

 .است منحرف مرد اين

 کسی اگر و دانندمی اهلل اهل را او و کنندمی فعریف منحر  ش ص این از که است شیعه علمای بعض از عجب و

 قو  به شیعه ردّ و سنت اهل مذهب فرویج چگونه که کند مطالعه را ایشان «الجلوه و ال لوه الهل العروة» کتاب

 او و است رفته دنیا از الشریف(فرجهاهللمهدی)عجل حضرت که این به کندمی فصریح و نمایدمی رافضه ردّ وودش

 .اند کرده دفن را

  

 مي تشريا را خود مذهف مطالف، هونه اين با چگونه که فهمدمي را سنت اه  از بسياري انحراف و او انحرافات 

 و «العمّال کنز» کتا  صاحف هندي متقي و «الموده ينابيع» کتا  صاحف قندوزي و الحديد ابي ابن مانند کنند

 .امثالهم

 .کشدمي درازا به کالم کنيم ذکر کامالً را هاآن منحرف و فريبانه عوام مطالف بخواهيم اهر

 .شود روشن حح تا نمايند رجوع کالمي کتف ساير و «الحح احقاق» کتا  به خواستاران

  

  



 محی مانند دانندمی وصل اهل و اهلل اهل و معرفت اهل از را وود که سنت اهل علمای اغلب است: این مهم نکته

 علمای از بسیاری و اندکرده بیان عالی بسیار و دقی  عرفانی مطالب امثالهم، و شافعی قونوی شاگردش و الدین

 هاآن انیعرف فحقیقات بلکه هاآن علمی فحقیقات که این از غافل ولی اند،شده هاآن علوم و کلمات یفریفته شیعه

 .ندارد هاآن عقیدفی انحرا  با نافاتم است، جالب ویلی هم واقعاً که

  

 :شودمی داده فوضیح م تصری لذا است، مهم الجمله فی مطلب این چون 

 فهرست که را حکمت فعالی ودای که شودمی ظاهر السالم(طهارت)علیهم و عصمت بیت اهل احادیث و آیات از

 .شود فمام هاآن بر بیشتر حجت که این فا است کافر که این با دهد،می هم کافر به است علمی حقای  و علوم

 ولیا طری  به هستند سلم( و وآله علیه اهللپیغمبر)صلی رسالت قبو  و فوحید مدعی که او امثا  و الدین محی

 .باشند هم نجات طری  از منحر  است ممکن که این با شودمی داده هاآن به حکمت

 

 :پردازیممی هاآن از مطلوب یاستفاده و شرح به سپس شود،می ذکر آن احادیث مطلب این فوضیح برای

 خداي هشام! اي فرمودند: هشام به که طوالني است حديثي السالم(جعفر عليه بن موسي حررت از (2  «بحار» در

 انبياء و رس  ظاهر حبت آن اما باطني، حبت يکي و ظاهري حبت يکي است داده قرار حبت دو مردم بر تعالي

 .الحديث عقولند. باطني حبت و هستند السالم(مائمه عليه و
 

 عق  کار و است عق  مؤمن غير چه و مؤمن چه خلح تمام بر الهي باطني حبت شودمي معلوم شريف حديث اين از

 در مبلسي مرحوم چنانچه است. علم زيادي به آن زيادي و کند مي برداشت کند توجه چه هر بر و است درک

 حررت آن که نموده نق  السالم( عليه صادق حررت از راوندي «دعوات» از (8جلد  همان در «بحار»

 يدريا غواص يگانه عق  که شودمي معلوم پس .کند مي باز را عق  علم، در کردن دقت يعني نظر زيادي  :فرمودند

 به انانس اشياء حقايح درک براي تا است کرده لطف بشر به تباهي از نبات براي خداوند که است علوم در تفکر

 او ياوليه مظاهر و تعالي حح به ايمان با هاهي روشنگري و ايراب اين و بياورد. ايمان آن هايروشنگري ي واسطه

 .ايمان بدون هاهي و است همراه ّ ( سلم و وآله عليه اهللمحمد صلي آل و محمد ّ



 که آن حال و کندمي درک عاق  قلف را شريف و عزيز هايحکمت و حکمت و علوم حقايح و علوم بسا چه يعني

 :جمله از دارد، داللت مطلف اين بر احاديثي چنانچه نيست. مؤمن

 

 :هفت که شده روايت جعفي جابر از زرّاد زيد کتا  از (1  «بحار» در

 کنیممی پر حکمت و علم از را هاآن که است هاییظر  ما برای :فرمود که السالم( ابوجعفر)علیه از شنیدم

 د،برس ما شیعیان به که این برای مگر کنیمنمی پر را ها ظر  آن ندارند، اهلیت هاظر  آن که حالی در

 و ایدتهگرف را( حکمت و علم )آن صا  و پاکیزه و سفید که حالی در کنید، نظر دقت با و کنید نگاه پس

 .نکنید اعتنا و افکنید دور به را هاآن پس هستند، بدی های ظر  که ها ظر  از باشید حذر بر

 

 اه  و شيعه  فريقين که است ( سلم و وآله عليه اهللاکرم صلي پيغمبر فرمايشات بسان مرمونم شريف حديث اين و

 فرمودند: که است خيف مسبد در حررت آن فرمايم حديث آن و اندکرده نق  تواتر حد به حررت آن از (سنت

 «منه أفقه هو من الي فقه حام  ر ّ و بفقيه ليس فقه حام  ر  و»

 

 ليو کندمي حم  ( سلم و وآله عليه اهللاکرم صلي پيغمبر از يا معدنم و اص  از را علمي شخصي بسا چه :یعنی

 دنممع و اص  از علمي شخصي بسا چه و ديگري، براي است حام  فقط يعني نيست، فهم و درک و فقه اه  خودش

 .است تر فقيه و تر فهيم حام  اين از او که کندمي حم  کسي براي

 

  فرمودند: که است السالم(اميرالمؤمنين عليه فرمايم با المرمون قريف شريف، حديث اين نيز و

 «.قا  من الی فنظر ال و قا  ما الی انظر »

 يهفته ليو نباشد ايمان و عم  اه  هوينده است ممکن يعني است. هفته که آن به نه است هفته آنچه به کن نظر :یعنی

 .باشد حح او



 کرده روایت السالم(اباعبداهلل)علیه حضرت از جعفی جابر از شريا بن محمد بن جعفر کتا  از (1  «بحار» در نيز و

 به ار آن فا کند می سنگینی و است حرکت در حکمت آن و مناف  قلب در شودمی وارد البته حکمت فرمودند: که

 .داردمی نگاه و گیردمی راف را آن مؤمن کند. وارج گفتارش

 

 و حرکت در و شودمي وارد مؤمن سينه در دارد، سازش منافح حقيقت با که ايکلمه يعني منافح ي کلمه هاهي و

 .هيردمي فرا را آن منافح و کند خارج را آن تا تکاپوست

 

 يستن آن هرفتن فرا اه  ولي شودمي پيدا منافح قلف در حکمت هاهي که همچنان کندمي داللت شريف حديث اين

 اهلم چون ولي شود،مي پيدا قلبم در آميزنفاق کالمي مؤمن هاهي همچنين رسد،مي اهلم و مؤمن به سرانبام و

 مؤمن، ذات که است اين مطلف سرّ و رسدمي باشد منافح که اهلم به و کندمي خارج خود از را آن سرانبام نيست

 باط  ذاتي خباثت، ي واسطه به منافح ذات و. باشد منافح قلف در حح چه اهر ستا آن طالف و جوينده و خواه حح

 .باشد مؤمن قلف در چه اهر کندمي جستبو را آن و است طلف

 ذاتاً چون هردد،مي باز مؤمن به باشد منافح دل در چه اهر حکمت پس هردد.برمي اصلم به فرعي هر : اند هفته و

 از معني اين و اوست. مال ذاتاً چون هرددمي باز منافح به باشد مؤمن دل در چه اهر باط  و نفاق و اوست مال

 .ندارد را بيان اين از بيم هنبايم مقام، فعالً ولي شود،مي ظاهر بخوبي طينت احاديث

  

 :که کرده نق  سيف بن علي از برقي «محاسن» از (1  «بحار» در نيز و

  فرمودند: السالم(امیرالمؤمنین)علیه 

 «.باشد مشرکین از چه اگر بگیرید را حکمت یعنی: المشرکین، من لو و الحکمه وذوا »

 از ين!حواري هروه اي فرمود: حواريين به السالم(مسيا عليه حررت فرمودند: السالم(ابوجعفر عليه حررت نيز و

 است هاآن نزد علم که سانيک از را علم برسد. شما به روشناييم اهر رسد،نمي شما به زيان (2  قطران بد بوي

 کتا  همان در ديگر حديث چند مرمون به و باشد بد ايشان عم  چه اهر يعني ّ هاآن عم  به نکنيد نظر و بگيريد

 .است مذکور



 اهللخدا صلي رسول که السالم(اميرالمؤمنين عليه از است کرده روايت مفيد «امالي» کتا  از (3  «بحار» در نيز و

 .آن به است سزاوارتر او بيابد را آن که جا هر است، مؤمن يهمشده حکمت يکلمه فرمودند: سلم( و وآله عليه

  فرمودند: که است روايت السالم(اميرالمؤمنين عليه حررت از باز و

 .باشد نفاق اه  از چه اهر بگير را حکمت پس است، مؤمن يهمشده حکمت

 

 چنانچه زيرا .دهدمی هم مؤمن غیر و مناف  و کافر به را حکمت فعالی ودای که شود می استفاده احادیث این از

 بدون ار هاآن تا فرموده، عطا هم کفار به حتي بشر تمام به است الهيّه يباطنه حبت که را عق  تعالي خداي دانستي

  فرمايد:مي (2  خود زيرا نکند، عذا  علم و آهاهي بدون را کسي که اين تا و باشد نکرده عذا  برهان و حبّت

 «بيّنه عن حيَّ من يحيي و بينه عن هلک من ليهلک »

 

 .انبره و دلي  با رسد ابدي حيات به است ابدي حيات اليح که هر و شود هالک است شدني هالک که هر تا :یعنی

 .دارد معنا اين به قطعي داللت فرموده نق  ديلمي «القلو  ارشاد» کتا  از مبلسي مرحوم که معراج حديث

 ينا کردندمي سفارش سلوک اه  به معرفت اه  بزرهان که است ايعاليه بسيار فرازهاي داراي شريف حديث اين

 .دارد بسيار نفع سالک براي که نمايند دقت مرامينم در و کنند مطالعه را حديث

  

 فعلیم حکمت او به ردمننگهدا را زبانش و وود شکم گرسنه، یبنده که زمانی !احمد اي است: آمده حديث آن در

 نآ باشد مؤمن اگر و حسرت، و فباهی موجب و اوست علیه بر حجت حکمت آن باشد کافر بنده آن اگر کنم.می

 و دانستهنمی که را چیزی داندمی حکمت آن واسطه به پس است، رحمت و شفا و برهان و نور او برای حکمت

 .دیدهنمی که را چیزی بیندمی

 قايحد من و ماندمي باز ديگران عيو  ديدن از که طوري به باشد،مي خودش نفس عيو  بيندمي که چيزي اول پس

 .نشود داخ  او بر شيطان ديگر که اين تا بيند،مي و دهممي نشان او به را علم



 مبرپيغ مانند معراج، ادعاي وي چگونه بيند مي کند نگاه را عربي ابن «مکيّه فتوحات» کتا  دوم جلد که کسي

 ايشان گونهچ که يابدمي کند، نگاه کسي اهر را ايشان «الهيّه تبليّات» کتا  و کرده سلم( و وآله عليه اهللاکرم صلي

 ثهثال خلفاي با و مالقات را السالم(علي عليه و عثمان و عمر و ابوبکر مکاشفاتم از يکي در «ابيض بحر» در

 .است کرده صحبت

 ا کت همچنين و نيست مخفي بطالنم کس هيچ بر و است السالم(اطهار عليهم ائمه مذهف ضروري خالف بر اين

 ي رويّه خالف بر تمامم که شده بيان واسطه بدون تعالي حح با او مکالمات کتا  آن در که الدين محي «الغوث»

 دقت يکس اهر و زده کار به هانآ مانند را خود بلکه است السالم(اطهار عليهم ائمه و وآله( عليه اهللاکرم صلي پيغمبر

 ندارد. ربطي االمر نفس و واقع به و است خودش نفس انعکاسات و مخترعات مطالف آن تمامي که يابدمي کند

 .باشندمي منحرف او از پيروي در هم او پيروان است، اومنحرف که همچنان

  

 ايححق به عرفان عالم در عربي الدين محي او از باالتر و الحديد ابي ابن مانند سنت اه  علماي است ممکن  :والصه

 معارف هب عارف انسان پس نباشند. حقيقي مؤمن ولي برسند رياضت و فکر نيکويي و عق  طريح از هاييحکمت و

 .باشد هاآن پيرو عقايد در نبايد السالم(اطهار عليهم ائمه

 

 حکمت هب است ممکن زبان کنتر  و گرسنگی ریاضت اثر در هم کافر که شودمی ظاهر ب وبی شریف حدیث این از

 چنین هم اسالمی غیر یفالسفه از چنانچه معاد، و مبدأ مسائل در عامّه عالی مناصب در هاییحکمت مانند برسد

 شیطان یناحیه از مشاهدافی و دقایقی به آن اثر در که هندوها باطل ریاضات بلکه، شود.می دیده مطالبی

 .است قبیل ینهم از وورندبرمی

  

 درق شب یدرباره «کافی» کتاب از السالم(ابوجعفر)علیه حضرت از طوالنی حدیثی (11) «الثقلین نور» ففسیر در

 :است آمده چنین حدیث از فرازی در شده، نقل

 را ضاللت پيشوايان شياطين، و جنّ تمام شف هر و روز هر در بفهم، خو  هويممي آنچه... 

 شف هک آن تا کنند،مي زيارت را هدايت پيشوايان هم فرشتگان ايشان يشماره به و کنندمي زيارت

 به عزوج  خداي آيند. فرود زمان(  امام امر ولي سوي به شف آن در فرشتگان و رسد فرا قدر



 و کنند زيارت را همراهي رئيس سنس کند( آماده فرمود  يا کند خلح شياطين از هاآن يشماره

 .ديدم چنان و چنين بگويد هم او شود، صبا چون تا کنند، پردازي دروغ برايم

 

 اآنب ات داد خبر چنان و چنين تو به که ديدي را شيطاني فرمايد:مي او به بنرسد باره اين در االمر صاحف از او اهر

 .سازد آهاه همراهيم از را او و دهد شرب برايم خوبي به را موضوع آن که

 

 ورز و افک فعلیم هاآن به و شوندمی ناز  گمراهی پیشوایان به شیاطین که شودمی ظاهر شریف حدیث این از

 شؤون از اطالع اين چون هستند، مطلع کامالً هاآن جريان از فداه( زمان روحي امام و السالم(ائمه عليهم و  .کنندمی

 .يخفي ال کما هستند، عالِم امور تمام به آنان و است اللهي واليت

  

 ت:اس کرده روايت صدوق ره( «خصال» کتا  از «الثقلين نور» تفسير در همچنين و

  پرسید: فعالی ودای قو  یدرباره السالم(اباعبداهلل)علیه حضرت از ش صی

 (11) «أثیمٍ أفّاکٍ کلِّ علی فنزّ ُ الشیاطینُ فَنَزَّ ُ مَنْ علی نَّبِئکُمْاُ هل»

 گناهکار دروغگوی هر بر شوندمی ناز  شوند؟می ناز  کسانی چه به شیاطین که را شما بدهم وبر آیا

 نب عبداهلل و الشامي الحارث و البربري عمّاره بن حمزه و صايد و بنان و مغيره نفرند: هفت هاآن فرمودند: حضرت

 .أبوالخطا  و الحارث

 شده ذکر داقمص بيان نحو به بلکه نيست نفر هفت اين به منحصر اثيم(  أفّاک يعني نشده ذکر حصر نحو به عدد اين

  .است

 هب دارد، فعل  ضاللت و مادی امور به که غیبی علوم بعضی و حکمت که شودمی ظاهر احادیث این از حا  هر به

 شودمی داده نیز مشرک و کافر به حکمت که شد ذکر قبالً و شودمی داده بشر از أثیم أفاک هر به شیاطین یواسطه

 .گردید ذکر نیز آن علت و



 اراييک و علوم يمطالعه و هرسنگي و رياضت يواسطه به حح مذهف به معتقدان غير و شيعه غير است ممکن پس

 ؤمنم حقيقت و حح به که اين با شوند، مطلع حکمت بر است مطالف درک کارش و است الهي يباطنه حبت که عق 

 .ندارند ايمان و نيستند

  

 به عرفان علم در عربی الدین محی او از باالفر و الحدید ابی ابن مانند سنت اهل علمای است ممکن والصه و

 به عار  انسان نباشند.پس حقیقی مؤمن ولی برسند، ریاضت و فکر نیکویی و عقل طری  از هاییحکمت و ی حقا

 مانعي هاآن علوم و هاحکمت از استفاده بلي ،باشد هاآن پیرو عقاید در نباید السالم(اطهار)علیهم یائمه معار 

 قايحح به واص  و بدانند مطاع السالم(امام عليه و پيغمبر مانند را هاآن که نباشد چنين اما است. خو  بلکه ندارد

 هرفت يشانا از را عقايد بايستي و باشند السالم(ائمه عليهم و پيغمبر و خدا بايد ايمان متعلح بلکه الهي. و توحيدي

 .عقيده هرفتن جهت به نه کرد، استفاده بيشتر آهاهي منظور به ديگران علوم از و

 

 ستنده جمال و جالل صفات در الهي تبليّات مظهر السالم(اطهار عليهم يائمه و اکرم پيغمبر که تاس اين مطلف سرّ و

 آنان و داده نشان ايشان به را امور ساير و زمين و هاآسمان حقايح تعالي خداي و باشندمي الهي علوم مخزن و

 شکي هيچ و است هاآن منظر و ئيمرا در تعالي حح طرف از معارف تمام و هستند الهي حسناي اسماي حقيقت

 .ندارند

 به يديپل اين از قدسشان دامن و است شده شک به تفسير  رجس( و هشته نازل ايشان يدرباره تطهير آيه چنانچه

 .است هرديده پاک تعالي خداي يوسيله

 است، مکشوف هاآن براي الهي حقايح و هستند دارا را عنداللهي مقام هميشه آنان

  فرمودند: السالم(امير عليه حررت چنانچه

 .«یقیناً ازْدَدْتُ ما الغِطاءُ کُشِفَ لوْ واهلل»

 و ا حب من براي هااين يعني شود.نمي افزوده من يقين بر برود بين از است( پرده شما نزد که ها پرده اهر يعني:

 .نيستند پرده



 پس است. عقل آفریدگار که ودایی همان است، فعالی ح  جانب از السالم(ائمه)علیهم معار  که دانست باید و

 ی:یعن « بِالعُقو ِ الیُصابُ اهلل دینَ إنّ »که: این بر دالّه احادیث شاید و است عقلی مدرکات فوق ما ایشان معار 

 و است واقعيات يمشاهده از فرمايندمي ايشان آنچه. باشد مطلب همین به اشاره شود،نمی درک عقل به ودا دین

 .کسبي نه است موهبتي دارند الهي معارف از آنچه و تعالي حح از است موهبتي

 لبٍط بال ذلک کلُّ » فرمودند: امام اوصاف يدرباره «الرضا أخبار عيون» کتا  در السالم(رضا عليه حررت چنانچه

 ر ف و موهبت او معارف و السالم(امام عليه مقامات تمام يعني: « الْوهّاب الْمُفَضِّل مِنَ التفضُّلُ هو بلْ اکتسابٍ ال و

 مهه است، عنايتي و الهي لطف که را ايشان معارف و مقامات باشد. رسيده طلف و کسف راه از که اين نه است، الهي

 .شود مراجعه آنبا به ايم،نموده بيان جامعه زيارت شرب در حدي تا نقلي و عقلي يادلّه با را

 !کبا؟ رسيده علما اعلم و عرفا اعرف از که معارفي و کبا اين

   

 که است معلوم و است علمي و عملي عق  زدن کار به و کسف و طلف يواسطه به معرفت اه  معارف ،والصه و

 محدود معارف اخذ در هم هاآن ظرفيت و ناق، و کسبي هم و محدود هم هاآن معارف و هستند، محدود هاآن

 است، السالم(مه عليهمائ معارف خالف به اين و باشدمي

  

 .«مُمْتَحَنٌ مؤمنٌ ال و مُقرَّ ٌ مَلَکٌ ال و مُرسَ ٌ نبيُّ يَتَحَمَّلمهُ ال صعْفٌ أمْرَنا إنَّ يا يُحَدُّ، ال أمْرَنا إنَّ »فرمودند: که آن چه

 مقر  ملک نه است. مشک  و صعف ما امر و نيست حدي به محدود ما تشريعي و تکويني اللهي واليت امر: یعنی

 .هيرندنمي فرا را او و ندارند، را آن تحم  ممتحن مؤمن نه و مرس  نبي نه و

 حح به واص  عارفان معارف با مقايسه قاب  که است رفيع آنچنان است حدّبي که هاآن حقايح و ائمه معارف پس  

 .شيعه غير عرفاي به رسد چه تا نيست

 (12  «. غیرِنا بِعروةِ متمسِّکٌ هو و شیعتنا مِنْ أنَّهُ زَعَمَ مَنْ کَذِبَ » :فرمودند که است اساس همين بر و

 یرغ ریسمان و عروه به است متمسک که حالی در ماست شیعیان از کند گمان که کسی است گفته دروغ یعنی:

 .کند اوذ ما غیر از را وود دین معار  یعنی. ما



 از و دباش داشته ايشان به محکم ايمان بايد است، مندعقيده السالم(محمد عليهم آل و محمد واليت به که شيعه پس

 تهنداش هاآن به ايمان و نکند عقيده اخذ باشند معرفت و حکمت و نسک و عبادت اه  چه اهر مخالفان و ايشان غير

 .باشد نداشته هاظرف و هادل آن به ايمان و کند استفاده هاآن علوم از هذشت چنانچه بلي، باشد.

  

 لسالم(امحمد عليهم آل و محمد واليت شرط به اعمال قبول يدرباره که احاديثي که است اين بر عقيده را حقير اين و

 يخالصه و آمده بيتاه  احاديث يمتفرقه ابوا  در که است حديث هزار سه از بيشتر هاآن تعداد که شده وارد

 شود، وشک او بدن پوست که کند عبادت چنان را ودا کسی اگر » که است اين تعابير اختالف با هاآن مرمون

 و رياضت اه  که هاستآن علماي و سنتاه  به اشاره« شودنمی قبو  او اعما  باشد نداشته را ما والیت ولی

 آتم اه  و کندنمي قبول هاآن از تعالي خداي ندارند واليت چون ولي هستند، خو  صفات و شاقّه هايعبادت

 .هستند

 .نمايند مراجعه «بحار» واليت احاديث با  به طالبان ، کنيممي ذکر نمونه عنوان به را حديث دو ما 

  

 که کرده روايت خنيس، بن معلي از صدوق ره( «األعمال عقا  و األعمال ثوا » کتا  در :اول حديث

 فرموده: السالم(اباعبداهلل عليه

 هرفتن روزه به و کند عبادت را خدا مقام و رکن ميان در سال يکصد ايبنده اهر معلي! اي »

 دهير فرا را چشمانم روي ابروانم پيري شدت از که آنقدر بنردازد هاشف نياز و راز و روزها

 را ما امامت و باشد جاه  حح شناخت در اما رود، فرو اشسينه در هردنم هاياستخوان و

 «. ودب نخواهد او براي ثوابي هرهز نشناسد،

  

 السالم(الحسين عليه بن علي فرمود: نق  «الغمّه کشف» کتا  از (18  «بحار» در مبلسي ره( :دوم حديث

  فرمايد:مي



 صاخال اطهار(  ائمه نبويّه شبرة و دين ائمه از مفارقتشان از بعد امت اين از طوائفي تحقيح به»

 سلسله يک در را خود هايجان و دانستند خال، دين اه  را خود و بستند خود به را ديانت در

 عقلي معارف و علوم در و شده اشاره آن به قرآن در که است هونه رهبانيت که دادند قرار اموري

 آراسته بوين سنت نيکوترين به را خود و نمودند ايمان توصيف خود صفات بهترين با و کردند ترقي

 ادامه تا شدند آزموده صديقين هايآزمايم به و هذشت ايشان بر درازي زمان که اين تا کردند،

 رهايبا زير و برهشتند نبات و هدايت راه از و کردند پشت و بازهشتند و شد دشوار آنان بر راه

 هنسالک شتران سنگين بارهاي زير جوان شتران بچه که شدند درمانده و وامانده چنان ديانت سنگين

 .«نشينندمي هِ  به

  

 د:شونمي متمث  شعر اين به باره اين در السالم(ين عليهالحس بن علي حررت و

غم وال                جَرَتْ وإنْ الرَوايا السَبَحَ تَحرِز وال  سبُّوقمهّّا إال الغايّاتِ يَبْلّم

 نمي ابقهمس پاياني خط به و افتند زحمت به و بدوند هرچه آورند،نمي بدست آبکم شتران را مسابقه جايزه  :فرجمه

 .باشند ديده را الزم هايتمرين که مخصوص و ورزيده اسباني مگر رسند،

  

 مقامي به علمي نظر از دين خو  اوصاف و علوم در انسان است ممکن که دارد داللت وضوب به حديث اين :فوضیح

 ايمان از او دل امتحان وقت در ، شده جدا السالم(محمد عليهم آل و محمد يطريقه و رويّه از چون ولي برسد بلند

 .بازد دست حح اه  به نسبت ظلم به بلکه بگذارد قدم همراهي به و شود خالي

 و شد دشوار هاآن بر راه يادامه تا شدند، آزموده صديقين هايآزمايم به و ... فرمودند: که حديث از جمله اين در 

 آخر ات ... اندوامانده چنان ديانت سنگين بارهاي زير و برهشتند نبات و هدايت راه از و کردند پشت و بازهشتند

 :شود اشاره آن به بايد که عالي بسيار است اي نکته السالم(،حررت عليه کالم



 سالک هچ دارد، تعميم سالکان حاالت از يکي چنانچه است. مختلف بسيار الحقه معارفه والي اهلل الي سالکين حاالت

 ظاهر، در است ح  اهل حاالت به شبیه که دارد حاالفی فعالً بلکه خير يا باشد، الهيه حقايح اه  و نبات اه  از

 .است عذاب و انحرا  اهل سالک این االمر نفس و واقع در ولی

 

 صفات هب عقيده در و توحيد به عقيده در يعني باشد، صدق اه  که است کسي براي نبات که است اين مطلف سرِّ و

 تعالي حح که نحوي به حررت آن نبوت حقيقت و ( سلم و وآله عليه اهللمحمديه صلي حقيقت به عقيده در و الهي

 عصمت و اللهي واليت حقيقت و السالم(اطهار عليهم ائمه و اميرالمؤمنين امامت و واليت حقيقت و داده قرار را او

 حقايح و الهي حسناي سمايا و الهي اعظم اسماي حقايح و قرآني معارف و حقايح در و زهرا عليهاالسالم( حررت

 اتمقام و رضوان مقام و جهنم و بهشت و قيامت و برزخ و دنيا حقيقت و مالئکه حقايح و سِفلي و عِلوي موجودات

 .باشد هاآن االمر نفس و واقع به معتقد امور اين تمام در خالصه و الهي قر 

 

 قونوی، و غزالی و الدین محی مانند کردند، ورغ اشیا حقای  در که ت هاآن اغلب ت سنت اهل علمای است معلوم

 که ریاضافی اثر در و وودشان عقل و فکر یواسطه به بلکه اند،نکرده اوذ السالم(ائمه)علیهم از را وود معار 

 کشف ار مطالبی است ممکن یعنی است، باطل و ح  از اعم ولی نیست اثر بی ریاضات این شد معلوم و ت کشیدند

 و آیات از که آن حا  و آوردند بدست را اشیا حقای  از ب شی آنان نباشند. نجات و ح  اهل ذلک مع ولی کنند

 السالم(اطهار)علیهم ائمه کفایت با دست به اشیا حقای  آوردن بدست راه که است مش ص و معلوم یقطعیه احادیث

 .باشدمی

 

 نههو داند.اينمي هاآن از پيروي و السالم(ائمه عليهم واليت به منديعقيده در منحصر را نبات بسياري احاديث و

 يبهط انوار آن چون هاست،آن راه رساندمي حقايح و مقصد به را انسان که مستقيم راه که اين بر دارند داللت احاديث

 علماً هن نکرده، ظهور حقايح اين ديگري جاي و هستند الهيه حقايح به علم و جمال و جالل اسماي مظاهر طاهره، و

 .وجداناً و حقيقتاً نه و

 هاآن روپي که کسي و السالم(بيت عليهم اه  طريح از باشد مذکور امور اين به صدق اه  که است کسي صديح پس

 دلي  نهيگا و نيستند امور اين در ائمه پيرو سنت اه  علماي که است معلوم نيست. واقع دريافت و صدق اه  نباشد



 اين و دشومي پيدا زيادي اختالف و تفاوت هاآن اکابر و هاآن بين ما که است اين نيستند، صدق اه  هااين که اين بر

 .ندارند هم با اختالفي هيچ صدق اه  چون است، صديقين امتحان در هاآن شدن مردود از حاکي

 واقع در که است معلوم و اندکرده درک فرموده معين تعالي حح که صحيا طريح از هست که آنسان را اشيا واقع هاآن

 .است زياد الهي معارف در هاآن اختالف و تفاوت که است معلوم و نيست هم با اختالفي معارف،

 

 انندم معراج، ادعای وی چگونه بیندمی کند نگاه را عربی ابن «مکیّه فتوحات» کتاب دوم جلد که کسی عالوه به

 که یابدمی کند، نگاه کسی اگر را ایشان «الهیّه فجلیّات» تابک و کرده سلم( و وآلهعلیه اهللاکرم)صلی پیغمبر

 با و مالقات را السالم(علی)علیه و عثمان و عمر و ابوبکر مکاشفافش از یکی در «ابیض بحر» در ایشان چگونه

 .است کرده صحبت ثالثه ولفای

 

 ابکت همچنین و نیست م فی شبطالن کس هیچ بر و است السالم(اطهار)علیهم ائمه مذهب ضروری وال  بر این

 یهرویّ وال  بر فمامش که شده بیان واسطه بدون فعالی ح  با او مکالمات کتاب آن در که الدین محی «الغوث»

 سیک اگر و زده کار به هاآن مانند را وود بلکه است السالم(اطهار)علیهم ائمه و وآله( علیه اهللاکرم)صلی پیغمبر

 ربطی االمر نفس و واقع به و است وودش نفس انعکاسات و م ترعات مطالب آن امیفم که یابد می کند دقت

 آمَنَنا و الزَّلَل مِنَ اهللُ عَصَمَنا »باشند.می منحر  او از پیروی در هم او پیروان است، منحر  او که همچنان ندارد.

 «.الطاهرین آله و بمحمد الْفِتَن، مِنَ

 

 و احتباج قرآن متشابهات به و کردند کوتاهي و تقصير ما واليت امر در ديگر ايطايفه و: حدیث یدنباله و فرجمه

 م ح خود اغرا  بر و ننذيرفتند هابهانه به را وارده احاديث و کردند تفسير خود رأي به را آن و نمودند استدالل

 فتنهر روشني بدون فرورفتند ظلمات تاريکي و شبهات اعماق در و شمردند نيکو را خود نظريات و رأي و کردند

 .باشند السالم(هدي عليهم يائمه که علم جايگاه از هم آن ّ علمي هايهفته از و کتا  نور از



 اين بازماندهان پس واسعند. راه بر کردندمي همان که آن حال و داشتند نگاه دور حح اه  پيروي از را مردم آنان 

 و جدايي دچار دين راه در همه و هشته مسدود حح سوي به مردم هايراه که حالي در برند؟ پناه کسي چه به امت

 .کندمي تکفير را ديگري کس هر و اختالفند

  

 :هويدمي تعالي خداي که حالي در

 (14) «البَیِّنات جاءفْهُمُ ما بعدِ مِنْ اوْتلفوا و فَفَرَّقوا کالَّذینَ فکونوا وال»

 روشن هايراه که آن از بعد مباشيد کردند اختالف هم با و شدند متفرق يکديگر از که کساني مانند یعنی:

 .شد اقامه آنان براي واضا دالي  و

 و هدي ائمه و کتا  اه  جز کيانند؟ اعتمادند قاب  حکمت تفسير و خدا هايحبت رساندن در که آناني پس

 دانسرهر و رها را خلقم و کرده کام  هانبند بر را حبتم ايشان يوسيله به خدا که کساني ها،تاريکي هايچراغ

 مبارک درخت هايشاخه در جز يابيدنمي را ايشان شناسيد؟مي را آنان آيا داريد؟ سراغ را افرادي چه نگذاشته،

 دورشان اهآفت از و نموده تطهيرشان و کرده پاک ايشان از را  ناپاکي( رجس خداوند که برهزيدهاني بقاياي و نبوت

 .است شمرده واجف خودش کتا  در را تيشاندوس و داشته

 

 «وثيقمهّا العّالَميّنَ حِبّالم خَيّْرم و             التُّقي مْعْدِنم وهُم الْوُثْقي الْعَروهُ هُمُ »

 .است ترينشانمحکم جهانيان هايرشته بهترين و هستند تقوا معادن و محکم هايرشته ايشان

 

 هک کسانی از وباید است السالم(اطهار)علیهم ائمه پیروی در فقط نجات راه شودمی معلوم ووبی به حدیث این از

 لیو شدند، روزگار سرآمد علوم از کثیری در و کنندمی دین در اوالص و علم ادعای که کسانی یا والیتند منکر

 نام که یکسان مانند کنند، بیان علم از را حقایقی و ایمان از را معارفی چه اگر کرد، اجتناب نیستند اطهار ائمه پیرو

 .بردیم



 هلا چه اگر ن ورند را م الفان معار  و حکمت و عبادت فریب فا است شیعیان بیداری منظور به شد ذکر آنچه

 و بیت،اهل م الف به همچنین و دهدمی هم کافر به را حکمت فعالی ودای چون باشند حکمت و معرفت و ریاضت

 .ندارد ایشان عبادات قبولی عدم و ایمان عدم با منافات این

 هانآ بزرگان به و شویم متمایل هاآن طر  به هاآن شبهات یواسطه به و ب وریم را هاآن فسویالت فریب نباید

 است شریک هاآن گناهان در ش صی چنین که شود هاآن فعل به راضی شیعه از کسی مبادا پس.گردیم مندعقیده

 .شد اهدوو عقوبت هاآن عقاب به و

 

 (11  :کنيممي نق  حديثي «السالم(الرضا عليه اخبار عيون» کتا  از مطلف اين بر

 چه اهلل! لالرسو يابن کردم: عر  السالم(الرضا عليه ابوالحسن به هفت: که شده روايت هروي صالا بن عبدالسالم از

 فرمودند: حررت آن شده، روايت السالم(صادق عليه حررت از که حديثي در هوييدمي

 کردار و افعال يواسطه به را السالم(حسين عليه امام قاتالن فرزندان شود، خارج السالم(قائم عليه حررت چون

 .است چنين فرمودند: السالم(رضا عليه حررت کشد؟مي پدرانشان

 را ديگري هناه بار کسي يعني ؛« أُوری وِزْرَ وازِرَهٌ فَزِرُ َال و » :فرمايدمي که تعالي خداي قول پس کردم عر 

 چيست؟ معنايم هيرد،نمي بدوش

 کردار هب السالم(حسين عليه قاتالن اوالد و ذراري است. هفته راست هفتارش تمام در تعالي خداي فرمودند: حررت

 انبام را آن که است کسي مانند شود، راضي چيزي به که کسي کنند.مي افتخار و شدند راضي پدرانشان کارهاي و

 تعالي خداي نزد راضي شخ، شود، راضي قت  آن به شخصي مغر  در و شود کشته مشرق در کسي اهر ده.دا

 کار از هاآن رضايت جهت به کشد،مي را هاآن السالم(قائم عليه حررت که نيست اين جز و است قات  شريک

 پس يبه،ش بني به کندمي ابتدا :فرمودند کند؟مي ابتدا چيز چه به نمود قيام وقتي حررت کردم: عر  پدرانشان.

 .باشندمي ج ّ و عزّ خداي يخانه دزدان هاآن که اين علت به کندمي جدا را هاآن هايدست



 در چه شود، راضی کسی یعقیده و عمل به کسی اگر که شودمی ظاهر ووبی به دیگر احادیث و حدیث این از

 .است شریک او با بدی، در یا باشد ووبی

  

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

 ها: نوشت پي

 .14 ص الصدور، شفاء ت1

 .132 ص ،1 ج ، بحار  ت7

 .151 ص ،1 ج بحار،  ت3

 .13 ص ،7 ج بحار،  ت4

 .14 ص ، ،7 ج بحار،  ت5

 .12 ص ،7 ج بحار،  ت6

 .گیرند می سنگ زغا  یا چوب از که باشد می بدبو شکل روغنی مایع قطران  ت2

 .11 ص ،7 ج بحار،  ت1

 .47 انفا ،  ت1

 .631 ص ،5 ج  ت11

 .777 و 771 الشعراء،  ت11

 .11 ص ،7 ج  ت17

 .113 ص ،72 ج  ت13

 .115 عمران، آ   ت14

 .723 ص ،1 ج  ت15

 

 

 

 

 



 

 مولوي عرفان در عزاداري

 

 «کاشانی پور باقر»
  

   

 برهزاري در و مشهور فراست به و بوده فقها و قرات بزرگ، محدثين علما، داراي و شيعه قديم از حلف شهر اه 

 حلف در سالي چند هم و داشته اقامت ّ است حلف نزديک که ّ قونيه در هم مثنوي صاحف. بودند آزاد تشيّع مراسم

 عزاداري آمد،مي سخت برايم مسأله اين چون و بود ديده را عاشورا عزاداري مراسم بيم و کم مولوي.است بوده

 .نمود ياد غفلت عنوان به آن از و کرد مطرب مثنوي در را حلف اه 

  

 :است آمده چنین زرکوب الدین حصال ی درباره مثنوی در

 بس و الدين صالب الدين صالب جز                     رس فريّّاد زمّان آخّر در نيست

 خاک به و کرد تشييع سماع و رق، با را او يجنازه مولوي وصيتم، مطابح و مُرد او از پيم الدين صالب اما

 (1 سنرد

  

 را وجندی شمس مقاالت، در شمس است، کرده فقلید (2  فبریزی شمس وود مراد از مطلب این در مولوی، شاید

 مسش » گوید:می و کرده مس ره ، نمودمی گریه آنان بر و پرداوتمی السالم(بیت)علیهماهل مصایب ذکر به که

 وی رب پیوست، ودا به گریستیم،یکی وی بر ما گریست، می (وآله علیهاهللصلی)پیامبر واندان بر وجندی

 (8!« گریدمی

 حمدمالّم عالمه و مطهری باشد،استاد داشته او فسنّن در ریشه میّت، بر عزاداری و گریه یدرباره مولوی نظر شاید

 وجود وحدت به معتقد و حالجیّه یفرقه جزء صوفی، مذهب، اشعری سنّی را مولوی ، اهلل رحمه قمی طاهر

 (4اند.)دانسته

 (1  .رسدمی قحافه ابی بن ابوبکر به او نسب که معتقدند فبریزی مدرس مرحوم و مطهری استاد همچنین

 



 .سرايد مي (1  ...« حلف اه  ماتم به و شود بيدار نزع در و کند ضايع عمر که مغفلي تشبيه» عنوان تحت مولوي

 بحلت تلاهت هتتتهم عاشتتورا روز

 شب هتتب فا درتتان هتتتانطتاکی باب

 عظتیم عیتجم زن و مرد آید ردتتتگ

  یمتمق دارد دانتتتانتتتو آن افمتتتتم

 بکا انتدر دتنتکن تهتنوح و الهتتتنتت 

 کربتتال بتترای عاشتتتتورا عهتتتشی

 انتامتتح و ظتتلمتها آن بشتتتمرند 

 وانتتتدان آن دید شتمر و یزیتتد کز

 وشت و ویل در رودمی هاشتتتاننعره

 دشتت و صتحرا هتتتمه گرددهمتی پر

  دتترستتی ره از تاعریتتش غریبی یک

 نیدتتش افغتتتان آن و عاشتتتتورا روز

  ردتتک رای سوی آن و بگذاشت را شهر

 ردتک هیهتای آن جوی و جستت قصد 

 قادتتافت انتتدر دتتشمی انتتپرس پرس

 فتاد مافتم این که بر غم این چیتتتست

 بمرد که باشتتتد زفت ستتترئی نتتتای

 ورد کتار نبتتاشد مجمتتتتتع چنین این

  دتدهی شتتتتتترحم او ابتتتالق و او نام

 دهید اهل شتتتتتتما من غریبتتتتتتتم که

  او اوصتتتتتتا  و شهتتپی و نام چیست

 او الطتتا  ز رثتتیهتتتم تتویمگتتتتب فا



 شتتتتتاعرم ردتتتم که ازمتتتس یهتتتتمرث

 برم اللنتتتگی و رگتب جتتتتتتتاتتتازین فا

 ایوانهتدی یته که گفتتتتتتتش یتتیک آن

 ایانهتتتتو عتتتتتتتدو شیتتتتعه اینه فو

    تتهس که یتتتتداننمی عاشتتتتتورا روز

 بهست رنیتتتق از هتتک جتتتتتتتانی مافم

 وارتتتتو هتتتغص این بود کی ؤمنتم پیش

 گوشوار عش  گوش تتتتتت عشتتتتت قدر 

 روحپاک آن افمتتتم مؤمتتتتتتتتتن شتپی

 نوح انتتطوف صتتتتتتد ز باشد فررهتتتشه

  

  

  د:نويسمي فوق ابيات شرب در (2  مثنوي تحلي  نقد و تفسير کتا  در ،جعفری فقی محمد عالمه

 خاندان ماتم و شدند مي جمع هم هرد شف، به تا بامداد از انطاکيه با  در عاشورا، روز در حلف اهالي» 

 آن در ود.ب کربال حادثه براي عاشورا روز در شيعه ناله و نوحه اين هرفتند. مي را وسلم( وآله عليه اهللپيامبر صلي

 و (السالمعليه  حسين امام به البوشن ذي بن شمر و معاويه بن يزيد از که را هايي شکنبه و ها ستمگري ماتم،

 .شود مي پر دشت و صحرا آنان، فريادهاي و غريو از و آورندمي ياد به بود، شده وارد خاندانم

 دهکر انداز طنين انطاکيه، با  در حلف اهالي که را شيون و افغان آن و رسيد راه از شاعري عاشورا، ايام از يکي در

 . برآمد هياهو و هيهاي آن علت وجوي جست در و هشت جمعيت آن ميان رهسنار و شنيد بودند،

 کوچکي کار عيجم دسته فرياد و ناله چنين زيرا است؟ بسته بر رخت اينان ميان از بزرهي بسيار شخ، آيا پرسيد:مي

 .نيست

 و شهپي و نام از هستم بيگانه که من به و کنيد شرب من به را او القا  و نام بياييد هستيد مح  اين اه  که شما

 .بسرايم مرثيه درهذشتم براي و لطيف اوصاف در تا هستم، شاعري مرد من و بدهيد اطالعي اوصافم



 روز اين هک دانينمي مگر ،پيامبري خاندان دشمن بلکه نيستي، شيعه هروه از و ديوانه مرد تو هفت: مردم آن از يکي

 .است بهتر انسان قرن يک از تنهايي به که است، جهان جان آن ماتم روز و عاشورا

  ...اف غ بيگانه اي آري اوست. به هوش عشح اندازه به هوشواره عشح نيست، کوچکي داستان خونين، داستان اين

  

 (3  نوب طوفان صد ز باشد، تر شهره             روب پاک آن ماتم مؤمن، پيّم

  

  

 «حلب شیعه جهت شاعر آن گفتن نکته»

 يّّّّّزيّّد دور کّّّّّو ليّّک آري هفت

 رسيّّد اّّاينب دير چه مّّغ اين بدست کي

 بديّّد را خسّّّّّّّّارت آن ورانّک مّچش

 شنّيد را حکّّّّايت آن کّّّّّّّران هّوش

 شمّّّا اکنّّّون اّّت تيدّّّبودس تهّّّّخف

 عّّّزا از دريديّّّّّت جامّّّّّه کنون که 

 خفتّّّّّگان اي يدّّکن خود بر زاّّّّع پس

 هّّران وا ّّخ اين مرهيست دّّّب زانّّّّک

 بّستّب دانّّّّّّّيّزن ز طّانيّّّّسل روب

 دسّّت اييمّخ چون و مّّّّدراني چه جّّّّامه

  اندودهّّب نّّّدي خّّّّّسرو ايشان ونکّّّّچ

 بند بشّّکستند وّّچ شّّّّد شّّّّّّادي وقت



 ّدّّّّّتاختن دولّّّت شّّّّّّادروان ويّّس

 ّّّندّّانّّّّّداختّ را ّّّرّّّّزنّّبيّّ و ده

 شهيّاهنّّّّّّّش و مّه و ملکسّّّّّت روز

 آههي ازيشّّّّّّّّان ذره يّّّّّّّک تّّو هر

 هّري ودّّّخ بر بّّّّرو هّّّّآه ايهّّّّّن ور

 ّشريّمح و  ّّّّنق انّّّّّکار در زانّّّّّک

 نّّک ّهّّوحّّّن خرابّّّّّت نّّّّدي و دل بر

 کهن خّّّّّاک اين جّّّّّّّز ّّندّّّبينمي که

 دلّّّّّّير نّبّّّّود چرا دّّّّّبينهمّّّي ور

 سيرچشّّّّّم و جانّّّّسّّّنار و پشتّّّّدار

 رخيّّّّّّف ديّّن مي از وّّّّک رخّّّت در

 سّّخي کف کو بّّّّّّّّّحر بديدي هّّّّتر  

 غّّّّّدري نکنّّّد را آ  ّدّّّديّ جو آنک

 غّّّمي و دريّّّّا آن ديد کو آن خاصّّّّّّه 

 

 

 

 



 :نويسدمي فوق ابیات شرح در جعفري تقي محمد عالمه 

 دوران وک ولي است، صحيا بلي هويد:مي شنود،مي را حلف شيعيان ماتم و هريه علت که وقتي شاعر»

  .است رسيده اينبا به دير چقدر انگيز،غم حادثه آن خبر کربال؟ ي حادثه کو و يزيد؟
 

 ار آن هم کر مردم هوش و ديده نابينايان چشم که بود دهنده تکان و سخت قدري به حسين ي حادثه

 روف آن در شما که بديست مرگ غفلت، خوا  اين و بوديد؟ خوابيده کنون تا مگر شما است، شنيده

 .ايدرفته
 

 و بدرّيم جامه او، يدرباره ما چرا است، رفته و شده رها دنيا زندان از بزرگ، مرد يک روب که حال 

 بيعتط حوادث زنبير هسستن که دنيا، دار از رفتنم بود، دين خسرو بزرهوار، آن چون بخاييم. دست

 و اند هشته رهسنار ابدي دولت ايوان به سروران آن ماتم. و اندوه نه است وجد و شادي موجف است،

 .اندنموده باز روحشان پاي و دست از را زنبير و بند و کنده
 

 از اهر است.و شده شروع شهادتشان با آنان سروري و ملک دوران باشي، هشيار تو اهر حقيقت در

 هب روب انتقال منکر که دهدمي نشان تو کار که کن، خود حال بر هريه برو محرومي، هشياري و آهاهي

 .بيندينم چيزي تيره و کهنه خاک اين جز که کن، خرا  دين و لد بر هريه برو محشري. آستانه و ابديت

 و بوده،ن سير چشم و پشتيبان داراي و دلير چرا بيند،مي را کهنه و تيره خاک اين جز عالمي، تو دل اهر

 .سنارد نمي عالم آن به را حيات و جان
 

 اب کف آن کو پس است، ديده را دين درياي تو دل واقع، به اهر شود،نمي ديده تو روي در دين فرخي

 ديده را ابر و دريا که کسي خصوص به کند،نمي آ  از دريغ است، ديده را آ  که کسي سخاوتم؟

 .«باشد

 

 

 

  

 



 السالم( )علیهحسین امام بر ي گريه درباره حدّاد جناب موضع 

 موسوي هاشم است،سيد شده واقع الذکرفوق انحراف تاثير تحت که مولوي، افکار طرفداران و مريدان از

 برو نام به اند،نوشته ايشان براي را اي يادنامه طهراني، حسيني حسين محمد سيد حاج جنا  که باشد مي حداد

 .مبرد

  د:نويسمي حداد خود، استاد حاالت در کتا  اين در

 دروشان چشمان، و شدمی سرخ چهره بود. منقلب بسیار حداد، حضرت حا  عزاداری، یدهه فمام در

 چقدر فرمود:بود.می مسرّت و ابتهاج سراسر شد،نمی دیده ایشان در اندوه و حزن حا  ولی نورانی، و

 یصحنه دارند! می پا به اندوه و مافم و وورندمی غصّه باوته، جان شهید این برای که غافلند مردم

 اهرمظ نیکوفرین و الهی، جال  و جما  مواطن زیبافرین و است عشقبازی مناظر فرین عالی عاشورا،

 اعلی به وصو  و مرافب، و درجات از عبور جز السالم(بیت)علیهم اهل برای و غضب، و رحمت اسماء

 احدیت ذات در مطل  فنای و ظاهر، اصل به فحق  و مظاهر، از شدن منسلخ و جاویدان، حیات یذِروه

 .است نبوده چیزی

 .است بیت اهل مسرّت و شادی روز فحقی  به

 .اوست امان و امن حرم و خدا حريم در ورود قبولي و ظفر و کاميابي روز زيرا 

 .است کليّت عالم در دخول و جزييت از عبور روز

 .است نباب و پيروزي روز

 .است اصلي هدف و غايي مطلو  به وصول روز

 تمام در دهند نشان خدا اهر شوريدهان و عاشقان و سالکان به اهر را آن از ايهوشه که است روزي

 در رو به شکر يدهّسب به شود، پا بر که قيامت تا يکسره و ردندّه مي مدهوش شادي فرط از عمر

 .افتند مي

 



 گفت: حداد آقای

 و خورند مي تأسف روز آن بر که بسته را هوششان و چشم دنيا محبت چنان و ندارند، خبر مردم 

 ابتياع و بها پر ي معامله و نباب و فوز ها،آن ي همه که دانندنمي نالند.مردم مي مرده فرزند زن همچون

 و انقطاع. بود حيات عين نبود، مرگ کشتن، آن.است بوده خَزَف برابر در قيمتي، جواهر و نفيسه اشيا

 .بود سرمدي حيات نبود، عمر بريدهي

  

 :هفت حَلَف مردم بر وارد شاعري فرمود:مي 

 بديد را خسارت آن کوران، چشّم          يّزيّّّد دور کّّّّّو ليّک، آري هفت

 شنيّّّد را حکايت اين کرّان هّوش        رسيد جا اين دير چه غم، آن است بُد کي

 

 و وَجد شدت از اوقات بعري و بود شوق هريه اش همه ولي کرد، مي هريه بسيار حداد آقاي عاشورا، ي دهه در

 روي بر را، عشح باران رحمت آ  که است ناوداني هويي که آمد مي متواتر و متوالي هايشاناشک چنان سرور،

 .ريزد مي شريفشان محاسن

 هنوز که خواندند،مي دلنوازي آهنگ و صوت چه با را اشعار اين رومي، يبلخ محمد موالنا کتا  روي از بار، چند

 که است حداد اينک هويي: تو و مبسم، خاطره در وار سيال  هاي اشک آن و آهنگ آن و صدا آن است هنوز که

 .دارد دست در را «مثنوي» کتا  و نشسته برابر در

 عوالم از که است بوده اوان آن در ايشان، خود شخصي حاالت د،انفرموده حداد مرحوم که را چه آن که: دانست بايد

 به اشتغال ده،رسي پايان به اهلل، الي سفر ديگر: عبارت به و بودند رسيده اهلل في مطلح فناي به و نموده عبور کثرات

 .اندداشته است اهلل في که دوم سفر



 نيز حلف شهر در وارد شيعي، شاعر مرد آن احوال و اشعار، اين سرودن وقت در رومي مالي احوال در که طورهمان

 درجات از و است، هرديده الربّي وجه و الحقي وجه جنبه به تبدي  هاآن الخَلقي وجه ي جنبه که است بوده هونه بدين

 .اندهرديده متمکن حح، وصال حريم و توحيد عزّ، حرم در کرده، عبور نفس

 و زني نهسي و عزاداري و هريه بايد البته اند،نيامده برون نفس از و هرفتارند اتکثر عالم در که مردم، افراد ساير اما

 .آيند ناي  عالي مقصد بدان و کنند طي را راه بتوانند طريح بدين تا کنند، خواني نوحه

 لهبدينوسي تا اند،نموده عزاداري به امر را ما فراوان روايات در که همچنان است. حقيقت آن براي اي قنطره مباز، اين

 (2  «.کرديم آهنگ هم سبي  اين طي در انسرور آن با و کنيم پاک را خود جان

  

 

  (:01) (جعفري)ره تقي محمد عالمه نقد

 رد که زيرا کنيد، هريه خودتان حال به برويد هويد:مي مردم آن به او زبان از الدين جالل يا حلف مسافر شاعر»

 سزاوار ا،م سنگين هايخوا  که را حقيقت اين و شود پيدا ايماني با عاق  کنمنمي همان ايد.رفته فرو سنگيني خوا 

  است: فرموده که امشنيده تعالي حح از را حقيقت اين.باشد داشته تاملي است، هاهريه هزاران

 (11  «یکسبون کانوا بما جزاءً کثیراً لْیَبکوُا و قلیالً فلیَضحکوا»

 «.است چنين آنان هاي اندوخته مبازات زيرا بگريند، زياد بايستي و بخندند کمي»

  

 و عاطفی یجنبه السالم(حسین)علیه امام بر ناله و گریه که کنیم فراموش نباید هم را حقیقت این ضمن، در اما

 هم نآ گور، یفیره واک که است روشن زیرا بگیرد، قرار احساسات و عاطفه مافوق فحقیر مورد که ندارد معمولی

 کندیم واموش کند،می فوران طبیعی احساسات از هک را هاییگریه و طبیعی عاطفه اندی، و قرن سیزده گذشت با

 



 وایه دست وش که عدالت، و ح  حا  به ایست گریه این بلکه بینیم.می وود فرزندان و پدران مرگ در که چنان ،

 .است گشته پیروانش و نابکار یزید نفس

 ح  که شود آشکار فا برآید، جانشان اعماق از آورفحو  اشک صورت در عدالت و ح  از هاانسان دفاع بگذارید

 .زودگذر و صوری و اعتباری قراردادهای و رسوم از نه گیرد. می سرچشمه هاجان اعماق از عدالت و

  

 :هويدمي الدین جال  خود 

 حّّطريّ دّدان همي روزه، يک طفّ         چمّّن خنّّدد کي ابّّر نّّّّّگريد تا

 آفتّا  سّوز و است رّابّ يهريّّّّه        دايّّگان ي دايّّه که ّي،ّّّداننمي تّو

 شفيّح دايّّّه دّرس تّا بگريّم، کّه         لبّّّن نوشّّد کّي طف ، ريّدّّّنگ تّا

 تّا  رشتّّّه دو همين دنيّا، استّن         رايّگان رتّّّشي ريه،ّّّّه بي دهد کّم

 

 هم نالدی جال  حتی باشد، داستان آن بود یاد لزوم عدم به دلیلی بتواند کربال، یحادثه انقراض و گذشتن اگر

 ابدیت یسلسله به و گذشته کربال وونین داستان که چنان زیرا کنید، گریه وود حا  به فنها بگوید: فواندنمی

  م:حک به نیز ما هایگنهکاری و هایفبهکار چنین هم است. پیوسته

 بقّّا انّدر شّدن نّو از خبّر،بّي         مّّّا و دنيّا شّود مي نو نفس، هر

 جسّّّّّّّد در نمايّد مستمّّريمّي        دّّرسمي نو نّو، جوي همچونِ عمر

 

 .ماندنمی گریه برای جایی دیگر است، وزیده طبیعت پرده پشت به و گذشته

 

 داستان بر يههر هوييم:مي دهد،مي شستشو را روب هايلبن و ها کثيفي بازهشت، و توبه با توأم هريه بگوييد: اهر

 و کنديم شستشو شود،مي کشيده تبهکاران دست با انسانيت و انسان روي به که را هاييلبن و هاکثافت نيز نينوا

 .بداريد نگه پاک را انسان روي هويد:مي



 اعماق در معاصي و هازشتي که کنيد، رد فمطل اين با، را هناهان و هاتبهکاري هذشتن موضوع شما است ممکن 

 را مطلف همين ما داريم، توبه و زاري و هريه به احتياج آن، زدودن براي لذا ماند،مي و کندمي رسو  آدمي جان

 است تماديم قرون کربال، يقصه که است درست هوييم:مي و کشيممي پيم السالم(حسين عليه امام داستان يدرباره

 اعماق در است، انساني آفرين حيات که را حادثه اين تاريخ، وجدان اما است، هذشته هاانسان چشمان پيم از که

 .است خواهان اشزندهاني تمام در انسان هر مستمر، کارزار اين در را خود رديف تعيين و نموده حفظ خود

 

 تري ّّايستهوشّ تر معقول وضع با و يشترب چه هر بايستي آن، از برداري بهره و کربال داستان که پذيريم مي البته

 و جوحح مردم راه فرا چراغي همچون ابد، براي تا شود، هرفته زنّّدهي کاروانيان راه سر در فروزان مشع  مانند

 .بدرخشد خواهعدالت

 دهرسی ینادرست نتیجه به و نموده م لوط هم به داستان این در را، اجتماع و فرد موضوع دو الدین جال  وانگهي 

 .است

 

 روحي تکام  براي قوانين و اصول از ايعده لزوم احساس که است پذير امکان موقعي خود حال به فرد هريه زيرا

 را (السالمحسين عليه امام داستان اهر شود، هريان و غمناک اصول، آن از انحرافم به سنس و شود ثابت او براي

 بود عاجتما براي قوانين و اصول آن از السالم(حسين عليه امام حمايت که ديد خواهيم بدهيم قرار دقت مورد بيشتر

 .کشاند دهد،نمي نشان را مثلم روزهاران که فبيع وضع آن با هم آن شدن، کشته به را او که

 دهش فثبیت روحی کما  و رشد ضرورت آنان برای که است. هاانسان آن حا  به گریه از فرعی فرد، گریه پس

 .است

  

 د:هوينمي که هونه اين اما

 بنّد بگسستند چو شد، اديّّّش وقت        اندبوده دين روّّّخس ايشان، که چون

 انّّداختّنّّّّّد را زنبيّر و کنّّده         تاختند دولّّّّّت روان شّاد سّّوي

 آههي ازيشّّّّّّان ذره يک وّّت هر          اهنشهيّّّش و هم و ستّّملک روز



 صيبتم افزايم با عاشورا، خونين روز در که است آمده معتبر اخبار در و است منطقي و صحيا کام  هونه به مطلف

 امام شخصيت از ما و هشتمي هلگون صورتم و شدمي بيشتر (السالمعليه  حسين امام نشاط ناراحتي، و

 و حح راه شهيد آن خود سخنان و است شده متذکر الدين جالل که داريم سراغ را عظمت همان (السالمعليه حسين

 :هفتمي خود که کندمي هو باز را حقيقت اين هم اش زندهاني لحظات آخرين تا مکه از وجخر آغاز از عدالت،

 

 مسلِمّّّّّاً جاهَدَ و حقاً نَوي ما إذا             الْفَتي عَلَي عارٌ بِاالْموت ما و سَأمري

 (12 تمرغمّّا و تعيمَ أنْ ذملّاً بِکَ کَفي            ألَّّّم لَم مِتُّ وإنْ أندَم لَمْ عِشْتُ فَإنْ

 زنده اهر هدف و نيت اين با نيست. عاري است، اسالم و حح او هدف و نيت که جوانمردي براي ومرگ روم مي من 

 دماغم و ددره خوار و کند زندهي که کسي هرفت. نخواهم قرار توبيخ مورد بميرم اهر و هشت نخواهم پشيمان بمانم،

 (است داده در تن پستي و ذلّت نهايت به شود، ساييده خاک به
 

 کشته اب الهي مردان که باشد، صحيا منطح اين اهر که بگيرد، نظر در بايستمي هم را حقيقت اين الدين جالل ولي

 توانمي هم را تيبهن اين هريه، و تأثر جاي نه است، وجد و سرور و شادي جاي پس روند،مي خدا ديدار به رو شدن

 را روحشان مرغ و شکنند مي را آنان قفس که دهند،مي انبام آنان به بزرهي خدمت الهي، مردان که:کشندهان هرفت

 آورند،مي در پرواز به ملکوت عالم به
 

 :ويدهمي انداخت خدو او صورت به که کس آن به السالم(طالف عليهابي بن علي اززبان الدين جالل که صورتي در

 شکّن حح امّّّّّّر به هم را حح نقّم      موليستّي کف ، ي نگاريّّده تّّو

 زن دوست سنگ دوسّّت ي برزجاجه      نيستّّّي مّّّّن يکّرده حقّّي، آنِ

 



 کسي ايدنب است، داده جاي بيشتر تکام  براي کالبد، در را روحي معيني مدت براي که ربوبي مقام مشيت مقاب  در

 کردن اهتب و فساد اش نتيبه که روحي قفس شکستن مخصوصاً باشد، بوده کالبد آن شکستن جسارت و جرأت را

 .بود خواهد تبهکاران، وسيله به هاانسان ارواب

 

 و عدالت و حح از حمايت عاشورا، داستان و السالم(حسين عليه امام يادبود و هريه هذشته مالحظات مبموع بنابر

 تأثر و شهادت سرور ميان منافات عدم يدرباره ديگر بيان يک.باشدمي شکنان قفس جسارت و جرأت از جلوهيري

 وشزده الدين جالل که همچنان مادي کالبد قفس شکستن براي روحاني ابتحاج و سرور که: است اين هازنده ساير

 العاط روحي، پرواز نوع اين از هک هم ديگر هايانسان بلکه است، ابديت راه شهداي خود يشايسته تنها نه کند،مي

 .هردند مي شادمان و خرسند واال، مقام آن به شهيدان وصول به کنند، مي حاص 

 :آيه که کسي باشد. بوده کسي ترديد مورد نفسه، في رود نمي همان که است اصلي اين

 (18  «یُرزقون ربهم عِندَ آَحیاءٌ بَل أموافاً اهلل سبیلِ فی قُتِلوا الَّذین فَحسَبَنَّ ال و»

 در سيده،ر  حقيقي( زندهاني به آنان بلکه هستند، مردهاني شوند،مي کشته خدا راه در که کساني که نکنيد همان و 

 الانتق يعني شهادت که فهمد مي بخواند، را هردند( مي برخّّّّوردار الهي عنّّّايات از پّّّّروردهارشان نّّّّزد

 .الهي عنايات حيطه به

 ر و فمزتُ» نفرمود مبارکم، تارک بر مرهزاي و جانکاه ضربت ورود موقع در السالم(اميرالمومنين عليه خود رمگ

 (رسيدم خواستم،مي آنچه به کعبه پروردهار به  سوهند (11  «الکعبه

 د،هويمي وداع تن قفس با بدبختي، و همراهي از هاانسان نبات و الهي خواسته راه در که عالي روب آن است مسلم

 که است رسيده بزرگ قدرت آن به دهدمي قرار بران و سوزان هاياسلحه ساير و شمشيرها لبه بازيچه را آن و

 اهلل اءلق کوي رهسنار و بگذارد جاللم و جمال همه آن با هستي جهان و طبيعي حيات فوق ما به هام است توانسته

 .هردد اهلل ايام در اهلل رضوان و



    

 :نويسدمي مختلف هايديدگاه از عاشورا يمنظره عنوان تحت جعفري عالمه

 و هحادث همين ولي است بوده منظره يک و حادثه يک عاشورا، نظير بي يمنظره و نينوا ي حادثه که است درست  

 :داد قرار تماس و درک مورد هوناهون هايديدهاه از توان مي را واحد يمنظره

 کرده عظمت و طهارت خاندان درباره که سفارشات همه آن از را مردم تخلف وآله(، عليه هللااکرم صلي پيامبر 1ّ

 فرزندان هب اتکا خود، شخصي هفتارهاي با چه و قرآن بوسيله چه بار، دهها او دستورات و هاتوصيه که بيند مي بود،

 يکره نشينان کخا به وآله( عليه اهللي صل پيامبر رسالت تفسير و هستردن به بودن شايسته جهت به که را معصومم

 چنين ديگر طرف از و کشدمي زبانه سوز، انسان پرستان دنيا هوس و هواي آتم در بود، کرده هوشزد زمين،

 خود هک دارد،چنان ضرورت است، آن هذاربنيان خود که انساني مکتف نهال ساختن برومند براي مقدس، هايقرباني

 ارتباط آن يعني حسينم( از من و من از حسين   (11  «حسین مِن أَنا و مِنّی حُسینٌ» فرمايد:مي معروف جمله اين در

 شود، کننده نابود هايطوفان دستخوش الهي، ّ انساني جاودان دين که هنگام آن در که دارد وجود او و من ميان

 إنَّ» که داد، خواهد نبات شدن غرق از را قرآن و اسالم بخم، نبات کشتي چون عاشورايم که است حسين همين

 (.است نبات کشتي و هدايت چراغ  حسين (11  «النَّجاة سَفینة و الْهدی مصباحُ الحسینَ

  

 يانآدم ميان که انگيز،بهت ي حادثه اين به اند،کرده پرواز عالم به خاکدان، اين از که پاکي ارواب و فرشتگان 2ّ

 .نگرند مي مبهوت و خيره است، افتاده اتفاق (12  «آدم بَني کَرمّنا لَقَد وَ» به مفتخر

  

 حال در ها،انسان حقوق از دفاع خونين سنگر از الهي، بارهاه در حرور سرهرم السالم(،حسين عليه خود اما 8ّ

 انَّ و بِهِ، یُعمَلُ ال الْح َّ انَّ فرونَ اال» است: بخم حيات سروش اين با بزرگ، نهايت بي جاذبيت حوزه به انبذا 

 و  شودنمي عم  حح به که بينيدنمي ها،انسان اي  مّّگر (13  «سعادة اِالَ  الْموت اَری ال یإنّ و عنهُ یتناهی ال الباطلَ

 .(بينمنمي سعادت جز چيزي را، باط  کردن کن ريشه و حح از دفاع راه در مرگ من ورزند؟نمي اجتنا  باط  از



 وطهغ حيواني، تمنّاهاي سرشار بود، آنان هايپليدي تمام فاضال  جايگاه کار جنايت شمر که پيروانم و يزيد 1ّ

 .پيشوايانم هاي تبهکاري و هاپليدي اجراي لذت از دريايي در ور

  

 دانند،مي مستند تازه نيروهاي به همواره را، انساني عالي اصول بقاي و ادامه که تاريخ، مردان راد آهاه وجدان  1ّ

 .رندنگمي انساني، عالي هايايده و اصول چرخ پيشبرد براي ،نيرو ترين محرک از يکي عنوان به را کربال حادثه

  

 و مودهن ويران را (السالمعليه حسين امام قبر داد، فرمان که بود عباسي متوک  امثال اقدامات نگرش، اين بارز دلي 

 حح اص  که مادامي که اين از غاف  .نشوند جمع آنبا در محرک هريه براي مردم تا کنند زرع و کشت را آن جاي

 هاي دل در مختلف درجات در مکتبانم، هم و السالم(حسين عليه امام قبر است، مطرب هاانسان براي عدالت، و

 به هک است شده ساخته آن از تر محکم وجدان، و عق  دست دو با و انسانيت پايدار اصول مصالا با آدم اوالد پاکان

 .برسد اهآن به آسيبي هامتوک  کلنگ و بي  وسيله

 

 ود،خ نخستين اص  به را سعادتمند ارواب پرواز و هاقفس شدن شکسته زده، چشم به را الدين جالل عينک عرفا -1

 .نگرندمي

  

 

 اتطبق چشم به کربال، سوزان کشتارهاه خونين ي حادثه تماشاي براي که متنوع هايعينک همه اين ميان در -2

 ديد نتري جانبه همه و ترين عالي نکنند تارش و تيره اهر که شودمي ديده نيز جانبه دو عينک يک است، شده زده

 .است کرده نصيف تماشاهرش به را

  

 حح ارزهمب چشمگيرترين که را خونين ي حادثه آن نمود ي مشاهده به مستند انديشه و عق  که هستند کساني اينان

 در و کنند مي استنتاج آن از را انسان حياتي اصول بديتا و اندازند مي است، انسانيت ضدّ و انسانيت و باط  و

 تعق  آن با هم را خود ي سازنده و نا  و پاک احساس که هنگامي شوند مي ور غوطه نهايت بي روحي، شادماني

 .سازندمي هماهنگ انديشه و

  

  



 هک کسانی دست به فیرها با ،را بین ح  چشمان شدن دووته و پاها و هادست و سرها افتادن و وون قطرات ریزش

 بر سینه از سوزان آه و گریند می بینند، می ندارند دست در کنند، می که جنایتی بزرگترین برای دلیل کوچکترین

 .آورندمی

 آن زا نارسایی و کوچک نشان ناله و گریه که عمی ، فهثر بدون فوانمی را کش انسانیت و انسان جریان این مگر

 داد بلند یادفر با و بایستند گروهی که کند بروز فواندمی حالتی بشری، جامعه در که ت شنید یا و دید است، فاثیر

 و گذارید؟می پا زیر را انسانی اصو  ی همه ما کشتن در چرا و کشید؟می را ما چه برای ایمکرده چه ما که بزنند

 چه اگر دلیلی وود کار برای و کند رد را جنایت وردم دالیل شود، می مرفکب که جنایتی برای نتواند  جامعه آن

 !کند بیان نتواند باشد، داشته ایفریبنده ظاهری

 گشت؟ متاثر نباید آورشرم نهایتبی حالتی چنین بروز امکان از هاانسان داشتن حذر بر برای آیا

 (12 .«است هانسانا حیات ب ش نیرو و سازنده بلکه نبوده منفی بازفابی حالت یک گریه و فهثر این

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پي نوشت ها:

 

 .مدرسي جواد سيد اهلل آيت مثنوي، بر نقدي ّ 1
 

 (21ص نبفي، ناصر مولوي،  شناخت بودند مذهف اسماعيلي همگي که بود «امير بزرگ» معروف خاندان از و تبريز اه  شمس  2ّ

 )111ص جامي، االنس،  نفحات بود مذهف سنّي که رسدمي باف سلّه ابوبکر استادش، به او تصوف سلسله

 

 .221ص شمس، مقاالت  8ّ

 

 .183ص قمي، طاهر محمد مال عالمه االخيار، تحفة ،13ص ،«عرفان» 2ج مطهري، استاد اسالمي علوم با آشنايي  1ّ

 

 .83ص ،1ج تبريزي، مدرس مرحوم االد ، ريحانة ،128ص «مولوي معرفي در» 2ج اسالمي، علوم با آشنايي 1ّ

 

 .بعد به 222 شماره ششم، دفتر معنوي، مثنوي  1ّ

 

 در نم مناظرات از يکي که خواستند بنده از را اينوشته و بودند آمده ما منزل جعفري عالمه فرمودند: سيدان جعفر سيد اهلل آيت 2ّ



 بددانمت از ايعده» هفتند: طور اين من به ايشان کردم، مطرب را اشکاالتي من وقتي شد. مولوي مثنوي صحبت جمله از بود، آمده آن

 بوده لمينمس يذرّيه جزء مولوي که برسانم را اين تحلي ، و نقد و تفسير اين با خواستم من دانسته، اسالم فوق را مولوي حاضر عصر

 استاد هک اين کما فرمودند: سيدان اهلل آيت آن از بعد «.بياورم پايين دارند که موضعي آن از را هاآن خواستم و اردد هم اشتباهاتي ولي

 عرفان با  در حاضر عصر متبددان از هروهي نظريه مورد در عرفان قسمت در ،2ج اسالمي، علوم با آشنايي کتا  در مطهري

 ياميق و نهرت عنوان به را آن بتوان و بدهد اباحيت بوي که چيزي هر از و ندارند خوبي يميانه اسالم با که هروه اين» فرمايند:مي

 اسالم هب اعتقادي و ايمان عم  در عرفا که معتقدند و ... کنندمي استقبال شدت به کرد قلمداد اسالمي مقررات و اسالم عليه هذشته در

  ....معنويت از سرپوشي زير در عر ، و اسالم ضد بر عر  غير مل  ناحيه از بوده نهرتي تصوف و عرفان بلکه ندارند،

 «هو» را اسالم و بيابند اسالم عليه تبليغ براي ايوسيله خواهندمي است، جهاني هاآن از بعري که عرفا، شخصيت به تکيه با هروه( اين 

 .است شتهه فرهنگ اين وارد خارج، از عناصر اين و است بيگانه اسالم با اسالمي فرهنگ در عرفاني بلند و ظريف هايانديشه که کنند

 .است هاانديشه هونه اين از ترپايين سطحي در اسالمي هايانديشه و اسالم

 را خود انج وسيله اين به اندخواستهمي است، بوده عوام ترس از و تقيّه فقط سنت و کتا  به عرفا استناد که هستند مدعي هروه اين

 (2/11/23 تاريخ فلسفه، و عرفان و وحي مکتف تمايز و تبيين بحث سيدان، استاد درس  کالس کنند حفظ

 

 .221 و 223ص ،18ج بلخي، محمد الدين جالل مثنوي تحلي  و نقد و تفسير  3ّ

 

 .بعد به 23ص مبرد، روب  2ّ

 

 .جعفري تقي محمد عالمه تحلي  و نقد و تفسير ،18ج اول، قسمت ششم، دفتر مولوي، مثنوي -13

 

 .32 توبه، -11

 

 هک آن براي او و آورد او ياد به را مرگ برادرش شتافت،مي وآله(ا...عليهپيامبر صلي رکا  در جهاد سمت به اوس که هنگامي -12 

 ؛823ص ،82با  ،11ج بحاراالنوار، ؛122ص ،1ج بحراني، هاشم سيد المعاجز،  مدينة خواند را اشعار اين دهد، نشان را خود باکيبي

 .12ص ،1ج اثير، ابن التاريخ، في الکام  ؛831ص ،1ج طبري، تاريخ ؛1ب ،283ص ،18با  ،11ج بحاراالنوار،

 

 .112 عمران،آل -18

 

 شرب ؛1121ص 8ج البر، عبد ابن االستيعا ، ؛812ص ،8ج آشو ، شهر ابن المناقف ؛1ب ،2ص ،22با  ،11ج بحاراالنوار،  11ّ

 .83ص ،1ج اثير، ابن الغابه، اسد ؛232ص ،2ج الحديد، ابي ابن البالغه، نهج



 بن احمد مسند ؛1ب ،211ص ،12با  ،18ج بحاراالنوار، ؛21ص ،13با  ،82ج بحاراالنوار، ؛122ص ،2ج مفيد، شيخ ارشاد 11ّ

 .821ص ،1ج ترمذي، سنن ،122ص ،1ج حنب ،

 

 .21ص موسوي، فاخر سيد االعظم، التبلي ،188ص البياتي، جعفر الحسينيه، االخالق ؛188ب ،12ص ،1ج المعاجز، مدينة 11ّ

 

 .23:اسراء -12

 

 االخبار، شرب ؛831ص ،1ج طبري، تاريخ ؛2ب ،111ص ،23با  ،21ج بحاراالنوار، ؛211ص الحراني، شعبه ابن العقول، تحف -13

 .113ص ،8ج المغربي، النعمان القاضي

 

 (تخلي،  با بعد به 232ص ،18ج مثنوي، تحلي  و نقد و تفسير -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فلسفه مذمت در بهايي شیخ اشعار

  

  

  

   

  

 ويّخ مبّّّّازي علم به کرده اي

 ويّب قّّيّحقي عّّلم ز يدهّّنشن

 يونّّّّّّّاني حکمت به رهّرمّس

 ايّّّماني حکمّّّت ز دلسّّّّّرد

 بّّّستي دل چو رسوم عّّّّلم در

 ّّتيپسّّّّ ببّّّرد، رّاه براوجت

 تّّّاحمّّمف ز نگشّّّود در يک

 ايرّّّّاحّّم ز افّّّزود کالّاش

 نايا  مقصّّّّّد آن، مقاصّّّّد ز

 خوا  در طّّّّالع آن، مطالّّّّّع

 مّاشّّارات ننمّّّّود راهّّّّّّي

 ّاراتّّّّمبشّّّ ز نشّّد ادّش دل

 آن محّّّّص  نداد محصّّّّّّّول

 آن مفّّّص  افّّّّّزود اجّّّّمال

 طلبي شفا شفّّّّّاش، ز کّّّّّي تا

 طلبّّي؟ دوا ر،ّّّزه ی هّّّّسکا وز

 ماني نکبتيان چّّّّّون چنّّّّّّد تا

 يونّّّّّّّّاني کيّّّنچر ی سفره بر

 ليسّي شعّّّّّّف زارّّه به کّّي تا

 ابليّّّّّسي؟ ی کاسّّّّّه ی مانده ته

 نبي فرمّّّّّوده (،1سؤرالمّّّّّؤمن 

 طلّّبّّي؟مي چه ؤرارسّّّطوّّّازس 

 



 ورّّّّنش روز به که جّّّّّّو آن سؤر

 محّشور او با شّّّّّّّّوي که خواهي

 عرصّّّّّّات در که وّّج آن ؤرّّّس

 اتّّّدرج يّّّّّّّابي او اعتّّشف ز

 نّّّک رو او طريّّّّّقّّّّّّت راه در

 کّّّّّّّّن خو او شريّّّّّعت نان با

 است کّّش هّن او در ريف نه راه انّک

 است کّنمبي هن و ورّّّش نه نان آن و

 يّّّالف اتفلّّّّسفه ز چّّّّّّند تا

 يّباف هم به رطّّّّّّف و سّياب وين

 رّّّّبش ميّّّّّان به کردت واّّّّرس

 «عشّّّّّّّر عق » ثبّّّّوت انّبره

 بادت ببّّّّّز ننّّّّّّّّّهاده، سر در

 «ابعّّّّّّّادت هيتنّّّّّّا» انّّّبره

 صّّّّّرف هيوال به دّّش که رّفک  زان

  حرف يّّّّک آن از رفتّّنگ صورت

 بتّّّّّّّّّّوان اين به چگونه تصديح

 الّّّّّّّّوان برود ظلّّّّّمت، کاندر

 است اين آن مطّّّّّّّّّّالف که علمي

 است شيّّّّاطيّّّّّّن فريف شبهه،بي 

 ازيّّّّت اشپي اسّّّّّبه دو دّّچن تا

 نازي؟ اشمطالّّّّّّّّّّّّّعه به کي تا

 است انّّج را وّت که دنّّّّي علم وين

 است انّيون فرّّّّّّّّّّّاي  فرالت

 خرمّّّّگسان وّچ ندّچ تا وّه ودّّخ

 !کسان فرّّّّّّّّّّّالت سر به نازي



 يّّّّّّدينبي غّّّايت ز دّّّّّّچن تا

 چيّّّّني؟ مّّّّه رّّب کتبّّم خشت

 تادهّافّّّّ کتّّّّّّّّّف آن پي درّّان

 خّّّّّّداداده کتّّّّّا  به ّتيّپشّّ

 فويّّّمصط ريّّّّّّّّعتّش به رو يّن

 رترّّّّّويّم ريّّّّقتّّّط به دل ني

 ولّّاص و روعّّّف علّّّّّم ز رهّّبه نه

 (2  رسّّّول و خّّّّّّّدا ز بادا رمتّش

 

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

 ها:پي نوشت 

 

 .خوراک مانده 1ّ

 .113ص صدرزاده، محمد تأليف اسالم، نظر از عرفان و فلسفه ؛2ّ13ص الهدي، ابوا  2ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



 حسابـــــــ حرفــــــ

 !داند قلندري بتراشد سر كه هر نه

 «قمی جواد»

  
 !کردي نصيبم خو  همسفر يه معنوي سفر اين تو شکرت خدايا هفتم: افتاد، بهم که نگام

 ازش خيلي داد. جوا  من به و برداشت اتوبوس پنبره از عارفانه خيلي نگاشو کردم، سالم نشستم، کنارش رفتم

 ود،ب داده جلوه آن به سرمه با که نافذ و زيبا چشاي حنايي، و بلند ريم نداشت؛ کم عرفان از چيزي اومد. خوشم

 تسبيا ،نبف دُرّ و الشمس شرف و فيروزه و حديد تا هرفته عقيح از رنگارنگ انگشترهاي از پر دستي قشنگ، موي

 .هرفت منو هيبتم داشت، کم چيزي يه انگار نداشت، اهه که هم

 طلبيده حررت و باشيم اليح اهه هفت: برين؟! مي تشريف حررت پابوس هم شما آقا حاج پرسيدم: اد  با خيلي

 !ونمبرس آقا دوستان از يکي براي پيغامي بايد باشه،

 کم!دعا سالتما راه، خرر يه با معنوي سفر سعادتي، عبف بابا! هنبيدم،نمي شادي از پوستم تو ديگه که بگو منو

 ساده من...و ري مي مشهد چرا و خواني مي چي و کنيمي کار چه و کبايي اه  که: اين از شد باز صحبت در کم

 .رممي مشهد به نذرم اداي براي و دارم عالقه مذهف و دين به خيلي دانشبوام، قمم، اه  دادم:مي اطالعات همم

 کرد؛مي عو  حرفو فوري و بماند هفت:مي خاصي متانت با پرسيدم مي چي هر طرف اون از

 کرد عذرخواهي ازم شديم، پياده که نماز وقت شد. شف خالصه آورد. در چيزي ازشون شه نمي که بزرها آدم مث 

 .نفره زدهسي و سيصد اول نفر ديگه نباشه حررت خود اهه اون بودم کرده يقين ديگه که من رفت رستوران پشت و

 



 !دعا التماس آقا حاج بخونه! صحرا تو -باحالشو-نماز رفت حتماً هفتم:

 فت.ه مي خودش کرامات از همم کرد، صحبت برام خيلي صحبت، به کرديم شروع دوباره شديم که ماشين سوار

 رد!کمي اشکال بعريشون به و شناخت مي را عرفا يهمه بود، زياد خيلي اطالعاتم بود. لدب خاصّم اوراد و اذکار

 !کنين عبادت منو اونبا تا هه مي قرآن تو خدا که يقيني همون رسيدم يقين به من هفت:مي

 امام خيلي!نباش رساله و احکام دنبال خيلي ندارن! کاري عم  با خيلي باشه، موال محبت ظرف بايد دل هفت:مي

 .بود زماني

 .شناختمي خو  را حررت که اين مث  شدمي جمع چشاش تو اشک اومدمي حررت اسم تا

 قتو هر و داره ارتباط السالم(زمان عليه امام با داشتم يقين ديگه که کرد توصيف برام رو حررت قشنگ آنقدر

 هيچي م،کن استفاده ازش نتونم ديگه من و هبش تموم امشف ترسيدم مي که من برسه! حررت خدمت تونه مي بخواد

 .دادممي هوش فقط و هفتم نمي

 و اوتاد زا يکي همسفر که کنم کم رو دانشگاه بروبچ روي تا قم برهردم بودم منتظر و کردم مي افتخار خودم پيم

 .منفهميد چيزي ديگه و برد خوابم که بودم هوا و حال اين تو خالصه بسوزه! دلتون بودم! ابدال

 داره و هذاشته امشونه رو دستشو روبرويي صندلي پيرمرد ديدم کردم، وا چشمامو تا نشه! قرا نمازتون آقا! !آقا... 

 لف نماز نمازي! چه البته خواندم، نماز بيرون پريدم سريع و برداشتم ام شونه رو از رو حاجي دست کنه.مي بيدارم

 !طاليي

 وا خ هنوز ما عارف همسفر حاجي، نشستم، رفتم کرد، حرکت اتوبوس باال، ماومد تا بودم آخر نفر چون بگذريم،

 !دعا التماس حالم، به خوش کرده، االر  طي شايدم خونده! نمازشو و رفته همه از پيم البد هفتم: بود.

 فتم:ه خونه؟نمي نماز رفيقت اين پسرم! هفت: بود، کرده بيدار خوا  از منو که پيرمرد که بودم فکرا همين تو



 !نکن يفرول پيرمرد! بخوابيم بذار داره! ربطي چه تو به هفت: نشد! بلند کردم بيدارش هرچي آخه هفت: چطور؟

 مراجع اب رسيده! يقين به هفت:مي صبا. نه و خوند نماز ديشف نه بود، نماز بي ما عارف همسفر افتاد دوزاريم تازه

 د...بو بد خيلي علما و

 برا نذري هاه داشت اسرار خيلي ديشف آخه بود. پولم کيف خوشبختانه کردم، نگاه جيبمو پريدم، برق مث  دفعه يه

 محلّمون مسبد جماعت امام حرفاي ياد و خنديدم خودم سادهي همه اين به برسونم! بهم بده داري حررت

 ظاهرشون! نه باشه افراد عم  معيارتون زياده! خال و خط خوش مار نخورين! هول هابچه هفت:مي که افتادم

 :آخه نکنين، قبول داشت، زموني امام ادعاي هرکي

 دوختند دهانم و کردند مهر                آموختند حح اسرار را که آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استفتائـات نظر بزرگان درباره فلسفه
 

 

 :(السالمصادق)علیه امام

 «الفلسفه لِمُنتَحِلي تعساً و خیبةً و فتبّاً»
 

 (.1) اندشده فلسفه پیرو که کسانی بر هالکت و حرمان فالکت،

 
 

 :خراساني وحید العظمي اهلل آيت

 .نشناختيم را السالم(صادق عليه امام ما 

  هايکرده قّّي رفتيّم،نمي آن و اين دنبال شناختيم،مي را السالم( عليه محمّّد بّّن جعفّّر اهر

 مواماندي ناخواه خواه کرديم، نمي هرم را اکسلوفان عرفّّّان هّّاي زباله کرديّّم، نمي نشخوار را يونان فالسفه

 (2  شديم محروم معرفت اقيانّّوس ايّّن از و شديم بيچاره و

 

 اصفهاني ابوالحسن سید حاج اهلل آيت 

 (8. کند استفاده شهريه اين از بکشد زحمت اصول و فقه غير در که کسي نيستم راضي

 و فلسفه هرکس است، اجتهاد یکاروانه جفن» :فرمودند بودند، شده دعوت آن در نبف مدرسين که اي جلسه در

 (4.«)شود مطرح امور این نیستم راضی من قم، برود وواهد می را عرفان

 جواد دسي اهلل  آيت من هذاشت، کنار را فلسفه مرتبه يک اما بود منظومه تدريس استاد اي، بادکوبه صدرا شيخ

 فت:ه بخوانم. منظومه خواهممي هفتم: صدرا شيخ به بودم. خوانده را مقدمات  صدرا( ايشان پيم قبالً ميرسبادي(

 ريدم العاده فوق عبداالعلي سيد هفت وقت چند از بعد کنم.مي پيدا را کسي اما هويم نمي درس منظومه ديگر من

 

 



 درس تمرف هفته چهار يا سه کردم. شروع را منظومه منزلم در عبداالعلي سيد پيم رفتم بود، ابوالحسن سيد آقاي

 خواني؟مي چه که من از کرد،مي سئوال مرتبه يک وقت چند هر آقا مرحوم منظومه.

 سيد دنز هفتم: کي؟ پيم کرد: سئوال ام.کرده شروع را منظومه تازه هفتم: ؟خوانيمي چه که کرد سئوال بار يک

 «.الینفع کثیره و یضر قلیله پسرم:»فرمود عبداالعلي.

 «الينفع قليله و يرر کثيره» باشد. آن عکس مراد شايد

 ردد چه به فلسفه بکم، زحمت تفسير و روايات و اصول و فقه در آقا فرمودند: ابوالحسن سيد اهلل آيت بعد

 (1 خوردمي

 

 :يزدي كاظم محمد سید

 باشد ينا قبي  از چه هر بلکه آن، تعلم و تعليم نيست جايز ضاللت به انبرار خوف با بلکه ظن با فلسفه خواندن

 (1  مذکور خوف فر  با کفار با معاشرت و کفر بالد به مسافرت مث  است چنين

 

 :يزدي كاظم محمد سید

 جايز ]آيا شودمي کار و کسف از مانع که بشود علمي تحصي  مشّغول  اهر باشّد مي کردن کار بر قادر که کسّي 

 يا اشدب کفائي واجف يا عيني واجف علم آن که است جايز او براي زکات هرفتن شّرطي  به بگيرد؟[ زکات اسّت 

 و و عر و رياضّّيات و نبوم و فلسّّفه مث  اهر و تقليدي. يا اجتهادي بصّّورت فقه تعليم مث  باشّّد مسّّتحف

 جايز وا براي زکات هرفتن ندارد دين در فقاهت قصد که کسي براي مستحف. نه اسّت  واجف نه که باشّد  ادبيات

 . نيست

 و فلسفه مورد در قمی حسن سید ووئی، ابوالقاسم سید ووانساری، احمد سید شاهرودی، محمود سید عظام آیات

 .است یکی یزدی کاظم محمد سید نظر با نظرشان و ندارند ایحاشیه ادبیات، و عروض و ریاضیات و نجوم

 

 

 

 

 



 )ره(:مجلسي عالمه 

 خلفاي هايبدعت از مسلمين بين در فالسفه هايکتا  دادن نشر و شهرت و اسالم دين بر جنايت اين

 و السفهف مطالف منظور اين به هاآن اند.بوده دشمن السالم(معصومين عليهم ائمه با که العباس[ بني ]يعني بوده جور

 رفمنص اسالم روشن شريعت از و السالم(معصومين عليهم ائمه از را مردم که دادند رواج مسلمين بين را هاآن کتف

 و نياورند روي محمد آل علوم به تا نمايند فالسفه پيچ در پيچ مطالف مشغول را مردم ]يعني سازند. هردان رو و

 .[هردند فالسفه پريشان افکار سرهرم

 ادشاهانپ از بعري با عباسي مأمون چون که کرده ذکر العبم الميه شرب در صفديّ آنچه دارد داللت مطلف همين بر و

 يونان فکت کتابخانه و مخزن که کرد طلف هاآن از ّ باشد قبرس جزيره پادشاه که برم مي همان ّ کرد صلا نصاري

  .نداشت خبري آن از کس هيچ و بوده جمع ايخانه در هاکتا  آن و ّ بگذارند او اختيار در را

 تمامي نمود، مشورت ايشان با و کرد جمع دانستمي نيکو رأي صاحف که را خود خصوصي دوستان پادشاه پس

 را کتف اين فته که هاآن از نفر يک مگر نفرستد او نزد و نگذارد مأمون اختيار در را کتف آن که دادند رأي هاآن

 دولت هیچ داول فلسفه( )یعنی علوم این زیرا [شودمي تمام هاآن شکست و ضرر به کار اين ]چون بفرست ايشان نزد

 (8.)است کرده ایجاد هاآن علماء بین در اوتال  و کشانیده فساد به را هاآن که آن مگر نشده شرعیه

 

  )ره(:مجلسي عالمه

 خالد کرد ترجمه عربي زبان به را فالسفه[ ]کتف يونانيان هايکتا  که کسي اول که است اين مشهور

 .بود معاويه بن يزيد بن

 

 :ثاني شهید 

 رامح مطلقاً هاآن از بعري که ماند باقي ديگري علوم فرمايد: مي علوم اقسام با  در المريد منيه کتا  خاتمه در

 در شک پيدايم موجف که عملي هر کلي بطور و فلسفي مسائ  از بعري و بازي شعبده سحر، علم مانند است

 (2  است حرام شود انسان

 

 

 

 



 :بهائي شیخ

 شروع ندع يقول حاله لسان قريف فعن الفلسفيه الفنون افاده في اوقاته صرف و الدينيه العلوم مطالعه عن اعر  من

 .ماندمي زنّار و بت من از و ميرم مي کنون بودم ستد و داد در اسالم با عمر تمام االفول: في عمره شمس

 دهفاي در را خود وقت و کند دوري ديني علوم مطالعه از که کسي فرمايد:مي خود کشّکول  در بهائي شّيخ  ترجمه:

 يد:بگو که است نزديک حالم زبان رود، مي پايان به رو عمرش خورشيد که زماني در بگذارد فلسّفي  فنون دادن

 (13  ...بود ستد و داد در اسالم با عمر تمام

 

 (:رجال)صاحب مامقاني عالمه  

 قاطع دلّها با و بنردازي دينت اصول به که است اين است واحف تو بر که چيزي اولين فرمايد:مي فرزندش به خطا 

 .نيستي هدفبي حيوانات مانند تو که زيرا کني محکم را اوليائم و انبياء و خودت خالح به يقين و اعتقادي هايپايه

 دیداًش را فو بلکه کنی مراجعه علم دو این هایکتاب به و بروی فلسفه و کالم علم دنبا  که نیست این من غرض

 اهل ار فو بسا چه که هست ایفریبنده مطالب کتب آن بین در چون برسی( کما  به که این از )قبل کنم می منع

 هبلک کند، می منع علم دو این به مراجعه هرگونه از که هست السالم(بیت)علیهم اهل از حدیث حتی کند می جهنم

 (11) .تاس آن مانند و مجلسی)ره( مرحوم عقاید کتب به مراجعه من غرض

 

 :كاشاني فیض

  زا  سرور، آن بيت اه  تابع و حديث و قرآن مقلّد بلکه متکلّف نه و متصوّفم نه و متفلسف نه و متکلمم نه

 و بيت اه  حديث و مبيد قرآن سواي ما از و کنار[ ]بر کرانه بر و ]بيزار[ ملول اربع طوايف افزاي حيرت سخنان

 .کنممي تکرار که دوست حديث اال برفت، من ياد از همه امخوانده آنچه بيگانه، نباشد آشنا دو بدين آنچه

 

 :كاشاني فیض

ّّي که اندکرده همان قوم اين ّّت دينيّه علوم از بعر ّّودنمي يافت حديث و قرآن در که هس ّّفه کتف از و ش  اي فالس

 ستا قرآن يا حديث جهت از نه قصور و خل  که دانند نمي مسکينان رفت بايد آن پي از دانست توانمي متصّوّفه 

 (.12  است ايشان ايمان درجه در قصور و فهم در خل  بلکه

 



 :راوندي قطب

 راوندي طفق تأليف است[ فالسفه ضدّ بر ]که الفالسفه تهافت کتا  هويدمي خودش فهرست در الدين منتبف شيخ

 .است

 

 :شاذان بن فضل

 .است «فالسفه بر ردّ» کتا  شاذان بن فر  هايکتا  جمله از هويدمي نباشي

 

 :غروي هزارجريبي آقامحمدباقر

 دستب در تالش به را( العلوم  بحر را او کنممي توصيه فرمايد:مي نوشته بحرالعلوم ره( عالمه به که اياجازه آخر در

 دور و م(السّّالمعصّّومين عليه بيتاه  احاديث نمودن منتشّّر در تالش مخصّّوصّّاً اخروي عالي مقامات آوردن

 لوهج زيبا که فلسّّفي علوم در را خودش هرانبهاي عمر مبادا که اين و دنيوي پسّّت هاي عالقه و تعلّقات انداختن

 آ  را آن تشنه شخ، و شد خواهد ناپديد سرعت به که است سرابي مانند فلسفي علوم زيرا نمايد صرف شده داده

 (.18  پنداردمي

 

 (:خوئي)ره العظمي اهلل آيت 

 آيا و ؟است الزم دارد آراء تبادل و بحث ديگر عقايد و اديان با که ديني علوم طلبه براي فلسفه آموختن آيا سؤا :

 بهامر مقدمه عنوان تحت را فلسفه شودمي آيا و هست؟ کفائي وجو  وظيفه اين انبام در ديني علوم طال  براي

 لزومي هم اهر و ها؟اين دوي هر براي مقدمه يا دين از محافظت براي ايمقدمه که اين يا دانست ازمنکرنهي و معروف

 کسي چه بر فلسفه آموختن چنينهم ندارد؟ ايفايده هيچ يا دارد ايفايده آن آموختن اصالً آيا ندارد طال  براي

 اصول حيا(ص و  کام  فهميدن که کنيم فر  اهر و دهيد( توضيا کام  بطور را قسمت اين پاسخ  لطفاً نيست جايز

 هست؟ آن انيهمگ آموختن براي ترجيحي صورت اين در آيا باشد فلسفه دانستن بر متوقف آن ابوا  از بعري يا فقه

 است؟ خو  باشد داشته درخشاني آينده انشاءا... است اميد که اي طلبه براي فقط که اين يا



 فقه ولاص و دين اصول خالل در بلکه لسفهف آموختن بر باشد متوقف چيزها بعري که نشده روشن ما براي جواب:

 نه راه و است حرام شود همراه آن آموختن اثر بر که ترسد مي اهر و . اندکرده اشاره آن به است الزم که مقداري به

 (.11  العالم واهلل ندارد مانعي نفسه حد في

 

 (:تبريزي)ره اهلل آيت 

 (.11  نيست جايز او براي آن امثال و فلسفه تعلم دهد مي ضالل و انحراف خوف که کسي

 

  ( :بروجردي)ره اهلل آيت 

 باشند نکرده محکم کامالً را خود ديني اعتقادات پايه روايات و آيات از که مادامي دينيه علوم طال 

 (.11  بنردازند عرفان و فلسفه علوم تحصي  به نيست جايز

 

  )ره(:خمیني امام

 به هم آن هفتن، فلسفه همه اين از بودم حوزه سرپرست و رئيس و بروجردي ره( آقاي جاي هم من اهر

 .کردممي مسئوليت احساس علني کامالً صورت به و زيادي اين 

 تندهس مستعد که ايعده هم آن کنار در البته است دینی علوم و ففسیر و حدیث و اصو  و فقه برای حوزه وضع

 دشمن برابر در بتوانند و بکند هاآن ديني علوم به کمک که بخوانند معقول ... شرايط حفظ با ها روز اين مخصوصاً

 رد هم آن فلسفه هايکتا  نشر و چاپ و بحث و درس از صدا و سر همه اين و وسعت اين با نه ولي باشند مسلا

 !!حوزه

 

 (:خمیني)ره امام

 (12  هستند کم نشوند منحرف که بطوري دارند فلسفه خواندن براي شايستگي که کساني

 

 

 

 



 :گلپايگاني صافي اهلل آيت 

 هاحوزه در ديگر علوم و حديث و تفسير و فقه مانند آزاد بطور مصطلا عرفان و فلسفه تدرّس و تدريس

 تشويح و هابرنامه اين اجراي و است خطرناک بسيار دانشگاهي و حوزوي دروس برنامه در آن دادن قرار خصوصاً و

 مدرس ، است مسئول خودش که اين بر عالوه شود همراه هاحوزه اين در کسي اهر و نيست توجيه قاب  آنان تأييد و

 (.13  بود خواهند مسئول نيز استاد و

 

 :ايخامنه اهلل آيت 

 ندارد کالاش شودنمي اشديني اعتقادات در تزلزل باعث که دارد اطمينان که کسي براي فلسفه تحصي  و يادهيري

 (.12  است واجف موارد بعري در بلکه و

 

 :(01) شیرازي مکارم اهلل آيت

 و باشد تههرف فرا کافي قدر به را اسالمي عقايد قبالً انسان که اين نخست ندارد، اشکالي شرط دو با فلسفه خواندن

 .بخواند متعهدي استاد نزد که اين ديگر

 

 :شاهرودي محمد سید اهلل آيت 

 است ممکن اردد اي پيچيده مسائ  فلسفه چون نخوانند فلسفه است بهتر هستند ضعيف استطاعت از هنوز که ها طلبه

 را داتاعتقا يا احکام ي حقه موازين از انحراف امکان و شده مبتال ترديد و شک به نتيبه در کند هرم نتواند طلبه

 .است آور نکبت فلسفه که است مشهور و دارد

 

 

 

 

 



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

 ها: نوشت پي

 .61 مفضّل، فوحید ؛ 25/3 بحار، ت1

 .(السالم )علیه صادق امام شهادت مناسبت به وراسانی وحید العظمی اهلل آیت س نرانی ت7

 .64 ص اصفهانی، موسوی جعفر سید فهلیف جاودانی، حیات ت3

 .67 ص همان، ت4

 .67 ص همان، ت5

 .14 س ،341 ص متفرقه، القصوی،مسائل غایة ت6

 .1 مسئله ،6 فصل زکات، کتاب ،7 ج الوثقی، عروة ت2

 . جمادات و معادن باب آور ،112 ص ،52 ج بحار، ت1

 . 326 ص ،3 ج نعمانیه، انوار ،311 ص المراد، منیة ت1

 .کشکو  از نقل به ،154 ص فلسفه، ذیل ،2 ج البحار، سفینة ت11

 .عبهک مولود انتشارات ،12 ص او ، فصل الرشاد، مرآت ت11

 .االنصا  رسالة ت17

 .157 ص ،2 ج البحار، سفینة ت13

 .1711 س ،1 ج النجاة، صراط ت14

 .1711 س النجاة، صراط و استفتاء ت15

 .43 ص الهدی، ابواب ت16

 .311ص دوانی، علی فهلیف بروجردی، اهلل آیت زندگانی ؛33 ص ،5 ج رجایی، غالمعلی ومینی)ره(، امام سیره از هایی برداشت ت12

 .311 ص دوانی، علی فهلیف بروجردی، اهلل آیت زندگانی ؛174 ص عرفان، و فلسفه در گرشین ت11

 .1375 س آن، آداب و فعلم و فعلیم فصل فارسی، استفتائات ت11

 .وصوصی استفتاء ت71

 

 

 

 

 



 معرفي كتاب

 

 اي از معادبحثي پیرامون مسأله * 

 سيدج فر سيداندر محضر استاد جوادي املي و استاد 

 گرداورنده: استاد مهدي مرواريد

 

 

 * تنزيه المعبود في الردّ علي وحده الوجود

 تأليف: سيد قاسم علي اآمدي

 

 

 

 * پاسخ به شبهات معاندين

 در گفتگو با ايت اف زاده

 آاي شيخ علي صافي اصفهاني

 تهيي و تنظيم: مرکز فرهنگي جامع اصفهان

 

 


