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 حاج شیخ علی معجزاتی االسالم ةحج

 
 
 
 

کنند و ما در مییالد چه می 7دانید نصاری در میالد حضرت مسیحآیا می
 کنیم؟پیامبرمان چه می

بسیاری از ما در سال روز تولد فرزنیداناان شنینی  یر چنید کوچی  
ی میا کنیم، آیا میالد ر بران دینی ما که حیات واقعی و سعادت ابدبرگزار می

ی سال روز تولید فرزنیداناان، زیبیا و یییری   ا دارد، به اندازهبستگی به آن
و  6نیست؟!!  فد م ربیع االول روز والدت با سعادت حضرت خیاتم االنبییا 

ی درخنیان آسیاان والییت و نیز میالد مسعود فرزند دلبندش ینای  ستاره
حضرت  -ناطق ی شعفری اثنی عنری ، امام بحقرئیس مذ ب حقه -امامت 
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مضیاعف  یبا یرافت ،باید، که روز بسیار یریفمی 7شعفر ب  محاد الصادق
 و یکی از چهار روزی است که در تاام سال به فضیلت روزه ماتاز است.

بیایید عشق و عالقه و والیت خود به رهبران عزیز و بزرگوارماان را 
ربیع االول شاد  در ایام والدتشان، اظهار کنیم. بیایید در روز بزرگ هفدهم

 باشیم و شادی کنیم و شعائر اسالم و تشیع را زنده نگاه داریم.

 
با برگزاری مراسم شن  و سرور، عبادات خاص، ا دا   دایا، پویییدن 

 ای نو و زیبا، تعلیم، تبلیغ و ترویج معیار  آنیان، ییرکت در مسیالس لباس
 ا، ننر انسام سخنرانی ا، میالد ا، یاد کردن کودکان و نوشوانان، صدور پیام

 ا و مقاالت، اشرای سرود ا، انناد ایعار، عیدی دادن و وقت گذاییت  کتاب
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به ایی  انیوار  ،و امثال آن قدم خود و دیگران را در صراط مستقیم تثبیت کرده
 تر یویم.مقدسه، نزدی  و نزدی 

 ای نورالصادق منتنر ییده بحاداهلل تعالی تاکنون  نت یااره از مسله
 ییا و مییورد اسییتقبال و اسییتفاده اقنییار مختلییف تحصیییز کییرده از حوزه و

ی کسانی که ای  مسلیه را از  اه  ای سراسر کنور قرار گرفته است.داننگاه
 ا که میا را میورد  ا و داننگاهخوانند، علاا و مراشع تقلید و اساتید حوزهمی

ه ما را یاری فرمودند، اند، و نیز کسانی که در ای  راتحسی  و تنویق قرار داده
در واقع  ر کدامنان به نوعی در تحقق ا یدا   ،کنیمتنکر و سپاسگزاری می

ای  مسله، که رساندن و تحکیم و اشرا و توسعه و ابقا  فر نگ قرآن و عترت 
 اند.است نقش دایته

های مجموعه دارالصادق اصفهان و از ی فعالیتخط مشی ما در همه
تقویت و خدمت به مکتب قرآن و عترت و مبارزه جمله مجله نورالصادق 

به راستی اگیر اسیالم چییزی  ییر از گذاران است. گران و بدعتبا تحریف
در حیدی   6ی آن یعنی نبی مکرم اسالمقرآن و عترت بود، صاحب و آورنده

تر اسیت،، آن را بییان ثقلی  )که در نزد ییعه و سنی صحت آن از روز روی 
بینیم آن حضرت اسالم را منحصر کرده به ای  دو ی که میفرموده بود. در حال

 بها و ال یر.ثقز گران
 ای بنری را در عیر  قیرآن و عتیرت قیرار  ا و مکتب ا که مرامآن

د ند به  ر صورت و با  ر گرایش و ا ز  ر فرقه و در  ر لباس و با  یر می
 تند.نام که بایند، به حکم ای  حدی  متواتر، مسلاان واقعی نیس
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باه دارالصادق اصفهان غیر از کتاب خدا و خاندان وحای کیای را 
شناسد و در مقابل هیچ فرد و هیچ مرام و میلکی خضاو  و نمیرسمیّت 

کند. زیرا این است و جز این انقیاد نداشته و سرسپردگی و خاکیاری نمی
بها و دارالصادق دین خدا منحصر است در همین دو گوهر گرانکه نییت، 
کناد و ان را فقط به همین شاهراه هادایت و خوشابیتی دعاوت میهمگ

 کند.فشارد و همه را در حد توان کمک میدست همه را در این راه می
نه با فلیفه و فالسفه کاری دارد و نه باا عرفاان جادای از قارآن و 
عترت و نه با عارف نمایان و نه با هیچ فرد و هیچ راه دیگری، هماه ییاز 

 .دیگر هیچترت است و او، قرآن و ع
ی قرآن و عتیرت از  ایه هکنیم که ما را به وسیلو خدا را ثنا و یکر می

نایا و ییاگردان بیگانگیان و البته شا الن و گارا یان عار  نیاز کرد.چیز بی
ای اختراع کیرده روشی  معار  بنری و کسانی که روش و مذ ب و سلسلهم

ی کنند ولی پاسخ ما به  اهکرده و می  ا گرایش دارند با ما مخالفتیا به ای 
  ا ای  است که:ای 

اّنــی عـلــی یقیـــن               
 روحــی فـدًا للـّدیـن

من وهب العمر للباری               
 لیــس مـن االمــوات

 و  الــّذلـّـة هـیــهات

ای  یااره،  ازمان با ای  دو میالد زیبای آساانی، نور صیادق دیگیری 
پذیری و تسلیم مطلق در یود. آگا ی و حقست که خدمت عزیزان تقدیم میا

 ییا و برابیر ثقلیی  را از خداونیید متعیال بیرای  اگییان خواسیتاریم.  اکاری
 ی منّت پذیراییم.تذکرات یاا را به دیده
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 آیت هللا حاج سید حسن فقیه امامی

 
 
 
 

 اشاره
کو ی عظیم  ازسیاایی نورانی و ملکوتی 

ز علم و حکات و معرفت اما کتوم، صیبور و ا
ادعا، با سکوت و گذیت و با قلبی مطائ  بی

و آرام چونیییان اقییییانوس آرام، از آن سیییوی 
ی و سیینه  ای عیالم، یخصییتی کیه علیم و تقیوی را در  یم آمیخیتوادی

 .ید 7اش  وسگاه پرواز کبوتران مکتب نورانی امام صادقسوخته
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، عیالای «حاج سید حین فقیه اماامی»حق  ی نامدار آیت کبرایعالمه
است کامز و فقیهی است شامع، به  نگام سکوت ناادی است از آرامش ی  
بحر عایق، که گنج  ا و لؤلیؤ و مرشیان در بیر دارد و بیه  نگیام سیخ ، از 

 صالبت ی  بحر مواج حکایت می کند.
طالبان حق و سیاای صالبت و معرفت را دعوت می کنیم تا به قسیات 

 سپارند. وم از سخنان حکات آمیز ای  عار  و حکیم قرآنی، گوش شاند
 

* * * * 
 

 سؤال: آیا بین دین و ملت و مذهب فرقی هیت؟
 ا را یود، آن ا پیروی می ای الهی از شهت ای  که از آنبرنامه جواب:

و « ملیت»د د، آن را  ا را به یکدیگر پیوند میو از آن شهت که انسان« دی »
 ا رشیوع شهت که مردم بیرای تیامی  سیعادت خیویش بیه آن برنامیه از آن
 گویند و به تعبیر دیگر:« مذ ب»کنند، آن را می

دی  را به خدا و ملت را به انبیا  و مذ ب را به کاریناسان دینی نسیبت 
 گویند دی  خدا، ملت ابرا یم و مذ ب شعفری.د ند. مثالً میمی

 
 یییت؟ سؤال: انگیزه و علل پیدایش دین

اند در ایی   ر ی  از دانناندان به تناسب تخصصی کیه داییته جواب:
پیایگی اند. برای اطالع کافی به آن نظریات و بیزمینه نیز نظریات فراوان داده

  ا به کتاب )انگیزه پیدایش مذا ب، مراشعه ناایید.آن
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 آنچه برای ما مهم است شواب ای  سؤال از دیدگاه قرآن کریم است.
سییوره روم بییه اییی  صییورت بیییان  30یییت را قییرآن در آیییه واقع

ْم و َجهوَكأأَِ ْ يأأ ْحنِْ ًَْ فِطأأَ  ْفَّللوأأَ َ     ْ »دارد. مییی
َ
َفأأق

   تأأ ْ َفَّلَلأأَ      أأَََ ََْيفأأاوَت   َِ ََلوأأْ نَِ ْ  َيوأأ ْ 

َو أأَ َت 
َ
َْأأِ       ْ  َذ ْ أأَِ   أأ ْحنِْ   وَِّأأفحْْ  َج َِ

 «    ََْ َِ َنعوَيْمونَ 

رید به دینیی کیه خیدا سرییت میردم را بیا آن آفریید. ت یییر و وو آر»
دگرگونی در آفرینش خدا نیست. ای  است دی  خلز ناپذیر، ولی بینتر مردم 

 «دانند.نای
کنید. دیی  بیا قلیم خلقیت بیر دی  از نهاد ناخودآگاه بنیر تیراوش می

 ی دل نویته یده و در اعااق یعور باط  و سیرّ میایر انسیان نقیشصفحه
 بسته.

دی  در نهاد آدمی به طور طبیعی آفرییده ییده و بیا خاییره و سرییت 
انسان عسی  گردیده است. ندا ای باطنی اوست که آدمیی را بیه گیرایش بیه 

 کند.مذ ب دعوت می
ی خفتیه، مبعیو  پیامبران الهی نیز به منظور بیدار کیردن  ایی   رییزه

 د ند.ار میگردند و  ای  احساس درونی را پایه و اساس قرمی
ای  که، دی  نیز  اچون عنق بیه کایال، تیرس از نامالیایات،  خالصه

 ا از  رائز و عواطفی است، کیه  ریزه شنسی،  ریزه حبّ ذات و دیگر  ریزه
از بدو پیدایش انسان با او بوده و تا سرانسام  م با او خوا د بود. نه ای  که از 

 ن سرایت کرده باید.زندگی اشتااعی، اقتصادی و شنسی بنر به درو
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 ادامه دارد ...
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 مرجع عالیقدر شیعه

صافی حاج شیخ لطف هللا آیت هللا العظمی 
 گلپایگانی

 
 
 
 

متأسفانه لفظ عرفان و عارف در عصار 
ما مورد سوءاستفاده و منحرف کردن ماردم 
از تعالیم واضح دین شده است. اطالق ایان 
د لفظ بر هر میلمانی که معرفات باه توحیا

خدا و سائر عقائد حقه داشته باشاد جاائز اسات هار کات از تعاالیم و 
های قرآن و حدیث بیشتر اطال  داشته باشد عاارف و باا معرفات هدایت
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است و هر کت در خلقت آسمان و زمین و آیات الهای و عجائاب عاالم 
شامار بار علام و قادرت و آفرینش و عظمت و وسعت عالم و دالئل بی

 ر کند علم و عرفانش بیشتر است.تر فکحکمت خدا بیش
 فْ  خوأأْت َ  جَ   ْلوَروضْ  جَ    س أأَمََج  ْ  َخيوأأ ْ  فأأ ْ  ْإن  »

  ْلوَ وَلَبْ  ْلْحْتجو  ْ  ََِتَنَ       ا َت رْ  جَ     فوِْ 

 َْيأ َ  جَ  ْمْعأوًط  جَ  ْمَفمطَ    َ  َنذوَْْ جنَ     ْذنَِ 

 جَ    ْ   س أَمَجَ  َخيوأ ْ  فأ ْ  َنَتَِك أأْ جنَ  جَ  ْهْ وْبْك و 

 سْألوََََََِ  َبأَِْ ط  َهأََذ  َخَيِّوأ َ  َمَ َرب َ َ  ْلوَروضْ 

 1«    َرْ  ََْذ بَ  َفَِّْ َ
 تفکر در خلق و تفکر در فنا  دنیا  اه عرفان بخش است تفکر در خیود

 ا اسرار وشود انسان کیه  نیوز  یم انسان در چنم و گوش و بینی و میلیون
 است. بخشبینترش نایناخته است  اه معرفت

تومیحات قابز ذکر اسیت: برخیی از کسیانی کیه مکتیب بیه اصیطال  
گوینید، و کنند عرفان را در برابر فلسفه، علم میخودیان عرفان را تعریف می

گویند موموع فلسفه خوانند و در فرق آن با فلسفه میعالم به آن را عار  می
از ذره و  مطلق وشود است از وشود خدا تا  ایه موشیودات تیا ذره و کاتیر

رو  و شسم و عرش و کرسی و ش  و انس و مالئکه و...، که البته بر مبنیای 
اصالة الاا یه وشود مفهومی انتزاعی از تحقق  اه و صادق بیر  ایه اسیت و 

در ذوات اییا  متاایز الحقیقه اسیت  اصالة الماهیهبح  قائز به 
ه وشیود موشیود و بنا بر مبنای اصالة الوشود و ای  که  ر چه وشیود دارد بی

است )بلکه موشود  اان وشود است و حقیقی است، مثز نور ذات تنیکی  

                                                           

 .191ج  190ْم  ن، آنَ  . سوره آل1



 

 

16 

و تاایز مصادیق آن به مراتب و وشوب و امکان و ییدت و میعف اسیت و 
 یا واشیب بنابرای  الزم یود  اه موشودات از باری تعالی و به اصیطال  آن

ک داییته الوشود و کز عالم امکان و ماکی  الوشیود در حقیقیت ذات اییترا
 بایند و به طور مطلق متبای  بالذات نبایند.

ییود و موافیق نای 1«ء   ش َ  ََْم وْياْ  َ فوسَ  »»در نتیسه با مفاد مثز 
یود ی که از آن به طور مطلق نفی مثز خدا میی عظیاهمفاد ای  شاله کریاه

« لیس کمثله شیء فی ذاته وصفاته ونعوتـه»و 
کمثله شـیء فـی صـفاته لیس »ییود و باید، مقید میمی

السالیه  یرییت و گردد، به  ر حال از ای  بیان اگیر چیه فیمی« ونعوته
 یا در حقیقیت یود ولیی  یرییت آنم ایرت بی  خالق و مخلوق استفاده می

ییود بلکیه مااثلیت ذاتییه از آن مفهیوم وکنه ذات به تاام معنی فهاییده نای
عینییت آن  حیدت مصیداقی ویود مع ذل  در فساد مثز ای  که قائز به ومی

باید و ای  که کسی بگوید وشود حقیقت واحد نامتنا ی است کیه بایند نای
یود و سائر اییا  از عرش و کرسیی و از آن تعبیر به اهلل و واشب الوشود می

ییوند زمی  و...  اه مراتب وشودی  اان وشود نامتنا ی و واشد یارده می
است و دارای دو مصداق متبیای  بکنیه ای  با موموع فلسفه که مطلق وشود 

 باید سازگار نیست.ذات می
گوینید و مصیداق اما موموع به اصطال  علم عرفان را وشود مطلق می

گویند که بیه عکیس دانند، و کسی را عار  میواحد آن را خداوند متعال می
کند نه  یر او، کند از وشود مطلق بح  میحکیم که از مطلق وشود بح  می

                                                           

 .11. سوره شوری، آنا 1
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رای  تفکر در آیات خدا و خلق آساان و زمیی  و اخیتال  ییب و روز و بناب
 فأ ْ  جَ  نظر در آثار علم و قدرت خدا که با تاکید در آیات قرآن مسید مثز

َِْْسأأك ْ  فأأ ْ   ْحيوْمأأوْمْ فَِ و جَ  َء َنأأَ     ْلوَروضْ 
َ
     

َ
  

 » ج م ِ  1« َفَ َْلوْصْ جنَ 
َ
ْبأِْ  ْإ أ َ  َن ْظْ جنَ  َف َ      ِو

 ْإ أ َ  ْرْفَعأ ووجَ  ََفوأفَ    س أَمَءْ  ْإ أ َ  ْخْيَِّ ووجَ  فَ ََفو 

بیه آن تر ییب ییده و معرفتیی کیه از آن  2««َْْصأَل و  ََفوفَ    جوْتَبَلْ 
دانند و تفکر در ای  آیات و نظر در ملکوت آساان یود عرفان نایحاصز می

گوید نیسیت عرفیان و و زمی  چون نظر در وشود مطلق که مدعی عرفان می
باید. ای  عرفان که قائز به وشیود مطلیق بایید کیه مصیداق آن فت نایمعر

منحصر به فرد و مقتضای اطالق آن وحدت و نفی کثرت است از قرآن مسید 
یود. اصز وشود حقیقی وشود کیه امیر انتزاعیی و روایات معتبر استفاده نای

طلق نباید مورد انکار بسیاری از به اصطال  محققان و حکاا است، و وشود م
که  اه باید یا  اه او بایند یا  اه، مراتب وشودی او بایند نسبت  اه بیه 
او نسبت امواج به دریا وحرو  به حبر، و )سه نگردد ابرینم ار او را / پرنیان 

ییود، خوانی و حریر و پرند،، ای  معانی از قرآن مسید و روایات فهایده نای
م متکلایی  و متنیرعه و و  اان منرب و اصطال  وحدت وشود را که اعال

هایچ یاک از اساماءا  د ید. پذیرند ننان میمؤمنی  به کتاب و سنت نای
الحینی مفهوم وجود مطلق را ندارند بلکه همه بر خالف آن داللت دارند، 

ها را اسماء وجود مطلقی که خاود تصاور کارده و اگر کیی بیواهد آن
ها بنماید و الف صریح آنبداند باید همه را حمل بر خالف ظاهر و بلکه خ
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وارد سین از هویت وکنه شود هر یند بگویند کنه وجاود نیاز ناامعلوم 
 است.

عار  حقیقی کسی است که به کز اساا  و صفات و نعوت الهیه که 
قرآن کریم و روایات صحیحه و ادعیه معتبره بر آن داللت دارند تصدیق دایته 

 اه را مخلوق و او را رازق و باید و مؤم  باید و او را خالق و خودش و 
خود را مرزوق و او را قا ر و خود را مقهور و او را رحاان و رحیم و خود 
را مرحوم و او را مال  و  اه را مالوک و... و او را  یر  اه و  اه را  یر 

و سیر در راهی که منتهی به انکار واقعیت و حقیقت این عناوین او بداند 
یار ضعیف باشد عرفان نییت و جهل است. سیر شود اگر یه در حد بیمی

گردد و متحقق را فقط وجود در راهی که منتهی به نفی همه اشیاء می
مطلق که اقال وجود هویتی به این معنی محل اختالف حتی بین ارباب به 

دانند عرفان نییت، و معرفتی که از طریق کتاب اصطالح معقول است می
 و نهج البالغه و صحیفه کامله و... حاصل و سنت و وحی و ارشاد امناءا 

عرفان و معرفت  نشود و نصوص، آن را نفی نماید عرفان و معرفت نییت.
 جَ    ْلوَبوَصَرَ  ْن وْركْ  ْهوَ  جَ   ْلوَبوَصَرْ  َْ وْرَْاْ  ِ   »خدا 

ج ) َا مَتجب ِْ  1«   خوَتْبف ْ    ي َّلْلففْ  ْهوَ 

ج ً    عِّول کمَ هو مَتجب ِْ   عفون( ج )هو 

 َمَ َنعوَي ْ » ج «   فس کم يا شیء» ًِ ( ج 

َ  َ  َِْ   ََحتوْمِْ 
ْ
 َمَ جَ   ْلوَروًََمْ  ََْغفضْ  َمَ جَ   

 َخَئَ ةَ  َنعوَي ْ » ج  3«خأأي  کِح شیء» 2«ََزوًَ ًْ 
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َْوفِْ  و ال اله اال  و وحده  1«   ص ْ جر َْختوْف  َمَ جَ    ْلو
رآن، خدای اسالم، خدای نهج باید و خالصه خدای قالیری  له و... می

بخش، با وشود مطلق البال ه و ای   اه روایات و ادعیه توحیدی معرفت
باید و عار  و عرفان اسالمی و قرآنی را نباید به ای  عرفان متحدالاعنی نای

 اصطالحی و مبتدع و ملتقط ایتباه ناود.
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 عالمه محقق
 آیت هللا حاج سید جعفر سیدان

 
 
 

 هاشار
 

 ی عشق ز من مست مپرسصفت باده
 ذوق این می نشناسی بخدا تا نچشـی

می معار  قرآن و عتیرت را بیه طالبیان 
پیروان حکایت و  و سالکان طریقت و حقیقت

معرفت ساقی ی بلند نیز به پیروان نورانی قرآن و عترت و صراط حق از قرینه
ی حیق اییت کبیرو  واص بحار ثقز کبیر و اکبر، از بیت نبیوت و رسیالت، آ
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که خود نیوری اسیت از ییعاع انیوار عتیرت نبیی  «حاج سید جعفر سیدان»

 ی نشناسی بیدا تا نچشیذوق این مِ نااییم.تقدیم می 6مکرم
 

* * * * 
 

ی بح ، باید توشه دایت که ما موشودی ماتاز در خلقت در مقدمه
رات  ستیم. انسان موشودی است که در ارتباط با ای  موشود خداوند تعبی

ْون   » بلندی فرموده:
ِْ ََِّو ًوَس

َ
 1«َ َِّ و َخَيِّوَ َ  ِوَسَََن فْ   

 گیری کردیم.اندازه ،گیریما ای  انسان را در بهتری  اندازه
ینش ای آفریدیم، که در بهتری  شهت و کیفیت آفریعنی انسان را به گونه

 نگیز.اانگیز و حیرتاو را قرار دادیم. پس انسان موشودی است بس یگفت
ای معاولی در خلقت است اما با ایی  حیال وقتیی ی سیب دانهی  دانه

د د و به  ا مییود میوه و میوهکند و یکوفا مییود، پرورش پیدا میبذر می
ه بیی گندم را  یر چیه دسیت علیم دانه»تعبیر استاد مرحوم آیت اهلل قزوینی: 

تیوان گفیت نایبررسی پرداخته و از آن خصوصییات و آثیاری فهاییده بیاز 
فهایم خیواص دیگیری ی آن بسته یده و  رچه پیش روییم بیاز مییپرونده
 «دارد.
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انگیز دارد که تری  موشودات، انسان است که استعداد یگفتپس عالی
تر از ی کائنات برتر و در  یر ای  صورت پستاگر پرورش پیدا کند از  اه

سوََِِ سََ» اه خوا د ید. 
َ
 . 1«ْفْيفَِ ْث   َرًًَوَََْه  

 ونیم با توشه به ای  مطالب خیلی حیف است که به  ای  مقدار اکتفا ک
ر ایم و بسیااگر فقط به فکر خوردن و خوابیدن و یهوت باییم خیلی بیچاره

  ه دیکایم. پس بساست از ای  استعداد ای درونی بهره ببریم چرا مرر کرده
 ی کهان برسیم. آن عرفانما در ای  شهت خیلی تأکید کرده و باید به عرف

رده کسعادت انسان وابسته به آن است و دی  ما  م در موردش خیلی تأکید 
 است.

و مـن لـ  ...  »فرمایند: می 7حضرت امام موسی ب  شعفر

َیر زیادة فی نفسه فهو الی النقصان و مـن 
کان الـی النقصـان فـالموت ٌیـر  لـه مـن 

 «الحیات
ه.  ر که روز دوم بهتیر ییده  ر کس دو روزش مساوی است مرر کرد

 باید، مورد  بطه است و  ر کس روز دوم بدتر یده باید، ملعون است.
و  ر کس که زندگیش بگذرد اما احساس ترقی نکند و حیس نکنید در 
شهت تکامز است طبعاً در شهت تنزل است و ای  چنیی  یخصیی  یر چیه 

 زودتر بایرد، به نفعش است.
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ه بیمصیبتی مثز ای  مصیبت نیست که انسیان فرمایند:  یچ می 7امام باقر
المصیبة لعستعانتک بالضـ  »ومع موشودش رامی بایید 

 «و رضاک بالحالة التی انت علیها
ر.  یچ مصیبتی ای  شور نیست؛ حتی مرگ پدر و مادر و فرزند و... و فق

 ا اگیر انسیان تکلییفش را انسیام د ید رحایت ی ای  مصیبتچون در  اه
شیز   قر گرفتار ید و به گناه نیفتاد و تحاز کرد در قیامیتیود. اگر در فمی

 رود.یاولی  گروه است که به بهنت م
 ابوذر از پیامبر پرسید: اولی  گروه بهنتی آییا متقیی   سیتند؟ حضیرت

 «نه بلکه متقینی که فقیر  م  ستند.»در شواب او فرمودند:  6محاد
اسیت ایی  عامیز اما اگر انسان گفت،  ای  که  ستم برای می  کیافی 

 یود. پس باید  ات کنیم و در درشات تکامز حرکت کنیم.توقف می
ْمأِو ْإَ َمأَ  َََأَ َبٌَأأ   » :گوییدی عرفیان میقیرآن دربیاره

ْهْكأأ و إَِْه  َج ًْأأ      ْنأأوًَ  ْإ أأ َ   مْحأأ وْيك ْ     ََ َمأأَ إَِْ
َفَمأأِ َأأَََن َن وْهأأو و ْ َِّأأََء َربْحأأْا َفيوَفعوَمأأِو ََْمأأ ط 

ًَأأَ  َصأأ
َ
ٌوأأْ كو ْبْعَلأأًَََْ َربْحأأْا    عرفییان 1«َْ َطَ َج َِ ْن

یعنییی یییناخت. انسییان نسییبت بییه  ییر چیییزی یییناخت پیییدا کنیید، بییه آن 
معرفییت پیییدا کییرده، بعضییی از چیز ییا  سییت کییه معرفییت نسییبت بییه آن 
دارای درشییات اسییت و  رچییه نسییبت بییه آن یییناخت بینییتری پیییدا کنیید 

 .یودمعرفتش نسبت به آن بینتر می
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س پمثالً آب، که چه آثاری در خلقت دارد، از چه ترکیب یده است و... 
در ای  صورت یناختش به آب بینتر می یود و  ر کس بینتر تحقیق کنید، 

 کند.یناخت بینتری پیدا می
کنید. ولیی عرفیانی کیه یناخت در مورد  ر چیزی درشیاتش فیرق می

  ان و حیوانیات نیسیت،یود، یناخت نسبت به شاادات، گیامعاوالً گفته می
ه بیا بلکه مقصود خداوند متعال است و مقصود از عرفانی که معاوالً در رابطی

 –فریدگار  سیتی آ -مسائز عرفانی و موموع بح  ماست یناخت خداوند، 
 است، که درشاتی دارد.

و کسی که ای  یناخت را پییدا کنید بیه  یر نسیبت کیه بینیتر بایید، 
 گوییم عارفی است واالتر.می

 حدیث در مورد شناخت و اهمیت آن از نظر عقل
تر از  اه چیز است، چون خیدا از گوید یناخت خدا مهمعقز می نکته:

بییب تر و بهتر است و به نسبتی که انسان امتیاز دارد ییناخت ط اه چیز مهم
نسبت به یناخت ی  خیاط ا ایت دارد. یناخت ذات مقدسیی کیه ماننیدی 

 گوید.تر است و ای  را عقز میر چیزی مهمبرای او نیست، از یناخت  
نقیز ییده  7در حدیثی در ارتباط با مسئله یناخت از امیرالاؤمنی  علیی

 1«معرفة هللا سبحانه اعلی المعارف»است: 
اگر میردم بداننید چیه فضییلتی و امتییاز و »فرمایند: نیز می 7امام صادق

بیرق دنییا و میردم آثاری در معرفت پروردگار است، وقتی دلنان بیه زرق و 
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 ایی کیه بیه کیره )بله اگر آن 1خورندافتد، پیش روی مردم دیگر  صه نایمی
اند به معرفت خدا رسیده بایند از ما شلوتر  سیتند، ولیی اگیر میا از ماه رفته

ی خود بیرون نرفته باییم، ولی نسیبت بیه خداونید معرفیت پییدا کیرده خانه
 تیم.باییم، از  اه چیز و  اه کس شلوتر  س

شیا  ای ای معلای به شایی رفته بود و به اینان گفتیه بودنید کیه بچیه
  ا بفهاند.ذ ننان معیف است، حر   ا را شوری بگویید تا آن

 48 ا گفته بیود  ا پرسید: س  م  چقدر است؟ یکی از بچهمعلم از بچه
 سال.

 از  ا  م گفته بود میثالًمعلم پرسید: از کسا فهایدی؟ )در مقدمه به بچه
 فرسخ است، 24منهد تا قوچان 

 فرسخ است، س  م  چقدر است؟ 24پس حاال که از منهد تا قوچان 
 24ای  ا در شواب گفتند: ی  نیم دیوانهمعلم گفت: عسب نفهاند! بچه
طیی سال دارید! سؤال یاا چه رب 48اید سالش است پس یاا که کامالً دیوانه

 به س  یاا دایت.
 اند و...ی ماه رفتهای به کرهکه عده چه ربطی دارد نتیجه:

 پس باید  ر چه بینتر و  ر چه بهتر در مسیر پروردگار حرکت کنیم.
اگییر کسییی در اییی  مسیییر حرکییت کنیید و »فرماینیید: می 7امییام صییادق

ییکنند و دنبیالش خدایناس یود، دنیایی که  ایه بیرایش سیر و دسیت می
پیدا کرده از آن چه که زییر   ستند، به نظر ای  چنی  کسی که معرفت به خدا
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تر و ناچیزتر است و در چیه لیذت معنیوی قیرار پای افراد قرار دارد، کوچ 
 گیرد ...می

کنند براینان سخت است که از ای   ایی که معرفت به خدا پیدا میو آن
 راه دست بردارند.
اول دیـن »فرمایند: ی اول نهج البال ه میدر خطبه 7حضرت علی

 «معرفة
یناخت مختلیف اسیت ولیی بیه فضیز خیدا  ایه چیز یایی  درشات

ی کااالت بیرای  اه –که داریم اوست که مثلی برای او نیست «  اییتوشه»
 یگانه است و یکتا. –اوست، مانندی برایش نیست 

ییود و   گفته میییا اهلل در شلسات بعدی درشات باالتر طبق احادان
ا ش گفته یود و حرکیت کنییم، گردد و به  ر نسبت که ررا ش  م بیان می

 یویم عار .آن درشه را که پیدا کنیم، می
نظیر است و با  یچ مکتبی قابز قیاس نیست، آن چه که در ای  بح  بی

 .:و ائاه 6 ای پیامبرباید و بعد از آن صحبتروی  است که قرآن می
و  یچ یخصی،  ر چند که یناخت آن  م نسبت به خدا صیحیح بیوده 

رسید و  ای الهیی نایبه پیای ایی  یخصییت –رابطه با یناخت  در -باید 
دانید. چیون اینیان در توصیف راه یناخت را به ماننید ایی  بزرگیواران نای

اند، در اصز خلقت مطرحند و یا د بر  ستی  ایی از انوار به سر بردهحساب
ی وشیود دارد،  و یای : ایی که از ائایهاند. لذا ای  خطبهو بافت خلقت بوده

ای  فتیه –گا یاً یی  خیط آن  - ا  ا برای بعضیاست و دقت در ای  خطبه
اند. و  یچ کسا معنا ندارد اند، آن بزرگواران چه فرمودهطول کنیده که دریافته

 اند.کسانی که از ای  بزرگواران دریافت کرده یخانه برویم االّ درِ
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الحکمـة فقـد  ؤتالحکمة و مـن یـ ؤتیی»

گویم که حکات ایی  م  مؤدبانه و روی  می« اوتی ٌیرًا کثیراً 
 فلسفه و عرفان مستند نیست؛  رگز،  رگز.

 یا بایید. ای ای که به نام حکات متعالی مالصدرا میمثالً ای  مساوعه
انید و دارای اخیتال  اسیت. قیز و قال است و  یر کیدام در آن حرفیی زده

 ای شدی دارد تخلف  ا از توحید تا معادشنه است. ای یحکات حقائق متعّ
یود دلیز بر صحت آن نیست، گویم، اگر زیاد گفته میو م  خیلی صریح می

چون حکات یعنی  اان حقائقی که در قرآن و احادی  است، البته  ر چه بیا 
 تطبیق بکند، درست است.و احادی   ا ای  آیه

ای  عرفان و معرفت آثاری دارد که بیه اییدّ وشیه، در زنیدگی انبییا  و 
کیه اسیت ی ای  آثیار آن تربیت یدگان اینان منخص و پیداست و از شاله

نه پیول  –اند دارد و  اینه مست رق در حق ا را از حق باز نای یچ چیز، آن
کیه در ییدیدتری   7نه خو  و نه تیرس؛ مثیز آقیا امیام حسیی  –و نه فقر 

، 3بیرائط، باالتری  و یدیدتری  توشه را دایتند و  م چنی  حضیرت زینی
 اینان بودند. یکه تربیت یده

 
 ادامه دارد ...
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 آیت هللا سید جعفر موسوی اصفهانی

 
 
 
 

 مقدمه:
مباح  فلسفی عرفیانی در طیول تیاریخ 
ادیان و ملز مختلف ننیب و فراز فراوان و از 
قدمت زمانی طوالنی برخیوردار بیوده اسیت. 
شای ییبهه نیسیت کیه عایده و اسیاس ایی  
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ز از ظهور اسالم در یونان باستان و  ند و... وشود دایته و بعد ا به مباح  قب
زبان عربی و فارسی و... ترشاه و در میان مسلای  و ایرانییان و... رواج پییدا 

 کرده است.
به کا  عقیز بیه  ،آن است که ادعای فالسفهبه طور اشاال و خالصه: 

فلسفه منا  )که منسیوب حقائق  ستی پی ببرند. البته از ی  نظر فلسفه را به 
ی به ییخ سیهروردی و به ارسطو و پیروان اوست، و فلسفه ایراق )که عاده

اند و معیرو  اسیت کیه در فلسیفه  افکران او منسوب است، تقسیم ناوده
منا  راه رسیدن بیه حقیقیت، بر یان و اسیتدالل عقلیی و در فلسیفه اییراق 

ولی در کز اصطال  فلسیفه باید. افامات  یبی بر دل بر اثر تهذیب نفس می
 رود. ) الباً،در معنای اول که ذکر ید، به کار می

، که با تهذیب نفس، دل را از موانع درک زدوده و ادعای عرفا آن است
 یابند.و به حقایق عالم دست می

مدعی ید: مییان  یر دو  - سری  1050متوفای سنه  -بعد ا مالصدرا 
شایع نایوده و بیه ایی  وسییله بیه  طریق )عقز و کنف یا فلسفه و عرفیان،

معار  حقه که از شانب خدای تعالی به او امافه یده، تسلط پیدا کرده و در 
اند. آن را بیان ناوده که دیگران موفق به ای  امر ننده« اسفار»کتبش خصوصاً 

 )بار ا در اسفار به ای  مطلب تصریح ناوده است،.
ه )بلکه به ی  معنی راه منحصر، تری  راتردید مهمبی ،به اعتقاد نویینده

برای درک  ر حقیقتی در بدو امر عقز و اندینه سالم و صریح وامح اسیت، 
ییود. زییرا تر میکه به وسیله تهذیب و تزکیه نفس ای  چراغ را ناا پر فروغ

انسان با تهذیب نفس واقعی موانع مهیم فهیم و معرفیت کیه رذاییز اخالقیی 



 

 

30 

فس و عنق بیه مادییات و...، اسیت را از )خصوصاً تکبر و تعصب و  وای ن
ییود. بیه تعبییر دیگیر، مقابز چراغ عقز بردایته و باع  فروغ بینیتر آن می

اش تهذیب نفس عقز را از اسارت موانع مذکور ر ا و قادر بیر انسیام وظیفیه
شا بایید میورد توشیه نااید. اما اموری که در ای )که درک حقیقت است، می

 قرار گیرد:
درک و فهم عقز  ر قدر  م قوی بوده و انسان عاقز مهذب  ی محدوده1

باید، نامحدود نیست. یعنی عقز آدمی به اعترا  خودش و تسربه، قیادر بیه 
 باید.فهم  اه حقایق عالم  رگز نای

ی عقز انسان  یرمعصوم چون در معر  تیوّ م و تعصیب و تقلیید و 2
موانع کند، مصیون از سایر موانع درک است،  ر قدر  م سعی در زدودن ای  

خطا  و ل زش نیست. به عبارت دیگر  اان مطالبی که در محدوده درک عقز 
است چه بسا انسان در فهم آنان دچار خطا یود. ییا د آن، اخیتال  ییدید 

 ا بعد از مدتی بر خطای خیویش عقال  در بسیاری از حقایق و تذکر خود آن
 باید.می

یله درکی است که در وشیود  ایه ی مقصود از عقز در کالم ما آن وس3
عقال  با یدت و معف وشود دارد و به طور ومو  و آیکار به واسیطه آن، 

کنند. بنابرای   ر سخ  و گفتاری که حتی ظا ر بر انی و حقیقت را درک می
استداللی و منطقی دایته باید ولی آن سیخ  بیرای عقیال  رویی  و وامیح 

که دارای عقز  -نی بود باید  اه عقال  باید. زیرا اگر عقالنیست عقالنی نای
کردند، یا حداقز شاع قابز توشهی از ا یز آن را به روینی درک می - ستند

 دقت از عقال  واقعی آن را تصدیق ناایند.
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ی اگر کسی به نام فیلسو  و عار  و... ادعا کند، م  فالن مطلب را به 4
و بیرایم وشیدانی ییده ام واسطه ریامت و عبادت و تهسد و... یهود نایوده

است، اما ما آن مطلب را درک نکنیم و یا خال  آن را بفهایم،  رگز نباید بیه 
واسطه ادعای او )که خطا و ایتباه مصیون نیسیت، سیخنش را بپیذیریم و از 
یافته عقالنی خود صر  نظر یا در آن تردید نااییم.  ر چند او ماکی  اسیت 

حست باید و چیه بسیا خیود  به یافته خودش مکلف و درکش برای خودش
ی کوتا ی و تقصییر در مقیدمات بواسطه -در صورت خطا  در درک -او م 

 فهاش مقصر بوده و معذور نباید )فعال شای تفصیز ای  بح  نیست،.
تارین مقادمات دره هار حقیقتای، عادم مرعوبیّات بنابراین از مهم

مباحی  یخصی کیه وارد  درمقابل بزرگان علمی و فلیفی و عرفانی است.
یود ییا قیدرت و تیوان درک و تحلییز و علای از شاله فلسفه و عرفانی می

ی ای  مطالب را دارد که در ای  صورت باید عقیز و تفکیر خیودش را تسزیه
اگرچیه از معیار  و  -طی کرده و در امور علای و عقلی مقلد دیگری باید 

  صیورت ورود او نوابغ باید، نباید و یا چنی  توان و قدرتی را ندارد. در ای
به عنوان نفی ییا اثبیات در ایی  امیور تخصصیی و فنیی مانیوع و بیهیوده و 

 ارزش است.بی
تری  امور در ای  مقدمه که در حقیقت تأکیدی بر بعض مطالب ی ازمهم5

گیردد آن اسیت: ی ا اییت آن، مسیتقز ذکیر میباید و به واسطهگذیته می
 یا را بیه  یر ز ایی که از قبز آنیخص محقق باید کامالً آزاد تعقز کند. چی

 ا انس پیدا ناوده بدون آن کیه دلییز دلیز، به طور مسلم  قبول کرده و به آن
 ا دایته باید، کنار بگذارد و با ذ   خالی از  یر وامح عقالنی بر صحت آن

ی خاصی و تعصب و حب و ب ضیی نسیبت بیه  یر فکیر و تقلیدی و عقیده
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رامون موموع مورد نظر بپردازد و با شرأت صاحب فکری  به تحقیق علای پی
و یهامت و خودباوری کامز آنسه را شدا به طور وامیح بیا عقیز واقعیی و 
صریح یافته، بپذیرد  ر چند مخالف فکر بسییاری از بزرگیان و نوابیغ علایی  
 یرمعصوم باید. البته رعایت ای  یرط بسیار منکز و گا ی به شهاتی بیرای 

میان ا ز نظر در  ر زمان و مکان از شاله در عصیر بعضی ناماک  است. در 
 ا اسیتقالل فکیری و ما، کاتر به ای  حقیقت مهم توشه یده و بسیاری از آن

شرات الزم در مقابز افکار معروفی  به علم و نظر را ندایته و مرعیوب نظیر 
 ا گردیده و چه بسا بدون آن که سخ  آنیان را بفهانید، پذیرفتیه و بیه آن آن

 یوند!می معتقد
الزم به ذکر است، در تشییص حق و باطل علمی نباید خصوصیات 
اخالقی و معنوی افراد مورد توجه قرار گیرد بلکه معیاار، عقال صاریح و 

چه بسا افرادی از عقایید انحرافیی بزرگیی، دلیل منطقی بیّن و آشکار است. 
و اخبیار  اچون مرتامان  ندی برخوردار بایند، ولی قادر بر امور  یرعادی 

از مایر و مخفیات و... بایند. ای  امور  یرعادی اسباب خاص خود را دارد، 
که  رکس از  ر مذ ب و فکری سراغ آن اسیباب رود بیر آن کار یا قیدرت 

یابد،  اچون تکامز علوم مادی شدید. عدم توشه به ای  امیر مهیم باعی  می
مکیانی ییده و مرعوبیت و انحرا  بسیاری از خواص و عوام در  ر زمان و 

 یود.می
ی آخری  سیخ  در ایی  مقدمیه، لیزوم ا تایام بیه اخیالق حسینه در 6

مباحثات علای است. از یأن عاقز دور است که با تو ی  و تکبر و خیودبینی 
و... مباح  علای را آلوده کند. سخ  طر  مقابز  ر قدر باطز باید دلیلی به 
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نام بحث علمی و معنوی،  اگر کیی بهمورد نیست. آری! تو ی  و تحقیر بی
کاری و مثالً به نام کشاف و شاهود و موهوماتی را به هم بافت و با فریب

گری برهان عقلی، سینان باطلی را طرح کرده و با سر و صادا و هاویی
ی انحرافی خود را نشر دهد و مردم را گمراه خواست سین باطل و عقیده
بیدون بییان  -شرأت و یهامت  و حقیقت را باکند، باید در مقابل او اییتاد 

بیان کرد و روی  ناود کیه سیخ  و فکیر او باطیز و  -سخنان زیت و باطز
 اساس است و ربطی به منطق و عرفان و عقز و کنف و یهود و... ندارد.بی

ی ما را با معار  حقه آینا و در خوا یم  اهاز خدای تعالی عاشزانه می
 عاز موفق فرماید.

و مقاله آینده به لطف الهیی، وارد اصیز مومیوعات  امیدوارم در نویتار
 ا گردم. از  اه ا ز فضز و انصیا  بیا فلسفی و عرفانی و نقد و بررسی آن
 بایم.کاال تنکر پذیرای نقد و اریاد می

 
 ادامه دارد ...
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 استاد محقق حاج شیخ حسن میالنی

 
 اشاره

کیه عنوان کتابی است  1«از بر ان تا عرفان»
تبیی  معرفت خداوند و رابطه خدا و خلق بر  به

اساس نظریات فالسفه و عرفیا پرداختیه اسیت. 
ی محقق استاد عالی مقام حوزه علایه قم، عالمه

، عالاانیه «حاج شیخ حین میالنی»شناب آقای 
به نقد ای  کتاب پرداخته که طالبیان حیق را بیه 

 2 کنیم.دقت در مطالب آن دعوت می
                                                           

 . َق فف  صغ  َِه ز ًه.1
 ِسأ م آمأَی ًمفأ  َصأ    ة ز ه َب مستَّللَب ًج. 2

ز ًه کا ًر ََِّفأ  ج َأ جنِ  نأِ هأزجه همکأَری 
 .ک ف ج  ز  نٌَن ٌَک  می ک ًهَموًَ  م رً َی 
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* * * * 

 
به آن چه پیناپیش در نقد عقیده عرفا، و بطالن نظرییه وحیدت  با توشه

بینیم، و در عی  حیال نیازی به تبیی  موامع ایکال آن نای 1وشود بیان دایتیم
به برخی از موارد نادرست، و مخالف با عقز و بر یان و وحیی در آن اییاره 

 نااییم.می
 نویسد:کتاب مذکور می

اشدد و يدا ا  ب« عين وجود»هر موجودي يا بايد 
 به وجود آمده باشد.« عين وجود»
 نویسد:و می

عين وجود، مثل عين شيريني كه تماماً شديريني 
هم تماماً وجود است و هيچ جنبه « عين وجود»است، 

 (24عدمي در آن راه ندارد. )ص
وشود عی  ییرینی محیال ذاتیی اسیت و در خیارج  یم  نقد و اشکال:

عیی  »ای  طیور وشیود حقیقتیی بیه نیام  رگز عی  ییرینی وشود ندارد و  
 م تصوری باطز است و تیا کنیون  ییچ عیاقلی در مقابیز چیز یای « وشود

ییری  یا سفید یا ... معتقد به وشود چییزی بیه نیام عیی  یییرینی!! ییا عیی  
اند حر  خود را برگردانند و سفیدی!! نبوده است لذا فالسفه  م مسبور یده

                                                           

 .لَ  َوًف  ج بَّلل ن جً   جهوًی  ثًر مَِّ ا. 1
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درست مانند ای  کیه  1، کزّ أییا  موشود است!بگویند: منظور ما از عی  وشود
 ای خیارشی اسیت! کیه کسی بگوید: منظور م  از عی  ییرینی تاام ییرینی

البته در ای  صورت اصز مدّعای خود را نقض کرده و به بطیالن آن اعتیرا  
 کرده است. 

 نویسد:و می 
است و كمالي باالتر « عين كمال»، « عين وجود»

ا مال يُتَصَوَّرُ »ر نيست، به اصطالح براي آن قابل تصوّ
تر ا  آن قابل تصدوّر يعني موجودي كامل« هو أتَمُّ منه
 (25نيست. )ص

 ر حقیقتی که بتوان برای آن کایال و نقیص، و بیاالتر و  نقد و اشکال:
تر فر  و یا تصوّر کرد  رگز دارای کاال مطلق نخوا د یید، بلکیه در پایی 

ای فراتیر از آن بیرایش ماکی  از  م وشود مرتبهای که فر  یود ب ر مرتبه
است و محال است افرادی نامتنا ی از آن حقیقت محقّق ییود زییرا کایال و 
نقص و زیاده و نقصان از خصائص حقیقت متسزی و مخلوق است، درسیت 

تواند پایانی برای آن تصوّر کند و وشود عدد نامتنا ی مانند عدد که کسی نای
آید که ذات واشب الوه بر ای  که در فر  مذکور الزم میذاتاً محال است؛ ع

                                                           

. إْيأأ   نح ج هأأب   وهأأوً بسأأفة   َِّفِّأأة غَنأأة 1
  لسأأَِة، ج َأأِح بسأأفة   َِّفِّأأة َأأذ ِ فكأأو َأأِح 
 ْلشفَء، فو هب   وهوً َِح  ْلشفَء ِن  ج ْ ا شأءء 
مِ  ْلشفَء، ج ب هََا ْيء  ِهمَل:  َحا  وخ ج ْأِ 
هونحة ًِّفِّتا شءء  كَن ذ َا بذ َا مص  ق سيب ذ ِ 

 (.2/368  ٌءء. ) سَِر، 
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نهایت اشزا و مراتب وشودی باید و ای   یم مطلبیی الوشود اینان دارای بی
 آید.تر آن در آینده میاست وامح البطالن که تومیح بیش

 در ادامه  ای  مطلب آمده است که:
)رابطه عین وجود با موجودات 

تمان مثل رابطه شخص بّنا با ساٌ
یا مثل رابطـه بـین گوسـفند و 

بـود یـا »پش  آن نیست، بلكـه 
دهـد  شيء را به شـيء مي« هستي

  26ص)

در فلسفه و عرفان به  یچ عنوان، وشود دادنِ حقیقیی بیه  نقد و اشکال:
اییا  قابز قبول نیست، بلکه فالسفه و عرفا  معتقدند که وشود، حقیقتی ازلی 

آید و اصیالً خیالق و مخلیوقی و در می و ابدی است که  ر لحظه به صورتی
خلقت و وشود دادنی در کار نیست، بلکه تنها ی  وشود است که به اطوار و 

 گویند:که میآید. چنان ای مختلف در میایکال و صورت
إّن الماهیّات اإلمكانیّة امـور 
ــر  ــا  ی ــي اّنه ــة... بمعن عدمّی
موجودة ال في حّد انفسـها بحسـب 

الواقـع  نّن ذواتها و ال بحسـب 
ما ال یكون وجودًا وال موجودًا في 
ــیر  ــن ان یص ــه ال یمك ــّد نفس ح
ـــر و  ـــلغیر ال ی ـــودًا بت موج
إفاضته، بل الموجود هو الوجود 

اره و شـؤونه و انحـا.ه. و اطو
 «2/341اسفار، »

ی ی خدا و خلق دقیقا  ایان رابطیهبنابرای  بر اساس مبانی کتاب رابطه
موج آن، و کز با اشزای آن خوا د بود اگر چیه  گوسفند با پنم آن، و دریا و
 گویی ننده و منکر آن بایند. خودیان متوشه ای  تناقض
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 در تومیح  ویّت تعلّقی گفته یده است: 4در بند  
ها ا  عدين وجدود، جد  در رابطه با ايجاد پديده

شود، در واقع عين وجود تجلّي كرده وجود صادر نمي
قات حاصل شده، و همده و در نتيجه اين تجلّي، مخلو

عالَم تجلّي عين وجود است. يعني رابطه مخلدو  بدا 
خالق مثل رابطه كو ه با كو ه گر نيست كه دوگدانيي 
در ميان باشد، چرا كه ا  عين وجود ج  وجدود صدادر 

شوند، پس بين عين وجود و موجودات ييدانيي نمي
در ميددان اسددت. يعنددي عددين وجددود جلددوه كددرده و 

وه و تجلّي عين وجودند، بده ايدن مخلوقات همان جل
نوع رابطه كه بين علّت و معلدول دوگدانيي نيسدت، 

گويند... يعني يك وجدود در صدهنه اسدت تجلّي مي
)كامالً دقّت شود( همراه با شدّت و ضعف، كه مرتبده 
اعالي آن، وجود مطلق يا عين وجدود و عدين كمدال 
است و مراتد  پدانين آن، وجدودات ضدعيف ترندد( 

 «28و  27ص»
گر اسیت و ی خالق و مخلوق نه مانند کوزه و کوزهرابطه نقد و اشکال:

 ای مختلیف. بیدیهی اسیت در  یر دو نه مانند تسلّی ی  چییز بیه صیورت
آید خالق و مخلوقی در کار نباید، در حالی که خیالق متعیال صورت الزم می

سیتی واقعیی  ا را پیس از نیباید و آنواقعاً وشود د نده و آفریننده اییا  می
بایید. و  یر  ا وشود داده و آفریده است و واقعاً  یر مخلوقیات خیود میآن

کس خالق متعال را  یر مخلوقات خود ندانسته و بی  آن دو دوگانگی حقیقی 
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قائز نباید آگا انه یا ناخودآگاه، عقیده د ریان و منکران وشود خداوند متعال 
 را پذیرفته است.

ت دوم سخ  اینیان کیه تصیریح کردنید: یی  امّا در مورد بطالن قسا
وشود بینتر در صحنه نیست که مرتبه یدیده )مرتبیه نامتنیا ی،  ایان یی  
وشود، واشب است و مرتبه معیفه آن، ماکنیات و مخلوقیات  سیتند، بایید 

 بگوئیم: 
ای از آن کیه ای که  ر مرتبهحقیقتی که دارای مراتب باید ی بگونه اوّالً:

ای عیددی و فراتیر از آن قابیز تصیوّر بایید ی سلسیله ایفر  یود مرتبیه
مانند عار  یود.وشودی متسزی بوده، و نامتنا ی الیقفی ) یر ایستا، نامیده می

شاویدان ا ز بهنت که دائااً قابز زیادت است ولی افیراد آن  یر چیه زییاد 
یوند پیوسته محدود و متنا ی خوا ند بود، چنیی  حقیقتیی محیال اسیت بیه 

ای منتهی یود که نامتنا ی حقیقی )با صر  نظر از ای  که وشود تبهوشود مر
نامتنا ی حقیقی محالیّت ذاتی دارد، باید، تا ای  کیه ماکی  بایید نیام آن را 

 واشب الوشود یا  یر آن بگذاریم.
تنا ی و عدم تنا ی مانند ملکه و عدم، موموع آن حقائق متسیزی  ثانیاً:

سزی و عددی نبود اتّصافش به تنا ی یا عدم و عددی است لذا اگر حقیقتی مت
تنا ی موموعاً باطز است، به  ای  خاطر خداوند متعیال کیه شیز  و کیزّ و 
مقدار و عدد و زمان و مکان نیدارد، ذاتیاً بیه کیوچکی و بزرگیی، و کایی و 

چه کسیی نامتنیا ی را یود. و چنانزیادی، و تنا ی و عدم تنا ی وصف نای
ایی  موشیود نامتنیا ی شیز  »در عی  حال بگویید:  موشودی حقیقی بداند و

معنای نامتنا ی را نفهایده چرا که توشّه ندارد موموع تنیا ی و عیدم « ندارد!
تنا ی مقدار و اشزا است و قابلیت زیاده و نقصیان خاصییّت ذات مقیداری و 
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باید. و سخ  او درست مانند سیخ  کسیی اسیت کیه یی  دارای اشزا  می
ایده و  نداند که موموع تصوّر شسایّت طول و عیر  و معنای شسم را نفه

خداوند شسای است که نه طیول »عاق است سپس در مورد خداوند بگوید: 
از شهیت معنیای «. دارد و نه عر  و نه ارتفاع و نه زمان و نه مکیان و نیه...

تنهیا در «  یرمحیدود»و « محیدود»، « نامتنیا ی»و « متنا ی»ل وی نیز کلاات 
 رود که دارای کنش و امتداد و اشزا بایند.اتی به کار میمورد موموع

خداونید متعیال بیا عنیوان  :بییتاند کیه در رواییات ا زبرخی پندایته
 ی را وصف یده است، ای  افراد اییتبا اً تقابیز متنیا ی و نامتنیا« نامتنا ی»

 خداوند تقابز دو معنای نقیض انگایته و روایاتی را که برای بیان فراتری ذات
 ز زیادهمتعال از قابلیّت اتّصا  به اوصا  مخلوقات و مقداریّات و حقائق قاب

د آن و نقصان وارد یده است، به معنای نامتنا ی ساخته او ام خود ی که وشو
 اند.ذاتاً محال است ی حاز کرده

لذا  یچ ی  از علاای اعالم متقدّم قائز به نامتنا ی بودن خدای تبیارک 
و خیود فالسیفه  یم  1که وشود نامتنا ی را محیال دانسیتندو تعالی نندند، بل

که تا  زار سال پس از ظهور اسالم، نام و ننانی از نامتنیا ی  2انداعترا  کرده
 بودن خدا در کلاات فالسفه اسالمی وشود  ندایته است.

                                                           

أ خو هأأأا  82ج  24. شأأأفخ ِوسأأأء،  متصأأأًَ، 1
أ  بو  صأ    35َصف    نِ ِوسء، َج ن   ِْتًَِّ، 

أ سفح  م َضأء،   ٌأَفء  76ًيلء، َِّ نب   معَرف، 
أ  بأِ مفأ    407؛  َِتصأَر، 1/162فء  ِمَما، 

 57بَ  َء، مو ْ    م  م فء ْي    ك م، 

 .6/103.   مفز ن، 2
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 لباید دانیت که در طول تاریخ اعتقادى شیعى، اعتقاد به محااصوالً 
ن آى از امور میلّم و بدیهى بوده اسات، و اعتقااد باه بودنِ وجود نامتناه

 سنّت در بین برخى از ایشان رخنه کاردهتوسّط فلیفه یونان و عرفاى اهل
 است.

ی بر اساس بر ان قطعی عقلی و مرورت  یر قابز انکار مکتب وحی ثالثاً:
 یا را و یرع، آفریننده و خالق و علّت حقیقی وشودِ مخلوقات آن اسیت کیه آن

 :گونه تفسیر کنیم کهاد کرده باید، ولی چنانچه علّت و معلول را ای ایس
معلول در واقـع هسـتيت تنـّزل 
یافته عّلت است. )رجوع شود به: 
از برهان تا عرفان، طاهرزاده، 

  .32و  26اص ر، ص
معلول از ٌودش وجود مسـتقلي 

  .29ندارد )ص

 .ه مخلوقات اوایم نمخلوقات را اشزای وشود خداوند دانسته بدون ی  
دم یکّی نیست که مخلوقات، در  ستی خود،  رگز مستقّز نیستند، امّا ع

 ا تنیزل ذات خداونید استقالل وشودی اییا ، به ای  نحو نیست که وشود آن
 ا وابسته بیه متعال باید، بلکه وموحاً به ای  معنی است که وشود و بقای آن

ت او وشیود و دون آفرینش و منیّباید و باراده و منیّت و ایساد خداوند می
 بقا نخوا ند دایت.

نهایت مراتب وشیودی فیر  ییده بایید موشودی که دارای بی رابعاً:
باید، و اعتقاد بیه واشیب الوشیودی کیه مرکّیب از نهایت اشزا  میدارای بی

نهایت اشزا  باید )که تنها معنای واقعی ترکیب نیز  ای  است، نه ترکییب بی
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بایید و بیدون و صرفاً امری اعتبیاری می 1گویدکه فلسفه میاز وشود و عدم 
اند، در حقیقت شهت آن را از أقسام ترکیب، بلکه بدتری  اقسام ترکیب نامیده

باید، نه اعتقاد بیه خیدای واحید یگانیه نهایت واشب الوشود میاعتقاد به بی
ی و ظهیور و نظیری که ذاتاً  یر قابز انقسام و تولید و تولّد و صدور و تسلّبی

 تصوّر و توّ م است.
اک  مدر مورد رابطه بی   30کتاب از بر ان تا عرفان در ادامه در صفحه 

 دارد:الوشود با واشب الوشود بیان می
)رابطه بین ممكـن الوجودهـا 
با واجب الوجود مثل رابطه صور 

 ذهني است با ما .

                                                           

ث ح إن مِ   ت َحب مَ نتحصأف بأا   ٌأءء بكونحتأا  .1
  وهوًنحة مأِ   سأيوب، ج هأو م ِأء ْأِ   و هأب 
بَ ذ  . بفَن ذ ِ:  نح َِح هونحة صحح  ن نسيب ْ كأَ 
شءء بَ  ظ  إ ء ً ح جهوًهَ، فكء متَصحية مِ  نجَب 
ج سيب، َََِسَن م  ط هو إَسَن ج  فس بِ َ فء ًَقح 

ِ فكو م َحب مِ  نجَب  هأو جهوًه، ج َِح مَ ََن َذ 
ثلو  َِسا  ا ج سيب  هو َِأء غفأ ه ْ أا، رأ جرَ 
مغَن َ   َف فحتفِ. فكِح هونحة نسيب ْ كَ شءء فكأء 
م َحلة، ج َ عكس    تفجة بعكس    ِّفض إ ء  نح َأِح 
ذ   بسأأفَّللة   َِّفِّأأة فاَحكأأَ ِنسأأيب ْ كأأَ َمأأَل 
جهوًيح. ج   و هب بَ ذ   جهوًبَأ  ِسألفِ  يعأ م 

 َا ج ِنسيب ْ ا َمَل جهوًيح، ْلنح َأِح َمأَل إ ء ذ
جهوًيح ممكِ ، فاَحا معيول مَِض مأِ ْيحأة ج   عيأِ 
م تكفة إ ء   و هب بَ ذ  ، ج معَّللء   ٌءء ِنكأون 
فَم  ط  ا، فيا )َعَ ء( َِح َمَل جهوًيح مِ غف   ن 
ن  خيا ْأ م، فَ َِّفِّأة   و هلفحأة بسأفة بَتأة، 

 (.336كمة، ف نسيب ْ كَ شءء. )َكَنة   َ
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نیی را فلسفه و عرفان رابطه وشیودی نفیس بیا صیور ذ  نقد و اشکال:
نه خالقیّت و مخلوقیّت واقعی، و بطالن ای   1داندعینیّت و اتّحاد و یگانگی می
 عقیده نیازی به تومیح ندارد.

 کتاب مذکور بیان ید که: 31در صفحه 
هــر معلــولي نســبت بــه عّلــت 
حقیقي و موجتده ٌویش یـ  وجـود 
سرابي اسـت هـه در نفـس و ذات 
ــتي  ــت و هس ــد واقعّی ــود فاق ٌ

یـا »فرمایـد: مياست... قـرآن 
اّیها الناس انت  الفقراء إلـي 

یعنـي « هللا و هللا هو ال نّي الحمید
ـــود  ـــما در ذات ٌ ـــردم ش اي م
فقیراني هستید وابسته به ٌدا، 
و ٌــدا  نــي و حمیــد اســت. 
بنابراین ٌداوند بودش و همالش 
به ٌودش است و بقیّـه مخلوقـات 
همه و همـه در ذات ٌـود فقیـر 

در ذات ٌـود إلي هللا هستند یعني 
اند، ولي عدمي هه به ٌالق عدمي

ٌود وصل است، و به وجـود ٌـدا 
 موجود است.

 شا گفته ید:ابتدا ً باید متذکّر یویم که در ای  نقد و اشکال:
جهوً معيول َسل  با جهوً ْيح  نِ جهأوً 

 س  بء  س .

                                                           

. رهوع شوً با: َكَنة   َكمة،   ِصِ    ََء مأِ 1
  م ًيأأة   ًََنأأة ٌْأأ َ، فأأء  َحَأأًَ   عأأَ   
بأأَ معيوم ج هأأو   مع أأون ْ أأا بََحَأأًَ   عَمأأِ 

 بَ معِّول.
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 آمده است: 52ولی در صفحه 
َ    ًر هكَن  مكأَن بأا آنأ  ج ركأور 

َا  نأِ َأا بأا ْ أو ن سأ  ب گ ًً، ب مء

 ميم  ً شوً.

هاا گوییاین گوناه تنااق و ای  تناقضی وامح و آیکار است، البته  
میتصّ به مؤلّف کتاب نییت بلکه بیشتر مطالب فالسفه و عرفا از هماین 

گویند: علّت و معلول داریم، و در جای دیگر قبیل است که در یک جا می
گویناد: خاالق و میلاوق ؛ در یک جا می1گویند: علّت و معلول نداریممی

گویند: خالق و میلاوق ناداریم؛ در یاک جاا داریم، و در جای دیگر می
گویناد: واجاب و گویند: واجب و ممکن داریم، و در جای دیگار میمی

 .2ممکن نداریم

                                                           

ِط 1 ِط  نح فأء   وهأوً ْيحأة ج معيأو . فمَ جرع َه  جح
بَسب    ظ    جيفِ م  آل آخ   ْلم  بَسب   سأيوك 

َون   عيحة م كمأَ  مأ  ط ًِّفِّفحأَط ج   ع فََء إ ء 
  معيول هكة مأِ هكََأا، ج رهعأ  ْيفحأة   مسأمحء 
بَ عيحة ج َأقثف ه  يمعيأول إ أء ََّللأوحره بَّللأور ج 

 (.2/300ََفح ا بَف فحة. )إسَِر، 
 بأزر   َ نٌأا ب أَب   بت  ي  مأ  ًر مَ َا  نِ

 بأا معيأو ء هسأ ، ج ْيح  جهوً صَ ا ًر َا گِتف 
 ش  ٌَََ ه هَآن با پَنَن ًر ْ فََء  متضَي سيوك

 معيول ج ًِّفِّء  س   م ْ  ْيح ، َ كَ ًج، آن  ز: َا
 آن َأقثف ْ  ج ْيحفأ  ج بَشأ ،مأ  آن هكَ  هكتء  ز
 ج شأ ن ًگ گأون بأا  س  ش ه ََمف ه ْيح  چفزي َا

  نِ با َا بَزگٌ ،  ج خوً َ ًن پف   م تيف هكَ 
 !بَش  آن  ز ه   ج آن  ز چفزي غف  معيول َا
چون با ًمحأ  ب رأ ي آن چأا ًر ً ر جهأوً  سأ   .2

جهوب  س  ج بَث ًر  مكَن ب  ي س گ مء  س . )مم ح 
 (.107  كم  ًر ش   فصوص   َك ، ًسِ ز ًه آميء، 
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  ُوَ  هُاللَّ وَ  اللَّهِ إِلىَ الْفُقَرَا ُ أَنتُمُ النَّاسُ یَأَیهََُّا* »معنایی که در مورد آیه 
گفته ید، قطعاً تحریف معنای آیه بوده و بر خال  « الْحَاِیدُ    الْ َنىِ

به « عدم»باید، عالوه بر آن که وصز بودن مروریّات دی  و کتاب و سنّت می
 ذات خالق خود! اصال معنای درستی ندارد.

 آمده است: 34در صفحه 
سؤال: طبق بحثـي هـه گذشـت  

عـین توان گفت: حال هـه آیا مي
الوجود همان عین همال و همـان 
ٌداست، پس وجودهاي مـادون هـ  

 مقداري از ٌدا هستند؟
جواب: ٌیـر  وـون اگـر دّقـت 

« جـّل جاللـه»بفرمایید ٌداونـد 
عین همال است، پس هر ویزي هـه 
عین همـال نیسـت و داراي نقـص 
است اصالً ٌدا نیست، مضـافًا بـر 
این وجودهاي مادون همه و همـه 

ٌداوند هـی  جنبـه اند و معلول
ــام  ــدارد. آري تم ــولیتي ن معل
مراتب مادون، در عین هـه هـی  
جنبه استقاللي ندارنـد  همـه و 

هـاي ٌداونـد همه آیات و نشانه
ــرآن  ــه ق ــت ه ــذا اس ــد و ل ان

فإینما ُتَوّلُوا َفـثَ   »فرماید: مي
یعني بر هر وـه بنگـري « َوْجه هللا

                                                                                                                                   

ِط ج    ممك َ  بَِية   أذج   هَ كأة   مَهفحأَ   ز
 ب  ط ج   موهأوً هأو ذ     َأ ح ً ئمأَط ج سأ م  ط 

بَمفأة ْيأء  (؛ فَِّأَئ    ممك أَ 2/340) سَِر، 
 (.2/341ْ مفتكَ  زِ ج  ب  ط. ) سَِر، 
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آن جــا وجــه هللا اســت هــه همــان 
 د مطلق باشد.اي از وجوجلوه

 کسی که معتقد است: نقد و اشکال:
بــین عــین وجــود و مخلوقــات 

  27یگانگي است. )ص
هی  گونه دوگانگي بین ٌـالق 

  35و  27و مخلوق نیست. )ص
معلول در واقـع وجـود تنـّزل 

  32یافتة عّلت است. )ص
عّلت است که به صور مخلوقـات 

  27تجّلي هرده. )ص
ی  وجـود در صــحنه اسـت هـه 

ی اعـالي همـان یـ  وجـود مرتبه
تر همـان ٌداست و مراتب پـايین

ــتند.  ــات هس ــود، مخلوق ــ  وج ی
  28)ص

باید بپذیرد که مراتب مادون، مقداری از خدا  ستند!  اان گونیه کیه در 
سئوال  م آمده بود، و البته در شواب، از پاسخ حقیقی طفره رفته و شز  خدا 

 بودن ردّ ننده است، بلکه در شواب گفته یده:
 مراتب مادون، ٌدا نیستند!

و ای  پاسخ در واقع، فرار از سئوال است، چرا که سیئوال کننیده نگفتیه 
بود: آیا مراتب مادون، خداست یا خدا نیست؟ تا ای  که در پاسخ گفته ییود: 
خیر! مراتب مادون خدا نیست؛ بلکه از شزئیت اییا نسبت به خدا سئوال یده 

را که روی  است بر اساس مبانی کتاب، و بود که شواب آن  م گفته نند. چ
بر اساس قواعد مسلم فلسفه و عرفان، در حقیقت تاامی مخلوقات و مراتیب 

دانند ولی  ر کدام بیه تنهیایی را مادون، و تاام أییا روی  م رفته را خدا می
 کنند:که تصریح میدانند نه  اه آن! چنانفقط مقداری از وشود خدا می
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لحقیقة فهـو هّل ما هو بسیط ا
شیاء.  مالصـدرا: »بوحدته هّل ان

 «.221عرشیه، 

 :گویندمى و
ــا ــي وم ــون ف ــة الك  إال احدی
 1.المجموع احدیة
احـدیتي  هی  وجود صحنه در و
 !ندارد وجود مجموع احدیت جز

 الحقیقــي االطــالق هــذا و... 
 یشـذّ  وال للجمیـع، حايز االحاطي

 2.شيء حیطته عن
 ویز همه حقیقي فراگیر، اطالق

 از ویـز هی  و دارد، بر در را
 .نیست بیرون آن وجود دایره
 و مجموعیـه هیئت هه نیست ش 
 راســت اشـیا هـه اياحاطیه صور

 حقیقتـي وراي ایـن هـابراي آن
 هــاآن جمــع احــدیت و ٌصوصــیات

 3.نیست

 :گویدمى معلول و علّت درباره خود فلسفه
 4.المعلول تمام هية العل

 معلـول همـال و تمام ،«عّلت»
 است،

                                                           

 .30أ29 ، مع فة  َتَب ،ْ ب   بِ. 1
   مأ  ً، ٌَأف َعيفِّأَ  ًسأِ، آميأ ، ز ًهًسِ. 2

502. 
 ج ْأَرف ًنأ گَه  ز جًأ   ،ًسِ آمي ، ز ًهًسِ. 3

 .1379  جل، َپچ أ ٌَفع  َتٌَر   ،66أ 64 ًكف ،
 .169 ،ة  َكم ةَكَن: ًسفِ مَم  ِلَِلَن ،. 4
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 ومـا الشيء هو الشيء تمام و
 1.علیه یفضل
معنـاي  بـه ،«بـودن تمام» و
 آن بـر زايـد و ءشـ  همان نفست 
 !است بودن

 :گویدمى عربی صریحاًاب و 
ـــیاء إنّ   ـــ  االش ـــارق ل  تف

 لـ  االشـیاء وٌـزاين ٌزاينها،
ــارق ــة تف ــقّ  عندی ــال ، الح  تع
 تفـارق لـ  تعالي الحقّ  وعندیة

ــقّ  ذات ــال ، الح ــن تع ــهد فم  ش
 الثالغــة االمـور هـذه من واحدة
 فــي ومــا المجمــوع، شــهد فقــد

 احدیـــة إال احدیـــة الكـــون
 2.المجموع

 جـدا ٌـود ٌـزاين از اشیا، 
 نـزد» اشیا، ٌزاين و. اندنشده

 را «تعــــالي بــــودن حــــق
ــته ــدوانگذاش ــزد» و. ان ــقّ  ن  ح
تعالي  حق ذات از ،«تعالي بودن

 هـس هـر پس. است نجسته مفارقت
 را گانهسـه امـور ایـن یكي از
 مشـاهده را سه هر هند، مشاهده
 ي وجـودصـحنه در و. اسـت هرده
 «مجمـوع احدیت» احدیتي جز هی 
 .ندارد وجود

 :گوید ادی سبزواری مى مال

                                                           

 .177 ،ة  َكم ةَكَن: ًسفِ مَم  ِلَِلَن ،. 1
 .30أ29 ،  مع فة َتَب: ْ ب   بِ. 2
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 التمامیـة الوجوب، لوازم من
إلـي  بالنسـبة التمامیـة وفوق

 وسـیجيء دونـه، اّلتي الوجودات
 ومـا الشـيء هو الشيء تمام انّ 

 هــلّ  البســیط وانّ  علیــه  یفضــل
 1.اعل  بنحو دونه االشیاء
 بـودن، الوجودواجب لوازم از

 بـه نسبت تمامیت فوق و تمامیت
. باشدم  آن از ترپایین وجودات

ــه و ــواهی  زودي ب ــت ٌ ــه گف  ه
 همـان ٌـودت  ،«ویــز ی  تمامیت»

. آن هاي بـروفزون  باشدم  ویز
 وجـودت : هـه گفـت ٌواهی  نیز و

ــیط ــد) بس ــا ، ٌداون ــاوي ب  مس
 ترپایین موجودات و مامي اشیات

 .باشداعلي م  نحو به آن از

ر به آری بر اساس مبانی فلسفه و عرفان باید گفت که مراتب مادون را اگ
اصز وشودیان نظر کنیم و محدودیتنان را لحاظ نکنیم چییزی  ییر از خیدا 

ا کنیم آن رنیستند، مانند موج و دریا، که وقتی به موج با محدودیتش نگاه میی
یم بینیم؛ ولی اگر به اصیز وشیودش نگیاه کنیموج، و فقط مقداری از دریا می

« عرفان از بر ان تا»باید. کاا ای  که خود کتاب چیزی  یر از آب و دریا نای
 نویسد:است می آورده 50نیز در یعری که در صفحه 

دریاي ههن وـو بـر زند موجــي 
 نـو

موجش ٌوانند و در حقیقت 
 دریاست

                                                           

 .1/14  سَِر، ًَشفا: م هًَى سلزج رى،. 1
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دا خای  خاطر که از نظر فلسفه و عرفان، مراتب مادون، شزئی از و به  
 اند: ستند گفته

بت پرستي ویزي  یـر از ٌـدا 
پرستي نیست. و اگر مسلمان هـه 
قايل به توحید است و انكار بت 

نماید بدانستي و آگـاه شـدي مي
هه في الحقیقة بت ویست و مظهر 
هیست و ظاهر به صـورت بـت وـه 

هـه البّتــه  هسي است، بدانسـتي
شرح »دین حق در بت پرستي است. 
 «639گلشن راز، الهیجي، محمد، 

مسلمان گــر بدانسـتي هـه بـت 
 ویست

بدانستي هه دین در بت پرستي 

 1است

 گویند:و به  ای  خاطر است که می

از مناجـات هـوه  7وقتي موسي
طور برگشت و دید مردم گوسـاله 
پرست شدند بـه بـرادرش هـارون 

بش ه  به هارون عتاب هرد و عتا
بــدین جهــت بــود هــه تــو وــرا 
گوساله پرستي را انكار هردي و 
نفهمیدي گوسـاله پرسـتي ویـزي 
 یر از ٌدا پرسـتي نیسـت وـون 
عارف ٌدا را عین هر ویـزي مـي 

 داند.

 گویند:و چنان که می

                                                           

 .641ش   گيٌِ ر ز، ِهفجء، . 1
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فكان موسي اعلـ  بـانمر مـن 
هارون نّنه َعلتَ  ما عبده اصـحاب 

قضـي االّ  العتْجل لعلمه بلّن هللا قد
ــال  ــا ق ــاه هم ــدوا إالّ إّی یعب

َو َقضي ربُّ  ااّل َتْعُبـُدوا »تعالي: 
و ما حك  هللا بشـيء إالّ « إالّ إّیاه

وقــع، فكــان َعْتــب موســي اٌــاه 
هارون لما وقع انمر في إنكاره 
و عدم اّتساعه، فإّن العارف مـن 
یري الحّق في هّل شيء بـل یـراه 

 عین هّل شيء.

 گویند:می و در یر  عبارت فوق
بنابراین عتاب موسي بـرادرش 
هارون را از این جهت بـود هـه 
هارون انكـار عبـادت عجـل مـي 
نمود و قلب او وون موسي اّتساع 
نداشت، وه اینكه عـارف حـّق را 
در هر ویز مي بیند بلكه او را 

ممـّد »عین هر ویـز مـي بینـد. 
الهم  در شرح فصوص الحك ، حسن 

 «514زاده آملي، 
ود هو الحـّق فـي ايّ إّن المعب

صورة هانت، سـواء هانـت حسـیّة 
هانصنام او ٌیالیّـة هـالجن او 

شـرح فصـوص »عقلیّة هالماليكـة. 
 «524الحك  قیصري، 

  م باید بگوئیم:« اللَّهِ  وَشْهُ فَثَمَّ تُوَلُّواْ فَأَیْنَاَا» یی یریفهدر مورد آیه
قرآن کریم است، و معنایی که در کتاب بیان یده است قطعاً تحریف معنای 

 باید.برخال  مرورت عقز و بر ان و دی  می
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ی یریفه بر اساس بر ان و قواعد کتاب و سنت زیرا در مورد معنای آیه
توان گفت که منظور ای  است که خداوند متعال بر خال  مخلوقات خود می

بوده، و دارای مکان نیست که کسی خیال کند اگر رو به قبله کند حتاا رو بیه 
خدا کرده است، و اگر پنت به قبله کند، پنت به خدا کرده است. بلکه به  ر 
طر  که روی دایته بایید برای خداوند متعال یکسان است و خداوند سایع 

 باید.و بصیر، نسبت به  اه چیز و  اه شا دانا و ینوا می
 

 ادامه دارد ...
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 آیت هللا حاج شیخ جواد کربالیی

 
 
 
 

از احادی  داللت دایت بر ایی  بسیاری 
ا یز نسیات و  7داران امیرالاؤمنی که دوست

ا ز بهنت  ستند. شاع ای  دسته احادی  با 
سییزده »کیه فرمودنید:  7حدی  حضرت امییر

فرقه از آن  فتاد و سه فرقه، خود را به محبت 
د ند؛ ی  فرقه از آن سیزده فرقیه در بهنیت اسیت و و مودّت م  نسبت می

، «دیگیر در آتنیند یرو و دوازده فرقه، یعنی میانه«مط و اوسطن» ا آن
فرمایید کیه شاع آن دسته احادی  با ای  حدی  یریف که بیه صیراحت می
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را دوسیت دارنید   7دوازده فرقه از ای  سیزده فرقه که مرا دوست دارند ]علی
بیا دو ییرط سیبب  :بدون تردید والیت ائاه  در آتش  ستند، چگونه است؟

و  6خلفیای رسیول :کیه ائایه  مندی به امامت و اییاست، یکی عقیدهنسات 
واشب االطاعه  ستند. و دوم یرط اسیت بیه تبیرّی و بییزاری از دییانان و 

یود. برای روی  یدن و اثبات ای  امر روایاتی نقز می بیت. گران به ا زستم
 گفت:از تفسیر عیایی از ابوحازه ثاالی روایت ناوده که « بحار»در کتاب 

کنید ابوحازه! عبادت خدا را کسیی می یا»به م  فرمود:  7حضرت باقر
که خدا را بنناسد و اما کسی که خدا را ننناخت پس مثز ای  اسیت کیه در 

 «کند.حال گارا ی عبادت می
اهلل را تصیدیق خدا و رسیول»عر  کردم: معرفت خدا چیست؟ فرمود: 

ضرت اقتدا کی  و از دییانان و ائاه  دی بعد از آن ح 7ک ، به حضرت امیر
 « ا بیزاری شوی؛ ای  است معرفت خدا.آن

چیزی اسیت کیه اگیر آن را بیدانم،  هی چ اصلحک هللاعر  کردم: ی 
دوست دایت  اولیای خدا و دیانی »ام؟ فرمودند: حقیقت ایاان را کامز کرده

 «با دیانان خدا و ای  که با صادقان بایی  اچنان که خدا تو را امر کرده.
عر  کردم: اولیا و دوسیتان خیدا و دییانان خیدا کیاننید؟ فرمودنید: 

 :اهلل و علی و حس  و حسی  و علی بی  الحسیی دوستان خدا، محاّد رسول»
 ستند، سپس امر به ما رسیده )یعنی امر امامت و دوستی حق تعیالی، سیپس 

در حیالی کیه آن حضیرت  7و ایاره فرمودند به حضرت شعفیر« پسرم شعفر
 یا دوسیتی کنید بیه تحقییق بیا کسی که بیا ای »بودند. بعد فرمودند:  ننسته

سیان کیه بایید، آناولیا اهلل دوستی کرده است و چنی  یخصی با صادقی  می
 «خدای تعالی وی را امر ناوده است.
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 اونـان اربعـه»عر  کردم: دیانان خدا کیستند؟ فرمودند: 
ابوالفصیز و رمیع و »مودند: عر  کردم: آنان کیانند؟ فر«  ای چهارگانه،)بت

 ا دییانی کنید  ا ننود، و با آننعثز و معاویه و  رکس که متدیّ  به دی  آن
است « ابوبکر»مراد از ابوالفصیز  «به تحقیق با دیانان خدا دیانی کرده است.

یود. و مراد از رمع که مقلوب عار میی بایید،  ایان که به ای  کنیه ذکر می
است؛ چنانچه در ل ت  م به ای  تفسییر « عثاان»نعثز است و مراد از « عار»

 ایاره یده است.
به معنی بودن  :ای  حدی  یریف ظهور کامز دارد که دوستی ائاه اطهار

و با صادقان است و دیانی با ای  چهار نفیر دییانی بیا دییانان خداسیت. 

الـدتین عربـی و ابـن الـدتین عربـی و ابـن محیمحیسـنتت ماننـد واضح است که علمای اهل
هـا ...، دشمنی با این چهار نفر ندارند، بلکه دوست آن و الحدیدالحدیدابیابی

و از ای  حدی  یریف  کامالً ظاهر است نشاهستند، چنانچه از کلمات
و بیر دییانی بیا  :یود که معرفت و عرفان اهلل بر دوستی ائایهنیز استفاده می

دیانان آنان بستگی دارد، و آن چهار نفر سردمداران دیانان ائایه  سیتند و 
 ت حق تعالی بدون دیانی با ای  چهار نفر و پیرواننان تحقق ندارد.معرف

 ایی که ا ز عبادت و ر بانیت یدند و خود را به دیی  پی ابیر پس آن
 ا از صدّیقی  نیستند و دوستی بیت نندند، ای بستند ولی دیا  دیانان ا ز

 ظیا ر اسیت، نییاچنانچیه از کلاات : ا به صورت ظا ر نیست بیه ائایهآن
بییت  ا ندارد، و نیز ایاره خوا یم کرد محبیت بیه ا زسودی برای نسات آن

بدون دیانی با دیاناننان معنی ندارد. چون دوست حقیقی آن است کیه بیا 
 دیا  محبوب خود دیا  باید واالّ در دوستی او خلز است.
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ی عار  ییدن بعضیی از امیور به واسطه :و اگر دوستی حقیقی با ائاه
دیا  ییوند  هیود کآنان تحقق یافت، یا ای  محبت سبب می برای فردی از
سیبب  :بیتبیت و محبتنان کامز یود یا ای  که محبت به ا زبا دیانان ا ز

تخفیف عذابنان در آخرت گردد. اما ای  که بیا محبیت نایودن بیه دییانان 
بیت باز  م به بهنت بروند،  رگز چنی  نخوا ید یید، چنانچیه بیه ایی  ا ز

 اره ناودیم.معنی ای
کنید کیه او حدیثی از سااعه نقیز می« سرائر»اب  ادریس)ره، در اواخر 

و  6اهللروز قیامییت رسییول»فرمودنیید: کییه می :گوییید: ییینیدم از اباعبییداهللمی
کنند ناگاه فردی از میان از کنار آتش مرور می :امیرالاؤمنی  و حس  و حسی 

ادم بیرس، ای رسیول خیدا! )سیه اهلل ا ثنی، به دزند: یا رسولآتش صیحه می
کنید: ییا پیس نیدا می»، فرمودنید: «د نیدمرتبه تکرار کرد،. پس شوابش نای

فرمودنید: « د نید.امیرالاؤمنی ! به دادم برس، )سه مرتبه،. پیس شیوابش نای
کند: یا حسی ! یا حسیی ! ییا حسیی ! بیه دادم بیرس، می  قاتیز پس ندا می»

میی فرماینید بیه درسیتی کیه  7ر به حسی پس پیامب»فرمودند: « دیانان توام.
یود بیه سیوی آن سرازیر می 7پس حسی »فرمودند: « حسّت آورد برای یاا.

راوی « ندا کننده بیه ماننید بیاز تنیدرو؛ پیس او را بییرون میی آورد از آتیش.
: چرا مختار به آتش معذّب ید با ای  7گوید: پس عر  کردم به اباعبداهللمی

 ایان مختیار محبتیی »را بکنت؟ حضرت فرمودند:  7که قاتالن سیدالنهدا 
نسبت به آن دو نفر ی ابوبکر و عار ی در قلبش دایت؛ قسیم بیه خیدایی کیه 
محاّد را به حق مبعو  به رسالت ناود اگر شبرئیز و میکائیز  م محبتی بیه 

 «آن دو دایته بایند حق تعالی آن دو را نیز با صورت به آتش خوا د افکند.
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از ای  حدی  یریف ظا ر اسیت کیه کسیی بیه منزلیت  گویمحقیر می
شبرئیز و میکائیز حتی مقدار کای محبت به آن دو نفر ی ابیوبکر و عایر ی 

اندازد. و  ای  محبت کیم بیه آن دو دایته باید، حق تعالی او را به شهنم می
نفر در قلب مختار سبب ید که بیه شهینم بیرود تیا پیاک ییود و چیون بیه 

 مند بود خدای تعالی او را نسات داد.عقیده 7سیدالنهدا 
 7یود که مختار بیه حقانیّیت سیدالنیهدا و نیز از ای  حدی  معلوم می

مند بود و به آن حضرت محبت دایت، لذا سبب نساتش ید. و محبیت عقیده
ی رفیت  بیه او به آن دو نفر ولو کم بوده، محبت حقیقی نبوده، لذا به واسیطه

اره آن مقدار کم از محبت به آن دو نفر در زمان آتش محو یده و ای  آتش کفّ
خدای تعالی او  7ی کنت  دیانان و قاتالن سیدالنهدا کای یده و به واسطه

 بیت کامز ناوده است.را  دایت کرده و محبت او را به ا ز
ییود و  یا شایع نایبیت با محبت دیانان آنای  که محبت ا زنتیجه 

ای برسید کیه دییا  ا ای  کیه بیه مرتبیهچنی  محبتی موشب نسات نیست ت
 یود. :بیتدیانان ا ز

از  63تیا صیفحه  51از ص  27ج « بحیار»عالمه مسلسیی احیادیثی در 
در تفسییر  7تفسیر قای نقز فرموده است. در روایت اب  السارود از ابیوشعفر

ما جعل هللا لرجـل مـن قلبـین فـی »قول خدای تعالی 

 ییچ فیردی دو دل قیرار نیداده اسیت؛ یعنی: خدای تعالی در باط  « جوفه
گرداند محبت به ما را  اچنان کیه طیال بیه فرمودند: اما دوست ما خالص می

یود به طوری که در آن طال  ییچ ناخالصیی ی آتش خالص و پاک میواسطه
خوا د بداند محبت ما را ی یعنی بداند محبت خالص خود نیست. کسی که می

متحان کند، پیس اگیر در محبیت میا محبیت ی پس دل خویش را ا :را به ائاه
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دیا  ما را یری  قرارداده، او از ما نیست و ما از او نیستیم و خدای تعیالی 
  ستند. ندیا  ای  گونه کسان است و شبرئیز و میکائیز و خدا دیا  کافرا

یود کسی که  م ائاه و  م دیاناننان از ای  حدی  یریف استفاده می
سنت مانند سنت مانند علمای اهلعلمای اهلمی باید، و معلوم است که  فایدهرا دوست بدارد بی

در عین این که مدعی هستند ائمه را دوست  الدین و امثال اوالدین و امثال اومحیمحی
کنند به محبـت للفـای دارند و اقرار میدارند، مع ذلک اظهار می

هـا از صـدینین شـدد. سـآ آنثالثه؛ جمع بین این دو محبت نمی
هستند. بلکه از فرمایش  نیستند و در امتحان صدینین مردود و ساقط

 بیت مدجب کفر است،ظاهر است که دوستی دشمنان اهل 7حضرت
 7از امالی صدوق از حضرت صادق شعفر بی  محاید 27چنانچه در بحار ج 

 اننینی با کسی که عیب شویی و عییب گیویی »کند که فرمودند: روایت می
ی بیا میا دارد، ییا ی یا ای  که مد  کند کسی را که دییان :کند از ما ی ائاهمی

صله کند با کسی که با ما قطع صله کرده، یا قطع صله کند از کسی کیه بیا میا 
صله کرده، یا دوستی کند با کسی که دیانی با ما دارد، یا دیانی کند با کسی 
که با ما دوستی دارد، پس به تحقیق چنی  کسی کفر ورزییده بیه آن کیه فیرو 

  ی خدا ی .فرستاده سبع مثانی و قرآن عظیم را 
بیت را دشمنان اهل سنتسنتالدین و امثال او از علمای اهلالدین و امثال او از علمای اهلمحیمحی

کنند و از علمای شیعه و شیعیان به مخصدصاً للفای ثالثه را مدح می
ی اطهــار دوری هــا بــه ائمــهمنــدی آنی محبــت و عنیدهواســ ه

جدیند، سآ به حکم این حدیث شریف این گدنه اشخاص همراه می
ی  و از صدینین نیسـتند و اگـر محبـت بـه ائمـهبا کفار هستند باطناً
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ی هـا نیسـت، بـه واسـ هبدرزند محبتشان مدجب نجات آن :اطهار
 .:بیتها با دشمنان اهلدوستی آن

به سندش از ابیو  )ره،صدوق« ثواب االعاال»از  27شلد « بحار»و نیز در 
را که  کسی که ننناسد و نداند بدی آنچه»کند که فرمودند: روایت می 7شعفر

از ظلم و از بی  بردن حق ما به ما وارد ید و آنچه را که ما به آن مبتال یدیم 
 ا، پس چنی  یخصیی ییری  اسیت بیا کسیی کیه وارد  ا و ستماز آن ظلم

ساخت بر ما در آنچه که بر سر ما آمد و ما به آن گرفتار یدیم؛ یعنی ییری  
 ا به ما  ا و ظلمبب او ستمدر گناه است با کسی که بر ما استیال یافت و به س

سنت، منکر ظلم و ستم دیانان بیر رسید. و معلوم است که ا لب علاای ا ز
الحدید که منکر ظلم و ستم خلیفه دوم بر حضیرت ائاه  ستند، مانند اب  ابی

 یا گنیاه صی یره و قابیز آمیرزش گوید: ای است. او می :ز را و امیرالاؤمنی 
 است.

و قصد آتیش زدن خانیه فاطایه  :نه علی و فاطاهیاللعسب!  سوم به خا
 ا گناه ص یره سنت  م نقز یده، ای ز را و سوزاندن در خانه که از خود ا ز

 است و قابز عفو! پس چه گنا ی کبیره است؟!
امیه و بیت از بنیهای دشمنان اهلسنت ستمخالصه اغلب علمای اهل

ها هایچ دانند و در نظر آنظلم و ستم نمی :بیتعباس را نیبت به اهلبنی
بیت در گناه این ها با این روحیه شریک دشمنان اهلاهمیتی ندارد، پت آن

ها هیتند. و اگر اظهار محبت کنند این محبت نجات دهناده ها و ستمظلم
 ها نییت.آن
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کایال دیی ، والییت میا و »روایت یده که فرمودنید:  7از حضرت رما
بیدون  :کند دوستی ائاهی  حدیثی که بیان میبهتر «بیزاری از دیانان ماست.

از کنز « بحار» ا نسات د نده نیست، حدیثی است که در دیانی با دیانان آن
محاد از آبائنان   الکراشکی به سندش از سلیاان اعاش از حضرت شعفر ب

به م  فرمیود: ای علیی!  6اهللرسول»کند که فرمودند: نقز می 7از امیرالاؤمنی 
ؤمنینی و امام متقینی! ای علی! تو سییّد اوصییا و وار  علیم انبییا و تو امیر م

بهتری  صدیقینی و افضز سابقینی! ای علی! تو یو ر سیّده زنیان عیالاینی، و 
ی بهتری  پیامبری؛ ای علی! تو موالی مؤمنینی و حست بعد از می  بیر خلیفه
یت تو ی مردمی. بهنت واشب ید بر کسی که تو را دوست دایت و وال اه

را پذیرفت. و رفت  به شهنم واشب ید بر کسی که دییانی کیرد بیا تیو. ای 
علی! قسم به آن کسی که مرا مبعو  دایت به نبیوت و میرا بیر تایام خلیق 

ای خدای را  زار سال عبادت کند ی خدا ی از برگزید )خدای متعال،، اگر بنده
محبت ائاه از اوالد  کند مگر به والیت و محبت تو و به والیت واو قبول نای

یود از کسی مگر به بیزاری از دیانان تو و به درستی که والیت تو قبول نای
از اوالد تو. شبرئیز مرا به ای  امر خبر داد؛ پس  ر کسیی  :تو از دیانان ائاه

ای  حدی  نیز صیراحت  «خواست ایاان آورد و  ر کسی خواست کفر ورزد.
ون دیانی با دیاناننان مقبول حیق تعیالی بد :دارد بر ای  که محبت به ائاه

بییت نیسیتند، سینت دییا  دییانان ا زنیست، و معلوم است علایای ا ز
ورزنید. پیس اظهیار  یا محبیت میمخصوصاً دیا  خلفای ثالثه، بلکه به آن

 بدون دیانی با دیاناننان سودی ندارد. :بیت ا به ا زمحبت آن
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 آیت هللا حاج شیخ مرتضی رضوی

 
 
 

 اشاره
کتییاب مسییتطاب محییی الییدی  در آیینییه 
فصوص تألیف دانناند بزرگ معاصر، محقیق 

ی عیالی مقیام حضیرت آییت اهلل مدقق عالمه
حاج ییخ مرتضیی رمیوی اسیت کیه در دو 

صیفحه منتنیر  800شلد وزیری  ر یی  در 
بیا مهیارت بسییار بیاالیی، میذکور یده است. ای  محقق عالی مقام در کتاب 

ی واقعیی محیی الیدینیان و صیدراییان و رار را عقب زده و چهره ای اسپرده
 ا را به ناایش گذایته است  ای آنافالطونیان و ارسطوییان و... و پنت پرده



 

 

62 

 ا کیه چیه 7برای برانیدازی معیار  امیام صیادقبیگانگان و تومیح داده که 
طبیع  اما شلد دوم آن  نوز بیه زییور 1یدهشلد اول ای  کتاب منتنر  نکردند.

 2نرسیده است.
دارالصادق اصفهان تصایم دارد، شلید دوم ایی  کتیاب گیران سینگ را 

یی  ابه شلوه و شیالل  ،نورالصادق به چاپ رساندهفصلنامه تقطیع کرده و در 
 بیفزاید. مسله

یی  از  ر مسلاان طالب حق و آزاد اندینی ملتاسانه تقاما داریم، کیه ا
عه نااید، تا حقایق برایش آیکار مطال نظیر در نوع خودش را به دقتکتاب بی

ی شعفری در اعااق شانش رسوخ ناایید و  رگیز از و حقانیت معار  حقّه
 صراط مستقیم قرآن و عترت خود را شدا نسازد.
هانری کاربن و مأموریات »این  قسات اول ای  کتاب را تحت عنوان 

تقیدیم برای خواننیدگان ایی  مسلیه و طالبیان حیق و حقیقیت « او در ایران
 نااییم.می

 
 

* * * * 
 
 

                                                           

 .  َتٌَر   ف   ًنِ م 1
. متِ هيأ  ًجم  نأِ کتأَب ًر سأَن  ً ر  صأًَق 2

  صِكَن ًر مسم  مع فی کتَب آم ه  س .
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 در ایراناو هانری کربن و مامدریت 

 تهاجم فکری علمی ا تهاجم فرهنگی 
 یود. شا دفع می ولدرلی :  ر شا که خطر از آن برآید، از  اان

کیه  ،ام ای پینی  از شاله شلد اول  ای  کتیاب مکیرر گفتیهدر نویته
ه دارنید و چیون خودییان را وا ای 7یان به یدت از مکتب امام صادقیاروپا

دانند تحت کنترل دایت  فکر و اندینه مردم شهان را یکیی از مال  شهان می
کیه  یم ا اییت زییادی بیه ایی  کنتیرل  ،اندای خود قرار داده ای پایهبرنامه

 کنند.د ند و  م زحات ای  کار را تحاز میمی
نامه را به طور آنان ای  بر ،در ای  موموع نکته یا اصز مهم ای  است که

که  اواره و نو به نو ای  ت ذیه  ،د ندپوینده و  اگام با پویش زمان ادامه می
  ا، را ادامه د ند.فکری و شهت دادن به اندینه

 
 گیری فرهنگیجبهه

 یای صیلیبی نتیسیه  ای مکررییان در شنگاروپائیان به دنبال یکست
بایید  .الم پیروز نخوا ند یدقطعی گرفتند که  رگز تنها با نیروی نظامی بر اس

شبهه فکری و فر نگی باز کنند و به آن بیش از شبهه نظیامی ا اییت د نید. 
مقرر ید ابتدا ای  کار را به طور آزماینی در انیدلس )اسیپانیا، پییاده کننید و 

 ای داخلی اسپانیا رسیدند و کردند و به زودی به نتایج باور نکردنی در شنگ
 یا یکسیت خوردنید. تیر شنگ ا در بیشمسلاان شریان نبرد ا عو  ید.

الدی  از اندلس به مراکش ق یعنی مطابق زمانی که محی.ه 566سپس در سال 
 آمده، برنامه شنگ فکری و فر نگی را به داخز ماال  اسالمی نفوذ دادند.
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 جبهه سیاسی
از شانب دیگر در  اان زمان، مراوده و مذاکره با چنگیز را آ از کیرده و 

و را برای حاله به ماال  اسالمی تنویق کردند و اطالعات مهای بیه خیان ا
که اسپانیا در  رب به دست اروپائیان و خراسان بزرگ )یامز  ،دادندم ول می

تاشیکستان، ازبکستان، ترکانستان، اف انستان، پاکستان و خراسان ایران تا ری، 
 در یرق به دست چنگیز سقوط کرد. 

 ا در  ای  کتاب و  ای  مسلد خوا م آورد. منرو  ای  موموع ر
موفقیت در شبهه فکری، فر نگی در انیدلس، افیزایش قیدرت معنیوی، 

 ا را در پی دایت. زیرا  ر دو طیر  ) یم اشتااعی و اقتصادی پاپ و اسقف
تخریب فر نگی و  م مراوده با چنگیز، مال آنان بود و مسری آن نییز سیران 

یید، ا اییت در بار یا و پادییا ان کاسیته می کلیسا بودند. بیش از پییش از
 ای صلیبی کاری از پیش ببرند و سیخت در میدان ،یا انی که نتوانسته بودند

 سار بودند. یرم
 یا دقیقیاً دریافتیه بودنید کیه با سقوط خراسان به دست چنگییز،  ربی

اگر زیرا  .مسدد به اسپانیا و اروپا نخوا ند بود یمسلاانان  رگز در فکر حاله
به شانب یرق و م ول خوا ند پرداخت که چنی   ، ات یا توانی دایته بایند

 اتی وشود ندایت. ای  احسیاس امنییت بیه مررییان تایام یید زییرا بیه 
 ا ابتدا به طور اعالم ننده بیا آورد پیروزیخودیان من ول یدند و بر سر ره

  اشتایاعی  م درگیر یدند. پاپ با یبکه کلیسا ا بیش از پیش درصدد تال
رفیت کیه شایگیاه ییا ان را بیه صیفر و اقتصادی کز اروپا بود و میاشرا می

برساند، و باالخره منسر به کناکش علنی گردید و نهضیت پرتسیتانت بیه راه 
 افتاد. 
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یان، دولت مقتدری به نام عثاانی در آناتولی یای   فلت اروپا یهدر نتیس
در مقابز  رب مقاومت فعاالنیه پدید آمد و توانست تا آ از شنگ شهانی اول 

ماال   یتوانستند  اهیدند مییان به خود من ول ناییدایته باید. اگر اروپا
زییرا  یم تصیو   ،اسالمی را )در فاصله حاله چنگیز و آمدن  الکو، بگیرند

فارسی و  م تصو  عربی  یرت و انگیزه دفاعی را از مسلاانان کامال سیلب 
 کرده بودند. 

میالدی به پیدایش رنسیانس  1500ی اروپا در حوالی سال درگیری درون
و آ از پیروزی پادیا ان منسر گنت و در  اان دوران دو قیدرت عثایانی و 

 .ق،.   910صفوی در ماال  اسالمی پای گرفت )
پیدایش  ر دو قدرت اسالمی ثارة  ویاندی و درایت و اندینیه بیس 

ر کرد و به ی  قدرت نسیبتاً که قدرت م ول را مها ،یگفت خواشه نصیر بود
 اسالمی تبدیز ناود که زمینه برای پیدایش دو دولت مذکور فرا م گنت. 

اروپائیان وقتی به خود آمدند که یرایط دنیا عو  یده و مسیلاانان از 
ای  بار دربار ای سلطنت برنامیه  ،رفتندنو شان گرفته و تا قلب اروپا پیش می

درت نظامی قرارداده و  ر دو را خودییان شنگ فکری، فر نگی را در کنار ق
اشرا کردند و به ارسال مأموران دانناند و  ویاند به درون ماال  اسیالمی 
پرداختند. که مأموریت  افر و لورنس )معرو  به لورنس عربستان،  م زمان 

 با شنگ شهانی اول از آن قبیز است. 
نده ییده بیود و ای  بار پرونده و تز برنامه شنگ فکری، فر نگی دو پرو

 ای مربوط به ماال  تحت حاکایت عثاانی و ایران از  م شدا و حتی نسخه
 بخش اداری شداگانه دایتند. 
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در ایران از شالة ای  مأموران، ادوارد براون سفیر انگلیس و گوبینو سفیر 
 یایی در فرانسه و نیز اوژن اوب  وزیر مختار فرانسه و... و... بودنید کیه کتاب

 ران برای ایرانیان نویتند. مورد ای
اینان عالوه بر سر سپردگان داخلی از قبیز فتحعلیی آخونیدزاده، ملکیم 

آموختگانی از ایرانیان که در  رب تحصیز کرده خان، فریدون آدمیت و دانش
 بودند،  ستند. 

 انری کرب  پس از شنگ دوم شهانی به عنیوان فیردی صیرفاً فکیری و 
یپلااتیی  و در ییأن صیرفاً یی  داننیاند، ایی  فر نگی و مثالً بدون کیار د
 .مأموریت را به عهده گرفت

 
 هانری کربن و اقدامات او در حوزه علمیه قم

یینیدیم کیه کیرب  فرانسیوی بیه در آن زمان ما طلبه بودیم و شوان، می
آید و با آنان به تبیادل مطالیب علایی حضور برخی از اساتید بزرگ حوزه می

بالیدیم که ما  م استادانی دارییم کیه داننیاندان  ربیی پردازد، به خود میمی
ننیینند و آیند دو زانو در حضوریان مییان  ستند و میسخت نیازمند علوم
دانسیتیم آن مطالیب کیه گیرند. در آن س  و سال چه میمطالب علای یاد می

 اسیت  ا پنیزی ارزش ندارد کیه اروپائییان قرنیود در نظر  ربیمبادله می
انید و شنیاب ل افالطونیات و ارسطوئیات را به گویه موزه علوم انداختهاصو

 کرب  مأموریت دیگری دارد. 
اروپائیان به ویژه دست اندرکاران داننگاه سوربون، نسیخه روز را بیرای 

 اندینه و فکر ایران نویته بودند که از چند عنصر تنکیز یده بود: 
 ا تصوف با عنوان ارزشمند عرفان. 1
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دادن و معقاول کاردن تصاوف، سطوئیات برای علمای جلاوها ار2
 دانیت و پای استداللیان را یو بین. تصوفی که علم را حجاب اکبر می

ا افالطونیات که قدری از خشاکی مازاج ارساطوئیات، بکاهاد و 3
قدری هم از بی مباالتی تصوف عشقی هپروتی، بکاهد و ییب میاان آن 

 دو باشد. 
کاه هام بار تاوان  ،ت شیخ اشراق الزم بودا قدری هم از اشراقیا4

ییبانندگی افالطونیات بیفزاید و هم بوی ایرانی ناسیونالییتی هام داشاته 
 باشد. 
ای از قرآن و حدیث نیز الزم است تا این معجون به نام دین ا آمیزه5

مبادا کاه  ،به خورد متفکران ایرانی اعم از حوزوی و دانشگاهی داده شود
و فلیفه و عرفان قرآن و اهل  7د و مکتب جعفر صادقداری بجنبرگ دین

 بیت جان بگیرد. 
کاه  ،اش را کامالً زیر نظر داشتقدر دقیق بود برنامههانری کربن آن

عناصر مذکور هر کدام به همان اندازه که الزم است باشد نه بایش و ناه 
کرد عشق تصوف برخی از ایرانیان را بیش از حد کم، و یون مشاهده می

گیری از این خطر یک شاعار درسات کشد برای پیشطرف افالطون می به
 «.شوندها افالطونی متولد میبعضی»کرده بود: 

 شاله عسیبی است چندی  کاربرد و ویژگی دارد: 
ی مرادش ای  بود که اساساً ایرانی گرایش یدید به تخیز محض دارد و 1

 یوند.اساساً ایرانیان افالطونی متولد می
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فاییده بدانید آن را از ای  که افالطونیات را محکوم کیرده و بی ی بدون2
 1اندازد.کارآئی زیاد برمی

بت ی شاله، خالی از  ر نوع دافعه است  م نسبت به ایرانیان و  م نس3
 به افالطون. 

توانسیت  6دانستند تصو  تا پایان قیرن تنظیم کنندگان نسخه، دقیقاً می
ر و مضیاحز کننیده مبیتال کنید. امیا ایی  بیااسالم را به نوعی پوکیِ کنینده 

برد و تکلیف تصو  در نظر تنیع دیدند که ایران در عصر تنیع به سر میمی
 روی  و مردود است پس باید برنامه دیگری ریخته یود. 

دانیتند که شیعیان با وجود ارسطوئیان فراز، مانناد فاارابی، و نیز می
اند و همچناین ایگاه دین جای ندادهر جدسینا و... هرگز ارسطوئیات را ابن

 ن مطرود شیعه است. ها و مُثل افالطوتییالت و ایده
میعف  یهالدی  خوب بود اما برای ای  کار دو نقطه و نکتتصو  محی

 دایت: 
توان آن را ی  مکتب ی به قدری از دلیز و استدالل عاری است که نای1

 علای نامید. 
ونییات اسیت و آ ینگش آ نیگ یی اصیول و اسیکلت آن  ایان افالط2

 نوازد. تصو . با تار افالطون آ نگ تصو  را می
و مالصدرا اسات « حکمت متعالیه»پت بهترین ابزار برای این نییه 

عناصر ماذکور را کاامالً و در حاد مطلاوب دارد. اماا نبایاد  یهکه هم

                                                           

. ه َب ًکت  پورهو ًی َفأز  نأِ هميأا ر   ز  ج 1
 .59َِِّ ک ًه  س : کتَب مَه شمَره 
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زیرا حکمت متعالیه فرزناد فصاوص  ،الدین کامالً کنار گذاشته شودمحی
 است.  الحکم

 گرچه پییروان داننیگا ی متعیدد .دیدکرب  خودش را خیلی موفق نای
یود به ییدت خوییحال یافته بود و از ای  که در حوزه قم اسفار تدریس می
برد و پس از یکی دو سیال بود، اما وقتی که مرحوم طباطبائی به ما یت او پی

 گیر بود. آینائی، به او روی خوش ننان نداد، سخت دل
ر مقدمه کتابش تنها از یک دانشمند ایرانی )دکتر حیین نصر( و او د

باین ماا ساه »گوید برد و میای )عثمان یحیی( نام مییک دانشمند سوریه
تن، در مورد جوهر معنوی و روحانی اسالم اتفاق نظار اساسای حاصال 

 1«.گردید
ای را در مورد ای  شاله او تومیح د م: کرب  کتابش را الزم است نکته

وع در اصز برای ایرانیان نویته است. زیرا او عالوه بر تحرییف اصیول و فیر
ییان اسالم )به ویژه تنیع، واقعیات تاریخی را نیز تحریف کیرده اسیت. و  رب

کننید و بیه اصیطال  گیول یان را منحیر  نای رگز مردم و مخاطبان  ربی
 ست. و تنهیا زنند. اما کتاب او در عی  حال گزارش کار مأموریت او نیز نای

  ا نویته یده است. ای  شنبه کتاب برای  ربی
شاله مذکور درست از الفاظی تنکیز یافته که کامالً بر اسیاس تعبییر و 
ادبیات شاسوسان و مأموران مبتنی است و در دیپلااسی آمیخته به شاسوسیی 

اگر ی  دیپلاات یا شاسوس در گزارییش  ی  تعبیر یناخته یده است. مثالً

                                                           

 . ََرنخ فيسِا  س می، َ هما  س   ملٌح ی.1
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کنید کیه لفی  صیریح داللیت می« گفتگوی م  با فالنی صریح بیود»: بنویسد
ه فیوق لیتفا ای در بی  حاصز ننده و یا خیلی کم به دست آمده اسیت. شا

می  توانسیتم ایی  دو را »نیز بدی  صورت ی  تعبیر یناخته یده است یعنی 
 گذارد که دکتر نصر اسیتادو ناگفته نای« کامالً در مومع مورد نظرم قرار د م

داننکده ادبیات داننگاه تهران است و عثایان یحییی متصیدی تحقیقیات در 
هاانری کاربن امیادوار باود باه جاای بایید. می« مرکز تحقیقات علایی»
یک کتاب یند جلدی در شکل و ماهیت اسافار « نهایة الحكمه»

ی یمالصدرا اما با ادبیات و اصطالحات روز، از قلم مرحوم عالمه طباطباا
آگاهی عالمه به ماهیت او، او را ناکام گذاشت و فلیافه  صادر شود. لیکن
درآماد « نهایة الحكمه»ی در همان قالب کویک یدر نظر طباطبا

گویاد پاذیرد و میکه حتی میؤولیت برخی میائل اساسی آن را نیز نمی
 «. قالوا»

دیاد و ها را میاما اگر امروز کربن زنده بود و حال و هوای ما طلباه
کرد کاه را از شبکه یهار سیما مشاهده می« زائر شرق»لیل آن برنامه متی
نوشات و شود، گازارش دیگاری میها در موردش شده و مییه مداحی

گرفت. گریه مزد کاار خاود را جایزه بزرگ خدمت به جهان غرب را می
بلی کسی بیه نیام  شده بود.« مطالعات عالی دانشگاه سوربن»گرفته و مدیر 

ثبت بوده که به اصطال  نون دانی چند نفر داننیگا ی  انری کرب  ای  قدر م
 ما بنود. 

حضیرات « زائیر ییرق» ای در یکی از  ای  برنامیه جالب و شنیدنی:
 ای ییوا و بلیغ در مد   انری حامر در میز گرد دانناندی، عالوه بر افامه
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ای پخش یید کیه او کرب  از دکتر تسویدی که در آلاان ساک  است مصاحبه
الدی  آیتیانی به م  گفت  انری کرب  بیه  نگیام میرگ : آقای شاللگفتمی

می  گفیتم «. السالم علی  یا حجة هللا»روی به قبله کرد و گفت 
یاا که در آن وقت در کنار او نبودی از کسا دانستی که کرب  رو به قبله کرده 

 و ای  سالم را گفته است؟ آقای آیتیانی گفت: خوب م  دانستم دیگر. 
حضرت آشتیانی کشف و شهود فرموده است که مأمور استعمار  یعنی

فکری که مأموریت برای تیریب اسالم دارد، میلمان شده بل شیعه شاده 
. آیا اینان این قادر از 7آن هم شیعه خالص و خلّص و معتقد به امام زمان

 ترسند!؟! تحریف حقایق نمی
فه اسیالمی کیرب ،  ائی را از کتاب تیاریخ فلسیناچارم ادامه د م و تکه

 بیاورم: 
نایائیم کیه شامعییت و قاطعییت گوید: اذعیان میکتاب می 3در صفحه 

اند، فقط در فقیه اسیالم افکار فلسفی اسالم به خال  آن چه به مبال ه پندایته
 نهفته نیست. 
ی چه کسی گفته است که فلسفه اسالم در فقه نهفته اسیت؟! تیا 1 توجه:

اند که فقیه اند و تصریح کردهخ . بز  اگان گفتهچه رسد به مبال ه در ای  س
حتی با حکات احکام نیز کاری ندارد و نباید دایته باید و باید با فقه با تعبد 

 محض برخورد کند. 
ی او با ای  عبارت درصدد القا  و ایساد تنفر در نیاخود آگیاه مخاطیب 2

 است که او را نسبت به فقها بدبی  کند. 
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یلیوف خود و صدرائیان همیشه میالفان دانشمند و فالدینیان ا محی3
گویند و هر کت با ارسطوئیات اند که از موضع فقه سین میرا متهم کرده

 یا فقیه است یا نهایتاً یاک ماتکلم اسات. و حتماً ،و تصوف میالف باشد
کناد. بار فار  هانری با این عبارت این شمشیر نامردمی قدیم را تیز می

م ه حلی، عالمه مجلیی و ... و... صرفاً فقیاه یاا ماتکلخواجه نصیر، عالم
 هیتند، آیا دکارت، کانت، هگل و... و... که همگی نه ارسطوئی هیاتند و

الادین و نه صوفی، فقیه شیعه یا متکلم شیعه هیتند!؟! اگار میالک محی
کنناد؟ یرا خود غربیان از آن پیروی نمی ،مالصدرا یک مکتب مفید است

ها پایش وانهااده و باه دور ا که مال خودشان بوده قرنیرا ارسطوئیات ر
های میلمانان را غارت کردند اما این نعمت)!( اند؟ یرا همه نعمتانداخته

 دهند؟ یه سیاوتی!؟! بزرگ را به ما می
ییان تنهیا بیرای سیوار ییدن ی چرا تصو  ایرانی را در مراکیز علای4

سیل  ماسیت خیلیی بیه کننید؟ درسیت رده ایرانی تدریس و تیدرس میبرگُ
د نید ارزش بیس بیزرگ و  نگفیت، زییرا الدی  و مالصیدرا ارزش میمحی
تری  ا رم است در اختیار آنان که آنان را بر بلند کیردن ملییت، دیی  و بزرگ

 کند. فر نگ ایرانی تواناند می
تحت « انستیتوی ایران و فرانسه»یر  خواشه پارسا توسط بخش فارسی 

 الدی  چاپ ید. حیای مسدد محیمدیریت کرب  برای ا
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تقسییم وشیود بیه شیو ر و »یان اصیز ارسیطوئی ی در محافز علای5
حرکیت »خواننید کیه گیرند اما مرتب به گوش ما میرا به تاسخر می« عر 

 1ی  ابتکار بس بزرگ است.« شو ری مالصدرا
گوید: در م رب زمی  تاایز قطعی فلسفه از الهییات بیه می 4در صفحه 

  ظا راً موشب ایی  تایایز تفکیی .رسدسکوالستی  قرون وسطی میدوران ا
ر فلسفه از مذ ب بوده است و چون پدیده کلیسیا و تناقضیات و نتیایج آن، د

ه بیالشرم در اسالم اندینة تفکی  فلسفه از دیی   ،اسالم وشود ندایته است
 وشود نیامد. 
ر داتنیگ ی کلیسا و ارسطوئیات در عصر اسکوالستی  تنگ1 ها:رندانگی

یید و آ وش  م بودند و اساساً مسیحیت براساس فلسیفه ارسیطو تبییی  می
ب  دانند، آیا تنها دانناندی مثز  انری کیرکودکان اروپا نیز ای  واقعیت را می

 داند!؟! و قبز از دوران اسکوالستی  نیز مسیحیت با فلسفه افالطونآن را نای
گزی  آن کییرد و را شییایارسییطوئیات  توماااس اکوینااوکییه  ،یییدتبیییی  می

  ای انگیزاسیون که کلیسا برای محاکاه دانناندان به راه انداختیه بیوددادگاه
طور کیه  ایان ،کردنیدآنان را به شرم مخالفت با اصول ارسیطو محاکایه می

 ند و گرنیهگانه ارسطو محاکاه کردنهگالیله را رسااً به دلیز مخالفت با افالک 
 هان یناسی آمده. در کسای انسیز سخنی از کی

را ی گفتم که کرب  کتابش را برای  الو کردن ایرانیان نوییته اسیت زیی2
 دانند.  ربیان خود به روینی دقایق باال را می

                                                           

ه  بفكوًه بأوًن « َِّ  ملََی ًکم  متعَ فا». ًر 1
پَنا ج غية بوًن ً کأ  هأوه ی ر  َورأفح ج ه  بی

  م.ً ًه
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ی آن تفکی  فلسفه و دی  از  ادیگر که در شامعه اسالمی بیوده یی  3
 ا آن قدر رویی  اسیت کیه در صد آن در شامعه اروپا نبود. آخر ای  واقعیت

ییرمانه اند. به راستی خیلیی بیمردم  رب و  م مسلاانان  اه به آن آگاه  م
است که ای  قدر مردم ایران بز متفکران ایران را نادان حسیاب کیرده و ایی  

 گوید. گونه سخ  می
به حدی در میان مسلاانان فلسفه از دی  منف  بوده و  ست که تقریبیا 

در امیان نبیوده و نیسیت مگیر ای از تکفییر  یچ فیلسو  به اصیطال  حرفیه
 آماتور ا و یا افرادی به تعداد انگنتان دست. 

هایش کاری کرد کاه اماروز ها و نوشتهدرست است کربن با فعالیت
الادین کند دانشمندان شیعه از قدیم پیرو محیهر طلبه و دانشجو گمان می

  اند.بلعیدهاند و معجون ارسطوئیات و تصوف را مییا مالصدرا بوده
ی طوری آرام و نرم و نرم  با قلیم لیبراالنیه مطلیب را در ناخودآگیاه 4

گویید.  یم واقعییات یی از وامحات مسیلم سیخ  مییگو ،کاردمخاطب می
د د )آن  م در اصول عقیدتی و تاریخی مسیحیت و اروپا را وارونه ننان می

  ای مسلّم، و  یم واقعییات عقییدتی و تیاریخی مسیلاانان و بیاالخصوپایه
برای روی  یدن ای  رندانه بازی، خواننده «. زائر یرق»ایرانیان را. ای  است 

شلید اول « قلیم مکتبیی و قلیم لیبیرال»تواند )در صورت لزوم، بیه مقالیه می
  مراشعه کند.

ی ای  است کسی که شناب آییتیانی تنیهد و سیالم او را در لحظیات 5
یی  میردم را بیه آخر مرگش، یهود ومکایفه کیرده اسیت. چیرا  ایه چییز ا

 فرویند؟!  ای یخصی خودیان می وس
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ی درست است،  انری کرب   م در نظر خودش و  م در نظر اروپائیان 6
ی  مسا د و متدی  بزرگ است، که به تخریب فر نگ کافرانی کیه مسیلاان 

یوند پرداخته است. و با توسز به منطق ماکیاولیسیم  یدفش ایرانی نامیده می
 کرد که واقعیات مسلم را وارونه کند. ه میاش را توشیوسیله
ی فلسفه در  رب تنها در قرون اخیر از دی  مسیحی تفکی  یده است 7

  و آ از ای  تفکی  از فرانسیس بیک  یروع یده بود.
ی کرب  عبارت را طوری آورده است که  م شنبه تبلی ی بیرای عایوم  8

ه به عنوان فلسفه ناب اسالم اش ترویج مثالً حکات متعالیدایته باید و نتیسه
 یای )بز عی  اسالم باید و ای   د  اصلی اوست، و  م مخاطب به ایکال

 باال متوشه ننود. 

گیری را برای دو  ید  یکسیا ی کرب  در ای  عبارت واحده دو شهت9
  قرار داده است:

الف،  د  اول القا  وحدت اسالم با فلسفه کالسی  یونان به محوریت 
مثالً در قالب حکات متعالیه است که  ییچ گونیه شیای تفکیی  ارسطوئیات 

گیری روی سیخ  میان اسالم و آن وشود ندارد و ندایته است. در ای  شهت
او با عاوم دست اندرکاران فلسفه است اعم از طلبیه و داننیسوی مبتیدی و 

  استاد متخصص در فلسفه.

 سیتند کیه گیری دوم  د  ومخاطب او آن گروه از افراد ب، در شهت
 ای باال را به سیخ  او بگیرنید پاسیخ اند، که اگر ایکالدر فلسفه متخصص

بننوند که مراد کرب  نسبت و رابطه مسیحیت و یا اسالم با فلسیفه کالسیی  
تیری  دیی  اسیت یونان نیست بز مرادش ای  است که مسیحیت  یر فلسیفی
دان رو  فلسفی در حتی در مقایسه با یهودیت،  ندوئیت و بودائیت. و ای  فق
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مسیحیت وقتی روی  ید، که ناچار دست نیاز به سوی فلسفه افالطیون بیاز 
کرد و با آ از عصر اسکوالستی  که افالطون را وانهاد و به آ وش ارسطو در 
آمد وروی  ید که نه تنها مسیحیت موشود فاقد  ر گونه رو  فلسفی اسیت 

سیازد؛ روزی بیر پاییه مُثیز مییای بز به قدری بی بنیاد است که با  ر فلسفه
 گیرد. افالطون و روز دیگر بر پایه عقول عنرة ارسطو قرار می

  گیری نیز ایکالهای اساسی دیگر متوشه سخ  اوست:اما در ای  شهت
تر بیه ی مگر بناست  ر بینش ومکتب که دارای رو  فلسفی باید بیش1

  ازد؟تر ما یت خود را ببفلسفه کالسی  یونان بچسبد و بیش

ی اگر چنی  است چیرا دکارتیسیم و کانتیانیسیم بیه شیای گیرایش بیه 2
افالطون و ارسطو در مقیام امیاحالل و نسیخ آن دو بیر آمدنید و آنهیا را از 

  عرصه علم و اندینه بیرون راندند.

خوا د اسالم را  م دارای رو  فلسفی قوی )در حیدی کیه ی کرب  می3
ننان د د و  یم ایی  مکتیب را نیازمنید ناپذیر است، اسالم از فلسفه تفکی 

 ای دیگر، ننان داده و در ی  برزخ ب رنج قرار د د، در نتیسه، یونیان فلسفه
گرایی، نیاز ما وی اسالم باید به حدی کیه نییازش بییش از نییاز مسییحیت 

 باید. 

داند که ارسطوئیات یه بالئی بر سر میایحیت آورد و ا او بهتر می4
هاای کرد و میایحیت را باه پدیاده ننگاین دادگااهآن را رسواترین دین 

انگیزاسیون منجر نمود که سرانجام مهر غیر علمای باودن و غیار عقالنای 
بودن را بر پیشانی مییحیت کوبید. و در صدد است با این گونه سینان دو 

  پهلو، اسالم را نیز به سرنوشت مییحیت دیار کند.
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لسفی دارد بز یی  فلسیفه کامیز اما ما معتقدیم که اسالم نه تنها رو  ف
. نه اسالم امیوی. و ایی  مکتیب 7است البته اسالم ثقلی ، مکتب شعفر صادق

گییری یی  داند که وام یچ نیازی به فلسفه دیگر ندارد وکرب  خیلی بهتر می
مکتب از مکتب دیگر نه تنها مصداق التقاط است بز دلیز باطز بودن خود آن 

تیری  فیرد اسیت. ناند ای  نکته را نداند شا زمکتب است. و  ر عالم و دان
کننید کیه پیاایند وعاالً اعیالم مییمانند کسانی که واقعاً راه ای  التقاط را می

یان باطز است. یا در اثر نادانی و عدم  ویاندی و یا به انگیزه رندانیه اسالم
 و شاع مریدان و ژست فیلسوفانه.

سالم شستار و تحقییق فلسیفی کند: در ایروع می 4باز در  اان صفحه 
صورت گرفت یعنی در محیطی انسام یافت که وحی « محیط مختص خود»در 

رفیت ومسیائز و کیفییت و نبوت موموع اصلی تفکر فلسفی بیه ییاار میی
کرد، بنابرای ، فلسفه در اسیالم بیه تفاسیر، اندینیدن در ای  مهم را ایساب می

 در آمد. « فلسفه نبوی»صورت 
تیر از مسییحیت نیازمنید ش ای  است که اسالم خیلی بیشمراد توضیح:

اندینه فلسفی بود و  ست. ای  درست است اما به چه دلیز باید ای  اندینیه 
فلسفی ی  اندینه اشنبی باید؟ وفلسفی بودن ی  مکتب الزم گرفتیه دچیار 
التقاط یود و بطالن خود را اعالم کند!؟! عر  کردم که  ر مدعی دانش اگر 

را نداند به نادانی خود اعترا  کرده است مگیر کسیی کیه میامور و  ای  اصز
  شاسوس باید.

گوید فلسفه در اسالم در محیط وحی و نبوت انسیام یافیت. در ایی  می
 یا را ادعیا  ای تاریخی مسلم را زیر پیا نهیاده و عکیس آنشاله باز واقعیت

ا بیه عنیوان کند. فلسفه افالطون سپس ارسیطو در اروپیا در درون کلیسیا می
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ید و در ماال  اسالم تا آ از قرن اخییر از ورود باور ای مقدس تدریس می
ای بر علیه فلسفه فلسفه»نبود بز « فلسفه نبوی»به مساشد مانوع بود و نه تنها 

 بود. « نبوی

را در دو « فلسیفه نبیوی یییعه»گوید: ما در ای  کتیاب، می 5در صفحه 
ر امامیه و نظر اسااعیلی، اساس گفتگیو یکز اصلی آن که عبارت است از نظ

  ایم.قرار داده
و  7ا فلیفه نبوی شیعه آن است که اصول آن در بیانات علی1تأمل: 

، و همه اصاول و 7وامام رضا 7های امام صادقآمده و به ویژه تبیین :ائمه
الدین یا مالصدرا که فرو  آن مشیص شده است. نه افکار تییالتی محی

دن مونتاژی هم هیتند و هرگز ماهیت یک اندیشه منیجم در عین تییل بو
 را ندارند. 

ی گذایت  اسااعیلیه در کنار امامیه ی  شادوی دیگر است و توشه بیه 2
را  :آن سخت قابز ا ایت است: فلسیفه ثقلیی  و مکتیب قیرآن و ا یز بییت

الدی  اسپانیایی و مالصدرا بایکوت کردند و افکار  یر منسسم و خیاالتی محی
بیاط  »نامیدند رو  و شان ای  فلسفه به اصطال  اسالمی « فلسفه اسالمی»را 

کنند و بیه بسیتر است که به وسیله آن  ر آیه و حدی  را تحریف می« گرایی
کنانند. بدون تاس  بیه ایی  ابیزار تحرییف، نیه ارسطوئیات و شوکیات می
وانسیت تآمد و نه تصو  و نیه ارسیطوئیات مییحکات متعالیه به وشود می

 وارد شامعه اسالمی یود و در سریر اسالم بننیند. 
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اسااعیلیه باط  گراتری  فرقه در مییان فیرق مسیلای  اسیت. کیرب  بیا 
آمیخت  اسااعیلیه و امامیه در صدد انرژی دادن بینتر به ای  ابزار دی  برانداز 

  است.
بیه الدی  را در شلد اول دییدیم.  ای متعددی از باط  گرایی محیناونه

دانید و یارون را مسیتحق تنبییه بیدنی ویژه گوساله پرستی را عی  توحید می
داند که موسی ریش او را گرفت و کنید که چرا نگذایتی مردم به عبادت می

الیدی  گفتیه و مقدس خود بپردازند و صد ا مورد دیگر. اساساً  ر چیه محی
 صدرا.نویته  اگی تحریف بر اساس باط  گرایی است و  ای  طور مال

به ما یت کرب  پی برد و او را از خود رانید. و  مرحوم عالمه طباطبایی
به  ای  دلیز در الایزان حد و حدودی برای باط  گرائی قرار داد. م  بیرای 
آنان که یاید توان مطالعه مت  عربی الایزان را نداییته باییند، عیی  عبیارت 

رو  عبارت آن مرحوم  آورم گرچه مترشم محترمرا می 5ترشاه الایزان شلد 
عقیده این که زیر ظواهر شر  حقایقی نهفته گوید: را سست کرده است، می

که باطن آنهاست، عقیده درستی است و عقیده این که بشر هم راهای باه 
[ حاشا و کاالّ کاه در رسیدن آن حقایق دارد اعتقاد صحیحی است ]لیکن
حالی که ظاهر عناوان  شر  باطنی باشد که ظاهر بدان راهنمایی نکند، در

تر) بارای باطن است وحاشا که در آن جا ییزی )باطنی( باشد که نزدیک
نیل به حقیقت( از ظاهر باشد و شار  دین )در ظاهر ساینش( کاالً از آن 

 صرف نظر کرده باشد، یا تیاهل کند یا از آن غافل باشد. 

در جهت  یعنی نباید باطن متعار  با ظاهر باشد، پیام باطنی آیه باید
پیام ظاهری آن باشد. امامیه قرآن را دارای باطن و آن باطن را نیاز گااهی 
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داند اما همگی در جهت واحد، نه معار  با هم، ناه ایان دارای باطن می
  که باطن ناسخ ظاهر باشد.

ی اول کتاب  انری کیرب  بیود کیه صفحه 5ای  فقط چند مورد از تنها 
صیفحه تیا چیه  5 ای او در ای  ه  اه رندیای باید، نتومیح دادم تا ناونه

 یای ایی  میرد آن قیدر رسد به کز کتابش. در نظر ی   ویاند، د ز کاری
روی  و وامح است، که  یچ نیازی به پاسیخ گیوئی نیسیت. گیر چیه سیود 

ا دا  او را تحقق بخنیدند و مطابق آن مثز ایی   یهشویان ومرید طلبان  ا
رو ی در حوزه و گرو ی در داننگاه دست به گ«. گرگ را دائی خود دانستند»

دست او دادند و به راستی او را در ماموریتش موفیق کردنید. در مییان گیروه 
داننگا ی کسانی  ستند، که اسالم را ی  دی   یر علای که مختصر ارتباطی 

ای که بلیدزر کیرب  صیا  دانند و اینان حق دارند در شادهبا اندینه دارد، می
الیدی  در روان کیرب  و مرییدان محیروند. اما فریاد از دست پییکند راه بمی

حوزه، که ای  التقاط را به عنوان اسالم ناب و تنیع ناب، به خورد ای  میردم 
 د ند.ییعه می

او در ای  مسییر ابتیدا اسیالم را بییش از مسییحیت دارای رو  فلسیفی 
مییه را از  ایه داند، و ای  درست اسیت. و در مییان مسیلاانان، یییعه امامی

داند و ای  نیز صحیح است. آن گاه بیا امیداد از اسیااعیلیه فکیر تر میفلسفی
الدی  و مالصدرا، ، محیی )البته: ادعای باط  گرائییییعی را تا حد باط  گرا

ی ناسیخ ییحد و مرز، باط  گرائی بی قاعده و قانون، باط  گرای بیباط  گرای
 ظوا ر و ناسخ نصوص، معرفی کند. 
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بیاط  »کنیید کیه یان منیا ده میی اان طور که امروز در ادبیات صدرائ
کنند. و لف  کنند و  اه نصوص و ظوا ر را منسوخ میرا پرستش می« یگرای

  اند.تر از اسااعیلیه یدهیان، و باطنیتری  لف  است برایییری « باط »
ا و ی  اصز روانی نیز زمینه خوبی برای ای  بیاط  پرسیتی اسیت، زییر

وقتی که سخ  از دی  است رو  و روان و یخصیت ناخود آگاه مردم، طلبیه 
ی اسیت. پذیرای باط  گرایباط  است و سخت شوان و داننسو، متوشه عالم

توانند حد فاصز میان بیاط  کیه در نظیر علایی یییعه  سیت، بیا اینان نای
نید ککنید و بیه دیی  دیگیر تبیدیز مییای که دی  را از رینه مییگراییباط 

ییوند و دچیار نقیض تنخیص د ند و بازیچه دست مریدان  انری کرب  می
  رسند.گردند یعنی به شای یناخت  اسالم به مد اسالم می ر  می

 ای کرب  را ندارم و در صدد پاسخ گیویی با ای  که قصد تومیح گزا 
به گستره تحریف واقعیات او نیستم )و ییاید روزی ایی  کیار را بکینم زییرا 

ن فکر فلسفی ییعه را گاراه کرده است، تنها یی  سیخ  دیگیر او را از شریا
اناد و صوفیان از آغاز شایعه باودهگویید: آورم او می اان اوایز کتابش می

 اند. شیعیان نیز از همان اول صوفی بوده

یاید از آ از پیدایش قلم و کتابیت بیز از آ یاز پییدایش بنیر، گزافیه، 
خیانیت بیه تیاریخ، وارونیه کیردن حقیایق  تحریف واقعیت، کیذب و دروغ،

تر ای  که نادان انگاییت  یی  ملیت،  یالو دانسیت  اِزخرا  و... و... بز مهم
تر از ای  عبارت  انری کیرب  از یرمانهتر و بیمتفکران ی  کنور، و... بزرگ

   یچ بنی بنری صادر ننده است.
سیاب ییده، یناسی اشتایاعی حیناسی دقیق و رواناما او در ی  روان

ییان ای پیرو او بایند، یا در اثیر سیاده لوحیامیدوار بود در میان ایرانیان عده
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یان واداریان کند که تیز ایی  گول او را بخورند یا خود خوا ی و مرید بازی
  است به اشرا بگذارند.« دایه دل سوزتر از مادر»مامور را که دقیقاً مصداق 

، تبلیغ و تارویج «اصل»عنوان یک  امروز صدرائیان این گفته او را به
شمارند و همه را صوفی از ناو  کنند و یک به یک علمای شیعه را میمی
کنند. به راستی مصیبت بزرگی را متوجه الدینی و صدرائی قلمداد میمحی

  اند. آثار شوم این جریان تا کجا خواهد رفت... .شیعه و تشیع کرده

شیعه نییتند بل شیعه هانری کاربن اینان اگر توجه فرمایند، خودشان 
هیتند که خود نه شیعه بود و نه آدم سالم، بل یک مامور جاساوس باود. 

تر از جریان تهاجم فکری علمی، که کربن راه انداخته صدها برابر خطرناه
کنناد، جریان تهاجم فرهنگی اجتماعی، است که غربیان آن را نیز دنبال می

، خیزشگاه فرهنا  منحارف در دامناه زیرا این تحریف فکری علمی خود
 گردد.گیترده می

 
 ادامه دارد ...
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 استاد عالی مقام حوزه علمیه ق 
 آیت هللا شیخ مصطفی اعتمادی

 
 
 
 

پیروی از حق خیلیی منیکز و سینگی  
است، پیدا کردن حق منیکز و پییروی از آن 
 م منکز است. تحاز حق بیرای ا یز دنییا 

بینیم مردم از زیر بار میسنگی  است، لذا نوعاً 
کننید . چیه در دعیاوی یخصیی حق فرار می

خوا ند از زییر تر می)فرش مال م  است، ار  مال م  است نه مال تو، بیش
  »بیییییار حیییییق فیییییرار کننییییید. 
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 » باید انسان از خداوند عیالم ،
ر کنم، خدایا کا  ک  کیه استعانت بسوید که خدایا کا  ک  که به حق رفتا

در  ر امری به دنبال حق بایم، به حق قضاوت کنم، به حق رفتار کنم، خیلیی 
نیاز است که انسان در ای  موموع از خداوند عالم استاداد کنید. چیون حیق 

 سنگی  است.
منهور است و در روایات  م یاید وارد یده باید که الحق مرّ، حق در 

 کام مردم دنیا تلخ است.
مطیر  یید، داد و  7ا از آن روزی که والیت و خالفیت امیرالایؤمنی لذ

بیداد یروع ید چون حق تلخ است، و روز به روز که بحادهلل ایی  حقانییت 
ییود و مخیالفی  آتیش تیر مییود، در کام دیگران تلخآیکارتر می :بیتا ز
دتر یوند.  ر روز حرارتنان بینتر، عداوتنان ییدیورتر میگیرند و یعلهمی
یود، حق تلخ است و سنگی ،  م پیدا کردنش و  یم تر میمخالفتنان بیشو 

 پیروی از آن،  ر دو سنگی  است.
کنند ، حاالت انبیا  خوانند، یا سِیَرْ را مطالعه میخوب آقایان تاریخ را می

اند که پیدا کردن حق و پیروی از حیق کنند، خوب متوشهو ائاه را مطالعه می
است. از  اان روز )از روز  دیر، یروع ید، از روز  دیر تا به چقدر سنگی  

دار کنید، کند کیه ایی  قضییه را لکیهقرن است مخالف، کویش می 14امروز 
 چقدر حق سنگی  است.

تواننید توشییه کننید، داللتیاً توشییه کنند، سنداً نای ی دارند توشیه می
ر و ابیوبکر اگیر کنند، که مقصود رسول خدا چیه بیوده؛  یی توشییه. عایمی
افتنید از دانستند که پیرواننان در توشیه قضیه  دیر ای  قدر به زحات میمی

کردنیید از  ییدیر، چقییدر خودیییان را بییه زحاییت اول خودیییان پیییروی می
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دانستند که پیرواننان در آینده ای   ا روز اول نایاندازند؛ چقدر توشیه. آنمی
خودیان کار تاام یده اسیت و بیه  افتند به خیالقدر به زحات و دردسر می

ای بییش قول عار بیعت ابوبکر )بیعت اولیه بعد از رسول خیدا، یی  خلطیه
ولیی خیوب بیه ای بود، چه بیعتی، نبود، ی  کلکی بیش نبود. بله ی  بازیچه

کنیار رفیت،  7خیال خودیان کار تاام ید و دیگر تنیع رفت تاام ید، علیی
در مدینه خالفت و والیت و قضیه  یدیر یکی دو سه نفری حقش گرفته ید، 

  ا مؤثر نخوا ند بود!!!اند ، ای را محکم گرفته
آیید روی ایی  مطلیب، خداونید تند که بعد تحقیقات میدانس ا نایای 

 بینید.رسد به ای  حدّی که میکند، میفرماید، ییعه رید میعنایت می
تر فعالیت کنند، بیشتر قدرت عنایت بفرماید که خداوند به ییعیان بیش
بینند که عسب، سه چهیار  ا میتر آتش بزنند. آندر ای  طریق دیا  را بیش

 -شیا و چیه یید، خیدا را ییکر نفر اول ]که محکم ایستادند  رسیید بیه ای 
خداوند عالم ای  کنیور امیرالایؤمنی  را از حیواد    -الحادهلل رب العالای 

ق عنایت بفرماید که به خوبی بتوانند نظام مصون بدارد. به گردانندگان امر توفی
خوا د. تا تنییع خوا د، قدرت میرا به سوی اسالمیت پیش ببرند، توفیق می

 رید کرد، دیانان از سوی دیگر وارد کار یدند. 
بنظرشان بهتارین رخناه بارای پیشارفت تشایع کاه آن را از میایر 

اسات، حااال  صحیحش برگردانند میئله تصوف بود، گفتند این راه خوبی
شود جلواَش را گرفت[ رخنه از این طریق، از که تشیع مطرح شده ]و نمی

طریق تصوف که مردم آن مییر صحیح تشیع را حفظ نکنند، به نام عرفان، 
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به نام صوفیه و... پیدا کردن حق، رسیدن به حق و ... به عناوین میتلف و 
 یحش را سیر کنند.به این طریق لطمه بزنند به تشیع که نتوانند راه صح

رضــوان هللا تعــالی علــیه  و شــکر هللا  -علمااا 

خواهد رخنه فوراً متوجه شدند که دشمن از یه طریقی می -مساعیه 
به این مییر وارد کند، هوشیارانه وارد شدند، مفاسد تصوف را باه ماردم 

 هایی.گوشزد کردند که در لباس عرفان یه کارهایی، یه مفیده
کردنید، ، اگر از روز اول علاای ما کوینیی نایخوب شلوگیری کردند

 یا بزرگان دینی ما در ای  گروه کویش شدی ندایتند ای  مر  بیش از ای 
 کرد.سرایت می

ها بودند که تصوف یه بالئی است ائمه ما هم کامالً متوجه خطر این
جلو این کار را گرفتناد، فرمودناد  7برای تشیع، لذا از روز اول خود ائمه

گروه، این قشر ]تصوف[ مضرترین قشری است برای تشیع، عرفاان و این 
 تصوف.

 فلذا آقاشان، حق  م پیدا کردنش سخت است و  م پیروی از آن سخت
ای روی حیق کنییده .  اینه کویش یده به  ر ومعی که ییده پیردهاست

یود تا مردم پیرو حق نباید. خداوند به  اه ییعیان توفیق عنایت بفرماید که 
ا ی که مرمی خداست را ای  چند روز عارمان طی کنییم و بیا حیق از آن ر

گذارند کال ی بر سر آدم باانید، مگیر دنیا برویم، عسب عالای است، آقا نای
دو دستی بگیرد کال ش را، یا دو دسیت دیگیر امانیت بگییرد و چهاردسیتی 

ه  یر برنید؛ بیدزدنید و میکال ش را بگیرد، بلکه کاله بر سر باانید و االّ می
 کلکی.
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 مارمنتظرینعاالسالم و المسلمین مةحج

 
 
 
 

آنچه در پی میی آیید سیخنان ارزییاند 
االسـالم  ةحضرت حج»دانناند عزییز 

و المســـــلمین آقـــــای 

است کیه در تیاریخ « معمارمنتظرین
از رادیو اصفهان پخش ییده  17/08/87شاعه 
 است:
 

* * * * 



 

 

 
یطان میع العلی  مـن الشّـاعوذ باهلل السّ »
  جی عین الرّ اللّ 

ــرّ  ــ  هللا ال ــرّ بس ــد هللا ربّ ، حی حمن ال  الحم
الم علی رسـول هللا و و السّ  ةالالصّ ، والعالمین

علی اعدايه  الـی علی آله آل هللا و لعنت هللا 
 «یوم لقاء هللا

طر  بوده است تا زمان میا، و میکی از موموعاتی که از زبان ائاه  دی 
یدت و معف دایته، موموع  لیو اسیت. در  ای مختلف طر  آن در زمان

آن بزرگواری که در تبیی  معار  قرآنی بیه توفییق  )ره،زمان مرحوم ییخ مفید
 ای چناگیری بدست آوردند و الهی و تائید امام عصر ارواحناه فداه موفقیت

ن موشود است ای  موموع در آثیار ییاگردان رساله از اینان اآل 170نزدی  
مطر  است. مخصوصاً مرحوم سید مرتضیی بیرادر سیید  اینان و خود اینان

 اند.رمی به ای  موموع پرداخته
ییود؟ در قیرآن اوالً کلاه  لو یعنی چه؟ و به چه کسی  یالی گفتیه می

آیه از قرآن آمده است. یکیی دو  لو و به تعبیری نهی از  لو در  یکریم کلاه
 الْکِتَابِ یَأَ ْزَ »وده است:خدای مهربان فرم 171آیه در مبارکه نسا   یدر سوره

ییریفه  یمورد خطیاب آییه « الْحَقَّ إِلَّا اللَّهِ عَلىَ تَقُولُواْ لَا وَ دِینِکُمْ فىِ تَ ْلُواْ لَا
یید بیرای خیدا اال یاند. ای ا ز کتاب  لو نکنید در دی  یاا و نگوا ز کتاب

 «مِّنْهُ رُو ٌ وَ مَرْیَمَ إِلىَ أَلْقَئهَا کَلِاَتُهُ وَ اللَّهِ رَسُولُ مَرْیَمَ ابْ ُ عِیسىَ الْاَسِیحُ إِنَّاَا »الحق. 
ییریفه قیرآن کیریم  یاول که نهی از  لو فرموده است، صریح آیه یای  آیه
 است.

 77خیدای مهربیان در آییه که مبارکه مائده است،  یسورهدر دوم  یآیه
 فىِ تَ ْلُواْ لَا الْکِتَابِ أَ ْزَیَ قُزْ»فرموده است: نهی ناوده و لو  باز از  ،سورهای  
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 لو در دیی  نکنیید  «زقَبْ مِ  مَلُّواْ قَدْ قَوْمٍ أَ ْوَا َ تَتَّبِعُواْ لَا وَ  الْحَقّ  َیرََْ دِینِکُمْ
 وَ »ای ا ز کتاب، تبعیت  م نکنید از  وا ای قومی که قبالً گاراه یده اند و 

بِی عَی  مَلُّواْ وَ»راه کردند و و عده زیادی را  م گا «اکَثِیرً أَمَلُّواْ ،  «زسَوَا ِالسیَّ
خدای مهربان صیریحاً از  لیو نهیی  ،مورددو  ای  با در سرتاسر قرآن کریم 

 فرموده است. 
ر ل ت ددر کتاب معسم الوسیط که یکی از کتب بسیار دقیق و قابز تأمز 

بلکیه ، میالدی 21نه قرن  ؛انده ای  قرن میالدی نویتاوائز در  است وعربی 
نفر از ل ت یناسان قوی مصر و بسیاری از کتیب ل یوی  30. میالدی 20قرن 

انید و محققیی  فی   یم  ا را به دقت بررسی کردهعرب از قدیم و شدید ای 
ایی  کتیاب، یعنیی معسیم  660در صیفحه  .اعتبار ای  کتاب را ،اندقبول کرده
ایی  اییران  شلد  م ی  یخصیی دردو در چون اخیراً ] ،دیلش ی الوسیط 

،   کنمنقیز میی 660شلیدی صیفحه ی  بنده از  ،رشاه کرده استکتاب را ت
، ای  یی  « لو ای زاد»شا که، فرموده آن ،چاپ ننر فر نگ اسالمی

معنا، یعنی زیاده روی کردن یا زیاد کردن وارتفع، رفیع کردن، یی  چییزی را 
، معنیای سیوم کنمخیلی باالبردن که حاال یوا د روایی آن را  م عیر  میی

تراسیت یعنیی از ای  معنیا وامح .از حد تساوز کردن ،تساوز الحد،  لو یعنی
 حد تساوز کردن.

ای کیه ییریفه یخوب حاال با توشه به ای  نکته دقت کنید در خود آییه
، حاال با ای  تعریفی که از  لو ید، ناودهاول به ای  نکته ایاره ی خواندم، آیه
 لَیا وَ دِیینِکُمْ فیىِ تَ ْلُیواْ لَیا الْکِتَابِ یَأَ ْزَ» :دقت کنید ی دیگر به آیهی  مرتبه

 «هکَلِاَتُ وَ اللَّهِ رَسُولُ مَرْیَمَ ابْ ُ عِیسىَ الْاَسِیحُ إِنَّاَا  الْحَقَّ إِلَّا اللَّهِ عَلىَ تَقُولُواْ



 

 

، خیدای مهربیان «دِیینِکُمْ فیىِ تَ ْلُیواْ لَیا»بالفاصله بعد از  ؟ای  یعنی چه
شا به چیی اییاره وده  اانا عیسی ب  مریم رسول اهلل است، خدا دارد ای فرم
الرحا  راز قضیه به حیول و  هللیا ان اناآل ،مبارکه مائده یکند؟ در سورهمی
 یود.خدا روی  می یهقوّ

خدای مهربان در شا ای مختلف قرآن ای  مطلب را تبیی  کیرده، چیون 
م العیاذ باهلل خداست و خدای مهربان از ای آمدند گفتند که عیسی ب  مریعده

ای  موموع نهی صریح و یدید فرموده که عیسی ب  مریم خدا نیست، عیسی 
 یا خداست، علیت ایی  کیه ای  یب  مریم مخلوق خدای مهربان است، بنده

یی  شهیتش  ایی   ؛عیسی ب  مریم را خدا معرفی کردند چنید شهیت بیود
مدند دیدند که عیسی ب  مریم بدون پدر ن ایاره ید یعنی آموموع بود که اآل

 به دنیا آمده، ای  ی .
ییود، ایی  می  ا از اینیان صیادرای در نظر آنالعادهدوم کار ای خارق

 ای منتنر کردند.مطلب را عده
حاال ببینید خدای مهربان اوالً چگونه از ای  قصه پرده برداری کرده. می  

، بگیویم کیهفسیر علی ب  ابرا یم قای تباره که آیات را بخوانم در قبز از ای 
ست که نزدی  به زمان ائاه نویته ییده، مرحیوم آییت اهلل ا یکی از تفاسیری

العظای آقای خوئی در کتاب معسم الرشال الحیدی  در میورد مسیتند بیودن 
تواننید مراشعیه روایات ای  کتاب تعابیر بسیار قابز دقتی دارند که عزیزان می

علی ب  ابرا یم قای  م اینان را ثقه و مورد اعتااد در باب یخصیت و کنند 
، وقتیی ایی  183دانستند. علی ب  ابرا یم قای در شلد اول تفسیرش صیفحه 

 إِلَّیا اللَّیهِ عَلىَ تَقُولُواْ لَا وَ دِینِکُمْ فىِ تَ ْلُواْ لَا الْکِتَابِ یَأَ ْزَ »:کندآیه را مطر  می
نگوییید عیسیی کیه  « هکَلِاَتُی وَ اللَّهِ رَسُولُ مَرْیَمَ ابْ ُ ىَعِیس الْاَسِیحُ إِنَّاَا  الْحَقَّ
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ید عیسی پسر خدا است، بلکه عیسی رسول اهلل است یخداست و اب  اهلل، نگو
ییود اگیر کسیی عیسیی را شا معلیوم میاز ای  ،و کلاه پروردگار عالم است

تساوز کیرده از  ، العیاذ باهلل خدا دانست، ای  دچار  لو یده، یعنینستسیر باهلل
شا اگر دقیت کیرده حدی که خداوند برای عیسی ب  مریم قائز است. باز ای 

بایید، در معسم الوسیط در تعریف  لو، گفت ی  معنای  لو باالبردن بییش 
که  بحار، برای ای  25 ست در شلد  7از حد است. نگاه کنید از امیرالاؤمنی 

 119. 342تیا صیفحه  261ه بحیار از صیفح 25عزیزان آینا بنوند در شلید 
بیت و نفی و نهی از  لو وارد یده اسیت، روایت در مذمت  لو در مورد ا ز

انا لنبرء »اند : فرموده 7 ایش ای  است، امیرالاؤمنی یکی از روایت

ممًا »یم در محضر خدا یشوما ا ز بیت بیزاری می.  «الی هللا عزوجل

فیرفعنـا »بکنید، از کسی که در میورد میا  لیو  «.ی لوا فینا

فیرفعنـا »ببیرد. از ایی  کلایه بیاال مان از حیدّما را ، «نافوق حدّ 

یود  لو یعنی باالبردن کسی از فوق حدش. ای  فهایده می «فوق حدنا
  م ی  معنای  لو.

خیلیی شالیب اسیت، دقیت کنیید،  ؛6ی  معنا  م در کالم رسول اکیرم
ا  م باز در کیالم شببینید ای . «ال ترفعونی فوق حقی» :فرمایندمی

یییود  لییو یعنییی از حدیییان ببییریم بییاالتر. رسییول اکییرم فهایییده می
الترقعونی فوق حقی فان هللا جعلنی عبدًا قبـل »

خدای مهربان رسول اهلل را قبز از ای  کیه نبیی . «ان یتخذنی نبیاً 
 1بودن است.عبد خدا  ،قرار بد د عبد قرار داده. حد رسول خدا در مقابز خدا

                                                           

 .272ص  ،25ج . بََر َِو ر، 1



 

 

، معنیا کیرده «زاد»کرده بایید ی  معنای  لو را معسم الوسیط اگر دقت 
 «ةال تجاوزا من العبودیـ»یعنی زیاد برویم شلو از حدیان. 

است. ما را از عبودیت عبور ند ید، تساوز نکنید. ما  ر چیه  7از امیرالاؤمنی 
بیت عبد خدا  ستیم. ایی  حیاال تعرییف کاال  م دایته باییم آخرش ما ا ز

شیا از ای  72ببینید قرآن چه فرموده است. در سوره مبارکه مائده آیه   لو، اما
 قَیالَ وَ  مَرْیَمَ ابْ ُ الْاَسِیحُ  ُوَ اللَّهَ إِنَّ قَالُواْ الَّذِی َ کَفَرَ لَقَدْ» :یودقصه یروع می

 فَقَیدْ بِاللَّیهِ یُنیرَِْکْ  مَ إِنَّهُ  رَبَّکُمْ وَ  رَبىّ اللَّهَ اعْبُدُواْ  ِیزَ إِسرََْ یَابَنىِ الْاَسِیحُ
 «أَنصَارٍ مِ ْ لِلظَّلِاِی َ مَا وَ  النَّارُ مَأْوَئهُ وَ الْسَنَّةَ عَلَیْهِ اللَّهُ حَرَّمَ

نقز کرده، به تحقیق که کیافر ییدند با بانگ بلند نستسیر باهلل خود خدا 
یعنی عیسی ب  میریم. و  خدا. « مَرْیَمَ ابْ ُ الْاَسِیحُ  ُوَ اللَّهَ إِنَّ»کسانی که گفتند 

  ،مسیح گفت « حالْاَسِی قَالَ وَ »
 خیدا ییوید، ربّ یبنیده ،« رَبَّکُیمْ وَ  رَبیىّ اللَّیهَ اعْبُیدُواْ  ِیزَ إِسرََْ یَابَنىِ »َُ

ن مورد در قیرآن دارییم کیه اآل 6م . عزیزان دقت کنید یاید  خودتان و ربّ
مهربیان فرمیوده از قیول  مورد که خیداییش مورد یا پنج دقیق نای دانم یا 

شا رویی  موارد  م از قول عیسی ب  مریم است. ای  یعیسی ب  مریم.  اه
مسییح . «مرَبَّکُی وَ  رَبیىّ اللَّیهَ »یود که چرا از قول عیسی بی  میریم اسیت.می

یاا. یعنی می  مربیوب پروردگیار  م  است و ربّ ربّ کند خدا،تصریح می
 د د به دست ما. میزان می ،75عالم  ستم. بعد در آیه یریفه 

وب ًم  ک ف . ًَِ بع  سأ    رج نأََ  خ

ِح  » رجن   ٌََء .می محَ   مسفح  بِ م ن   

ِح مسفح َفس   «رسول    ْمأِ َخَيأ و  َمأ و  »رسول.   

ملأِ  ز مسأفح هأ   َلفأَی . «     سِْْ  َملوْياْ 

م أاْ  جَ  »ًنر  ه  آم ه بوًَأ . 
ْ
. «ْصأ ْحنَِّة    
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  «  َََََأَ »  ه َب صأ نِّا  سأ . مًَرشَن ه

ََْ نْ  »ه  خوًش ه  مًَرش 
و
 .«  َّلل َعََم  َنق

کأا  ب  ی  نأِ ؟چ   ًَِ مسفح خ   َفس 

خورَ ، خأ   کأا ه  خوًش ه  مًَرش غذ  می

ًر َِسأف  صأم  . «    صم »خورً، غذ  َمی

ه   )ع( ز  مَم ًسفِ ،ف موًَ  )ع(ًض   بَم 
صأم  کسأی . «شربالذی ال یلکل و ال ی» :هس 

آشَم  چأ   َسأل  خورً َا میی س  کا َا م

 ًهف  با ْفسی بِ م ن .خ   می

َ َ   َْظ و  ْث     َِتوَنَ ْ  َ ْك ْ    ََْلفِْ  ََفوفَ   َْظ و  »
َ
  

 ی نأِ مأورًی بأوً کأأا ًر سأوره« نْنؤوَفْكو

ملَرکا مَئ ه خ  ی مك بَن َلففِ ف مأوًه 

 ،مَئأ ه یَِ ًم  ک ف  ًر آخ  سورهً س . 

. خَّللَب خ   ر  َرَه ک فأ  117 اش نِ یآنا

  بوأأَِ  َنَْْفسأأ َ     ْ  َمأأَلَ  ْإذو  جَ  »: هسأأ  116. 

َ َ  ءَ  َم وَن َ 
َ
مْحأ َ  جَ   َخ ْتْذجَأ ْ  ْ ي  أََْ  ْميو َ   

ْ
  

َهفِو     ْ  َنْكونْ  َمَ سْلوََََََِ  َمَلَ      ْ  ًْجنْ  ْمِ  إَِْ

نو 
َ
ْمولَ   

َ
 َفَِّ و  ْميوْتاْ  َْ  ْ  ْإن   ْبََ ح    ْ  َ فوسَ  َمَ  

ْوَي ْ  َِ  جَ  ََِوس ْ  ف ْ  َمَ ََعوَي ْ   َْْيموَتاْ 
َ
 فأ ْ  َمَ  

َ َ  إَْ َِ   ََِوْسَِ 
َ
ْفسی َو رفتی «   وْغْفوب َْ  مْ   

با م ًم برونی مِ ج مًَرم ر  برف ن  بأا 

ْفسأأأی بأأأِ مأأأ ن   .  أأأا ًجْ أأأو ن 

َر ، م زهی َو  ی پ جرًگ« سْلوََََََِ »گون :می

نو    ْ  َنْكونْ  »مِ. 
َ
ْمولَ   

َ
مأِ  ز  نأِ  «...  

هأَنی کأا ًأ  زَ .  ز  نأِ ً فهَ َمیً ف

،  گ  مأِ  ز  نأِ « ْميوْتاْ  َْ  ْ  ْإن  »َفس . 

، َأو کأا « َْْيموَتاْ  َفَِّ و  »هَ زًه بَش ، ً ف

، « ََِوسأأ ْ  فأأ ْ  َمأأَ ََعوَيأأ ْ » ً َأأی، میخأأوً  

 َِ  جَ »  گأأذرً.ً َی ًر جهأوً مأِ چأا میمی

ْوَي ْ 
َ
ً َ  ًر ج ی مِ کا َمأی «ََِوْسَِ  ف ْ  َمَ  

 َمأَ إِْ    أأَاْتمو  ْميوأ ْ  َمأَ». گأذرًَو چأا می

َم وََ  ْ 
َ
نْ  ْباْ   

َ
 جَ   َرب ْكأ و  جَ   َربأ ح     َ   ْوْلْ ج و   



 

 

 َفَيم أَ  ْفأأفْك و  ًْموأ ْ  م َ شَاْتن ط  ََْيفاوْتمو  َْ  ْ 

َ َ  َْ  َ  َََوف فوَت  ْ 
َ
َأ َ  جَ   ََْيفأاوْتمو  فبَ     مْ   

َ
  

َوهأا ف موًنأ  چَّللأور «  شَاْتن ء   ش َ    َِْ  َْي َ 

َأ َ  إَْ أَِ »ک أ ؟ خ   مٌ گ ً رً َلففِ می
َ
  

 .« ب  وْغْفو َْ  مْ 

َم وََ أ ْ  َمَ إِْ    َاْتمو  ْميو ْ  َمَ »
َ
خأ  نَ . « 

 ،هفچی َرِت  ب  ی م ًم ،مِْ ْفسی بِ م ن 

ِح  رفأت   ، ًیآَچا کا َو با مأِ  مأ  کأ  

نْ  » .گِت 
َ
هأ  . «َرب ْكأ و  جَ   َرب ح     َ   ْوْلْ ج و   

 ََْيفاوْتمو  َْ  ْ  جَ  »رب مِ  س    ج ه  رب شمَ.

 ََ آخ .« ...شَاْتن ط 

َعَ ی َكی غيو کأ ًه  پس جهوً ملَرک ً 

 ج غيو نع ی َجَجز  ز ً .

ًَِ همفِ خ  نی کا َكی  ز غيو کأ ًه ج 

ک   ْفسی بِ م ن  یهمفِ خ  نی کا َص نح م

هَی م آن نأ  سأ ی  ز  ًجرسول    س . ًر 

ًه . ن  هأَ  ز  فعَل ر  با ْفسی َسل  می

ًه ، ن  هَ  ز زبَن ْفسی بِ م ن  َسل  می

زبَن خوً خ  . بَ ه  ه  ًج هَ ر  ب رسأی 

 ک ف .می

ملَرکأا آل ْمأأ  ن آنأا  ی ج ی ًر سوره

تی . خفيی هَ ب  س . بلف ف  خ   چا َسل49

ف مَن  بعأ   ز  نأِ کأا َورأفح می ؛ً ًه

ًه  کا ْفسی بِ م ن  رج  مَس  ج کيمأا می

مَس  ج مَ   َِّ کأ ًن   نأِ کيمأا ر  ًر 

 م ن .

ِط  جَ  »ف مَن : می  ر بْحْك و  مْحِ ...َب  ْ  ْإ  َ  َرسْو

 » م ْفسی بِ م ن   ز ِ ف خ   آم ه مِْ . «

ن   ز ْفسأی نع ی  گ  ًن  «ر بْحْك و  مْحِ بَْت َنة  

 ی ن  جم  سأ    عًَهبِ م ن  کَرهَی خَرق

س   ز همأََی    ینا ج ٌَََاآهَ زًه،  نِ

 کا م بی ْفسی بِ م ن   س . 
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َأ ح  »گونأ : ص نََط ْفسی بأِ مأ ن  می
َ
   

خوْي ْ 
َ
 مْحَِ  »ک   ب  ی شمَ مِ خي  می. « َ ْك   

، ن  پ َ ه «   َّلل ف وتْ  َََكءوَتَْ » ز گِ . «  َّللْحفِْ 

 ْْ »ک   شلفا بأا هفتأ  پ َأ ه، ر  ًرس  می

َِْخْ 
َ
 َفَفْكأأونْ  » ،ًم ، ًر آن مأأی« ْففأأاْ  َفأأق

.  «   ْ  ْبأْاذونْ  »  مَ ن  َکتا ً رً.. «َِف وَت 

 نِ چفزی کا مِ ًرسأ  کأ ًم ج ًر آن مأی 

شوً پ َ ه  مَ با  ذن  . خوً بأا می ،ًم 

شأوً. شوً. مستِّ ط پ َ ه َمیخوً پ َ ه َمی

  شمَ  ن جَ گِتف  ْفسی بِ م ن  مستِّ ط  گ

بوْ ئْ  »غيو  س .  ،ک  پ َ ه ًرس  می
ْ
  ْلوََوَماَ   

ی ر  ب ِأأ ف نهأأَمأأِ بفمَری« ... ْلوَبوأأَ صَ  جَ 

ًو ْ  جَ  »ک   م ِ ب ص. می
ْ
ر  م ًه  ،«  وَمووَ   

. با  ذن خأ  «     ْ  ْبْاذونْ  »ک   ه  زَ ه می

 ک  . ذن خ   زَ ه میا . بَاخوًم 

خو س  موکأب همأَنوَی جمتی ًض   ررَ می

 نٌَن ج رً شك  َفٌأَبور بٌأوً، ملأِ  ز 

نأ   جشك  َفٌَبور رَه  ط ن  رجستَنی بوً 

آشأ َ  ج . ه  آن هَ بوًزن ب  فک  ش جری 

ج بأَ  )ع(َلوً بَ جهوً ملأَرک ًضأ   ررأَ

جِن   مَم هٌت . با پس  هأو َ  گِأ : ًر 

 ،م َأأ َأأَبو  ب أأو ب جمتأأی ًضأأ   ررأأَ آ

  گون  بفَن   بأَِی سأ  َأو َمأَز مفحأمی

جمتی آم َ  بَِی سأ  َأو بي أ   .ب و َ  

ََ م  ط  مَم ر  بت سأََی.  ِ  ففأَن  ،شو

ه  بَش   ب   َ .  نٌأَن ر  مأ  ط َمسأ   

 َستجف  بَهلل،   عفَذ بَهلل.  ؛بک   

جمتأأی صأأ  ی گ نأأا ج شأأفون ج ز ری ر ه 

، شأ َ پفأأًَه شأَن  َ  خ  ًضأ    ز م کب

آم َ  ک َر ه َزه ج ًرخو س  ک ًَ  َمأَز 

مف  ب و َ  . ًضأ   َأَ  نسأتًََ  ک أَر 

ج ه َزه بَ  َرٌ  ملَرکٌَن  شَره ک ًَأ  



 

 

بمف  با  ذن خ  . . «ت باذن هللامُ »ف موًَ : 

مـت » ی کأا ًضأ   ف موًَأ : بلف ف  هميا
بأأ جن  ذن خأأ    ، ذن خأأ  ا بأأ .«بــاذن هللا

َی بأ  ی  ًأ ی  ز مستِّ ط َا خف ، هفچ م ر

 َلفَء ج  ج فَء ج  جصأفَ جهأأوً َأ  رً. 

  لتا  نِ مضفا موهب ش  ًج    كأی رأَه  

 )ع(بٌوً ج  هِ آن رجستَ هما جِن   هِ بف 

 ج جِن   مَم هٌت  ر  ملول بک   .

َِْْتجنَ  ْبَمَ  ََْلْحْتْك  جَ  »
و
 ََأ  خْْ جنَ  َمأَ جَ  ََق

مَ کا ًر ًه  با شمِ خل  می. «ْبْفوَْْك و  ف ْ 

خورن ، ًجم با شمَ خلأ  هَنتَن چا میخََا

ًه  ًر بفوَتأأَن چأأا چفزهأأَنی ذخفأأ ه مأأی

 فأ ْ  ْإن   » ؛گونأ  مَ آخ  آنأا می . ن ک ًه

هَی خ  س . هَ ٌَََا نِ. «  ْك و  ََِتَنةط  َذ ْ َِ 

هأَ مأ آن کَرهَی ْفسی بِ م ن  َفس .  نِ

 مأَ  ،ک أ  ز زبَن ْفسی بِ م ن  مَّلل   می
ج ی ًجم هَی م آن  «.بلذن هللا»َ  نِ مف . ب

 خفيی هَ ب  س .کا ر  ه  بَ ه  می بف ف  
. ف ق  نأِ 110ملَرکا مَئ ه آنا  یسوره

آنا بَ آنا ملِ ًر  نِ  سأ . آن آنأا  ز 
 زبَن ْفسی بوً.  نِ آنا  ز زبَن خ  س . 

  ذوَْأ و  َمأ وَن َ   بوأَِ  َنَْْفسأ َ     ْ  َمَلَ  ْإذو  »
ن  َ َِ  ْإذو  َج ْ َ ََِْ  َْي َ  جَ  ََْيفوَِ  َْعوَمت ْ 

َ
 ْبأْ ج ْ   

 ْإذو  جَ   ََكو ط  جَ    وَمكو ْ  ف ْ      َََ  َْكِ ْتمْ    وِّْْ َْ 
 جَ    ت ووَرئأأةَ  جَ    حوْتَوَمأأةَ  جَ    وْكَتأأَبَ  َْي موْتأأَِ 
، «ََختوْ أ ْ  ْإذو  جَ »ًَِ ًمأ  ک فأ . «  ِوَجْفَِ 

خوً خأ   ک ی، ف مَن  َو خي  میخ  جَ  می
 ز گأِ  «.  َّللْحفِْ  ْمَِ  »ک ی گون  َو خي  میمی
َوی ْفسی خيأ   .«ْبْاذوَ    وَمووَ َ  َْختوْرجْ  ْإذو  جَ »
. ًر رج نأَ   هأِ خأ  ا  ذن بک ی  مَ می

بف  ه  آم ه کا هأ  جمأ  ْفسأی بأا  نأِ 
ک ً، هأ  جمأ  ک ً پ ج ز میپ َ ه َرَه می
  فتًَ.میپ َ ه گ ً َ  رجن  ر  ب  می
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شوً  گ  آَی ک   ج  ز همفِ هَ معيوم می
َأأَزی،  گأأ  نأأ  آن َأأَز ک أأ  ف جرنأأزً 

هَ، هما چفز  ز بأفِ خو هأ  هَ، مَ ب َج 
َأوی ْفسأی ًمفأ ی ًر آن . «َفَتأ ِْخْ »رف . 
بأا َل نِ ش   «ْبْاذوَ ْ  َِف وَت  َفَتْكونْ  »پ َ ه 

هَ ن  ًمتأی ً شأتا  نِ .پ َ ه با  ذن مِ
 لا ًنر  ًم  ک ف . بَشف . آنا ر  ن  م َ
؛   عًَه ًمفأ   سأ ْزنز ن ن  َکتا فوق

ر   «ْبأْاذوَ ْ  »ی کيمأابأَر  ًجهَ  آن  نِم
، «  َأَختولْ  »گون  َأوی ْفسأی آجرًه.  جل می

نع ی  نِ « ْبْاذوَ    َّلل ف وتْ  َََكءوَتَْ  »ک یخي  می
صور  پ َأ ه ًر ا کا ن  گيی ر  ب ً شتی ب

ه مأأِ کأأَر ر  بأأَ  هأأَز آجرًی،  جل  نأأِ
بع  پ َأ ه شأ ،  ،. بع  ًمف ی ًر آنک ًی

ًمفأ  آن  یَکتا .بَز پ َ ه ش  با  ذن مِ
هَس . آن جم  ه  کا َو ب ً شتی آن گِ  نِ

 ذن ًأأ  َعأأَ ی ر  ًرسأأ  کأأ ًی،  جل  ز 
مستِّ ط ْفسی بِ م ن   نأِ کأَر ر   گ فتا.

 جَ  »:  َجَم َ  ًه  سأ . ًَلأَ   هأ  ً رً
 َأْختوْرجْ  ْإذو  جَ   ْبْاذوَ ْ   ْلوَبوَ صَ  جَ   ْلوََوَماَ  َْل وْتئْ 
هأَ ر  هأ  َأو زَأ ه م ًه« ْبْاذوَ ْ    وَمووَ َ 

 خ  ی مك بَن. ک ًی با  ذن مِْ 
غيو رجشِ شأأ ه کأأا  یمستيا  ح ًبَم    پس 

هأأَ غيو نع ی مَ م يومَ  خ   ر  کا  ش ف آن
هَ هست   بل نمٌَن  َلفَی   كی ج  جصفَی آن

 ًر م َلا خ  نی.
هَ  نأِ مَّلليأب بأا کا  نِ ِ ب  ی  نًَِ

خو هف  بَ ه  می ،  مٌبفضِ   كی رجشِ شوً
. )ع(َر کيمأأَ  ًضأأ   ررأأًمأأ جری بک أأف  

م صوصَط  نَم جًٌََِن هأ  هسأ  بفٌأت   ز 
خأوب ،  نِ مستيا َلففِ بٌأوً )ع(ًض   ررَ
 ًم  ک ف .
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 پروفسور فالطوری

 
 
 
 

د کییه مییا بعیید رسییبییه نظییر می سااؤال:
واقع آن چییزی بیود کیه  ی ارسطو، درالطبیعه

اش بدان نیازمند بیود. ارسطو در فلسفه طبیعی
ای بود که در مقام تکایز حکایت یعنی نظریه

ای کیه طبیعی بدان محتاج بود ولیی در فلسیفه
شا آنچه مقصیود بالیذّات موسوم به فلسفه اسالمی است، چنی  نیست. در ای 

ی عناصری برای بنای ای  ات است و حکات طبیعی به منزلهاست،  اان الهیّ
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واقع مقصود بالعر  است، آیا ییاا بیا ایی   رساختاان به کار رفته است و د
 بیان موافق  ستید؟

بله،  ای  طور است. در واقع ای  ومع معکوسی است که پییدا  جواب:
طبیعیت یده است. فلسفه ما بعد الطبیعه ارسطو، بیرای تبییی  تحیول دائایی 

 است.

ای است که ارسطو آن را به عنیوان یی  تحول و صیرروت دائای مسأله
کنید و لیذا بیه دنبیال توشییه آن اسیت. ایی  پدیده واقعی طبیعیی لحیاظ می

خوا د و او، به دنبال مبدئی برای آن است که کیار بیه صیرروت، البته مبدأ می
کیی بیرای صییرورت دور و تسلسز نینسامد از ای  رو، ارسطو به مبدأ الیتحرّ

، ییا nousطبیعت نیاز دایت. ای  مبدأ الیتحرک  اان بیود کیه او را نیوس )
ای نامییده اسیت. تئیوس، کلایه تئوسنامید و در بعضی شا یا آن را عقز می

یود؛ ولیی آن خیدای ادییان نیسیت، خیدای خیالق است که به خدا گفته می
کیه طبیعیت را تبییی  ای اسیت نیست، در واقع، خدا یا عقز، آن آخری  مهره

 ای یهیود و مسییحیّت، نییاز چییز ه اسالمی و در فلسیفهکند. امّا در فلسفمی
دیگری است. نیاز ای  است که دی  با خدا یروع یود نه ای  کیه بیا میردم و 

ی ثقیز و تایام طبیعت یروع یود. در واقع، ای  اسیت کیه در ادییان، نقطیه
شیا قضییه بیه عکیس رو در ای  دانید. از  ایی موشودیّت را آیات الهیی می

شا ی  شهت دینی وشود دارد و لذا قالب فلسفه به کلی یود؛ یعنی در ای می
رود؛ ولیی البتّیه شهیت شا  م فکر از بیی  نایییود، البتّه در ای دگرگون می

 گیرد.دیگری به خود می
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 اند آنچیه را از یونانییان وسینا توانسیتهبزرگانی مثز فارابی و اب  سؤال:
دیگران، از فلسفه و سایر علوم آن زمان اقتباس کرده بودند، بیا اصیول عقایید 

ای از صاحب نظیران،  یم اسالمی به نحوی تطبیق و تلفیق کنند و به نظر پاره
توانیم بیر اسیاس مبیانی اند. آیا در شهان معاصر  م میدر ای  امر، موفق بوده

ز  ایان اصیطالحات، اصیول  ا و با اسیتفاده افلسفه ارسطویی و در آن قالب
 عقاید و الهیات اسالمی را تبیی  کنیم؟

به نظر م  ایکال در کار خود ای  بزرگان بوده است. زمیانی بیا  جواب:

خواهم بادانم افاراد میگفتم کردیم. میشناب آقای شوادی آملی صحبت می
 اییاتند ومتدیّنی مثل عالمه طباطبایی)ره( و امثال او وقتی که به نمااز می

خواهناد رابطاه جا با آن خدایی که میخواهند تکبیر بگویند آیا در آنمی
اندیشند و خادایی می -المثل فی -برقرار کنند در ابتدا به برهان صدّیقین 

جاا، یاک کنند یا این کاه در آنرا که با این براهین ثابت شده عبادت می
ناو  کااری نادارد و یاک  تکشش درونی است اصالً باا آن اساتدالال

کند؟ حقیقتش جنباه دلبیتگی در ماست که ما را وادار به نماز خواندن می
اش  م حداکثر مقابله ای  برا ی ، نوعی عاز فکری است و نتیسه دوم است.

فکری با کسانی است که وشود باری تعالی را انکار بکنند و آدمی در آن مقام، 
ر عایز ییبانه روزی میا، دالیلی در اثبات وشود باری تعالی اقامه کند. ولی د

د د. درست است کیه بیینش یی  فیلسیو  احساسات دینی ما را ت ییر نای
تر از بینش ی  نفر عامی است که کاری بیه ایی  نسبت به شهان و خدا وسیع

های یک فلیفه یا علم مبتنی شاد،  امّا اگر اصول دینی بر پایهمسائز ندارد؛ 
توانناد از باین دیل هیاتند و میها دائماً در حال جرح و تعیون آن پایه
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اند متزلازل ها استوار شادهبروند، در آن صورت آن عقایدی که بر آن پایه
 اان طوری که گفتیم فلسیفه ارسیطو نیوعی ابیزار بیرای بییان  خواهند شد.

بینیید. آن واقعیت طبیعت بوده است. امیروز آن واقعییت را شیور دیگیری می
توانید بگویید که ای  شو ر یاا امروز  م می اند وابزار ا  م البته باطز ننده

ایید؛ ولیی البتیه و آن عر  است. در ای  صیورت ییاا کیار خالفیی نکرده
توان گفت ای  است و شز ای  نیست؛ بلکه اگر در ایی  خصیوص بحی  نای

بنود که اصالً شو ر یعنی چه؟ عر  یعنی شه؟ چه بسا مورد نفی واقع یود 
خطر این اسات اند. بنیابرای ، به کلی نفی کرده و حتی کسانی ای  مقوالت را

ها فرو رییت ها بنا کنیم، وقتی که این پایههکه اگر ما عقاید دینی را بر پای
یاون آنچاه شود. برای مؤمن شدن هیچ ییازی همعقاید ما نیز سیت می
دهد، مفید نییت و آن این است که با اعجاب در صنع خود قرآن توجّه می

کناد باه ساوی این توصیه قرآن کریم بیشتر کشش ایجاد میالهی بنگرید. 
را عرمیه کنیید بیه اسیالم  ماآلن یاا با کالم اسالمی اگر بخوا ید اسال خدا.

 ا عقییده اید، نه نفع. به خصوص برای کسانی کیه بیه ایی  پاییهمرر رسانده
کنید،  است که کسی عقاید ارسطو را به عنوان حقیقت تلقی نایندارند. سال

. عقیده کلی من خوا ید حقیقتش را  م به عالم عرمه کنییدوقت یاا می آن
این است که خلط دین و فلیفه، نه به نفع فلیفه و نه به نفاع دیان باوده 

. اشاست. دین را از دین بودنش انداخته و فلیفه را از تحاره و پویاایی
تیوانیم از آن ای  کار بوده که در سنت ما انسام یده، منتها ای  که میا اآلن نای
و خدا نکناد دست برداریم به دلیز عسی  یدن عقاید ما، با ای  فلسفه است، 
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که ما بیواهیم روزی اسالم را با همین فلیفه خودماان باه دنیاای غارب 
 1عرضه کنیم!

گویند ای  در صورتی درسیت اسیت کیه میا علاای فلسفه ما می سؤال:
لی است صول فلسفه ما، اصول عقبخوا یم دی  را بر علم تسربی بنا کنیم، اما ا

 ا دیگر قابز شر  و تعدیز نیست و الیت یّر است و آن علم میی بایید و ای 
 یم  که مصداق آن -ای که صددرصد فلسفه باید که مت یّر است؛ ولی فلسفه

یهیّات عقلی است و ت ییرپذیر نیست. حال مبتنی بر بد - فلسفه صدرایی است
 نظر یاا در ای  باره چیست؟

ایکال کار در  ای  شاست که اصز فلسفه ارسیطویی مسهیول  جواب:

ی یاک ی تجربی است؛ یعنی با تجربهفلیفه ارسطویی، همان فلیفهمانده. 
نفر فیزیکدان به وجود آمده، فیزیکدانی به نام ارسطو کاه اسااس کاارش 
تجربه بوده و منتها این تجربه را با سالح منطق به صورت کلیات درآورده 

د هم همان طوری که اول عر  کردم آن متافیزیاک را بارای تبیاین و بع
کند که اگر آن طرز تبیین فیزیک خودش مطرح کرده است. این روشن می

شاود نیاز فیزیکی اآلن پایدار نباشد تمام ییزهایی که بار آن اساتوار می
ما  یچ وقت عقز مسرد بدون ارتباط با واقعیات طبیعیی  پایدار نیواهد ماند.

اله و... توان به قاعده الواحد، عقاول عشاره، افااز باب مثال، میریم. ندا

                                                           

گونأ  کأا فسور ف ِوری،  نِ س ِ ر  جمتی می. پ ج1
ی نوَأََی ًر ًسأ  مسأيمفِ با ََوَِی کأا فيسأِا

ََأول »ی پذن فتا  س  َوها ً رً، ج خأوً، مَِّ أا
 ر  َوشتا  س .« ی نوََنب فًَی فيسِا
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اشاره کرد. آخر کدام عقول عشره؟ کدام افاله؟ یگونه ما عقایدمان را بر 
ی این امر، فقط سیت کردن اموری مبتنی کنیم که اصالً پایه ندارد؟ نتیجه

میا در فلسیفه، ی امیروز اما در عی  حال، مسئله مان است.مبنای عقاید دینی
اصالً فلسفه حقیقت و  یرحقیقت نیست، کذب و صدق نیسیت. مسیئله ایی  
است که ی  سیستم اندینه آمده و ای  سیستم اندینه خواسته است شهیانی 

بینیم، تبیی  کند.  ر سیستم تا آن حد قابز احترام اسیت کیه اشیزای را که می
بسا کیه فواییدی از آن  سیستم با  ادیگر بخوانند و تناقض ندایته بایند. چه

گردد. به عنوان )مثال خوب و زنده، ما دو نوع  یئیت دارییم؛  یئیت اخذ می
بطلیاوسی و  یئت کپرنیکی. ای  دو سیستم، بسیاری از حواد  آساانی مثیز 

کنند؛ ولی البته  یئت کپرنیکی مسائز بینتری را خسو  و کسو  را تبیی  می
ایی  طیور اسیت. حتیی اآلن در  یرب تواند تبیی  کنید در فلسیفه نییز  می

د ند؛ بلکه متخصصان فلسفه قرون وسطی، آن را به عنوان حقیقت درس نای
کنند. ما بینتر قالیب فلسیفه برایایان به عنوان ی  نوع تبیینی به آن توشه می

کنیم، د یم، بحی  مییمهم است تا محتوای آن. ما  اان ارسطو را درس میی
ام آن چیز ایی که درباره  یئت بطلیاوسی است د یم، تاساینار ا تنکیز می

یود که معلوم دانیم وشود ندارد خیلی به دقت بح  میو با وصف ای  که می
آن یه موجب اشاکال اند طبیعت را تبیی  کنند. اما  ا چگونه توانستهیود آن

شده، این است که فلیفه یک نو  تقدس پیدا کرده است. همچاون دیان؛ 
اش الیتغیر است مقدس است. وقتی، فلیفه هم وظیفهیک دین الهی یون 

کند. البته خوشبیتانه هناوز در بیان امور دینی شمرده شود تقدس پیدا می
ایم. در قرون وسطی مطالب ارساطو جازء دنیای اسالم به آن مرتبه نرسیده
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ایم. نزد ما هناوز کاه هناوز اسات عقاید کلییا شد. ما به آن حد نرسیده
ت هیتند و شاید سه درصد یا یهار درصد علما را تشکیل فالسفه در اقلی

نازیم که تا یند سال پیش جزء کفریات و ای میدهند. ما اآلن به فلیفهمی
ای اسیت کیه میا بیه آن توشیه ی تازهای  ی  مسئلهشد. زندقه محیوب می

کنیم واالّ اصحاب کلیسا خیلی ومعنان بدتر بود. آمدنید ارسیطو را شیز  می
گالیله و امثال او اشکالشان همین بود زمی کلیسایی کردند. در واقع عقاید ش

کردند و میالفت با ارسطو، میالفات باا کلییاا که با ارسطو میالفت می
بعداً  م ترقی فلسفه در اروپا معلول ای  بود که خیودش را از  شد.شمرده می

اگار ذا، قید ای  قداست ر ا کرد؛ یعنی فلسفه را از دی  شدا کردند. علیی  ی
کند، همین طور وقتی که فلیفه حالت تقدس به خود بگیرد جمود پیدا می
در آن صورت، دی   کند.دین، حالت فلیفی پیدا کند آن هم اشکال پیدا می

 یود که متزلزلند.بر اساس مطالبی پایه گذاری می
ایم و هام فلیافه را. بنابراین در آن صورت هم دین را خراب کارده

ای که قداست پیدا کرده بود رهاا کردناد و ن را از فلیفهمییحیان خودشا
پیش رفتند، ولی ما اصالً در آن جهت نییتیم. علتش هم این است که واقعاً 

فلیافه را ابازار  -به خصوص مرحوم صدرالمتألّهین -ی ما بزرگان فلیفه
دانیتند؛ یعنی فلیفه، ابزاری برای بیان حقیقت دینی شد. حال فهم دین می

د؟ در واقع اگر نای اعتراضی ککه جرأت داشته باشد به ینین فلیفه کییت
کیی اعتراضی به این فلیفه بکند برای خودش اساباب زحمات درسات 

هایی کاه بینید، پایهکرده است. اما واقع امر این است که اگر نگاه کنید می
 در عین حال، فلیفه صدرالمتألّهین بر آن اساس بوده اآلن فرو رییته است.
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ی تبیین جهان بییار جالب است، همان فلیفه صدرالمتألّهین از حیث نحوه
طور که فلیفه افالطون از این حیث بییار جالب و جذاب است. اما نبایاد 

درصدد بیاان  6ینین پنداشت که این، همان حقیقتی است که پیامبر اسالم
میا  احترامیی بیه سیاحت فالسیفه گذییتهالبته ای  سیخنان بی آن بوده است.
کا د. م  به  یچ وشه مخالف و از بزرگی مقام آن علاا نای یودمحسوب نای

فلسفه نیستم، اصالً اکثر ایت ال م  پرداخت  به فلسفه است و می  آن را بسییار 
یود که آن را از دی  تفکیی  نکنییم. تیا دوست دارم، ولی ای  امر موشب نای

ای داییته نیم در اییران فلسیفهتیواوقتی که ای  دو را از  م تفکی  نکنیم، نای
 باییم که بتواند حیات امروزی ما را ر بری کند.

 
 ادامه دارد ...
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 مصاحبه با آیت هللا

 ٌراسانیواعظ حاج شیخ عبدالحسین 

 
 
 

 اشاره
آنان که در تکاپوی یافت  را ی رویی  و 
مستقیم برای ترقی و تعالی  ستند از روندگان 

کییه در کوچییه پییس اییی  راه شویییا یییوند 
 ای دور افتاده ای  مرز و بوم، عاری را کوچه

و قییری  بودنیید مخلصییانه بییا قییرآن و عتییرت 
دوستان به دور ییرینی نبودند، علم و اخالق و رومه و خطابه را چونان د ز
داری و خودناایی و مریدبازی و کسب درآمد و یهرت نیاموختند برای کالس

 و به مردم تعلیم ندادند.
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 آیات ا  حااج شایخ عبدالحیاین خراساانیو پارسیای زمیان  زا د
ای است از تسربیات و علوم گذیتگان که در کناکش برخورد سپیدی گنسینه

 ای حق استقامت ورزید و شز در مقابز قرآن  ای اعتقادی در شبههبا سیا ی
 و عترت سر تعظیم فرود نیاورد.

ی نورالصیادق لیهای اسیت کیه مسمتنی که در پیش رو داریید مصیاحبه
ترتیب داده تا دقایقی را  7ی مکتب امام صادقاصفهان با ای  عالم تربیت یافته

 زندگی ایشان و پدرشان که اهل والیت بودند نه اهل فلیافه و عرفاان،از 
 برای خوانندگان ا ز دقت ای  مسله روی  کرده باید.

 

* * * * 
 

از زنیدگی خودتیان  از حضرتعالی تقاما داریم که برای میا دارالصادق:
 بگویید؟

بعد از آن در  سالگی نزد  انیره موفق به ختم قرآن یدم و 6ر داستاد: 
 سالگی. 12 رفتم تانسف مکتب می
سالگی من ول درس مقدمات یدم که اولی  استاد م   13ی12در حدود 

 اند.زاده بودند که در یهر مقدس قم دف  یدهمرحوم ییخ محاد تقی امام
دو  لگی در درس خارج آییت اهلل خیویی ییرکت کیردم وسا 18از س  

نیزد آقیای را  تنیی  درس صیالچ دوره اصول را نیزد اینیان خوانیدم،  یم
میرزا  اییم آملیی  دروس را نزد آیت اهلل خویی و اما ا مّ یا رودی خواندم،

 ام.خوانده
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 اساتیدی کیه نیزد اینیان درس خوانیدم: محاید بیاقر محالتیی دیگر از
اکبر کرمانی )م نی،  ییخ محادتقی   د اقانی )معالم، علی)سطح، ییخ حسی

 اهلل قوچانی و سید مازندرانی و....بروشردی )سطح، ذبیح
 7خدمت حضیرت حسیت  احتااال خودیان]یخصی  گفتند،پدر ما می

کنیم و عیزاداری میی 7مان حسیی آقا فرمودند که ما  ر روز برای شدّ ،رسیده
حضرت زینب کبری)س، اسیت، حیال نکتیه ما  ین مسلساان عاهواخرومه

رسد یی  سیر سیوزنی بیه آن که چنی  کسی که ای   اه خدمت آقا می ای 
 ا کیه گوید، نه مثیز بعضییکند، چون اگر به خاطر خدا باید نایایاره نای

 !مگر تو کی  ستی؟!! ن امام زمان پنت سر م  ایستادهگویند اآلمی
 

در بیاییید اند که ییاا علاا فرموده که یکی از یاا فرمودید،: دارالصادق
 آن عالم چه کسی بود؟ وعلت آن چه بود؟ فقا ت  فقه و

کیه  یر دو انی چحسی  قو ییخ محاد آقای سید علی خلخالی و: استاد
ال تــنق  »میی  گفیتم بودنید  محادحسییی  اصیفهانییییخ از ییاگردان 

میا را نسیات  7چون مطائ   ستیم راه امام حسیی  «الیقین بالشک
 7رشیا   سیتم ولیی مطائینم امیام حسیی  اما م  خودم در خو  و د د.می

 د د.نساتاان می
 

رفتیید اتفیاق خاصیی،  ا کیه منبیر میآیا در طول ای  سیال: دارالصادق
 برایتان رخ داده؟ای العاده، یا موموع خارقکرامتی

امیام  یخیلی معیف بودم اما به واسیطهاز نظر شسای البته، م  : استاد
آقای  رفتم که بعضاًمنبر می 20در ایام عزاداری اینان گا ی روزی  و 7حسی 
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تر وقت گفتم بیشبه اینان می ،دقیقه منبر کم است 10گفتند خویی به م  می
حتیی دچیار  و  ای زیادی کنیدمم  مریضی ،که از شاله کرامات ای  ندارم.

ت در یبی در خواب دییدم بیاالی سیر حضیر ،ترسیدم بایرممیو  آسم یدم
بعد  دستم را به مریح کنیدم و ،خودم را به مریح رساندم پس .کربال  ستم

 الحادهلل مریضی برای  اینه از بی  رفت. ام مالیدم وبه سینه
 

  ای استادتان را برای ما بیان فرمایید.توصیه: یکی از دارالصادق

ی  یچ استادی را مثز آقیا یکی از چیز ایی که خیلی مهم است و: استاد
ا راگر اشتباهی کاردیم ماا » :گفتنیدکه اینان می چنی  ندیدم ای  خویی ای 
 کردنید، وکه ما بچه بودیم حیر  میا را گیوش می گا ی با ای  و «آگاه کنید

 م، چون ماک  دنایاما گفتند شواب دارم می ،رفتیمگعیبی میاز اینان وقتی 
 خوا د حر  ما را گوش کند.است بگویید نای

 

اند که آقای گفته م خیلی از علاا  ای معرو  است و: مسألهدارالصادق
حتی به اینان یهریه  مخالف بودند و 1.......سید ابوالحس  اصفهانی با مرحوم 

 اید؟دادند آیا یاا چیزی در ای  مورد ینیده م نای
 ا نقلش  م خوب نیست. یاید به خیاطر ایی  بله، اما ای  حر : استاد

، سید ابوالحین، فلیفه و عرفان را حرام کارده باود یون مرحومبوده کیه 
 فرمود فقط فقه و اصول باید خوانده یود. 

                                                           

. نکی  ز ْ فأَی معأ جف کأا ًر َجأف ًرَ ْ فأَن 1
ً ش ، مَ ب  ی ًِظ ً م   نٌأَن  ز ذکأ  َأَم  ج 

 ک ف .می خوًً ری
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 تعلم آن چیست؟ تعلیم و، : نظر یاا در مورد فلسفهدارالصادق
و پدر ما  یم  دانیتند، نوعاً علما حرام میبه نظر من حرام است: استاد

النهـ  »؛ واندنیدخمیمیذمت فلسیفه در  یمخالف بیود و رواییاتفلسفه با 

فلسیفه خیلیی  1«یمیلون الـی الفلسـفه و التصـوف
 آورد.انحرافات می

 

 ؟کسب یودرا ی باید  هچاز : به نظر یاا عرفان صحیح دارالصادق

]راه دیگیری  ل محاد، پس اگر طوری دیگیر بیود آ راه محاد و :استاد
فیان  یا ]سیآنکردنید کیه عبیا از دوش صوفیان را رسوا نای و گفتندمیائاه 

اس لبی ،نآبردارند که در ظا ر لباس پنای پوییده بودند ولی در زییر ثوری  
 .نرم به ت  دایتند تا رسوا یوند

 

عنیق بیه امیام  بییت وای  ستند که ادعای محبت ا زعده :دارالصادق
نرفه به منا د م کرداریان طوری دیگر است مثالً ولی رفتار و دارند 7حسی 
خواننید ییا رو بیه مسسیاه رو به مریح نایاز می وروند پنت به قبله که می

گوینید ناازمیان خوانند که اگر مسسیاه را بردارنید مینااز می 7حضرت امیر
صیوفیه را  تبعضی از شعلییا و کنندیان را تکرار مینااز مسدداً و باطز ید

                                                           

نَ  بَ هَشأ  »با  بوهَش  ف موً:  7 مَم ْسک ی. 1
سفقَی زمَن ْيی    ََ .... ْيمََك  ش  ر خيأ    
ْيی جها  ِرض َِك  نمفيون   ی   ِيسِا ج   تصوف 

؛ ً نِّة   ٌفعا، 57، ص 27سِف ة   لََر، ج ، ...«
 . 304، ص 6؛ ش   َكج   ل غا خونی، ج 592ص 
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جعـل واحـدا مـن ا و» م به عنوان حدی  ذکر می کنند، میثالً 

 «االيمه نصب عینک فی صالتک
یا  دانند ورا پاک می ا زنقاه و  ازنسیرزنچون  یخون عزاداران یا مثالً
بیدون ومیو  و کنندرا ومو حساب میکنند  اان  ا که عرق میدر عزاداری

 ؟! نظر یاا در ای  مورد چیستادعای محبت دارند خوانند ونااز می
نید، آنچیه کردچنی  می پی ابر  م ای  بیت و: اگر راه ای  بود ا زاستاد

خیدا  « الْحَرَامِ الْاَسْسِدِ یَطْرَ وَشْهَ َ  فَوَلّ »است گوید ای  که قوانی  فقهی می
بله حیر  اینیان  اگر ائاه چیزی گفتند، قبله را مسسدالحرام قرار داده است.

 سند است.
 

چنیی  کار یایی بکننید تکلییف  عامداًعالااً  ا : پس اگر ای دارالصادق
 چیست؟

ولی  توان نماز خواند.پشت سر ایشان نمی فاسق هیتند و اً: یقیناستاد
چون در روایت  م آمیده  کافر هیتند. ت ائمه باشند یقیناًاگر معتقد به الوهیّ

یعنی میا را از مقیام ربوبییت پیایی   «ةعن الربوبی نزلونا»که 
 بعد از آن  ر چه بخوا ید در مورد یأن ما بگویید. بیاورید و

 
  کییه وقییت خودتییان را در اختیییار مییا قییرار دادییید از اییی دارالصااادق:

 سپاسگذاریم.
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 حاج شیخ علی صافی اصفهانی

 
 
 
 وَ  فَاتَّبِعُوهُ مُیْتَقِیمًا صرََِاطِى هَاذَا أَنَّ وَ

 ذَالِکُمْ  سَبِیلِهِ عَن بِکُمْ  فَتَفَرَّقَ الیُّبُلَ تَتَّبِعُواْ لَا
 1«تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ  بِهِ وَصَّئکُم
و ای  است راه م  که مستقیم است پس  

متابعت انحرافی  ای راهاز آن را پیروی کنید و 
و دور پراکنیده  حیقنکنید کیه ییاا را از راه 

                                                           

 .153نا . سوره  َعَم، آ1
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ییاید کنید ای  چیزی است که خداوند ییاا را بیه آن سیفارش می سازد.می
 پر یرکار یوید.

 
رو  عرفان تالش و کوینی اسیت بیرای معرفیت و ییناخت خیدا از 

ریق تهذیب نفس و ز د و پرورش فضائز اخالقیی و عایز بیه دسیتورات ط
 .و محبت به خدا و اولیا  خدا یرع مقدس

انسان  اینه آرزو دایته را یی بیه سیوی معرفیت خیدا بگنیاید و از 
طریقی نزدی ، مطائ  و آرامش بخیش بیه معبیود و معنیوق حقیقیی خیود 

در اوصا  او  رق ییود،  تر یود، شالل و شاال او را ببیند،نزدی  و نزدی 
به او دل ببندد و عنق بورزد و  ر چه  یر اوست پیش پای او قربیانی کنید و 

 ا وشود دارد، منتها در بعضیی انسان یای  حقیقت تقریباً در اعااق شان  اه
 بسیار پررنگ و آتنی  و در برخی بسیار کم رنگ و تقریباً فراموش یده. 

 اینه طریق صیحیح را انتخیاب نکیرده،  اما انسان برای پیاودن ای  راه
 ا سیرگردان مانیده و گرفتیار دام یییاطی  ییده کیه چنان در بیرا هگا ی آن

 درست در شهت مد ای  مقصود قرار گرفته است.
تر از قرآن کریم وجود ندارد و پیشوایان دیان در عرفان کتابی عظیم
میتقیم خداشناسی  راه اند با گفتار و رفتار خودکه معلمین این کتاب الهی
 اند.ها گشودهو تقرب را به سوی انیان

 ا از ی  سو از ظلم و شور صاحبان زر و زور در دنیای امروز که انسان
کش و پیایان  ای بی ا و بافتهاند و از سوی دیگر از دی  تراییبه تنگ آمده
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و خانقا یان و گرفتار یدن در مینسالب فسیاد و ییهوات اربابیان صدراییان 
 اند.  ا خسته یدهآن

وار با الفاظ و عبیارات مهایز و  ای متعف  دیوانهدورانی که طریقت رد
انگیز در قالب یعر و نثر و حدی  مسعول قصد براندازی علم حقیقی و  وس

پرورانند و علم را حساب اکبیر دانسیته بیر روی بیت را در سر میمعار  ا ز
 اند.  ناودهبیرق عرفاننان یعار زنده باد شهز را ح

ار و ال و عطّکه شیّادان زمانه برای رونق بازار خود، هر بقّ دورانی در 
ی را از فرش به کرسی عرش نشانده و مقام ینوااش و گدای بیاط و کفّخیّ
و بیر  انادبه او داده 1«ا ما ازددت یقینا طلو کشف ال»

 یای رقابت خود به  ایترایی  ا و کرامت ای مالو از بافتهسر فروش کتاب
و روز بیه روز  اندمسلای  را به روز سیاه نناندهفر نگ بازار  ،یدید پرداخته

و در  ،اند ا افزوده یده، ایتام آل محاد را حیران و سرگردان کردهتعداد آن رب
 ای دی  را که از شهت علای و تقیوایی وانهمقابز، فحول علاای ییعه و است

اسیتقامت ورزیدنید و قیدمی از آن  7ادقو عرفانی در صراط مستقیم امام صی
 یا اسیتوار بیوده فراتر ننهادند و قوام دی  و بالد مسلای  به وشود مبارک آن

وسیله معار  یونانییان و خانقا ییان در بوتیه ه  ای یهود عنود باست با نقنه
 .فرامویی نهاده یده است

)در قسیاتی از حیدی  ییریف،  کیه 7و به قول امام حسی  عسیکری 
آید که سنت در بی  مردم بدعت و بدعت سینت قلایداد زمانی می» :ندفرمود

                                                           

بأ  ی  .7/113  ل غا  بِ  بأی   َ نأ  . ش   َكج1
،  ی  ز ميکأو هَی ِ أاَموَا، رهوع شوً با بَفتا

 .65ص چَپ  جل، 
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و شا ز خبیر و عالم  ،فاسق شلیز و محترم ،م  در بی  مردم حقیرؤم .یودمی
ها بدترین خلق خدا بر روی زمین هیاتند زیارا علمای آنیود، یارده می

تحرییف  ازو ما ، اینان از دیانان کنندکه به فلیفه و تصوّف تمایل پیدا می
ا ز فلسفه و تصیوّ ، مبال یه یعنی در محبت مخالفی  ما )زیرا گران  ستند، 

 یا قطیاع آگیاه باییید کیه آن کنند.کنند و ییعیان و موالیان ما را گاراه میمی
 ا بر حیذر  ا را درک کرد باید خود را از آنمنی   ستند،  ر کس آنؤطریق م

 1«وظ بدارد. ا، محفبدارد و دی  خودش را )از یّر آن
آری در ای  دنیای وانفساه و پر فتنه و آیوب بییش از  یر زمیان دیگیر 
تننگی نسبت به معار  قرآن و عترت و نیازمندی به ییناخت ایی  فر نیگ 

رسیدن به عرفان حقیقی که  اان عرفان برگرفته از لذا  یود. نی احساس می
ری امیروز بنی یدستورات قرآن و عترت است و ال ییر نییاز حتایی شامعیه

فـان » 7امام رئو  ما حضرت ثیام  الحسیج یباید چرا که به فرمودهمی

اگیر  «الناس لو علموا محاسن کالمنا ال ّتبعونا
به خوبی بیرای میردم معلیوم  :بخش ائاه ای گفتار و دستورات نساتییزیبا

کنند، چون  ا محبت پیدا مییعنی به آن ،یوندیود، پیرو حقیقی معصومی  می
، بدانید که محبتی در کیار 2که آمد دنبالش پیروی است، اگر پیروی نبودمحبت 

                                                           

ً نِّأأة   ٌأأفعا مِّأأ َ ؛ 2/57سأأِف ة   لَأأَر . 1
 ،ْأَميی شأفخ ًأ ح  ،ٌْ نای ث  ؛63/288  ، رًبفيی

 .2/330معج    م ً  ج   ِتِ 

م  ط  گ  کسأی ملأول  م  ً، پف جی  ْتًَِّی  س ،. 2
ً ش  کا ًستور پفغمل  مل ی ب  ً م  ش  ب ً   س  

شوً  مَ با ً فيی م َکب ش ب  خذه میؤج شَرب آن م
ش   نِ ش ص پف ج  س   مأَ پفأ ج فَسأ  کأا  ،خم 
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هار کااری » ندکه متعقدها اللهیی حیینی ضالهیون فرقهی انکینیست، 
همه و یا حیین گفتن یک یا علی گفتن اما با  دهمخواهد انجام میدلم می

 گویید کیهاو دروغ می «و بهشت ملک طلق ما خواهد شد شودییز حل می

لو کـان »: ندفرمود 7که امام صادق بیت دارم، کاا ای م  محبت به ا ز

ان المحـب لمـن یحـب ـ  حبک صادقّا ال طعته

ا هماناا  کنیاطاعت محبت تو صادق باشد باید او را اگر یعنی « مطیع
 محب مطیع محبوبش است.

گونییه گفتار ییا و کردار ییا فقییط بییرای شییاه طلبییی و اخّییاذی و  اییی  
  ا را به خود شذب کرده است.که بازار داغ زمانه آن رانی استیهوت

بیه سیراغ اعتقیادی و معیاد و سیایر امیور  أکسی که برای یناخت مبید
العظمای وحیاد   حضرت آیت ارود و به قول وحید عصر میا بیگانگان می

و بیه  کنادیونان را نشیوار می یهای فالسفهخراسانی حفظه ا ، قی کرده
امام  یهند او حق ندارد بگوید م  ییعکم وحی پنت میقرآن و عترت و کال

 محبت دارم. :معصومی  ی ستم و به ائاه 7صادق

                                                                                                                                   

مَلت  رعفف  س  ج  نِ بَ م کأ  کأا  صأ ح مَلتأی 
   ه  س .َ َ  رً ب

کٌأتی   هِ بف  مأِ» :ف مَن  مَ جمتی پفغمل  می 
ج ش صأی م أِ مو أوی برونأ  مأَ ج  «َجَ  هسأت  

 صََبف  کٌتی َجَ ،  ج نِّف َ پف ج پفغمل  َفسأ  
 زما مَل  با پفغمل   ک م ه  َ  رً ج ًتی مج بَ 

زَ أ  ج  ز  ج َليفأو ج یکسََی کا ًم  ز مو وی م
کَرَ  ًأ  هَ میک    ج مَل   ج ر  ًر ًلَ جنج می

بفأ  پفغملأ  ر  ج  هَِ  رَ   ًَْی مَل  پفغمل  
ب مَن   چون م  م پفغمل  بَ مأ  م مو أوی ًر ًج 

 .مَّللب متضًَ  س 
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و نفیری   7به حس  بصری که دیا  علیدر محافز و مسالس کسی که 
خادایا »گوید و می یود، متاس  میآن حضرت و سامری امّت است ییده

زند و اظهیار می 7از علی او به دروغ دم «ما را با حین بصری محشور بفرما
 کذب من زعـ »: ندفرمود 7کند چنانچه امام صادقرا می 7محبت علی

 1«ة  یرنـاانه من شیعتنا و هو متمسک بعـرو
ییعیان ماست )و ادعای محبت میا را  زکند اگاان می گوید کسی کهدروغ می

 است. متاس  به ریساان دیگران کند، در حالی که می
، آییات است، تبعیت الزم الینف  محبت است پس مالک محبت اطاعت

 زیادی در قرآن کریم بر  ای  مطلب داللت دارد.
 وَ   ذُنُیوبَکمُ  لَکیمُ یَ ْفِیرْ وَ اللَّهُ یُحْبِبْکُمُ فَاتَّبِعُونىِ اللَّهَ تُحِبُّونَ کُنتُمْ إِن قُزْ »

ایی  تبعییت  یننانه محبت تبعیت از محبوب اسیت، ثایره 2«رَّحِیمٌ  َفُورٌ اللَّهُ
 محبوب خدا یدن است.

تری  میردم بیه یعنیی نزدیی  3«اتَّبَعُیوهُ لَلَّیذِی َ بِیِِبْرَا ِیمَ النَّاسِ أَوْلىَ إِنَّ »
 ابرا یم کسانی  ستند که از او تبعیت کردند.

ان اولـی »د: نیفرمایییریفه می یدر تفسیر ای  آیه 7حضرت امیر

غـ  الناس باالنبیاء اعمله  بما جايوا به 

 یایی  سیتند کیه تری  مردم به انبیا  آنیعنی نزدی  4.«ةتال هذه اآلی

                                                           

 .3. صَِ  شفعا ص جق، صَِا 1

 .31. سوره آل ْم  ن، آنا 2

 .68. سوره آل ْم  ن، آنا 3

 َور    ِّيفِ. -. مجمع   لفَن4
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کنند، بعید حضیرت بیه  ایی  آییه  ا عاز میتر از  اه به دستورات آنبیش
 استدالل کردند.

 فَاَی » فرمایید:دیگر، قرآن کریم از زبیان حضیرت ابیرا یم می یدر آیه
   تبعیت کرد او از م  است.یعنی  ر کس از م 1« مِنى فَِِنَّهُ تَبِعَنىِ

مـن اّحبنـا »د: نیفرمایییریفه می یدر تفسیر ای  آیه 7امام باقر

یعنی  ر کس میا را دوسیت بیدارد از میا  «فهو مّنا اهل البیت
السلمان منـا » :او فرمودند ی)مثز سلاان که درباره. بیت استا ز

 ،«البیتلاه
حضیرت عیر  گوید با تعسب بیه وی میاقلت شعلت فداک منکم؟ ر

 کردم فدای یاا بنوم راستی او از یااست؟ )با ی  محبت؟،
  «مِنى هُفَإِنَّ تَبِعَنىِ فَمَن »قال منا و ا ، اما سمعت قول ابراهیم 

  گاه به  ای ، آن«خدا او از ماسته ب»حضرت قسم یاد کردند فرمودند: 
ننیدی قرآن ن مگر قول ابرا یم را در»یریفه استدالل کردند و فرمودند:  یآیه

 «مِنى فَِِنَّهُ تَبِعَنىِ فَاَ  »که فرمود: 
یود که محبتی میراد امیام میروی  با توشه به صدر و ذیز ای  روایت 

 کیه بیه زبیان بیت بایید نیه ایی است که به دنبال آن تبعیت و پیروی از ا ز
د م بایییم علی اما در عاز در مقابز علی ایستاده باییم، یا علی کیه گفتیییبگو

دنبال علی  م برویم تا کارمان درست یود و گرنه حب صادق نیست، فریب 
 است.

                                                           

 .36. سوره  ب  هف ، آنا 1



 

 

12

0 

محبت به معنای صحیح آن که پیاروی و  ،در عرفان قرآن و عترتلذا 
باه عرفاان حقیقای  ناطاعت و تقوی را در بردارد شاهراه تقرب و رساید

هـی  ةان المحبـ»است. و مقاامی اسات بیایار واال و ارزناده 

العلیا فما یکون  ةو الذروالقصوی  یةال ا

   «من غمراتها ةبعدها مقام اال و هی غمر
رساند آن محبت درویشای این محبت که انیان را به اعلی علیین می

کوبی و کاف زدن یکه به لق لق زبان باشد نییت، محبتی که با رقص و پا
و سوت کشیدن و مجلت سما  در روز غدیر برپا کردن باشد نییت کاه 

ای از عوام عمامه به سر از در لباس میش و عده هاییگرگ اًرسفانه اخیأمت
ها باا همدساتی بیگانگاان مشاغول تارویج و اللهیحیین یهضال یهفرق

 اند.ینین فرهن  فاسدی شده یاشاعه
 

بایید می الُعلیا ةو الذرو ال صوی یة امحبتیی 
م تسلیم او تر باید مقاکه به دنبال آن تبعیت و پیروی باید  ر چه محبت بیش

فرماید بیه تنیور آتیش بیرو، می 7رسد که وقتی امامتر است به حدی میبیش
ای بیرای آن که مطلیب را ورانیداز کنید و فلسیفه رود، بدون ای درنگ میبی

 .بخوا د
آن عرفانی است کاه حاضار نشاد سالطنت و  ،عرفان قرآن و عترت

باه دسات آمیز آن( حکومت جهان اسالم را با یک دروغ )حتی مصالحت
گوید دروغ نگو تا هر کجاا کاه باشاد پاای آن بیاورد وقتی محبوبش می

 اییتاده است.
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خود و فانی در ای  است آن عرفان قرآن و عترت که انسان را از خود بی
طاقیت  خوا د و اصیالًبیند و نایکند و کسی شز محبوب را نایمحبوب می

محبیوبش را  یانیهینیدن کالمی شیز کیالم محبیوبش را نیدارد و شیز در خ
ییود و حیاف  و نگهبیان میاو خدا سرپرست که چنی  ید کوبد آن گاه نای

 کند.از او دستگیری میحست وقت اوست اگر  م در معر  خطا واقع ید 
شا برای روی  یدن مطلب داستانی را که در مسیر سیر و سلوک در ای 

ده و بیرای بسییاری از برای مرحوم والد اتفاق افتاده بود و خود اینان برای بن
تا معلوم یود سیر و سلوک یعنی چیه  1دوستاننان نقز کرده بودند ذکر میکنم.

 و عرفان حقیقی چیست و صراط مستقیم کدام است.
 

م  در نسیف اییر  کیه بیودم یی   مرحوم آیت ا  صافی فرمودند:
کیردم و آن ی سلوکی خاصّی برای خیودم داییتم کیه بیه آن عایز میبرنامه
 بود از عاز به دستورات یرع مقدس، محبت بیه خیدا و اولییا  خیدا عبارت

قید و تسلیم مطلق و بی :ی معصومی ، توسز به ذوات مقدسه:یعنی معصومی 
، لذا برای ای  که به سیر نفسی خیودم 2و ال یر :و یرط در برابر آن بزرگواران

عنوان اسیتاد بیرای را به  3 ای سلوکی را دنبال کنم، آقای ...ادامه د م و برنامه

                                                           

 نِ ً ستَن ًر کتَب ِ ن  ًأ  ًر سأف  ج سأيوک . 1
 با مي  َرَرَ ه با چَپ رسف ه  س .

. َرَرَ ه  نِ چكَر  صِ ر  با ِور مِصأِ َورأفح 2
ج َلففِ َموًه ج ً ر  صًَق  صِكَن آن ر  م تٌأ  

 ک ًه  س .
بأأ  ی ًِأأظ ً مأأ  آن  سأأتًَ  ز ذکأأ  َأأَم  ج . 3

 خوًً ری َموًن .
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خودم انتخاب کردم و تصیایم گیرفتم از او دسیتور بگییرم و طبیق نظیر او و 
 و به اصطال  خود را تسلیم او کنم. دستورات او عاز کنم

ی  شلسه  م نزد اینان رفتم و دستور  م گرفتم، قرار بود که از فردای 
از شاار  در عالم رؤیا دیدم که داشتم آن روز من ول یوم، اما  اان یب، 

الرسول نجف اشرف که یک مییر صااف و آسافالت و روشان و خیلای 
رفتم، یک وقات هماان می 7نزدیک بود به طرف حرم مطهّر حضرت امیر

آقائی که از او دستور گرفته بودم دست مرا گرفت و مرا از مییر دیگاری 
های سیت ها و بلندیبرد، اما راهی بود بییار تاریک و خطرناه، با پیتی

 رسیدیم.رفتیم به حرم نمیهای وحشتناه و هریه میرّهو د
در عالم رؤیا پیش خود گفتم من که همیشه از شار  الرسول که یک 

رفتم و خیلای هام زود در راه آسفالت و صاف و روشن و راحتی بود می
رسیدم، این دیگر یه راه می 7عر  یند دقیقه به حرم مطهر حضرت امیر

رسام، آمدم و به هیچ نحوی هم باه حارم نمی خطرناکی است که این بار
درعالم خواب، از بت که از این راه خیته شده و ترسیده بودم، از خواب 

 پریدم و بیدار شدم.
 ای کیردم و برنامیهگاه متوشه یدم که  اان را ی که خودم طیی میآن

و سییره و روش  6قبلی م  در تهذیب نفس که بر اساس سنّت پی ابیر اکیرم
ز بیه آن  :عصات و طهارتبیت ا ز و دستورات یرع مقدس، تیوأم بیا توسیّ

ذوات مقدسه و محبّت به خدا و اولیا  خدا بود،  اان راه صحیح بوده است و 
 ای  را ی که شدیداً انتخاب کردم صحیح نیست.
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ی رسول خادا و ای، غیر از جادهو به طور کلّی هرگونه مییر و جاده
ت و از آن محکوم به فنا و ناابودی اسا مردود و ،باطل :بیت گرامیشاهل

 پت، نزد آن آقا و هیچ کت دیگر برای این موضو  نرفتم.
داد ولی دیگیر در ایی  مومیوع بیا او  ایی با اینان رخ میالبته مالقات

کاری ندایتم و در سیر نفسی به راه قبلی خیودم کیه در خیواب بیه صیورت 
دول و تا اآلن  م از آن عی یارع الرسول به م  ننان داده ید، محکم چسبیدم

هاا و رفات و آمادهایی گونه افراد مالقاتدر عین حال هم با این نکیردم.
هاا بار داشتم امّا صرفاً برای این بود که ببیانم سایره و روش سالوکی آن
های دل و اساس دین و شر  مقدّس است یا این که میلوطی از خواساته

اه در ایان میایر گند. امّا هیچاهدین را برای خود و دیگران برنامه قرار داد
ام و حالت مرید و مراد بازی به صورت یشم اعتقاد کامل به کیی نداشته

شود در کاار مان نباود و گوش بیته که در عرفان متداول فعلی دیده می
 ها هم رفاقت صمیمانه پیدا کرده باشم.گریه ممکن بود که با بعضی از آن

ی خدا و مطلقاً در زندگی خود خواستهبله کسانی که ا ز تقوی بودند و 
بییت داییتند و بیه ا زیرع مقدّس را بر خواسته خیود و دیگیران مقیدم می

محبت دایتند و فقط معار  ائاّه معصومی  را به دیگیران  :عصات و طهارت
 ای زید و عار و بکر را و چیزی از خود در مقابیز کردند نه حر منتقز می

کردند و تسلیم مطلق قرآن و سنّت  اراه بیا دراییت ابداع و اختراع نای :ائاه
 یا کیه ای داییتم چیون ای ی یدید و ارادت خالصانه ا عالقهاند به آنبوده
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دست نخیورده و بیا رعاییت  :تننگان معرفت را از سرچناه زالل معصومی 
 1کنند خیلی ارزش دارند.امانت سقایت می

 
اه پنید پیذیران و فرییب چیراغ رویینی اسیت فیرا رداستان ای   نتیجه:

ا بیخوردگان، تا راه از بیرا ه منخص یود و طالبان حق و ا ز سیر و سلوک 
وند علم و با احتیاط و دقّت و تدبّر و ظرافت خاص، وارد ای  شنگز موال یی

اقل مـایمکن »و خود را به دست  ر کس و ناکسی نسپارند و گرنه، 

بارک که در کالم م ای است،  اان حاار طاحونه«َان یقال فی حّقه
المتعبد ب یـر علـ  »آمده است که فرمود:  7امیرالاؤمنی  علی

یعنی مثز خر آسییاب  «کحمار الطاحونه یدور و الیبرح
 ایش را بسته بایند و به دور خود بچرخد، فقط رنج و تعب نصیب که چنم

کند کیه او یده است، بدون ای  که قدمی شلوتر گذایته باید، گرچه فکر می
 فت زیادی را  م پیاوده است.مسا

                                                           

 3نأَ  2م ًوم آمَ  نِ ً سأتَن ر  چ أ  سأَل ). 1
ب أ ه َِّأِ ک ًَأ ، ًر سَل( ملِ  ز  رَََل ب  ی 

ًر مٌك  مِّ َ خ م  آن   ... ًأَج شأفخ  1380سَل 
هو ً ک ب نی کا نکی  ز ًجسأتَن مأ نمی ج صأمفمی 
م ًوم آمَ بوً رسف م،  ز  نٌَن خو سأت   گأ  ًر 

ً َ   بأ  ن  َِّأِ ک  أ ، مورً  نِ مضفحا چفزی می
 نٌَن َفز ْ َن  ک ًَ  ج  نِ مضفا ر  کا خوًشَن 

 ف ه بوًَ  با ِور کَمأِ ج ًمفأ   ز م ًوم آمَ ش
ب  ی ًِّفأ  َِّأِ ک ًَأ  ج ب أ ه آن ر  نًًَ شأ  

( 1429ی آخ  همأًَی    أََی ک ًم،  خف  ط ه  )ًها
ًر م  بَ  نٌَن م مََی ً شت  ج مَّلليأب ر  مجأ ً ط 

ی همَن مَّللَ ب ر  ف موًَ  سؤ ل ک ًم ج  نٌَن خ صا
 کا ففي  ج ص  ی  نٌَن موهوً  س .
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 نُنَبِّئُکُم  َزْ قُزْ »:فرمایدای  ستند که میی یریفه ا مصداق  اان آیهای 
بُونَ  ُیمْ وَ الیدُّنْیَا الحََْیَوةِ فىِ سَعْیهَُُمْ مَزَّ الَّذِی َ* أَعْاَاالً بِالْأَخْسَرِی َ  یحََْسیَ

 ایی  ستند کیه کارتری  افراد آنیعنی بدتری  و زیان 1«صُنْعًا یحَُْسِنُونَ أَنهََُّمْ
دارند و در عی  حیال  یم کنند و در گارا ی قدم بر میکار ای بد و  لط می

 اند.کنند که کار ای خوبی کردهخیال می
ای  فلت  ای بسیار دقیق و ظریفی است و لحظهچون ای  ریته از ریته

ن اشتایاعی را از آ کناند و به دنبیالای انحرا ، انسان را به سقوط میو ذره
 د د.مسیر صال  خارج کرده به سوی فساد سوق می

های های در لباس میش بیش از وادیعالوه بر آن در این وادی گرگ
تادبیر های پااه و سااده لاوح و بیدیگر وجود دارند و در کمین انیان

اند و اقوال و افعال خالفی که با اصل دین و اساس تشیّع تناافی و نشیته
های بیّنی که به نام دین و عرفان و مقاماات در ارند و خالف شر تباین د

شود و اختالط و امتزاجی که عرفای اصاطالحی این رشته فراوان دیده می
گری را کاه باا اصال دیان اناد و صاوفیغالباً با اهل تصوف پیادا کرده

میصوصاً با تشیّع ناسازگار است و اساساً اسالم آن را ماذموم شامرده و 
ی بیت عصامت و طهاارت و سایرهها در روایات اهلهای آنفرقهی همه

ی ای بر سلسیه)بدون ای  که سلسله 2اندمردود و مطرود شده :پیشوایان دین

                                                           

 .104ج  103آنَ  . سوره کكف، 1

  صأأوففا کيكأأ  »ف مَنأأ :  مأأَم هأأًَی ... می. 2
م َ ِوََ ج ِ نِّتك  مغأَن ه  َّلل نِّت أَ ج  ن هأ  
 َِصَری  ج مجوَ هذه  ِما  ج ت    أذنِ نجكأ جن 
فی  َِِء َور   بَفو هك  ج   مت  َوره ج  و ک ه 
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ناایند دیگر از ای  نظر ترشیحی دایته باید، ترویج و تنویق و یعار خود می
ه دارنید  ا را با تاام فساد ای اخالقی و اعتقیادی کیو سران بی سر و پای آن

ی ییعه و ر بران دینی میا  ای مقدّس و برشستهباالتر و عزیزتر از یخصیت
داننیید و اصییالً بییرای فقهییا و محییدّثی  و نییوّاب خییاصّ یییا عییامّ ولییی اهلل می

و حسیت امیام بیر  2و امنیا  الرسیز 1االعظم)ارواحنافداه، ی که حصیون اسیالم
ی ییده اسیت و ائایهو در یأن و منزلت آنیان رواییات زییادی وارد  3خلقند

، امییورات مسییلای  را از قییوانی  و احکییام الهیّییه و اعتقادیییات و :معصییومی 
اخالقیات و آداب و سن  فردی و اشتااعی و حتی تحصیز علوم و ریامیات 

 ا را به دست با و مسا دات و اسباب تکامز و سیر انفس و حدود و ث ور آن
 اند:اند و فرمودهکفایت آنان سپرده

حوادث الواقعـه فـارجعوا فیهـا اما ال»

انه  حجتـی »گاه با عبارت، ، و آن«الی رواة احادیثنا

 ا را مهر و تأیید و مسیسّز مقام واالی آن 4«علیک  و انا حجة هللا
 اند ی  یچ گونه ارزیی قائز نیستند.کرده

                                                                                                                                   

) ث ی ٌْ نا َق فف شفخ ًأ  ْأَميی ص «.   کَف جن
29.) 
 .3، ً نث 38، بَب فِّ    عيمَء، ص 1ج  کَفی، .1
، بأَب   مسأتقکِ بعيمأا ج   ملأَهی 1کَفی، ج  .2

 .5، ً نث 26با، ص 
، ًأ نث 11،  بو ب صَِ  مَری، بَب 27جسَئِ، ج  .3
9. 
، ًأ نث 11،  بو ب صَِ  مَری، بَب 27جسَئِ، ج  .4
9. 
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ی یرعی مسلاانان و زیربنیای تری  وظیفهای  در حالی است که ابتدایی
دون آن که اسباب تقرّب عبید بیه معبیود  سیتند و سیال  بیی تکالیف  اه
بنییدوباری و توانیید قییدم از قییدم بییردارد، اشتهییاد یییا تقلییید اسییت نییه بینای

گری و حدّاکثر به قیاسات و استحسیانات و تفسییر ای بیه رأی رفتیار الابالی
 لم کردنعکردن و در مقابز پروردگار عالایان دانسته یا ندانسته ایستادن و قد 

 یود.ر می ا به طا وت تعبیکه در منطق قرآن از ای 
هایی هیتند که باید در قبرساتان مشارکین دفان هماندر واقع اینان 

الـّراد علـیه  کـالّراد »فرماود:  7شوند زیارا کاه اماام

علینا و الّراد علینا کالّراد علی هللا و هـو 

 .1«فی حّد الشرک
خلقت و مقصیود نهیایی از باید به ای  نکته توشه دایت که علّت  ایی 

و اطاعت و بندگی و سیر انفس و خرق حسب و رسیدن بیه  2آفرینش، عبادت
عبـدی »مقام قرب و در نهایت، اثرش قدرت ک  فیکونی است که فرمیود: 

اطعنی اجعلک مثلی اقول کن فیکـون، تقـول 

 .3«کن فیکون
لذا بهتری  منصب و مقامی که خداوند متعال بیه حبییب خیودش خیاتم 

بایید، داد،  ایی  منصیب تری  خلق خدا در عوالم  ستی مینبیا  که کامزاال
عبودیت است و ای  مطلب به قدری مسلم است که در میان پیروان حضرتش 

                                                           

 ، چَپ ً ر  کتب  ِس مفا. 1/68کَفی،  .1
خيِّأأ    جأأِ ج  َِأأس  ِ ج مأأَ » 56ذ رنأأَ :  .2

 «. فعل جن
،  نضأأَط مٌأأَبا آن ًر 36هأأو ه    سأأ فا، ص  .3

 .298، ص 2مست رک، ج 
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ی  اصز و اعتقاد ید و ی  مسلاان به عنیوان یی  تکلییف الزامیی ییرعی 
اشـهد اّن محمـدًا عبـده و »روزی چندی  نوبت با عبارت 

 اقرار کرده و یهادت د د.باید به آن « رسوله
پس رک  و زیربنای ای  مقامیات و آثیار آن، عبیادت و بنیدگی اسیت و 

ر ی و آثازیربنای عبادت و بندگی، اشتهاد و یا تقلید است و ال یر و گرنه بندگ
پیذیرد  ییچ، در قیوس نیزول بیه سیوی درک اسیفز عظیم آن که تحقق نای

آورد ولی معصیت گی تقرب میالسافلی  قرار خوا د گرفت زیرا عبادت و بند
ی خدا باید نه و عبادت آن چیزی است که خواسته و  رزگی تبعد نه تقرّب.

ی دل، چنانچه وقتی ییطان خواست بیه شیای سیسده بیه آدم عایز خواسته
انما عبـادتی »بزرگی را به عنوان عبادت انسام د د، خطاب رسید 

ای   است و شز  یعنی ای« من حیث ارید ال من حیث ترید
نیست که عبادت آن چیزی است که م  بخوا م نه آن چییزی اسیت کیه تیو 

 بخوا ی.
 

ی عبادات، حاصز مطلب ای  که، اولی  مرحله اطاعت و اساس  اه
یود به فقا ت والیت و امامت و خالفت است که به سلسله مراتب، منتهی می

 الرَّسُولُ  ئکُمُ َاتَ مَا وَ»و اشتهاد و مرشعیّت شامع النّرایط. چون مضاون، 
و سایر آیات بدی  مضاون، مبدأش رسول  1«فَانتَهُواْ عَنْهُ نهَََئکُمْ مَا وَ فَخُذُوهُ

اهلل و منتهایش فقها  و نواب عام ولی اهلل االعظم ارواحنا فداه است. به دلیز 
اما الحوادث الواقعه فارجعوا »عقز و نقز، از قبیز 

                                                           

 .7. سوره ًٌ ، آنا 1



 

 

12

9 

من کان من »و روایت  1«فیها الی رواة احادیثنا

و سایر روایاتی « الفقهاء ... فللعلوام ان یقلدوه
 که در وسائز النیعة، در باب صفات قامی وارد یده است.

دارد بایید لذا مسلاان علی الخصوص سال  و عار   ر قدمی که بر می
طبق مسوز یرعی و رمای خدا بایید و ایی  رمیایت و مسیوز، ییا بایید از 

 7مامیا از شانب شاننینان و نواب ا 7انب امامشانب رسول صادر یود یا از ش
 بایید. و یا ای  که خود به مقام نیابت عامّه رسیده باید و صادر کننده مسیوز
ی نییز کاا ای  که ای  مطلب یعنی اشتهاد یا تقلید در سایر علوم و فنون بنیر

 محکّم و ثابت است و فطرت و عقز آدمی بر آن حکم فرماست.
ی مرحوم آیت اهلل صافی در ای  شا نقز ید ییا د و ای  داستانی که از

ر داست بر تسلیم مطلق یدن اینان در برابر موالیان معصومینش و اسیتقامت 
ای  صراط مستقیم و نورانی و پنت کردن بیه میالی  و  یر پییر و مریید و 

بییت  ای  یرمسیتقیم در مقابیز ا زفیلسو  و عارفی اسیت کیه در صیراط
الدّوام عوام النّاس را به سوی خود اند و علیز کردهعصات و طهارت دکّان با

و  کنند نه به سوی خدا و دی  و ائاّیه طیا ری . ای خود دعوت میو کرامت
ی سالکان و عارفان حقیقی و متاس  به صیراط مسیتقیم ای  اصز برای  اه

 حاکم است.

                                                           

، ًأ نث 11،  بو ب صَِ  مَری، بَب 27. جسَئِ، ج 1
9. 
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این است عرفان قرآن و عترت که درسات در مقابال عرفاان حیان 
ی و محی الدین و متمیکین به آنها قرار دارد و باا هام در بصری و مولو
 تضاد است.
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 ونسیانیعلی اص ر 

 
 
 
 
 
 
 

 اگر زمی  و زمان  رق موج عنق و صفاست
 و گر به ییادی و وشید و سرور، مافیهاست

 سییریییدنظیییر عیالییم ملی  و عیوالییم ت
 ی فردوس  م پر از  و استفضیای رومه

 رسیالیت گلییی یکوفییا ییییدز گلستیان 
  اتیاستکیه در میییان بساطیی  د ییر بیی

 ی ای  سییر گز ریا  وشودز ییوق شلوه
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 نیه بلبالن خوش الحان، که عالایی ییداست
 قییدم بییه عیالییم دنیییا نهییاد آن عبییدی
 که میهایان خیداونید در یب اسییری است

 ییا یقییدم بیه مالکت خیود نهیاده آن یی
 که عرش و فرش الهیی ز  اتیش بر شاست

 تایام ییادی و ییوق و ننیاط موشییودات
 بییه یایی  مقیدم مسعیود سییید بطحیاست
 ییب والدت او تخت خسییروان، سییاقییط

  استای کیه در افتیاد سرنگیون بتز لیرزه
 وشیییود اقیییدس سیییاالر انبیییا، ر بیییر

 قیییامت عظاییاست بیرای خلیق خیدا، تییا
 پییابییری کییه شیایییع پییابییران سیلیف

 ی او ، او بیه  یر یکی موالستکاینیه بنیده
 یهییی کییه سلیطنتیش را خییدا بیه او داده
 بیه  ر کسی که کند حکیم ، الزم االشراست

 تیوأم« کتاب حیق»او بیا « سنیت»یهیی کیه 
 است اتیای کییه قیریی  خیدای بیییگانیه

 عییروج روحییی او دائاییاً ز  ییر حیالیت
 عروج شسای آن یه ز مسسد االقصی است

 چیون مدبّیر  ستییی استبیه اذن قیادر بیی
 ز لطف لیم یزلیی آینییا به میا اوحیی است
 ز گردییی کیه بیود در دو نیرگیس مستیش
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 نظییام عیالییم دنیییا و عیالییم عییقبییاست
 ی حیییقمیظهیییر اراده ی آنز ییی  اراده

 ی حاییراستخلیییز را یییرر نییار، اللییه
 اش دم شیان بخیشمسییح را ز یکیی نفخیه

 کلیییم راز عنییایییات او ییید بیضیییاسیت
 وصیییی آن نبییی اعیظییم خییدا، حییییدر

 ی آن آییت خییدا، ز ییراستسیرور سینیه
 نتییادبییه  فیییده ربییع االول سییییه و  

 والدت یناییی  یایس آساان  دی است
 و سبیط علیییٍّ السّسّیییاد 7سلیییز باقییر

 وصی حیدر و سبطی  و عصات کبری است
 مییروج میذ ییب 7امییام شعفیر صییادق

 کیه دی  حق ز تعالیییم حضیرتش احییاست
 کنییار بحییر عیلیومیش ننیستیه افیییرادی

 دریییاست کیه  ر یکی ز کااالت و معرفت،
 ابیوبصیییر و ابیوحاییزه و  نییام و اَبییان
 ابیوصبیا  کنانیییّ و شیابییر و یحییی است
 دگیر صحابییه: شایییز و زراره و حاییران

 ی ابییی لییلیی استمفضّیز بی  عایر، زاده
 عقیایید و حِکَیم و فقییه ییعییه تیا محنیر

 به حد است ناست 7ز فیض حضرت صادق
 طینت و علم و کایال معصومی  یکیی است
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 ی ماستیگیانه بیودن انیواریییان ، عقیییده
 علییوم سایییر پییی ابییران بییود محییدود
 علیوم احاید و آلییش فیراتیر از احصیاست

 باه غیر آل محماد: ز هر کیی جویای
 طریق واقعای قرب ذوالجالل، خطاااست
 یگاناه عامال سنجاش برای هار عملاای

 نزد ماا، سیناان خاادا و آل ا  استباه 
 به شرق و غرب مرو، زان جهت که علم صحیح
 به حق حضرت حق، نزد عترت طاهااست
 بارای کیاب عالاوم و حقاائاق قاارآن
 رجاو  بار نبای و اهل بیت ، امر خداست
 بیاان هار که نباشاد علاوم او زین بیاات
 قباول حق نبود گاریه ظاهارش زیباست

 د است گنهییکییار در عیذاب، ولییییمخلّی
 محیب خاطییی ای  خیانیواده مستثنیی است
 دو عییید اعظییم ما ییعیییان بیود، یییا رب
 بیه عییدی تیو نییاز شاییع ییاه و گیداست
 بیه یای  مقیدم اینیان نصییب میا  یم ک 
 زییارت گیز نرشیس، که بهتیری  اعطیاست

 
 ، تیا کیی؟تحایز  ییم  سیران حضیرتیش
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 ظهیور  یرق سرورش ر یی  ی  امضاست
 خیدای عیز و شیز دست رد مییزن میییا را

 ای که پیر از مهیر سییدالنهیداستبیه سینیه
 کسیاست منیتقییم آن یهییید مظیلییومییی
 کیه سیر شیدا ز قفیا ظهیر روز عیایوراست

 ای کیه  نیوزکسیاست منیتقییم آن یهیییده
 اش برپییاستو مییخ، نالیهی لگید ز صدمیه

 که ی  عاری« ملتسییی»ز یی سعادت ای  
 زبییان او بیه مدیییح میوالیییش گویییاست
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  مجسمه د2  وحدت وجود د1
 غالت د4  مجبره د3 
 نواص  د6  خوارج د5  
 كت  ضالل د8  حلول د7   
 كت  فالسفه د10  كت  عرفا د9    
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 ع عالیقدر شیعه حضرت آیت ا  العظمی ....محضر مباره مرج
رساند کیه چیون پس از تقدیم سالم و تحیات وافره به عر  مبارک می
بیت خطر بزرگ و خطر صوفیه و ا ز بدعت برای اسالم و تنیع و مکتب ا ز

اطالع از معییار   ییای خییام و بییی یییر قابییز انکییاری اسییت و امییروز شوان
اده و در اکثر بالد دعر  تهدید شدی قرار را در م :بخش ائاه معصومی رو 

 یا را در  ای مرموز و ایادی بیگانیه مکتیب فاسید آنی دستایران به وسیله
 ای ایاان و والیت را کنند تا رینهتزریق می 6 ای معیف ایتام آل محادرگ

را  :بیییت عصییات و طهییارتی زنییده و پییر تحییرک پیییروان ا زدر شامعییه
بنیدوبار و نفس و الابیالی و بیرمیق و بییی بیعیهو از آن ی  شامبخنکاند

اعتقاد به معار  اصیز تنیع بسازند تا راه را بیرای چپیاولگران و اسیتکبار بی
 لذا از محضر مستطاب عیالی کیه کفییز ایتیام مظلیوم آل ،شهانی  اوار کنند

ییود کنند تقاما میی زیادی از یاا، تقلید و پیروی میو عده  ستید 6محاد
 صریح و روی  خود را در مورد سؤاالت زیر مرقوم بفرمایید.پاسخ 
 
 ها یییت؟ی صوفیه و عقاید آنا نظر مباره در مورد فرقه1
هاا ها و کمک مالی به آنا رفتن به خانقاه و شرکت در مجالت آن2

 یه حکمی دارد؟

ا اگر در میئله غالت و مجیمه و مجبره و صوفیه که مرحوم ساید 3
 ظری دارید نفیاً و اثباتاً مرقوم بفرمایید.ن 1در عروه دارد

                                                           

( 199م ًأأوم سأأف  ًر بَأأث َجَسأأَ  )ًر مسأأتيا  .1
ف مَن : شکی ًر  نِ َفس  کأا غأ   ج خأو رج ج می
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 ی کتب اهل تصوف یه حکمی دارد؟ا خرید و فروش و مطالعه4

نظاری داریاد  1ا اگر در کالم شیخ در مکاسب در مورد کتب ضالل5
 نفیاً و اثباتاً مرقوم بفرمایید )ان المراد بالضالل ...(

ــة هللایییا اهلل در ظییزّ توشهییات ان ــرت بقی ــ  حض  االعظ

ی عزّ حضرتعالی بر سر مسلای  شهان مستدام، سایه واحنا فداهار
 مقرون به صحتو وشود پر برکت آن مرشع عالیقدر از شایع بلیّات محفوظ 

 و عافیت باید.
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 شاعی از طالب مقیم حوزه علایه قم
 

* * * * 
                                                                                                                                   

جس هست   )غ   کسََی هسأت   کأا نکأی  ز َو صب َ
ً َ أ  نأَ  ئما نَ  مَّللَب ج پف  ن خوً ر  خ   می

گون   خ   ًر  ج ًيول ک ًه  س ( ج  مَ مجسأما می
ً َ  ( ج مجلأ ه )نع أی )کسََی کا خ   ر  هس  می

کسََی کا هل ی مسي  هست   ج  َسَن ر  ًر  َجأَم 
انی کـه کسـً َ أ ( ج  ختفَر می ْمَل ج  فعَل بی

 ز صوففا  گأ  ميتأزم  عقیده به وحدت وجود دارند
بَش   مََ   ًسأِ با  و زم مذهلٌَن بَش   َجس می

 بص ی ج شلست ی ج مو وی ج مَی    نِ ج....
هأَ کأا م ًوم شفخ  َصَری ًر مکَسأب مَ مأا آن .1

ک   جمتأی مأ  ً  ز کتأب بَث کتب ر ل ر  مَّلل   می
ً مأأ  ًِأأظ ج ک أأ  ج فتأأو  بأأا رأأ ل ر  بفأأَن می

زَأ  بأا ًه ، کتب ر ل ر  م أأَل میَرك  ری آن می
کتب ْ فَ ج ف سأِا کأا رأو ه  بأَِيی ً رً  مأَ 

 َ  کا م  ً مَّللَ ب ًِّی  س  غف   ز رأَه  آن م ْی
هَ َفز کتأب رأ ل  سأ  ج ف مَن   نِ گوَا کتَبمی

 ًِظ ج َرك  ری ج خ ن  ج ف جش آن ً  م  س .
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 حضرت آیت ا  العظمی حاج شیخ جواد تبریزی

  ا شایز نیست. و اهلل العالمفرق باطله است و ترویج آن: صوفیه از 2و1ج 
: نظر ما با نظر صاحب عروه در ای  مسئله موافق است بیا مختصیر 3ج 

 تفاوتی که چندان دخز در مطلب ندارد. و اهلل العالم
: حکم سائر کتب مالل را دارد، خرید و فروش آن  ا شایز نیسیت 4ج 

بر تاییز حق از باطز و ردّ مطالیب باطلیه   ا برای کسانی که قادرو مطالعه آن
  ا نیستند شایز نیست. و اهلل العالمآن

 : نظر ما با نظر مرحوم ییخ در ای  مسئله موافق است. و اهلل العالم5ج 
 
 

 
 
 
 

 حضرت آیت ا  العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی
 بساه تعالی
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 باید.می 7: ای  مکتب انحرا  از راه حق و ائاه1ج 
: معبد مسلاانان مسسد است و رفت  به خانقاه اگر برای ایی  بایید 2ج 

شا خصوصیت و یرافتی بر سایر امکنه دارد صحیح نیسیت. که گاان کنند آن
بلکه اگر به عنوان و اعتقاد ای  بروند که آنسیا ییرعاً پایگیاه ذکیر و مید  و 

و عقییده شیا بیه  یر اسیم باید. و ذکر ایی کیه در آنمنقبت است، حرام می
خوانده یود، اگر مدرک معتبر ندایته باید و بیه قصید ورود بخواننید شیایز 
نیست. و چه بسا رفت  به خانقاه ترویج باطز باید. مضافاً بر ای  کیه یکیی از 

اسیاس  ای پراکندگی و اختال  افکنی بی  مسلاانان  ای  تنیکیالت بیراه
ا بر عایوم مسیلاانان اسیت اند. لذ ای مختلف به وشود آوردهاست که به نام

در مسیاشد اشتایاع کننید کیه  7برای امور عبادی مذ بی اعییاد موالیید ائایه
 «...انما یعمر مساجد هللا من آمن باهلل »

 ا الو یت و وحدانیت خدای سیبحان را و ییا نبیوت نبیی : اگر ای 3ج 
نکیار را انکار کنند یا یکی از مروریات دی  را انکار کنند که مسیتلزم ا 6اکرم

 بایند.نبوت باید، نسس می
 : سعی کنید با مطالعه کتب مفید از وقت خود استفاده کنید.4ج 
: اگر کتابی موشب گارا ی اکثر مطالعه کنندگان یود از کتب میاله 5ج 

 یود و خواندن آن حرام است.محسوب می
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 حضرت آیت ا  العظمی حاج شیخ ناصر مکارم شیرازی
 بساه تعالی
صوفیه دارای انحرافاتی  ستند،  یر چنید درشیات انحیرا  عاوم فرق 

 ا شایز نیست مگر به قصد  ا متفاوت است بنابرای  یرکت در شلسات آنآن
اریاد و امر به معرو  و نهی از منکر از سوی کسانی که توانایی بر ایی  کیار 

 اینیان نییز  ایی   ا و خریید و فیروش کتابدارند باید. کا  مالی به آن
ی آن چیه مرحیوم محقیق ییزدی در عیروه ا دارد، فتوای ما را دربیارهحکم ر

ی حق آورده، در تعلیقات ما مالحظه کنید، تومیحات بینتر را در کتاب شلوه
 مطالعه ناایید.
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 العظمی حاج سید محمد وحیدیحضرت آیت ا  
 بساه تعالی

مرحیوم نسیز  ا به کتاب آقا محادعلی کرماننیا ی ی درباره عقاید آن1
 وحید بهبهانی مراشعه ناایید.

  ا شایز نیست.کا  مالی به آن  ا وی یرکت در شلسات آن2
 ی نظر ما در ای  مسئله با مرحوم سید موافق است.3
  ا.ی شایز نیست مگر به قصد اطالع و ردّ بر آن4
مرحیوم  به  ر ی  از سه احتاالی که ایی که منتاز بر مالل ی کتاب5

  ا ایکال دارد. و اهلل العالمباید خرید و فروش آنییخ داده است 
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 حضرت آیت ا  العظمی حاج شیخ حیین نوری همدانی
 بساه تعالی

ی صوفیه و عقاید آن  ا باطز است و حوزه علایه قم آمیادگی دارد بیا 1
  ا را روی  نااید. ا مانند فرق دیگر بح  کند. و موارد انحرا  آنآن

 ا و  ر  ا و کا  مالی به آنه و یرکت در مسالس آنی رفت  به خانقا2
 نوع تقویت شایز نیست.

ی اما فرقه  الت اگر  لویان موشب انکار الو یت یا توحید یا معاد ییا 3
بایند. و اما مسساه و مسبره و صوفیه در صورتی کیه یرسالت باید نسس م

اگیر ماننید  باییند. ولییمتوشه و ملتزم به لوازم مذ ب خود بایند نسس می
باییند  ا که متوشه و ملتیزم بیه لیوازم میذ ب خیود نایبسیاری از عوام آن

 محکوم به طهارت  ستند.
 ا حرام است ولی اگر افرادی که از ی خرید و فروش و مطالعه کتب آن4

شهت اطالعات و معلومات کافی صالحیت آن را دارند که ای  نیوع کتیب را 
  ا شایز بلکه گا ی واشب است.ی آنمطالعه کنند و پاسخ بد ند، برا

ی امالل مسلاانان باید مطالعه کردن و سیاخت  ی  ر چیزی که وسیله5
و خرید و فروش آن حرام است ولی اگر افرادی به ای  قصد بخرند و بخوانند 

ی  که پاسخگوی باطز بایند و صالحیت آن را نیز دایته بایند شایز بلکه گا
 واشب است.
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 آیت ا  العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی حضرت
 بساه تعالی

انحرا  از طریقه فقها  بزرگ امامیه انحرا  از شاده مستقیم و القیا  در 
 تهلکه است و باید از آن اشتناب یود.

 
 

 
 
 

 حضرت آیت ا  العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت
 بساه تعالی

ی یییعه در اقلییت و ی حقیهدر زمان فعلی که پییروان والییت و فرقیه
بندی و تفرقیه مییان یییعیان  ا  ستند،  رگونه دستهمحصور کفار و ایادی آن

کا  به کفار است و شایز نیست. و  رگونه دامی  زدن و تفرقیه افکنیی  یم 
 اان حکم را دارد و سبب معف بینتر در برابر کفار خوا د بود. و  یر چیه 

ت و طهیارت و انسیام وظیایف که ییعه را از قرآن و سنت و ا ز بیت عصا
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کند، تبلیغ و ترویج و ایاعه آن شایز نیست ولیی یدارد و شدا میرعیه باز می
باید  ر فردی در تنخصی حق و باطز اعتقاداً و عاالً به تنخیص و تحقیق و 
نظر خود عاز نااید و مطالعه کتب مختلفه بیرای کسیانی کیه ا یز اسیتدالل 

 د ند خال  احتیاط است. و اهلل العالمنبایند و تاییز حق از باطز نای
 
 
 

 
 
 
 
 

 ا از سیاید مراشیع آوری شوابدارالصادق اصفهان در حال شاع تذکر:
  ای آینده به چاپ خوا د رسید.یا اهلل در یاارهمعظم تقلید است که ان
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 * دروس اعتقادی
محقییق و اندینییاند معاصییر ی نویییته

 دانسید شعفر سیحضرت آیت اهلل 
 پیام طوسنایر: 

ای  کتاب مساوعیه مباحی  اعتقیادی 
در شاییع دبیییران  1368اسییت کییه در سییال 

تدریس یده اسیت و مقصیود آن بییان یی  
سلسله عقائد یییعه بیه صیورت مختصیر و 

 نسبتاً روان بوده است.
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 * شرائط طریق الی ا 
عالاانیه و شیذاب ای  کتیاب سیخنرانی 

عالمیه فقییه ی اصیفهان، ی علاییهزعیم حوزه
حضرت آیت اهلل حاج سید حس  فقیه امامی به 
مناسبت ایام محرم در شاعی از عزاداران حسینی 

 اصفهان می باید.

 
 
 

 * محی الدین در آئینه فصوص
 ی مرتضی رموینویته

 نایر: مؤسسه فر نگی انتناراتی فخر دی 
 .ای  کتاب یرحی است بر فصوص الحکم

ی  ایهمحی الدی  عربیی در ایی  کتیاب 
عقائد و باور ای خود را در دی  یناسی و اسالم 
یناسی مطابق نظر خودش و با ابزار یناخت مورد 

قبول خودش تبیی  کرده است، وی در ای  کتاب به نظیر خیودش یی  دیی  
  اه شانبه و کامز را عرمه کرده است.

مؤلف محترم ای  کتاب نظریات محی الدی  و امثال او را میورد تسزییه 
 دقیق عالی و تاریخی قرار داده و آن را نقد گذایته است. وتحلیز
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 * فراتر از عرفان

ی عییالی مقییام حییوزهی اسییتاد نویییته
محقیق آقیای حیاج یییخ عالمیه ی قم علایه

 حس  میالنی
ی خدایناسییی مباحیی  اییی  کتییاب دربییاره

 باید.فلسفی و عرفانی از نگاه وحی و بر ان می
 نایر: انتنارات عهد

 
 
 

 ف راستین* معار
 سید شعفر موسوی اصفهانیآیت اهلل نویته 

 نایر: انتنارات رستاخیز اندینه
ای  کتیاب در تبییی  تضیاد قطعیی مییان 

 معار  وحیانی با فلسفه و عرفان رایج است.
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محییی الییدی  عربییی در کتییاب 
گوییید: رشبیییون فصییوص الحکییم می

کسانی  ستند که در عالم مکایفه یییعه 
بینند، محی الدی  وک میرا به صورت خ

مدعی است کیه: ییکز خیوک عالمتیی 
اسییت کییه خداونیید بییرای پیییروان اییی  

 مذ ب )ییعه، قرار داده است.
   :)ره(جاااواب اماااام خمینااای

ی شا که صفحهبعضی از نفوس از آن»
بایید، ماکی  اسیت وشودیان در اثر صفای باطنی  م چون آیینه مصقز می

ی وشود او منیا ده ناایید ا در آیینهسال  مرتا  عی  ثابت نفس خویش ر
ی وشود او، صیورت را، از او انگیارد، )و با منا ده صورت خویش در آیینه

ی شیعیان به صورت خنزیر توسط بعضی از مرتاضین از اهل نظیر مشاهده
ی اند آن صورت واقعی شیعیان بوده بلکه باه واساطهسنت که گمان کرده

خود را که به شکل خنزیار باوده در صفای آیینه شیعیان، مرتا  صورت 
ی او مشاهده نموده و گمان کرده است که آن صورت رافضی باوده، آیینه

 1 «حال آن که فقط صورت خود را دیده است.

                                                           

  َکأأ ،  مأأَم  َعيفِّأأَ   ْيأأی شأأ   فصأأوص .1
 .221خمف ی/
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 فرم اشتراک فصلنامه ندرالصتادق

گرامی با پر کررن  ررر  خواننده 
اشرراراو ا االررا  ه  برر  نراررر 
مؤلسرر  ررگن رری گنررر  امررا  

وات حضرروا   ررا صرر  برر 7صرران 
پسای، بر  گررراه ررپر پرناخاری 

  توانپررد بررمی رصررانام گز نرر  
مسرررارر پرررا ا   رررا  صررروات 

رصانام  ا  مطالر  اا شررند ه  
  ک  نا االراا  نررر مررااق ح  ر

منرررد باشرررد ب رهمی 7جرفرررر 
 گرن د.

شا ا  ذکر الت مؤلس  نا نظرر 
ائ  ناان نا صوات ترا ل شرا ا اا

 لا تهناس ا رپل خون ا  طر ق 

www.SafiEsfahani.com  با شرا
 .نا ااتباط باشد

  :فصلنامهنحوه پرداخت هزینه 
برا  نا اررت گرر گاگنامر  مبار  

ا ا  ب  حساب لپبا بانر   15.000
 0104794932003مای ب  شرااه 

ااا ز نرا پد ا نا صوات ترا ل ب  
گا  مخااررر  اشررراراو شررررااه

توانپررد برر  ا ا  گررر  رر  ا  می
  رو  اا محالب  ا ب  گا مباشرااه
نام  ااا ز نرا پد. ذکر شدهحساب 
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و نام خانوادگ
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