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 سرمقاله

 «معجزاتی علی»

 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

  

 

 (.لسالما زهرا)عليها ي فاطمه حضرت کبريا ناموس و خدا ي حبيبه مسـعود ميـالد مناسبت به تهنيـت و تبـريک با

 دوجو مطلق حق مطالب عترت، و قرآن در جز که ساخت خود متوجه را مخاطبين ما، مجله هشتم شماره خوشبختانه  

 آن سران زا بسياري و بوده، زيادي اباطيل ي دربردارنده بلکه نيستند منزل وحي تنها نه رايج، فلسفه و عرفان و ندارد

 را انسانها جهتو باشند داده بشريت تحويل  حقيقت که آن از يشب و اند بوده السالم( بيت)عليهم اهل مکتب مخالفين از

 و عترت و قرآن پيش از بيش مهجوريت و مظلوميت براي عاملي و کرده فمنحر خود سوي به عصمت و وحي از

 .اند بوده وحياني معارف زالل از انسانها محروميت

  

 و ايج(ر )فلسفه نباشد وحي پناه در که الهيات ويژه به هستي، جهان کلي حقايق در خودرأي و خودسر تفکر و تعقل

 راييگ ذوق زدگي، علم افراطي، نوخواهي عترت، حذف تصوف(، و مصطلح )عرفان تربيت بي و خودرو گرايي معنويت

 هب ثقلين، معارف به نشدن راضي معنوي، هاي تحريف و بدعتها ديني، مسلمات و واضحات در حتي تأويل و جا بي

 اخير ي صده در و عترت و قرآن عملي نظام و زندگي روش و فکري دستگاه در التقاطها و نحرافاتا آوردن وجود

 و حقايق معرفت از چنان هم انسانها اند شده موجب که اند، بوده آفتهايي و عوامل و اسباب اينها ي همه تجددگرايي،

 .بمانند محروم عبودي ي طيبه حيات

  

 اين و سازند ناکام نتوانند، اگر و بخشکانند را عوامل و علل اين که هست و بوده اين فرهيختگان و آگاهان ي وظيفه

 .دهند ارائه را عترت و قرآن معارفي نظام و کنند کم را اينها آسيب و تأثير حداقل يا و بدرند را حجابها
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 مبنايي و يبناي نقايص و معايب که غيرتمندي و آزاده و خودنباخته و منصف دانشوران هستند و بوده تعالي، بحمداهلل و

 همه خود محدود العاده فوق عقل با تواند نمي انسان که دانند مي و دانند، مي را ـ وحياني معارف مقابل در ـ بشري

 ودخ اختراعي هاي برنامه با و خودسرانه تواند نمي و يابد دست هستي جهان معارف به مستقالً و بفهمد را حقايق ي

 .کند سلوک و سير

  

 خدا هب را انسان بشري، ي پرداخته و ساخته روشهاي و بدهد، بشر تحويل صحيح معارفي جامع نظام تواند نمي عقل

 نتيجه هبلک نبوده، بيش سرابي امروز، انسان طلبيهاي سلطه و ها نوخواهي و عرفا، و فالسفه هاي بافته و رساند نمي

 را او چشم و زده گول را بشريت حرفهاي، گانگسترهاي تحرکات و ها نقشه همانند همه اينها و دارد و داشته معکوس

 و مشغول آن به را او نهاده او کف در را قالبي سکه و کرده منحرف عترت و قرآن تعاليم و معارف شاهوار درّ از

 .است انداخته معرفتي فقر به و کرده، دلخوش

  

  

 قرآن متون ظواهر و نصوص ي نوخواهانه قرائت و مدرن، بازخواني و دين ساحت به آن کردن وارد و مدرنيته و تجدد 

 عينک با و آن در اندازي دست و بردن خود سلطه زير به هم را دين بلکه را، آن قوانين و طبيعت تنها نه عترت، و

 کردن معني غلط و آن دادن جلوه دگرگونه و دين تأويل نوعي پرداختن، پژوهي دين به و نگريستن دين به مدرنيسم

 خدا و حيات و نور سراسر مکتب جاي به عقيم، و ايستاده و زده دنيا و روح بي ساختگي ي پديده يک زدن جا و آن

 رقم پيش از فلسفي تفسير با و فلسفه، عينک با ديدن نظير است ديگري جنايت و خيانت و ظلم که است اسالم محور

 .شده تعيين پيش از تفسير با و پرورده دشمن و ساخته بشر عرفان عينک با دين ديدن و خورده،

  

 تصوف و عرفان و فلسفه ي پرورده دشمن دام شکار قبالً خود بيدار، و روشن متفکران و دانشمندان اين از برخي البته 

 .پردازند مي و پرداخته روشنگري و افشاء به و شده مستبصر که اند بوده مدرنيسم و
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 ترتع و قرآن زالل اقيانوس به رويکرد نداي و کنيم افشاء را آن به ئنينخا و معرفتي و اعتقادي دزدان خواهيم مي ما

 را ـ استم اختيار در رنج بي امروز ولي مانده باقي گذشتگان غريب و عجيب هاي رنج با که ـ ثقلين رنج بي گنج و

 :که اين به فراخوانيم و دراندازيم

  

 آیا سخنی که این در و بس. و بگیریم عترت و قرآن از فقط ابعاد، ی همه در را کردن زندگی چگونه و معارف 

 ثقلین، متعالی خالص ندانیم. ثقلین سخنگوی را کسی هر و کنیم دقت نه، یا است عترت و قرآن مفاد و مراد همان واقعاً

 عیمد هر یا ای دانشگاهی هر یا سری به عمامه هر دهان از و مشهور، و باشد حوزوی چند هر دستی به قلم هر قلم از

 ربانی فقهای و ت:بی اهل راستین شاگردان از فقط بایست را ثقلین تعالیم بلکه نمیآید. بیرون کرامتی و کشف و خواب

 .بس و گرفت

   

 انسان که است علمي فرمود:(1) «طعامه الی االنسان فلینظر»  ي مبارکه ي آيه تفسير در (السالم صادق)علیه حضرت

 تگاهخاس و منشأ در دقت لزوم و فکر، طرز و ديدگاه حساسيت و اهميت خوبي به آن تفسير و آيه اين آموزد. مي را آن

 .ميکند بيان را آن سالمت و صحت احراز ضرورت و آن،

   

 فشاگرانه،ا و انتقادي هاي تأليف صورت به شيعه ي آزاده متفکران مختلف هاي فعاليت اخير، سال چند در خوشبختانه

 و يپايگ بي از پرده ها، سايت و اعانهـشج و نگرانهـروش هاي نرانيـسخ و رهــمناظ بيقي،تط و نقادانه هاي بررسي

 پُر خطّ ي هيمنه و نمود، گير زمين و رسوا را تصوف و صوفيه و برداشت رايج هاي عرفان و فلسفه اصالت مايگي بي

 پدر يسو به را حيات ي گشتهسر يتيمان و شکست را تحقيق و معرفت ساحت در باطل دعاي پُر و توخالي و غرور

 .خواند فرا )ثقلين( خداوندگاريشان راستين مهربان

 داشتهبر اي گوشه از يک هر بيت، اهل مظلوم فوق مکتب دردمند دلسوختگان سوي از که هايي قدم تعالي بحمداهلل  

 ار فتوحات و اسفار و منظومه آموزان دانش توان نمی که چرا گشت. متذکر را اسالم معارف استقالل و اصالت شد

 ایه خطبه و صدوق توحید و کافی اصول و قرآن ناآموختگان توان نمی و دانست السالم( صادق)علیه امام شاگردان

 لیهزمان)ع امام سربازان و السالم( صادق)علیه امام شاگردان را کبیره جامعه زیارت و السالم( رضا)علیه امام توحیدیه

 .است السالم( معصوم)علیهم چهارده سخنان و تعالیم از غیر فالسفه و عرفا متعالی که زیرا نامید؛ السالم(
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 شبهاي و روزها و السالم(، اطهر)عليها فاطمه خداوندي، جوشان هميشه کوثر ميالد باش شاد عرض با عزیز؛ خواننده  

 دو اين به است يشپ در که رمضان و شعبان رجب، مبارک ماه سه درخشان و بزرگ مناسبتهاي و ميالدها و مبارک

 :که کنيم مي تأکيد اصل

  

 ي همه و است جاوداني و جهاني و کافي مستقل، و جامع معصوم، و حق خداوندـ دين آخرين ـ عترت و قرآن ـ1

 و فردي زندگي آداب و اصول ي همه و عقايد ي همه بايست مي لذا و کنند مي تأمين خوبي به را بشر نيازهاي

 .الغير و گرفت آن از فقط را اجتماعي

 

 خلط و زياد و کم بدون که گرفت مطمئني هاي کانال و ها رسانه از فقط بايد ابعاد همه در را عترت و قرآن تعالیم ـ2 

 يزيچ عترت و قرآن از جز که هستند رباني فقهاي مطمئن، هاي کانال و ها رسانه اين و برسانند ما به را آن التقاط، و

 .دهند نمي و اند نگرفته

  

 .کنيم ترويج و تبليغ را آن بايد که سعادت قانونمند و مستقل شاهراه و مستقيم صراط يگانه است اين 

 عزيزان شما هاي همکاري انواع و اجرايي مالي، تشويقي، فکري، علمي، هاي کمک انواع نيازمند جبهه، اين تقويت

 .است

 ي همه از و است گذاشته مقدس ي عرصه اين در قدم شجاعانه دارد که کمبودهايي شدت با اصفهان دارالصادق 

 اين از بيش همراهي و پشتيباني توقع تقليد معظم مراجع و علماء حضرات ويژه به مجله اين دوستداران و خوانندگان

 .دارد را

 

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

  ها: نوشت پی 

 .بنگرد خوراکش به بايد انسان يعني: ،22:عبس ـ1
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 دارد؟ سنتاهل صوفیه به اختصاص صوفیه، مذمت اخبار آيا

 گلپايگانی صافی العظمی اهلل آيت حضرت  شیعه عالیقدر مرجع از استفتاء

  

  

 :ايشان محضر از سوال  

 با را هاآن و جسته توسل صوفيه مدح در خبر سه به نوشته شبهات رفع در خود گمان به اينوشته در صوفيه از يکي 

 ونچ تعارض مقام در بايد» گويد:مي و گرفته معارض دارد، هاآن از احتراز وجوب و صوفيه ذمّ بر داللت که احاديثي

 ،مدح اخبار و شود، حمل نواصب و سنت اهل صوفيه مذمت بر صوفيه، مذمت اخبار است ممکن اخبار اين بين جمع

 ظاهراً  هک «نمود. عمل بايد ترجيح و عادلت قانون به االّ و گردد، حمل السالم( بيت)عليهماهل پيرو و شيعه صوفيه بر

 .دارند ارجحيت مدح، اخبار که است اين نظرش

  

 سره من» لفظ اين به است دانسته ( سلم و آله و عليه اهلل رسول)صلي حضرت به منسوب را يکي روايت سه اين از 

 «.التصوف اهل مع فلیجلس اهلل مع یجلس ان

 النبیاءا اخالق اخالقهم فان الخرق و التصوف اهل تطعنوا ال» :باشدمي لفظ ينا به است نداده نسبت که را دومش خبر

 «.االنبیاء لباس لباسهم و

 صاد و تاء احرف،اربعة التصوف» :لفظ اين به شمرده السالم( اميرالمؤمنين)عليه حضرت به منسوب را سوم خبر و

 «فناء و فقر و فرد الفاء و ، وفا و ود وردو الواو و صفا، و صدق و صبر الصاد و تقی، و توبة و ترک التاء فاء، و واو و

 ستفادها مورد بدهيد، توضيحي مقوله اين در چه چنان است. نموده تمسک نيز فقها از برخي گفتار به خود سخنان در و

 .شد خواهد واقع

 

  :پاسخ

 از هک کتبی و نشده نقل معتبر کتاب یک در و نیست شکی هاآن بودن مجعول در و اعتباربی خبر، سه هر : اوالً 

 اين ن،آ مستند که خبري به شرعيه علوم و ديني مسايل از باب هيچ در و نیست، استناد و اعتماد مورد شده نقل هاآن

 .است راوي بدون و مرسل سه هر و شودنمي استناد باشد، «اللئالي عوالي» و «مجلي» کتاب دو
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 :است هاآن بودن مجعول بر دلیل بهترین هاآن مضمون و متن :ثانیاً

  

 

 هاآن اب مجالست به ( سلم و آله و عليه اهلل پيغمبر)صلي که تصوفي اهل اين که است مردود جهت اين از ،اول خبر اما

 د؟انداده خبر حضرت آن عصر در ايفرقه چنين وجود از کتابي و تاريخي چه در و کيستند کرده، ترغيب همه اين

 

 و آله و يهعل اهلل پيغمبر)صلي شخص روش و راه از غير و اند؟داشته ديگران بر امتيازاتي چه و دندبو کساني چه هااين

 حضرت آن به که است مبهمي کالم چه اين است؟ بوده ديگر مسلکي و راه چه ، خواندمي آن به را همه که ( سلم

 دهند؟مي نسبت

 

 محبوب و مرغوب تهيدستان، و فقرا با مجالست چون که تندهس صفه اهل مساکين و فقرا هااين شود: گفته است ممکن

 با مجالست به سازد،مي زنده را قلب ثروتمندان، با معاشرت عکسِ به و است، اجتماعي و اخالقي فوايد موجب و

 .اندشده تشويق هاآن

 

 عليج حال هر به باشد. هاآن به اشاره خبر، اين تا شودنمي گفته تصوف اهل صفه، اهل به که است اين اشکال ولي

 .نيست ترديد قابل آن بودن

  

 

 يهمه که هاييبرنامه از غير آيا اند؟بوده کساني چه تصوف اهل اين است. نامفهوم اول، خبر مثل هم اين: دوم خبر اما

 انانمسلم از و کرده اختراع هاييبرنامه خودشان يا اند؟بوده معيني وظايف به مخصوص اندبوده مأمور آن به مسلمانان

 از معتزل و پوش پشمينه گروهي فقط آيا اند؟کرده مخالفت را (1«)تفرقوا کالذین تکونوا ال و» نهي و گزيده جدايي

 اهلل ینةز حرم من قل» :فرمايدمي که کريم قرآن ارشاد خالف بر و اند،بوده هند جوکيان و مرتاض، کفار مثل و بوده دنيا

 شمرند؟مي حرام خود بر را خدا حالل ،(2) «الرزق من الطیبات و لعباده اخرج التی

  

 انبياء اخالق هب آراسته باشد، صوفيه اهل شخص که اين مجرد به باشد، انبياء لباس پوشي پشمينه اگر که اين بر عالوه

 هستند؟ کساني چه آن سند رجل و راوي است؟ معتبري کتاب چه در و کجاست؟ از حديث اين و شود،نمي
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 صاحب السالم( اميرالمؤمنين)عليه مقام  .است معلوم کامالً آن سرتاسر از آن بودن دروغ و مجعول :سوم حدیث اما 

 وامانهع بسيار منطق اين با هرگز منطقي، و معقول و نظيربي ارشادات و احتجاجات و استدالالت و بليغه يخطبه آن

 «الصاد» تبار، و تباب و تعب «التاء» احرف؛ اربعة التصوف گويد:مي کسي آن مقابل در زيرا شود؛نمي روبرو مردم با

 .فسق و فساد و فتنه «الفاء» و وهن، و وزر و ويل «الواو» و صعب، و صدع و صنم

  

 این خواهدب کسی که آن ترعجیب و است؛ تعجب جاي سازيفرقه براي اعتباربي اخبار گونه اين به استدالل انصافاً

 عادلت باب از و دهد قرار تعارض در رسیده معتبر کتب در صوفیه از نکوهش و ذمّ در که معتبری احادیث با را اخبار

 باب در و است؛ اعتباربی باشد نداشته هم معارض اگر اخبار این مثل که نفهمد قدر این و بگوید؛ سخن ترجیح و

 عمل نآ به نداشت معارض اگر که دباش معتبر داللت و سند حيث از نفسه حد في حديث دو گاه هر ترجيح، و تعادل

 رارق استناد مورد خود به خود و نفسه في و اصالً باشد اخبار قبيل اين از اگر و شودمي باب اين قواعد اعمال شدمي

 .کنيممي جمع ديگر احاديث و هاآن بين بگويد کسي تا گيردنمي

 

 مّهذ اهل بر وقف حتي که آن از پس بزرگوار آن چون کند؛نمی چیزی بر داللت دروس وقف کتاب در شهید کالم اما

 حيحص هستند، دنيا از معرض و دارند عبادت به اشتغال که کساني بر را صوفيه بر وقف دانسته، جايز و صحيح را

 :فرمايدمي سپس و شود؛ شرط آن در عدالت و نيازمندي يعني فقر، که است اين اقرب فرمايد:مي اين وجود با باشد،مي

 از که کند شرط صوفيه بر وقف در که است اين اوّلي يعني: (3«)الحقهالشریعة عن یخرجوا ال ان اشتراط منه لیاو و»

 ويد،گمي صوفي را خود و باشد دنيا از معرض و عبادت به ملتزم ظاهرً که کسي هر به که نباشد؛ خارج حقّه شريعت

 .ندهند چيزي نباشد، معلوم او عقيده صحت اگر

  

 عرفتم يعني باشد، پارسا و عارف واقف، اگر فرمايد:مي زيرا دارد؛ داللت صوفیه قدح بر نیز «الغطا کشف» عبارت

 او، وقف دباش کرده صوفيه بر وقف و داندمي بيش و کم را صوفيه عقيده فساد که باشد هاآن از و باشد داشته دين به

 (2.)شودنمي داده هاآن پيروان و اصطالحي صوفيه به و بود خواهد عبادت به مشغول و دنيا از معرض اشخاص بر وقف

 .دندار داللت اسالم در مستحدث هايفرقه اين و اصطالحي تصوف تأييد بر وجه هيچ به عبارت، دو اين حال هر به
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 وجود با و صوفيه فرق فساد و بطالن بر عاليقدر محدثين و بزرگ فقهاي و علما تصريحات وجود با که است تعجب

 دو اب و راوي، و سند بدون و مجعول خبر سه دو با بخواهد شخص ها،آن به گرايش از تحذير بر معتبر اخبار داللت

 .بسازد تأييد صوفيه براي شودنمي تأييد هرگز که فقها از نفر دو از جمله

  

 ت:گف باید که است، سره( دوم)قدس مجلسی عالمه به تصوف صحت به تصریح نسبت تر، عجیب هااین یهمه از

 هدایت و تصوف با برخورد او دینی و علمی مجاهدات مهم هایرشته از یکی که است شخصی به اهانت و تهمت یک

 تصوف ازارب که بود مجلسی عالمه این بود. ـ باشدمی تصوف از پیراسته و منزه که ـ خالص تشیع به شیعیان و مردم

 بسیار یهاخانقاه هایشافشاگری اثر در و کشاند کسادی به بود یافته رونقی و رواج عوامل، بعضی یواسطه به که را

 و سازینو را السالم( ائمه)علیهم عصر راستین تشیع دوره، همان و شد، بسته و تعطیل بود اصفهان شهر در حتی که

 و مشهور صوفیان از خود که« السیاحة بستان و السیاحةریاض» صاحب شیروانی العابدین زین اگر و نمود، تجدید

 و دباش مطلع دوم مجلسی حال از مختصری کس هر و نیست. بعید باشد زده او به را تهمت این بوده، پیشه سفر

 یارزنده کتب و «بحاراالنوار» موسوعه مؤلف و بزرگ مرد این بساط در که داندمی باشد، خوانده را هایشکتاب

 .باشدمی تصوف به گرایش است، بوده مبرّا و منزّه آن از و نداشته وجود که ایذره دیگر،

  

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

 ها: نوشت پی

 .501 عمران: آل ـ1

 .22 اعراف: ـ2

 .271/2 الدروس: ـ2

 .275 الغظاء، کشف ـ4
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 (سوم قسمت) اسالمی ايدئولوژی درسهای سلسله

 «امامی فقیه حسن سید اهلل آیت حضرت»

   

  

  

 داد؟ تشخیص توانمی را دین بودن فطری چگونه :سوال

  

 :جواب

 :رسيد نتيجه به توانمي راه چند از موضوع اين اثبات جهت

  

 زمان و دوران هر در و رژيم هر در و جا همه و کس همه در که کنيم باور توانيممي وقتي را چيز هر بودن فطري ـ1

 هر يقائمه حقيقت در و دهدمي تشکيل را آن يپايه و اساس خداپرستي که دين بينيممي ما و باشد داشته وجود

 جا ينهم از نيز هاپرستيبت که گفت توانمي جرأت به و است هماهنگ بشريّت تاريخ با است، الهي مکتب و مذهب

 لجه ثرا در گمشده اين کردن پيدا در و کردندمي احساس را مبدأ به نياز خود درون در هاانسان زيرا گيرد.مي ريشه

 .گرفتندمي خدايي به خدا جاي به را بتان و افتادندمي اشتباه به ناداني و

   

 کاملي ذات بايد کنممي احساس حال همان در دارم شعور خود ذاتي نقص به که حالي در من » گويد:مي دکارت ـ2

 آراسته و نامتناهي کامل ذات همان را آن کنم اعتقاد ناچارم که است قوي من در چنان آن احساس اين باشد کار در

 (1) .«است کرده ايجاد من در )اله( کمال صفات جميع به

   

 نيروي و مقتدر مبدأ يک متوجه ناخودآگاه گردد مأيوس و نااميد مادي اسباب و علل از که هنگامي انسان، هر ـ3

 يتغيّرال و ثابت قدرتي که رسديم احساس اين به و است هستي جهان بر مطلق فرمانرواي و حاکم که شودمي نامحدود

 در احساس اين که آن نهايت دهد. نجات مشکلي و مهلکه هر از را وي توانمي که دارد وجود توصيفي قابل غير و

 مامت که طوري به دهد رخ هولناک آمد پيش يک و مخوف حادثه يک که کندمي تجلي شائبهبي و خوبي به وقتي

 که اج اين در نشود. ديده نجاتي عامل و پناهگاه هيچ و گردد بسته انسان روي به هادر تمام و شود قطع اميد بندهاي
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 اصطالح به و اسباب همه بر حاکم و علل همه مبدأ به انسان، نيست ساخته کاري مادّي اسباب و علل از يک هيچ از

 .بردمي پناه ساز سبب

  

 :است لقمان سوره 22 آیه جمله آن از فرموده بیان آیه پنجاه از بیش در قرآن را حقیقت این 

 «ن...الدی له مخلصین دعوااهلل کالظلل موج غشیهم اذا» 

 عقيده با را خدا حال آن در گيرد فرو را )کفار( هاآن ها،کوه مانند موجي شود طوفاني دريا هرگاه يعني

  ...خوانندمي کامل اخالص و پاک

  

  

 شود.نمي مؤثربي اثر و علتبي معلول که کند مي درک معلم و مربي بدون خود فطري وجدان راهنمايي به انساني هر

 کندمي ازب زبان که باري نخستين در کودک که است طبيعي رابطه اين قدري به و خواهدمي باني بنا، و صانع مصنوع،

 نوزه او زيرا تنيس وي عقلي يمحاسبه و فکر مولود پرسش اين و پرسدمي را رويدادها و حوادث علل ما از پيوسته

 مهسرچش وي وجدان عمق و جان ريشه از سؤال اين بلکه کند، توجه مسائل گونه اين به که ندارد فکري رشد قدر آن

 .گيردمي

  

  ... دارد ادامه 
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  )دوم قسمت) کیست؟ عارف و چیست عرفان

 «سیدان جعفر سید اهلل آیت»

  

 هايتپيشرف براي کند سعي و شود مندبهره اشزندگي کوتاه دوران اين از انسان که دارد اين بر تأکيد همواره ما، دين

 بر هم عقل بنمايد. را استفاده حداکثر دارد، اختيار در که اوقاتي و ساعات و دقايق اين از و باشد نداشته توقف بيشتر،

 .است حاکم مطلب اين

 دنيوي زندگي همين با ارتباط در شـــودمي ما متوجه ،بد و خوب شـــر، و خير از اعم ابدي زندگي در چه آن تمـام

ــان ــتانس ــت. اهميت حائز که هاس  در عالم اين از بعد يعني بود. خواهيم ابدي حق ياراده به ما که داريم توجه اس

 به ههميش براي ــــ اهلل ارادة به هستيم ابدي ندارد)!( قدرچه هستيم، قدرچه .... هستيم باالخره و عوالمي بعد، عالمي،

 جلوات ها،راحتي شود؛ عايدمان خير هرچه ندارد. اندازه داريم، پيش در که ايهميشـه اين ــــ هسـتيم خدا ياراده

 ارتباط در باز شود مان متوجه گرفتاري هم اگر است، زندگي همين با ارتباط در همه و همه کماالت، حق، حضـرت

 باز حساب آن روي خيلي بايد لذا است. سازسرنوشت و مهم خيلي روز چند اين پس اسـت. عمر روز چند همين با

 .دارد قرار وضعيتي چه در کند،مي کارچه آدمي و گذردمي طورچه که کرد

  

 قرآن در دعاهايي قالب در که فرموده اشــاره جدي حرکت اين بر تأکيد يدرباره مختلف هايصــورت به کريم قرآن 

 که معناست بدين شود،مي حق درگاه به که دعا و درخواست اين «اماما للمتقین جعلنا و» :جمله از اسـت، آمده کريم

 و اطنب و تأويل حاال «بده قرار متقين امام را ما پروردگارا بار» که کند کوشش خودش انسان يعني بشود. هم تالش

 جاي در ظاهرش ولي است، ديگري يمسئله باشد،مي السالم( معصـومين)عليهم ائمه به مربوط که خاصـش مسـائل

 المتقين امام تقوي، اهل و هاخوب براي ما که کن عنايتي پروردگارا، که، است اين آيه مضـمون اسـت. محفوظ خود

 با وقت آن ،باشد تالش در بيشتر چه هر بايد انسان پس باشيم. سرآمد متقين جمع در و باشيم متقين جلودار باشـيم.

 .دکنمي حرکت کلمه واقعي معناي به و شودمي عارف کند،مي پيدا معرفت ه،آمد وجود به او در که ايزمينه به توجه

  

 



14 
 

 ينشــانه و کنندمي معرفي را عقال ( ســلم و آله و عليه اهلل مصــطفي)صــلي محمد حضــرت مقدس وجود حديثي در

ــان يک «البِّر طلب فی فوقه هو من یســاب » :فرمايندمي چنين اين را عاقل هايآدم  در که کنديم تالش عاقل انس

 کمال طلب کمال، عنوان به بلکه بگيرم ســـبقت همه بر بايد من که غرور عنوان به نه بگيرد ســـبقت همه بر هاخوبي

 .است عالي همتي همتش، و زندنمي درجا عاقلي انسان چنين است، خوب

  

 کند!يم افتخار ثروتش به انسان هم گاهي بگيرد! سبقت ديگران از پولداري در که اسـت اين بر اشسـعي آدم گاهي

 عالم جانيان که هم اآلن هســـتند! جلو خيلي که ثروتشـــان خاطر به هافرعون و هـاقـارون ثروت، بـه افتخـار اگر

 .دارند کذا و کذا هاييثروت

   

 چه نآ لذا است. بيشتر هم خيرشان باشد بيشتر ثروتشان چه هر چون است؛ خوب باشد، حق اهل دسـت اگر ثروت

 .است ننمودن توقف و کردن ترقي کماالت جهت در جاست، به که

  

ــيار که بزرگي يک ــده موفق و بود رفته باال خود کار در بس  ليخي خواندم،مي درس که زماني آن» گفت:مي بود، ش

 يک شد،مي تمام که هم درس ماندم.مي من و رفتمي جلو او کردم،مي مباحثه که آقايي هر با که قدر آن بودم، تنبل

 خالصــه شــده، داده درس کجا تا بفهمم کردم، باز را کتاب که فردا تا چســباندممي درس آخر خط در کوچکي کاغذ

 .افتادممي عقب نتيجه در گذراندم،مي بطالت به را اوقات

 ما» که داد ادامه طور اين و «خوانيمي درس مؤدب خيلي که اين مثل پســـرم!» گفت: بود، شـــده متوجه که پدرم

 د،بودن افتاده راه و کرده اجاره االغ ما از بعد ساعت يک که هاييکاروان ديديم تهران. برويم تا کرديم جارها هايياالغ

 ديگر طور همين صورت، همين به بودند شده سفر راهي ما از بعد ساعت دو که هم هاييآن شدند، رد و رسيدند ما به

  ...بودند ما از بعد که هاييکاروان

 زدند! جلو ما از هم بعدي هايکاروان اين روند،مي راه آهســـته خيلي تو هاياالغ اين که گفتيم هااالغ صـــاحب به

 تو رم!پســ بفرماييد. بفرماييد، گويند:مي رســند،مي که هااالغ اين از گروهي هر به مؤدّبند! ما هاياالغ اين بله! گفت:

 دبگوي ديگران به و بايســتد خودش بفرماييد؟! گوييمي رســيمي که کســي هر به خواني؟!مي درس مؤدب حاال هم

 «.بفرماييد
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 جدي صميمت بايد نمايد. توقف آدم و بگيرد سبقت رسيد انسان به که کسي هر که بود، طور اين نبايد کمال کسب در 

 مالک هنوز متکبر؟! و باشــد حســود هنوز باشــد؟! مانده طور همين آدم اســت. تمام زندگي ديگر روز چهار گرفت.

 اين حاکم؟! او بر رذايل اين و است مملوک هنوز نيست؟! غرايزش مالک هنوز انسان، اين نباشد؟! گوشـش و مچشـ

 فقط بايد د.باش داشته رذايل اين تمام بر حاکميت و برسد بايد که جايي آن به برسد بايد انسان خير، حرکت؟!بي قدر

 .خواهدمي تالش اين که باشد، او رضاي و حق اسير

  

 رد دارد، بدل نسخه چیزی هر که طور همان گفت باید حقیقی عرفان به رسـیدن راه و عارف و عرفان با رتباطا در 

 معنا را «عرفان» کنيم.مي صــحبت صــحيح عرفان پيرامون اول اما  .هســت بدلی اصــطالح به هایعرفان نیز، عرفان

 اختشن شودمي باشد، چه هر شناخت اين متعلق است. مشخص ديگر هم شناخت «.شـناخت» يعني گفتيم و کرديم

ــناخت مثل او؛ به معرفت او، به ــان حيوانات، گياهان، جمادات، زمين، ش  جا اين در ولي موجودات. ديگر و هاکهکش

 نظر در انسان که را چه هر «.خداوند شناخت» يعني شودمي بيان که عرفاني اين اسـت؛ نظر در هااين فوق شـناخت

 .است گوناگون درجاتش و ذوالمراتب او براي شناختش، بگيرد

  

 عرض هب چيست، پروردگار به نسبت شناخت کمترين حاال که است، گوناگون درجاتش هم خدا شناخت با ارتباط در 

 است. تريشب آثارش ترعالي معرفت که نسبتي به و ترقوي اشدرجه شناخت که اين به برسيم بعد تا رسيد خواهد شما

 رسيمب حقيقي عرفان به که اين راه نيز و دارد؟ آثاري چه دارد صفاتي چه حقيقي عارف يک چيست، آثارش وقت آن

 ردگارپرو به نسبت معرفت کمترين است، مختلف درجاتش معرفت گفتيم حاال رساند. خواهيم عرض به چيست؟

 کنيم، ثباتا را خدا که ناي خدا، معرفت يدرجه ترينپايين يعني ؟«المعرفةادني» به شودمي تعبير حديث در که چيست

 يسؤال فردي يک براي وقتي، يک حال است. شده مشخص مسائل اين حدي يک در فطرتشان، در همگان ندارد. معنا

 رترآشکا چيز همه از اوست! خود خدا، از ترروشن که است معلوم دارد. استثناء آن شود، اثبات مطلب خواهدمي و باشد

 :اوست دالل هستي يهمه و

 شده توانا تو از ضعيف خاک           شده پيدا تو ز هستي ههم اي
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ــبت (المعرفة ادني) پايين معرفت  ــده بيان وحياني مدارک در پروردگار، مقدس ذات به نس  دو ن،آ با ارتباط در که ش

 .است موجود حديث

 آن در عرفت،م ترينپايين که بابي يعني ؛«المعرفة ادني باب» نام به داريم بابي توحيد بحث در حديثي هايکتاب در

 :است آورده طور اين العقول مرآة سره(در مجلسي)قدس عالمه مرحوم موضوع همين در که است. شده بيان

   

 ستا السالم( رضا)عليه حضرت اصحاب از يکي از ،«المعرفة ادني عن سـألته قال ابالحسـن: عن يزيد بن الفتح عن»

 السالم(، رضا)عليه امام حضرت اصحاب از و السالم( جعفر)عليه بن موسي حضرت اصحاب از که رودمي احتمال که

 يست؟چ است الزم متعال خداوند به نسبت که معرفتي کمترين آقا، کردم عرض کردند. نقل بزرگوار دو اين از يکي از

  

 سلی اَنَّهُ و فقید غیرُ موجودٌ، مُثبتٌ، قدیمٌ، أّنَّهُ و نظیر ال و له شِبهَ ال و غیرُه اله ال بانه االقرار فقال:»

 «شیء کمثله

ــرت ــت خدايي او جز که اين به اقرار و اعتقاد و اعتراف  ...« غیره اله ال بانه االقرار» :فرمودند حض ــت و نيس  اوس

 .يگانه خداي

  

 به المعرفة دنيا به او پس نکند، اقرار اما باشــد معتقد اســت، ممکن که نموده ايجاد را لطافت اين و آمده اقرار جا اين

 دانيميم خوب نيست. او مناسب تعبير اين نکرده اقرار چون ولي باشد، فهميده هم معنا يک به ولو نرسـيده، معنا يک

ــان در هم هافرعون و فرعون که ــد،مي يگانه خدا که دانندمي و دارند اعتقاد دلش  و جاه حبّ هوس، و هوي ولي باش

 ار خودش متعال، خداوند قدري به کنند. اقرار که شده مانع و... غرور و کبر چون هم ديگر مختلف مسائل و رياست،

 هلحظ همان بينندمي کنند،مي مراجعه خود به وقتي کنند،مي انکار که هاييهمان که نموده مفطور هاانســـان فطرت در

 .دارد وجود چيزي يک که اين به معترفند هم

 

ــال چند ــت روز دو يکي، بحث. براي ما پيش بود آمده بود، خدا منکر جوان چند جوار هم که آقايي قبل، س  و گذش

 فتم:گ او به سوم روز گيرد.مي و گرفته را مطلب ولي بپرد شاخه آن و شاخه اين به تواندمي که ديدم ها،صـحبت طي

 هميفمي يچيز کردم احساس چون ـ خدايي؟! منکر تو راستي به دهيم؟ ادامه صحبت به بعداً و کنم سؤالي شودمي»
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 از شدم، منکر وقت هر که اسـت اين واقعيت» گفت و خنديد «دهي؟ ادامه بحث به فقط طور همين خواهيمي يا ــــ

 رس هم من شد، هاييصحبت يک و گرفتند را دورم هاجوان آن چون بوده، بلند «هست او» که اين فرياد دلم سويداي

 «.اوست يشانهن هستي و است چيز همه از ظاهرتر االّ و افتادم لج

  

 .کندنمي اقرار گاهي ولي داندمي وقت آن  «االرض و السموات فاطر شکٌ اهللافی» 

 هب اقرار «له شبه ال و» يکتاست. که حق، حضرت ذات جز خدايي نيست که اين به اقرار  ...« غیره اله ال بانه االقرار»

 اقاستحق اوفی الصفات من شیء فی ای» :فرمايدمي سره( مجلسي)قدس عالمه مرحوم جا اين در ندارد. شبيه که اين

 در البته که صفات از يک هيچ در يعني نيست. خدا براي شبيه که؛ اين اندکرده معنا  «االلهیّة فی له نظیر وال العباده

 چهي نيست، حق حيات حياتش نيست، حق قدرت قدرتش نيست، حق علم علمش کس هيچ ندارد. شبيه هم ذاتش

 چه هر نيست. الوهيت در او براي از نظيري  «االلهیّة فی له نظیر ال و» .نيست او جز پرستش، و عبادت مستحق کس

 .است اشتباه کنيم، تشبيه خدا به بخواهيم که را

  

 و دهبو و بوده او يعني است. قديم خدا که باشيم معتقد و بدانيم که است آن معرفت يدرجه کمترين  «قدیم انه و»

 يعني ارد،د ابتدا که چيزي هر ندارد. ابتدايي که پذيردمي ما عقل اما آيدنمي ما تصور به است. قديم و ندارد ابتدا بوده.

 شد نچني اگر چون باشد، محتاج تواندنمي خدا پس «.غير به بودن نيازمند» يعني «شدن درست» و است شده درست

 .شودمي ما خود مثل

  

 موجودي هر يا کرده؟! خلق چيزي چه را خدا پس کرده، خلق خدا را چيز همه که پرسندمي بسيار را سـؤال اين لذا

 پاسخش چيست؟! خدا موجِد پس است، موجود که هم خدا است، الزم برايش دهنده وجود يک گوييد،مي شما که را

 است؛ جور دو باشدمي موجود که چه آن هست. که آن يعني موجود» است: امام يجمله اين

 

 شده، هست و نبوده که هستي (1

 .بوده و بوده و بوده که هستي (2
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 موجِد ديگر و... بوده و بوده که هستي آن اما شده، درست بعداً و نداشته وجود که خواهدمي موجِد هستي آن 

 .خواهدنمي موجد قديم و است قديم خواهد.نمي

 ندخواهمي و خداپرستان به مربوط است سؤالي و شکالا يک مذکور سؤال آن کنندمي فکر هاجوان از بعضي معموالً

 کي و داريم قديمي اصل يک که اين در يعني بوده. و بوده و بوده ماده گويند،مي هم ماديّين خير! بدهند. جواب هاآن

 ود هر اتفاق مورد و الهي هم و دارد قبول مادي هم که است اصلي باشد، نشده درست جايي از باشد بوده بايد چيزي

 ايقطعيه يادله به نيازمند و است محتاج خودش ماده زيرا باشد، حقيقت آن تواندنمي ماده گوييممي ما منتها است.

 و شود اتاثب حقيقت آن و باشد غيرمادي حقيقتي يک بايد حتماً پس باشد. او تواندنمي است قديم که چه آن و است

 .شودمي رد است قديم ماده گفتند که آنان صحبت

  

 «.است قدیم متعال خداوند» که شودمی اثبات عاقلی هر بر که جاست این

 ستا اولي او برويم جلو چه هر يعني است، «ازلي» ؛ است ابدي و ازلي او که شد آن معرفت يدرجه ترينپايين پس

ــت، «ابدي» و ندارد ابتدا که ــت او براي آخري يعني اس ــت اين و نيس  ابتداي در که  «اآلخر و االول هو» معناي اس

 معناي در هاآن قول که داريم السالم( معصومين)عليهم از هم متعددي احاديث است. فرموده تعالي حق حديد يسوره

 است آخر و است اول که خداست «اآلخر و االول هو» .رسيد عرضتان به که اسـت هماني و اسـت مشـترک آيه اين

 يآيات از اين نيست، او براي آخري است، ابدي ندارد، اول حقيقت در که اسـت اولي اسـت، ازلي متعال خداوند يعني

 .است شده تعبير آن از الکلم جوامع از که است

   

 از اســت. شــده عطا الکلم جوامع من به «الکلم جوامع اوتیت » :فرمودند ( ســلم و آله و عليه اهلل اکرم)صــلي پيامبر

 .است حديد سوره اول آيات آن الکلم، جوامع آن يجمله

  

 است. غلط اند،گفته ـــ اصطالحی عرفان ـــ نادرست عرفان در «اآلخر و االول هو» یآیه با رابطه در که چه آن اما

 قدیم که اوست پس باشد.می نادرست که ،«اسـت چیز همه او یعنی اآلخر؛ و االول هو» گوید:می عربی ابن رسـماً

 «اآلخر و االول هو» است؛
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 العدم من مخرج ال و علة الی محتاج غیر قدیم انه و» :فرمايدمي ســرّه( مجلســي)قدس عالمه مرحوم جا اين «مُثبةٌ»

 متعال خداوند «مثبة» .اســت ايشــان عبارت همين حاصــل گفتيم چه آن و کنمنمي اشترجمه ديگر که  «الوجود الی

 «موجود مثبة» .باشدمي موجود و هسـت که اوسـت يعني ؛«لذاته الثبوت و بالوجود علیه محکومٌ ای»  اسـت مثبت

 قرارا پروردگار، مقدس ذات به نســبت معرفت کمترين «.معلوم» يعني گرفت؛ شــودمي هم ديگري معني به را موجود

 ثابت. و موجود است؛ بوده هميشه که اوست نيست. او براي نظيري و شبيهي و نيست او جز خدايي که اين به داشتن

 يغيرفقيد معني يک او است. روشن روشنِ چون فهمد.مي ،«هست» که بفهمد بخواهد که هر نيست، مفقود که اوست

 اين اگر پس نيست. او بر مثلي که اسـت، جمع شـريفه يآيه اين در هااين يهمه «ءشـی کمثله لیس انه و. »اسـت

 .ايميافته را «المعرفة ادنی» وقت آن فهميديم، مقدار

  

ــم «المعرفة ادني» مورد در ديگر حديثي با حال  ــوم از که کنم،مي جمع را عرض ــؤال معص  ال الذی ما» :اندکرده س

 مکدا نيست، خوب آن از کمتر که پروردگار به معرفت آن که اندپرسيده معصوم از «بدونه؟ الخال  معرفة فی یجتضـع

 خداوند به معرفت مقدار آن فرمودند: پاسخ «یرید لما الفعال هو و بصیراً و سامعاً و عالماً یزل لم الیه فکتب» اسـت؟

 و عسمي دانيم،مي همه که همين «است عالم خداوند که باشد متوجه» که: اين بداند آن از کمتر نيست مجزي انسان که

 او هک بدانيم و «يريد لما الفعال هو و» ـ بيندمي را هاديدني يهمه و شنودمي را هاشنيدني يهمه يعني ــ است بصير

 کن له یقول ان لشـــیء اراد اذا» ندارد مانعي هيچ گيرد، تعلق اشاراده چه هر بر دهد؛مي انجام خواهـدمي چـه هر

 .بدانيم بايد که است چيزي آن اين «فیکون

  

 همان کند، اراده او که چه هر و کند اراده او وقتي نمايد. اراده را ما خير او تا کنيم درخواســـت او از بـايد چنين هم

 در درصد نه و نود ولي حديث، به دهمنمي جدي نسـبت اآلن )البته اسـت، آمده حديث در که اين مثل شـد. خواهد

 دهخن که چرا است، کم تعجب هافرشته براي چون «خندندمي وقت دو در هافرشته» اند:فرموده که است( آمده حديث

 چيزها از خيلي هاآن طور؟!چه هافرشـــته گيرد.مي اشخنده کند تعجب چيزي از آدمي هرگاه خيزد.برمي تعجب از

 هک وقتی یکی خندند؛می وقت دو در هافرشته که آمده حدیث در نه؟ يا کنندمي تعجب پس است، روشـن برايشـان

 کرده ذلت یاراده خدا شـــود نمی کنند؛ عزیزش که کنندمی تالش جمعی یک و را کســـی ذلـت کنـد اراده خـدا
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ــت ــی به کرده عزت اراده خدا که گاهآن دیگر  .اس ــود نمی کنند، ذلیلش که کنند تالش جمعی و کس  خدا چون ش

 .ندارد دوامی او یاراده مقابل در چیزی کند، اراده او هرگاه است. کرده عزت یاراده

  

 هستي پس کرده، اراده آري! اوست. ياراده يلحظه يک از گرفته نشـأت طولش، و عرض يهمه با هسـتي اين پس

 اين تمام «العظیم العلی هو و حفظهما الیؤوده و» :که است آمده «الکرسي آية» در که اياراده نآ اسـت. يافته تحقق

 اصالً  گويي اصـالً. افتاده؟! زحمت به آيا کند.مي اراده خدا هسـت، که چه آن يهمه و زمين ها،کهکشـان ها،آسـمان

 ينا است. گونه همان آفريده که حاال افتاد؟!!مي زحمت به قدر چه و بود طور چه آفريدنمي اگر مثالً اسـت. نيافريده

 او زا نکند؟! تکيه او به بگيرد؟! فاصله او از آدم نيسـت حيف وجود، اين با حال شـود؛نمي قياس کسـي و چيزي به

 !باشد؟ نداشته او بر توکل نخواهد؟!

  

 نيم.نک عبادت را لفظ و اسم که ماست بر شناخت حداقل به رسـيدن جهت پس بود،«المعرفة ادني» به راجع ما بحث

 «الم» و «الف» و «خ» ؛«خالق» گوييممي وقتي نکنيم. پرستش را «ه» و «الم» و «الف» ؛«اهلل» گوييممي وقتي يعني

 .است عبادت و قبول قابل تنها معناي همان بلکه نکنيم، عبادت هم را معنا و اسم نکنيم. عبادت را «قاف» و

  

ــوع همين به ــارها حديثي در موض ــده ش  من و کفر فقد بالتوهم عبداهلل من قال: الســالم( عبداهلل)علیه ابی عن» :ش

 اللتی هبصفات علیه االسماء بایقاع عبدالمعنا من و اشرک فقد المعنا و عبداالسـم من و کفر فقد المعنا دون عبداالسـم

 ...« احقّ االمیرالمؤمنین اصحاب فاوالئک عالنیة و سرائره فی لسانه به نط  و قلبه علیه فعقد نفسه بها وصف

  

ــادق)علیه حضــرت ــالم ص ــي اگر پس فرمايند:مي (الس  ذهنش در چيزي يک يعني توهم، به کند عبادت را خدا کس

 کنم:مي انبي را اشمعمولي معناي که کنند،مي معنا گونه دو مجلسي عالمه مرحوم را توهم البته است. باهلل کافر بگيرد،

 وهميت چنين خداست. اين بگويد و نوري يک مثالً کند؛ خيال خودش نزد چيزي يک را، خدا کسي يعني «توهم به»

 نهانپ آدمي، باطن و ظاهر مدارک تمامي از و آيدنمي توهم به خداوند که چرا است، باهلل کافر باشد داشته کسـي اگر

 .است «کفر فقد» پس نمايد، عبادت و توهم را خدا جور اين کسي اگر است.
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 کفر و «ه» و «الم» و «الف» يعني است؛ لفظ همان اين پرستم،مي اهلل بگويد کسـي اگر«المعنا دون عبداالسـم من و»

 .هااين امثال و صانع رازق، خالق، لفظ است چنان هم نيست؛ خدا که «ه» و «الم» و «الف» آخر باشد.مي

 هم ما هم. با را هاآن دوي هر را؛ اهلل معني هم و گويممي را اهلل لفظ هم من گويد:مي «المعنا و عبـداالســـم من و» 

 پس را. «ه» و «الم» و «الف» )لفظ( آن هم يکي و خدا يکي اي؛پرستيده چيز دو چون شرک. شودمي اين گوييممي

 «اشرک فقد المعنا و عبداالسم من و» :فرموده که طور همان مشرک، شويمي

 صانع و خالق معناي را، اهلل معناي يعني را معنا کند عبادت کسي اگر «بصفاته علیه االسـماء بایقاع عبدالمعنا من و» 

ــ را ــ شودنمي درک هم حواس با و شودنمي شنيده شود،نمي ديده آيد،نمي توهم به هيچ که معنايي همان ـ  اين با و ـ

 «علیه ماءاالس بایقاع عبدالمعنا من و» لفظ، اين نه معناست آن فقط نظرش و معنا آن براي کندمي القاء را لفظ ، گفتن

 تیاال بصــفاته» را، تعالي حق مختلف اســامي اين و بصــير ســميع، عالم، صـانع، رازق، خالق، چنين هم گويد؛مي اهلل

 قلب عقد و کندمي ياد را تعالي حق فرموده، خودش براي را هاآن خدا خود که صـــفاتي آن با«نفســـه بها وصـــف

 فی لســـانه به نط  و» .کندمي اقرار هم زبانش و اســت معتقد و نمايدمي اقرار مقدس ذات آن به قلبش و نمايدمي

 .است کرده جلوه اقرار اين او، باطن و ظاهر در «عالنیته و سرائره

 ردهنک نيز توهم نموده، پرستش را معنا فقط بلکه را معنا و اسـم نه و را اسـم نه پرسـتيده، را خدا خود کسـي، چنين

 اميرالمؤمنين)عليه اصــحاب جزء اينان و اســت موحد گفتيم، قبلي روايت در که طور همان کســي ينچن پس اســت.

 !چه؟ يعني «توحيد» معني اندفهميده که هستند السالم(

 که ردبب لذت پروردگاري ياد از وقتبي و وقت روز، شب، و نباشد غافل حقيقت اين از انسان که است عالي قدر چه  

 نا فخراً بی کفی و عبداً لک اکون ان عزاً بی کفی الهی» .دارد شوق او عبادت و بندگي و ستا نظيربي و مقدس

 حمفاتي در السالم( اميرالمومنين)عليه حضرت لطيف فرمايش اين  «تحب کما فاجعلنی احب کما انت الهی رباً. لی تکون

 اين و «عبداً لک اکون ان عزاً بی کفی الهی» .باشم تو يبنده که است کافي من براي افتخار اين خدايا که: آمده هم

 علم عجز،بي تواناي خداي يعني «رباً لی تکون ان فخراً بی کفی» .هستي من خداي تو که است بس من براي عزت

 در نقصي هيچ يعني «احب کما انت الهی» پسندممي را تو علي، منِ که چناني آن تو خدايا موت.بي حيات جهل،بي

 «تحب اکم فاجعلنی» پسنديمي مرا تو که شوم گونه آن هم من تا فرمايي عنايت نمايممي درخواست وت از نيست. تو

  

 .بفرما مستجاب نيز ما براي را شريفه جمالت اين مضمون خدايا!

 
 

  ...دارد ادامه  
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 (دوم قسمت ) عرفان تا برهان از جزوه بر نقدی

 «میالنی حسن شیخ محق  استاد»

   

 :نویسدمی ،21 صفحه ،1 بند در «عرفان تا برهان از» کتاب 

 وَ  دْيَلِ لَمْ» فرمايد:مي خداوند مورد در قرآن که طوري به است. ايجادي نيست، توليدي معلول و علت رابطه 

 و است شده توليد و صادر چيزي از خودش نه و کرده صادر خود از را مخلوقات خداوند نه يعني «يُولَدْ لَمْ

 و کرده جلوه که است شديد وجود همان معلول پس نيست. مخلوق و خالق بين در دوگانگي گونه هيچ لذا

 اين ذال و شود،مي محسوب معلول تر،پايين مرتبه آن شود،مي محسوب علّت که باالترش مرتبه به نسبت

 رقف و باشد، شتهدا قرار پايين در علّت از جداي هم معلول و علّت، نام به باشد باال چيزي که نيست طور

 که دارد هم ايجلوه منتها است، محفوظ خود جاي در بااليي مرتبه نزول، در که است همين سقوط و نزول

 از نگيس که اين مثل نيست، محفوظ بااليي مرتبه ديگر سقوط، در ولي شود.مي محسوب آن ينازله مرتبه

 بين ابطهر گيريممي نتيجه پس ندارد... قرار البا در سنگ آن ديگر حال اين در که کند سقوط پايين به باال

 .سقوطي و توليدي و اِعدادي نه است نزولي و تجلّي و ايجادي خود، معلول با حقيقي علّت

    

 :اشکال و نقد

 هک است اين حقّ اند!کرده اثبات را توليد معناي ولي اندآورده را ايجاد نام جا اين در که است تعجب جاي بسيار 

 :بگوييم

 شياءا مخصوص معاني اين تمامي بلکه سقوط، و توليد نه و است نزول و تجلّي نه اشياء با متعال خداوند رابطه ـ1

 .هاستآن از فراتر ذاتي متعال خداوند و باشدمي مخلوق و مادّي

 يقهساب بدون را هاآن و است اشياء کننده ايجاد و آفريننده متعال خداوند و است نزول و تجلّي از غير ايجاد معناي ـ2

 به نازل يا هاآن صورت به متجلّي کتاب مدعاي مطابق که اين نه است کرده خلق و ايجاد شيء( من )ال هاآن وجودي

 .باشد هاآن مرتبه
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 شيطان تّيح عرفان، مدّعيان و کتاب ادعاي خالف بر و بوده، ابليس کفر از باالتر مخلوق و خالق بين دوگانگي نفي ـ 3

 !داندنمي خدا عين يا و نزول يا و تجلّي را خودش هم

 

 فرمايد:مي (السالم صادق)علیه امام

 (5). «بربوبیّته لرّبه معصیته مع أقرّ قد ذکرت... الّذی العدوّ هذا إن»

 ردهپرو و بنده که دارد اقرار خود نافرماني و معصيت وجود با ... بريمي نام که دشمني اين همانا

 .باشدمي خود پروردگار

   

 :است آمده مذکور کتاب 45 صفحه در

  «خبیر لطیف اهلل إنّ»

 .است آگاهانه و لطيف و مادّي غير حضور يک خداوند يعني؛

 

 وارديم تمامي در بررسي مورد کتاب در البته است، شده يلتأو باطل رأي اساس بر و شده تحریف آیه معنای هم باز 

 اطلب مباني طبق بر و شده معنا شريعت و برهان و عقل قواعد خالف بر مذکور آيات است شده ذکر قرآني آيات که

 :باشدمي گونهبدين آيه صحيح معناي است. شده تبيين عرفا

 هر تحقيق و کنه به داناست دارد، مخفي بر احاطه او علم يعني است لطيف تعالي خداي همانا ؛«خبير لطيف اهلل إنّ»

 (انحرافي غير و فلسفي غير تفاسير ساير و لقمان سوره 11 آيه الهيجي، يفشر تفسير به کنيد )رجوع چيزي.

  

  

 :داشتند بیان تعلّقی هویّت از غفلت آفات مورد در 9 بند 42 صفحه در

 قدرت و علم و وحدت موجب خدا به نزديکي است، قدرت و حيات و علم و وحدت عين خدا چون»

 محض کمال و وحدت خداوند چون و است. کماالت از محروميّت موجب خدا از دوري و شود،مي ما براي

 يمرسمي شخصيت يگانگي به و شويممي وارد اضطراب عدم و آرامش در شويم نزديک خدا به چه هر است،

 «.شويممي گرفتار استحکام عدم احساس و اضطراب به شويم دور خدا از چه هر و
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 :اشکال و نقد 

 انيمب اساس بر و بود خواهد منتفي اساس از بُعد و قُرب معناي برسيم، وحدت)!( به خدا با ما باشد قرار که وقتي 

 :که شد تکرار بررسي مورد کتاب در بارها آنچه و عرفاني و فلسفي باطل

 )31 ،33 ،22 )صفحه ندارد! وجود دوگانگي مخلوق و خالق بين اصالً

 )22 )صفحه نيست صحنه در بيشتر وجود يک و

 

 است اساس همين بر بود، نخواهد معنابي الفاظي جز و... محروميّت عدم و محروميت و خدا از دوري و فتکلي معناي

 :گويندمي عرفا و فالسفه که

 «نامه الهي آملي، زاده حسن» !نبود بُعْد و قُرْب را يکي و ندارد، وجود دو الهي

  

 :نویسدمی عرفان سوی به پلی عنوان تحت در 10 صفحه در مذکور کتاب 

 :که ببينيد عارفان با منظر هم توانيدمي صدّيقين برهان فهم از پس) 

 آراست نقش کان است، کس آن صورت آن         پيداست هستـي تخــــته بر که نقش هر

 استـدري حقيـقت در و خوانـــند موجش          نو موجـــــي زند بر چو کهــن درياي

 بُوَد حـــــباب را آب مر جمـــــــله            تـراس هســــتي رِ ـبح که هاييوجــم

 بُوَد آب حبـــــــاب، حقيــقــــت در           دو دــباش حبــــــاب و آب گرچـــه

 بود رابــس و هـــــستـي چون راست           اشياء تيـــهس روي ايـــن از پـــــس

   

 :شده ظاهر عالم سراسر در و آمده ظهور به ندارد، چگونگي و ديتمحدو هيچ که مطلق وجود واقع در 

 آمد در مجنون صورت بر گهي           شد فرو ليلي کسوت در گهي

 

 نَةٍبِمُقارَ ال شَیْءٍ کُلِّ مَعَ» گفت: خواهي علوي بصيرت با همراه که بردمي جلو جا آن تا را کار سير، اين و

 ليو است چيزي هر غير و آن کنار در نه ولي است، چيزي هر با خداوند يعني «بمزایَلَة ال شَیْءٍ کَلِّ غَیْرُ و

 .(آن از جداي نه
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 :اشکال و نقد 

  

 يک عرفان و فلسفه کرده، اعتراف بدان اشعار اين ذکر با هم بررسي تحت کتاب و کرديم بيان بارها که گونه همان

 همان هستي، جهان و کند. مي پيدا ظهور و تجلّي مختلف اشکال و صور به وجود آن که ندارد قبول بيشتر وجود

 وجم مانند نيست کار در مخلوقي و خالق حقيقت، در و آيدمي در صورتي به لحظه هر که است خداوند وجود حقيقت

 امواج حقيقت و آمده در امواج صورت به که درياست خود حقيقت در و مخلوقاتند امواج و خداست دريا که دريا، و

 .است شده اشاره مطلب بدين نيز مذکور اشعار در که نيست آب و دريا حقيقت از غير چيزي

  

 :گوید می که عربی ابن کالم از بعد «الهمم ممدّ» کتاب در 

 «اهلل ظلّ فهو للشخّص کالّظل الح ّ إلی بالنسبة هو العالم مسمّی أو الح ّ سوی علیه المقول أنّ إعلم فنقول:»

  

 :نویسد می

 دقيق و تر عالي و تر لطيف شخص به )سايه( ظلّ نسبت از حقّ  به خلق نسبت که اين غرض يخالصه 

 ت.درياس حقيقت همان عين است خلق که موج امّا ديگر، چيز شخص و است چيزي ظلّ که زيرا است تر

 .است خيال هم عالم که است نکته اين اثبات مقصود است. آب دريا حقيقت زيرا
 

 کجاست غير است يکي دريا و موج         درياست اين هايموج جهان اين
 

 «227 آملی، زاده حسن الحکم، فصوص شرح در الهمم ممدّ»

  

 از کسي اگر که زنندمي آن مختلف هايصورت و موم به مثال مخلوق! و خالق بودن يکي فهماندن براي هم گاهي و 

 کالاش به که است موم و نيست ديگري چيز موم غير به و است موم اشکال آن همه حقيقت بسازد شکل صد موم يک

 :گويندمي که چنان است. آمده در مختلفه
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 اتاثب و کنيممي خداي وجود اثبات سبب بدين است باقي هم تو اسم و است باقي خداي اسم که مادام

 وحدت مقام از و شرکي!! مقام در و شناسيمي هم را خود شناسي،مي را خدا و کنيممي هم خود وجود

 به و بسازد چيز صد موم از کسي اگر که بدان نيست... پندار و غرور جز تو شناخت و معرفت اين دوري.

 .باشد ديگر اسامي چندين شکلي هر در و آيد پيدا اسم صد و شکل صد ضرورت
 

 يداپ که اسامي جمله اين و نيست موجود ديگري چيز موم غير به که داند عاقل امّا ساختيم، شير شکل 

 .است آمده اعتبارات و اضافات به و مختلف جهات به که بُوَد موم که است موم اسامي آمده،

 «29 /23 الحکم، فصوص شرح در الهمم ممدّ» 

 :کرده ذکر که اشعاری معنای که بداند باید کتاب مؤلّف لذا 

 آمد در مجنون صورت بر گهي        شد فرو ليلي کسوت در گهي

 

 وحدت از صوفيه که است معنايي همان درست مطلب اين حقيقت در و باشد نمي شده ارائه معناي از غير چيزي 

 :گويندمي و دهندمي ارائه وجود

 شد نهـان و برد دل آمد، بـر عيّار بت شکلي به لحظه هـر 

 شد جـوان و پير گـه آمد، بـر يار آن دگر لباس به دم هـر

 کشتي به رفت خود غرق، دعا به جهاني کرد و شد نوح گه 

 شد آن از گـل آتش آمد، بـر نار دل ز و خليل گشت گـه

 بيضــا يـد انـدر شبانـي، کـردمي کـه بـود همـو که حقّـا

 شد کفـان بحر زان آمد، بـر مار صفت بر و شد چوب گـه

 ديدي کـه قرن هر رفت،مي و آمدمي که بود او هم که باهلل 

 شـد جهـان داراي آمد، بـر وارعرب شکـل آن عاقبـت تـا

 الهـي صـوت در الحقّ، أنا گفـتمي که بود او هم که حقّـا 

 شد گمان به نـادان بـرآمد، دار آن بـر که آن نبـود منصور
 

 «تبريزي شمس ديوان»
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 :گویندمی یا 

 معبـــود ايمرتبــه در عابــد ايمرتبـه در               مسجــود ايمرتبـه در ساجـد ايمرتبـه در

 محمــود ايمرتبــه در حامـد ايمرتبـه در               است ربّ ايمرتبه در است عبد ايمرتبه در 

 مـوجـود ايمـرتبـه در معـدوم ايمرتبه در              باقــي ايمـرتبــه در فـانــي ايمـرتبـه در 

 داوود ايمـرتبــه در عيســي ايمـرتبـه در           ــمخـات ايمــرتبــه در آدم ايمــرتبــه در 

 مـردود ايمـرتبـه در مقبـول ايمــرتبـه در           فرعون ايمرتبـه در موســي ايمـرتبــه در 

 مـوجـود ايمـرتبـه در واحـد ايمـرتبـه در          بنـــده ايمـرتبــه در سيّــد ايمــرتبـه در 

 «222 باران، طبع ولی، اهلل نعمت شاه دیوان»
 

 هب پيوسته که دانندمي ابدي و ازلي حقيقتي را وجود که است دهريان ديدگاه همان شده ارائه معناي که آن نتيجه  

 هانبر اهل يعقيده و عقل ضرورت خالف بر درست اين و نيست. کار در اي آفريننده و آيد مي در مختلف صورتهاي

 .دانندمي اشياء همه خالف بر را او ذات و متعال، خداوند آفريده و مخلوق را هستي جهان که باشد مي اديان و
 

 تهنياف تولّد هاآن از و نشده جدا اشيا از خداوند که است اين روايت معناي که بگوييم بايد هم مذکور روايت مورد در

 دّعايم مانند که اين نه است، نگرفته قرار هاآن کنار در گيرندمي قرار همديگر کنار در که اشيايي و مخلوقات مانند و

 رامي که است اين جالب نباشد!! دوگانگي مخلوق و خالق بين و بوده، مخلوقات و اشيا عين وجوديان وحدت باطل

 ار مخلوق و خالق اينان ولي فرمايند،مي نفي را مخلوق و خالق وجودي همراهي و معيت حتي السالم( المؤمنين)عليه

 !کنندمي انکار را مخلوق و خالق معناي اصل و دانندمي يکي ناًعي

  

  

 :است ذکرشده 12 صفحه در و

 و شود...مي حاصل ازلي قديم ذات شناخت آن، حضوري ذوقِ و شهود و هستي حقيقت در تدبّر با

 .شودمي مشاهده حقّ ذات آيينه در جهان باالخره
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 :اشکال و نقد

 روريض احکام اساس بر وگرنه داند مي يکي را مخلوق و خالق وجود که است باطلي عقايد مبناي بر نيز سخن اين 

 .است جهان ذات از غير قطعاً متعال خداوند ذات و شود نمي شناخته هرگز متعال خداوند ذات دين، و عقل

  

 رهانب را آن نام آن شيفتگان و است بشري افکار پرداخته و ساخته که برهاني مورد در ،«عرفان تا برهان از» کتاب

 :نويسدمي اندنهاده صديقين

 خدا، خود از توانمي و نيست ايمقدّمه هيچ به نياز خداوند، وجود اثبات براي است مدّعي برهان اين

 )عليه سجّاد حضرت که چنان است... شده ناميده يقين صدّ برهان، اين دليل همين به و شد خدا متوجّه

 قطري از و تو به «عَلَیک دَلَلتَنی أنتَ و عَرَفتُکَ، بِکَ» کنند:مي عرض خدا به ابوحمزه دعاي در السالم(

 کُلّ  عَلی أنّه بِرَبِّکَ یَکفِ أوَلَم» فرمايد:مي قرآن خودت. بر مرا رهنمودي خودت تو و شناختم را تو تو،

 خواهيدب که را چيزي هر يعني است. چيزي هر مشهود او که نيست کافي تو پروردگار آيا يعني «شهید شَیءٍ

 .بود خواهد «اهلل» شما قبلي مشهود بشناسيد،

 «57 اصغر، زاده، طاهر عرفان، تا برهان از»

  

 :اشکال و نقد 

 فتمعر و باشدمي آثار طريق از شناخت تعالي، و تبارک خداوند شناخت راه تنها اديان و برهان اهل عقيده اساس بر 

 مستقيم شناخت که چرا ندارد، امکان او «مخلوقات و آثار وجود» جهت از او وجود به عقلي تصديق راه از جز خداوند

 و زمان داراي همچنين و نباشد متجزي که ذاتي و باشدمي اجزاء داراي اشياء و مخلوقات به مختصّ واسطه بدون و

 .گيرد قرار شناخت مورد قيممست طور به تواند نمي نباشد مخلوقي صفات ديگر و مکان

 

 (2) . «أزليّته علي خلقه بحدوث و بخلقه وجوده علي الدّال» (:السالم الرضا)علیه قال

 .او ازليّت بر مخلوقاتش حدوث به و شودمي داللت او وجود بر خلقش بسبب که خداوندي
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 (:السالم الرضا)علیه قال

 تعتقد ولبالعق و علیه، یستدل اهلل بصُنع معلول، سواه فی قائم کلّ  و مصنوع بنفسه معروف کلّ»

 (2) .«بینهم و بینه حجاباً الخل  اهلل خلقة حجته، تثبت ةبالفطر و معرفته،

 از است، معلول او غير قائمي هر و است مخلوق و مصنوع شود واقع شناخت مورد که چيزي هر

 او به معرفت و ايمان عقول، واسطه به و شودمي استدالل او وجود بر متعال خداوند آفرينش

 و خالق بين حجاب خود خاليق مخلوقيّت يابد،مي قرار او حجّت فطرت به و شود،مي حاصل

 .است خلق

 

  (:السالم أمیرالمؤمنین)علیه قال

 (4) «.معرفته تعتقد بالعقول و علیه، یُستدلّ اهلل بصُنع»

 صلحا او به معرفت که است عقول واسطه به و شودمي استدالل او وجود بر آفرينش راه از تنها

 .شودمي

 

  (:السالم الصادق)علیه قال

 (1) «تعالی و تبارک بخلقه إالّ یعرف ال و»

 .شودنمي شناخته خويش خلق به جز خداوند

 

  (:السالم المؤمنین)علیه أمیر قال

 (6) «همعرفت یعقد بالعقول و علیه یستدلّ اهلل بصنع»

 

  (:السالم أمیرالمؤمنین)علیه قال

 (7) «علیه بالدلیل الدّال هو بنفسه، فعر من بإله لیس إثباته... وجوده و آیاته دلیله»

 معبود شود شناخته که چيزي هر اوست... اثبات او وجود و اوست هاي نشانه و آيات و وجود دليل

 .کندمي راهنمايي خود وجود بر دليل وسيله به که است آن خداوند نيست،
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  (:السالم السیّدالشهداء)علیه قال

 (3) «البالغ تحت طرح من بربّ لیس»

 .نيست پروردگار باشد، رسيدن و وصول دسترس در که آن

   

 جزاءا و مقدار داراي که خداوندي شناخت گفتيم که چنان ديگر، فراوان نصوص و مذکور روايات به توجّه با

 وجود طريق از (9) او وجود به عقلي تصديق به است منحصر نيست ... و شبح و شکل و مکان و زمان و

 داشته خدا اولياي از برخي به اختصاص که ندارد وجود ديگري راه راه، اين عرض در و او، مخلوقاتِ و آثار

 نايمع و شناسندمي مخلوقاتش و آيات و آثار راه از را او تنها نيز، متعال خداوند حقيقي اولياي و (11) باشد

 طريق غير از و واسطه بدون تعالي و سبحانه او ذات که نيست اين ،«خودش به متعال خداوند شناخت»

 غير نه و خودش به خداوند معرفت صحيح معناي بلکه باشد، شده شهود و گرفته قرار شناخت مورد آثارش

 :کنيممي اشاره هاآن از برخي به که است ديگري وجوه داراي خودش،

 

 و شبح و شکل داشتن از منزّه و اجزاء، و مقدار بودن دارا از متعالي متعال، خداوند ذات که جاآن از (الف

 و د،شونمي واقع او معرّفي و شناخت آينه او خودِ از غير چيزي هيچ پس است، نظير و مانند و مثل و شبيه

 .«شياءألا بخالف شيء وإنّه الشیئیّة بحقیقة شيء هو» که ديگر چيزي نه شناخت خودش به بايد را او تنها

 .باشدمي چيزها همه خالف بر چيزي او و است واقعي شيي او (11)

 ال قال: ؟نفسه عرّفک وکیف قیل: نفسه، عرّفنی بما قال: ربّک؟ عرفت بم السالم( المؤمنین)علیه أمیر سُئِلَ

 یقال وال ءشی کلّ فوق قُربه، فی بعید بُعده، فی قریب بالنّاس، یقاس وال بالحواس، یحسّ وال صوره، یشبهه

 الو شیء کلّ خلفو خلفه، شیء یقال وال شیء کلّ أمام فوقه، شیء یقال وال شیء کلّ وتحت تحته، شیء

 (52.)أمامه شیءٌ یقال

 

  (:السالم الصّادق)علیه قال

 خلقهب إالّ یعرف وال بلمس، یحسّ  وال ببصر یدرک ال ندّ، ال و ضدّ ال و مثل وال شبه وال له البدءَ األّول انّه»

 (52) «تعالی و تبارک
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 از متعالي و مقدار با مباين که ذاتي وجود از و مقدار داراي ذات به است منحصر مخلوق نظر در موجود  (ب

 رد قصور اين از را بشر خودش متعال، خداوند که هنگامي تا بنابراين است. غافل باشد کلّ و جزء و مقدار

 زا متعالي وجود به را او و ندهد، نجات الوهيّت براي اليق موضوع به التفات عدم و تصوّر در خطاي و فکر

 اين در و بود خواهد مطلق مجهول مخلوق براي خداشناسي حقيقي موضوع نفرمايد، متوجّه أجزا و مقدار

 .باشدمي (12) «مااليطاق تکليف» معرفت تحصيل به او تکليف حال

 

 است اشياء همه برخالف که ذاتي عنوان به ـ خودش وجود همتوجّ را مخلوقات اواّلً  که اوست خود تنها پس

 .نمايدمي اثبات عقول براي را خويش وجود خود، مخلوقاتِ وجود راه از ثانياً و سازد،مي ـ

  

  (:السالم الصادق)علیه قال

 (51) «ربّه أحد یعرف لن ذلک ال لو و نفسه فعرّفهم»

 

  (:السالم الصادق)علیه قال 

 (56) « سبیالً إلیها لهم یجعل لم و المعرفة العباد اهلل یکلّف لم»

 

  (:السالم الصادق)علیه قال 

 (57) «یقبلوا أن عرفهم إذا الخل  علی هلل و یعرفهم أن اهلل علی للخل  و یعرفوا، أن خلقه علی هلل لیس»

 

  (:السالم الحسین)علیه بن علی قال 

 (53) «أنت ما أدر لم أنت لوال و إلیک یدعوتن و علیک دللتنی أنت و عرفتک بک»

  

 وليا متعال، خداوند به ـ باشد معرفت و عقل نعمت وجودِ  هاآن جمله از که ـ نيکي و خير گونه هر نسبت (ج

 .باشدمي مخلوق به ها آن نسبت از

 .العظیم العلیّ  باهلل إالّ القوّة و الحول
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 (59) «نفسک فمن سیّئةٍ من أصابک وما اهلل، فمن حسنة من أصابک ما»

 

  (:السالم الصادق)علیه قال

 (20) «هإّیا بلغته و إلیه وفقته و له هحدّدت ما إالّ نعتک من شیئاً الیعرف و وصفک، من شیئاً یبلغ أن أحد فلیس»

 

  (:السالم الصادق)علیه قال

 (25) «فیک الّتی بقوتی المعاصی عملت منّی، بسیّئاتک أولی أنت و منک، بحسناتک أولی أنا آدم، یابن»

  

 مشهوديّت يعني) است گرفته مشهود معناي به را شهيد «شهید شَیءٍ کُلّ عَلی أنّه بِربّکَ َیکفِ أوََلم» آيه در مذکور کتاب

 :است صورت بدين آيه مفاد بلکه نيست اين آيه معناي که حالي در (باشدمي شيءٍ کلّ علي خدا

 وإن دل.الب علي أيضاً رفع موضع في «شهید شیء کلّ علی أنّه»و ربّک، يکف أولم والمعني: رفع. «بربّک» قوله موضع

 .شيء کلّ  علي ربّک شهادة يکف لم أو وتقديره: محذوف والمفعول جرّ، موضع في فهو اللفظ علي حملته

 .(البيان مجمع يرتفس) .رسله نبّوةوتصحيح توحيده علي الداللة من کفاية فيه ما للناس بيّن سبحانه أنّه هنا الکفاية ومعني

 

 ههم بر او مشهودیّت که این نه است، شاهد و گواه چیز همه بر تعالی و تبارک خداوند که شد این آیه معنای پس  

 .باشدمی چیز
 

 عولمف جاي به را فاعل و نکرده رعايت را عربي زبان قواعد حتي و نموده تحريف را آيه حقيقي معناي مذکور کتاب

 مفعول معناي هب نيز را فاعل معناي به مشبهه صفت گفتيم که چنان و کرده گمان مفعولي معناي به را زائده باء و گرفته

 قسمت مطالب همان واقع در که است شده مطرح جوهري حرکت بحث کتاب همين دوّم قسمت در است. کرده خيال

 .مبينينمي قسمت ينا مستقل نقد به نيازي لذا است شده گفته تر پيچيده عباراتي با که است کتاب اوّل

   
 سخنان نقد نهمچنی و عرفا و فالسفه سخنان با آشنایی زمینه در بیشتر تحقی  به مایل که را دوستانی توجّه پایان در

 :نماییممی جلب زیر کتب به هستند آنان
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 چ.حسن ميالني، عرفان، از فراتر ـ1

 .حسن ميالني، توحيد، يا وحدت ـ2

 .حسن ميالني، عرفان، سراب ـ3

 .قاسم سيّد احمدي، علي الوجود، وحدة علي الرّد في المعبود تنزيه ـ2

 .عابد سيّد رضوي، يونان، فلسفه تبار در کنکاشي ـ3

 

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

 ها: نوشت پی

 50/563  بحاراألنوار ـ5

 4/234 االنوار بحار ؛16/التوحید ـ2

 223/4 بحاراألنوار ؛5/515 (السالم لیهالرضا)ع أخبار عیون ـ2

 2/11 األنوار بحار ـ4

 2/11 األنوار بحار ـ1

 4/212 األنوار بحار ؛5/593االحتجاج ـ6

 4/212 األنوار بحار 5/593 االحتجاج ـ7

 4/205 بحاراألنوار ؛4/244 العقول تحف ـ3

 «5 خطبه البالغه، نهج» به. التصدی  معرفته کمال السالم: علیه المؤمنین أمیر قال ـ9

 که کنند می استناد عرفه دعای آخر افزوده به و دانند می ممکن امری را خداوند ذات کنه شهود و معرفت که کسانی از برخی ـ50

 مشایخ اضافات از و ندارد سازگاری السالم( )علیها ائمه دعاهای سیاق با فرماید: می افزوده آن مورد در سره( )قدس مجلسی مرحوم

 ولکن ما،ه ذکر سب  کما الزائر مصباح فی طاووس إبن و األمین، البلد فی الدعاء هذا أیضاً (سره )قدس الکفعمی أورد قد است. صوفیه

 عضب فی الورقة هذه یوجد لم کذا و الدعاء، هذا آخر إلی «غنای فی الفقیر أنا إلهی» قوله من هو و تقریباً ورق بقدر فیهما آخره لیس

 لصوفیة،ا مذاق وف  علی هی إنّما و ایضًا، المعصومین السادة أدعیه سیاق التالئم ورقةال هذه عبارات و ایضاً، اإلقبال من العتیقة النسخ
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 یادةالز هذه بالجملة و إدخاالته. و إلحاقاته من و الصوفیة مشایخ بعض مزیدات من الورقة هذه کون إلی األفاضل بعض مال قد لذلک و

 نفس یف بعضهم من ثانیاً وقعت أو الحال حقیقة عن غفلة االقبال فی عنه طاووس إبن أخذ و الکتب، بعض فی أوال بعضهم من وقعت إمّا

 بحقائ  مأعل اهلل و الزائر، مصباح فی و العتیقة النسخ بعض فی انها وجد عدم من إلیه أومأنا ما علی أظهر الثانی لعلّ و اإلقبال، کتاب

 «93/227 بحاراألنوار» األحوال.

 2/260 األنوار بحار ـ55

 األخبار جامع از  4/202 األنوار بحار ـ52

 2/592 األنوار بحار ـ52

 وُسَعها( إالّ  ساًنَف اهللُ یُکَلِّفُ )ال البیان: اهلل علی إنّ ال، قال: المعرفة؟ بها ینالون أداة الناس فی جعل هل السالم: علیه عبداهلل ألبی قلت ـ54

 (562/5 )کافی . آتاها( ما إالّ نَفساً اهلل )الیُکَلِّفُ و

 1/210 بحاراألنوار ؛5/47 الهداة اثبات ـ51

 1/222بحاراألنوار ـ56

 452 /التوحید ؛5/44 الهداة اثبات ـ57

 ثمالی ابوحمزه دعای ـ53

 79 :نساء ـ59

 91/425 بحاراألنوار ـ20

 262 /التوحید -25
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 )سوم قسمت ) فلسفه و دين رابطه

 «فالطوری پروفسور»

 و شود جدا دین از باید فلسفه که این یکی شود،می حاصل نتیجه چند فرمودید بیان که مطالبی مجموع از  * 

 الهیّات نهما اشاصلی رکن است، اسالمی فلسفه به موسوم که ایفلسفه که این دیگر باشد. داشته جدایی سرنوشت

 جدا یند از را فلسفه خواهیمب ما اگر خوب، است. شده گذاریبنیان خل  و خدا یرابطه توجیه برای اصالً یعنی است،

 تعالیهم حکمت مرگ به فتوا همان واقع، در این و بگیریم او از را صدرایی فلسفه ماهیت که معناست بدان این کنیم

 است؟ طور همین آیا بسازیم، دیگری هایفلسفه یا فلسفه باید ما و است.

  

 اگر عيات،واق آن حاال کند،مي شروع واقعياتي از هميشه فلسفه شود.نمي درست آن شبيه و بايد با فلسفه ببينيد، 

 آن از و گيردمي ديني واقعيات را واقعيات ديگر يکي بود. خواهد ديگران و ارسطو کار مثل باشند طبيعي واقعيات

 باشد فهفلس مبدأ بايد واقعيتي يک کند.نمي فرقي هيچ کند،مي شروع آن از و گيردمي الهي واقعيات يکي کند،مي شروع

 .شودمي مطرح که است انديشه گاه آن و

 شاعر گوييمب توانيمنمي آمرانه را کسي که طور همان شود، فيلسوف که اين به بکنيم امر را کسي توانيمنمي گاههيچ ما

 .شود نويسنده دارد، نوشتن قدرت که کسي يا شود فيلسوف است ممکن دارد انديشه قدرت که کسي شود.

 صدرايي. يفلسفه عنوان به ماند،مي باقي خودش قدرت و قوت به صدرايي يفلسفه نيست، کار در بايدي بنابراين،

 ردهک عجين ما عقايد با را مطالب آن طور آن ديده، طور آن را جهان که است همان اين بکنيم. توانيمنمي هم تفکيکي

 يک به منتها باشد؛ باقي تواندمي دارد طرفدار که هم وقت هر تا و شناختهمي و ديدهمي طور آن را خدا و را جهان و

 .باشدمي اشکاالتي داراي که است صورتي

 در که ودهب واقعياتي بر مبتني هم غرب يفلسفه که چرا بردارد؛ الگو غرب يفلسفه از کسي که بگويم خواهمنمي من

 سطوار خود مثل درست هم کانت است. فيزيکدان يک کانت خود کنيد فرض است. داشته وجود غرب فرهنگ يدايره

 وهرج مقوالت از غير دارد ديگري مقوالت هم او است. فيزيک تبيين براي کارش بناي هم او کرده. شروع فيزيک از
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 ـ گوييدمي که طور همان ـ مانفکري جهت چون ما ولي است؛ علم فلسفه نوع يک و کندمي علوم تبيين و عرض و

 .شناسندمي چگونه را خدا هاآن که ببينيم خواهيممي واقع در ايم،پرداخته هم اروپاييان يفهفلس به اگر است، الهي جهت

  

 مرا الصدرام یفلسفه دیدممی و گشتممی حقیقت دنبال به و رفتم اروپا به همین برای اصالً من بخواهید را واقع اگر

 معرفی برای مرجع و منبع بهترین هستند. ما از تربیچاره هاآن دیدم و اروپا رفتم و دارد اشکاالتی باز کند،نمی قانع

 من. کنیم تصور توانیمنمی را آن ورای که ایمشده خودمان تصورات گرفتار جوری ما. است کریم قرآن خود خدا،

 لقبوم بحمداهلل و ـ کنممی اسالم تبلیغ اروپا در اگر من رسم.می قرآن معنویّت به بیشتر روممی پیش که چه هر

 ینندهک بیان بهترین قرآن خود آورم.نمی اسالم تبیین در را عقلی اندیشه از ذرّه یک امر این در ولی ـ است افتاده

 .است اسفبار قرآن از ما دوری.است اسالم

  

 درس ولاص و فقه که بود کسي عالم است. سوادبي گفتندمي گفت،مي قرآن تفسير حوزه، در کس هر قبل چندي تا

 هر به .بدوريم اسالم واقعيت از سخت ما بکنند؟ قرآن تفسير و بيايند که بودند حاضر مراجع اين از يک کدام بدهد.

 يفلسفه شپيداي امکان نکند، پيدا تحقق امر اين تا کنيم. پيدا ديگري راه بتوانيم تا بکنيم را نقدها اين بايد ما حال

 از بايد که است اييشهاند هميشه فلسفه بياورد. فلسفه و نشيندب و بيايد کسي که نيست تقليدي فلسفه نيست. ديگري

 و ايران هب منحصر فقط کنيممي که فکري توانيمنمي ما اآلن کند.مي فرق اجتماع واقعيات اآلن شود. گرفته واقعيات

 براي واندتمي اآلن که ايفلسفه کنيم. پيدا جهاني قالب در را خودمان وجود بايد باشد. جهاني بايد ما فکر باشد. اسالم

 از بتواند که است چيزي نوع آن کند، ياري را ما زندگي، امور در چه و علوم در چه شود، محسوب کمک ما حيات

 .نمايد مشخص جهاني، انديشه چارچوب در را ما جاي و شود شروع واقعيات اين

  

 کرده داپي ديني يجنبه باشد، داشته فردي آزادي که حدي از بيش ما بينيجهان اصالً يعني دوريم امر اين از اکنون ما

 اگر حتي رده،ک پيدا ديني خصلت يعني باشد، داشته قرآني يجنبه که اين نه بکنيد، توجه خوب را ديني يجنبه است.

 ديگري جور اگر که ترسدمي کس هر است. بسته را ما پاي و دست خصلت، اين باشد. نداشته قرآن به کاري مطلب آن

 ريمک قرآن خود که ايسادگي آن و قرآن خود به بازگشت ماست. يمسأله اين بيندازد. جهنم به را او خداوند ند،ک فکر

 من اما اند.تفکيک قابل هم خيلي هااين امروز، جهان در کردن پيدا جا براي باشد ابزاري هم، فلسفه وقت آن دارد.

 .کنم بيان برايتان را ايفلسفه چنين يک توانمنمي اآلن
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 امروز؟ جهان در چیزی چه کردن پیدا جا * 

 

 انسان وز،امر انسان کنيم.مي زندگي فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، حيث از ايپيچيده خيلي يجامعه در ما که اين يعني

 ما ستيم.ه تاريخي مقطع کدام در که دانيمنمي اآلن که است اين داريم که مشکالتي از يکي است. ايپيچيده العادهفوق

 مگر ميز، همين راديو، همين مثالً است. غرب حمله و تهاجم مورد اشهمه ما وجود اصالً شرقي. نه هستيم، غربي نه

 است؟ فکر يحيطه در فقط غربي تهاجم

 هم زا صنعت و انديشه جا آن در و است کانت يفلسفه تجسم نوع يک غرب، تکنيک اين متفکران از يکي قول به

 طور؟ چه ما نزد در ولي د؛ندارن جدايي

  

 فلسفه اوج مثالً که ـ نیز صدرایی یفلسفه آیا است، متجلی امروز تمدن در کانت یفلسفه اروپا در که فرمودید * 

 است؟ نهاده تأثیر ما اجتماعی اندیشه بر و داشته اجتماعی نمود ـ ماست سنتی

 

 در ينا،س ابن زمان در مثالً است. نداشته دخالتي گونه هيچ اسالمي جوامع ساختار در اسالمي فلسفه که است اين واقع

 خوانده، اسالمي هايارزش با که حد آن تا هم ديگران اخالق و ارسطو اخالق است. بوده بيشتر قرآن نقش ما حيات

 اظوع همين را ما زندگي و ما حيات است. بوده بيشتر بسيار منبر باالي واعظ نقش حال عين در ولي داشته، تأثير

 ستا پيچيده هااين قدر آن کند. مطرح را صدرالمتألهين از بحثي رفتهنمي وقت هيچ او و داشته دخالت او اند.ساخته

 که مه اين کند؟ تأمين را ما حيات تواندمي چگونه اين خواند. را هاآن خط به خط و استادي نزدِ نشست رفت بايد که

 هميشه ديگران و فقها چون است، قم در طباطبايي عالمه خدمات نمرهو مقداري دارد رواج حاضر حال در فلسفه

 .اندنگريستهمي نيستند متدين خيلي که افرادي يديده به را فيلسوفان

 از ( سره دس)ق طباطبايي عالمه تقواي و پاکي اما باشند. داشته دخالت ما فردي زندگي در توانستندنمي هاآن بنابراين

 ملي،آ جوادي آقاي مثل کساني کم کم و افتاد مؤثر ديگر طرف از ايشان وجود در صدرايي فلسفه تجسم و طرف يک

 به نسبت هاجوان اشتياق و ذوق اآلن گرفتند. آن از را فلسفه کفر آن هااين و پروراندند را ديگران و مطهري آقاي و

 هفلسف در زيرا کنند، فکر که دهدب شوق هاآن به که کندمي کمک هاآن به حد همين تا و است خوب خيلي فلسفه

 چه هر و دارد وجود که است فکر قالب خود يکي مطلبند؛ دو هااين و است دقيق هم قدر چه و هست فکر صدرايي



38 
 

 واقعيت يک بازگوي فلسفه اين که است اين ديگر مطلب ولي فهمد،مي را بيشتري چيزهاي شود ترعميق آن در آدمي

 .نيست چيزي چنين نه برخورد، اسالم به بخورد آن به ايلطمه نکرده خداي اگر که نيست حقيقتي و

  

 همت میاسال فلسفه متون ترجمه به باید که این به قائلند ما علمای از ایپاره داریم، قرار که موقعیتی این در اآلن *

 مخالفید؟ مسأله این با شما دهیم، انتشار نیز کشورها سایر در را کتب این و گماریم

  

 ما فلسفه چيست؟ ام فلسفه مباني اصالً  بگويند تفصيل به بايد کنند، ترجمه را هااين بنشينند که اين از قبل من، نظر به

 زا که خوبي چيز يک عنوان به نه خوانند،مي فلسفه يک عنوان به را آن هم هاآن و کنند ترجمه بعد، گويد؟مي چه

 و توجه قابل يمسأله است. خياالت هااين نه، شوند.مي متدين و گيرندمي را آن و آيندمي هاآن و شده نازل آسمان

 رنگيف يک چون مثالً هست؛ ما روحاني علماي ميان در که است پرستي فرنگي يک اصالً که: است اين ديگر تذکر

 اروپا رد اصالً رسمي. نه و دارند اسمي نه هااين که حالي در کنندمي توجه او نظر به کرده، تعريف ما فلسفه از اروپايي

 که نيست عنام اين به هستند، ارسطويي مثالً اآلن که کساني اروپا در کنند.نمي تلقي مسلّمي واقعيت عنوان به را چيزي

 درونمي و پسندندمي هاآن بوده، فکري طرز بوده، ايفلسفه دارد. واقعيت تماماً گفته ارسطو چه هر معتقدند هاآن

 .کنندمي هم نوآوري حتي و دکننمي تحقيق رويش

  

 دهیم تغییر ار هاپاره آن توانیممی آیا نپذیریم و بدانیم باطل را صدرایی فلسفه مبانی از هاییپاره که فرض این با * 

 نه؟ یا کنیم ترمیم را فلسفه این و

 کند؟نمي بيان را حقيقت که اين براي نپذيريم؟ چرا 

   

 .نیست درست هااستدالل که این برای *

 اب فلسفه آن اگر حال عين در کرد. اثبات امروزي داليل با را مباني آن تواننمي امروز اما است. درست هااستدالل نه،

 يد.کن توجه افالطون يفلسفه به مثال، باب از است. فکر نوعي هم آن باشد، انسجام داراي خود درون در مباني همان

 هيچ و ردک اثبات را هاآن وجود بتوان اکنون که نيست چيزي مُثُل و است مبتني هاايده يا مُثُل بر افالطون، يفلسفه

 اش،انيمب همان با افالطون يفلسفه هم هنوز حال عين در ولي باشد، معتقد هاآن وجود به امروز که نيست هم فيلسوفي

 به نه اما پردازيم.مي آن به تاب و آب با هم خيلي و دهيممي درس را افالطون يفلسفه هنوز ما و است منسجمي فکر

 .دارد اهميت اندازه همين به هم صدرايي فلسفه کند.مي بيان را حقيقت فلسفه آن که معنا اين
 

  ... دارد ادامه 
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 موجود و وجود وحدت مسلک بر ضربت آخرين و سمنانی حائری عالمه

 «جعفری تقی محمد عالمه »

  

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 .الوحی خزنة و العلم معادن آله و محمد علی السالم و الصلوة و العالمین رب الحمدهلل

 

 فرید مالعل و علم مستطاب حضرت تأليف سينا بوعلي حکمت کتاب يدوره اهميت بيان از پيش مختصري يمقدمه 

 عموالًم تقريظ حقيقت ازمنه اين در :شويممي متذکر سمنان مقیم مازندرانی حائری عالمه اهلل آیت زمان، ینابغه دوران

 حقيقت در فريظت از نوع اين باشدمي کننده تفريظ انتخاب و پسند مورد که است کتابي مطالب ترويج و کتاب تصديق

 ايمرتبه هب کتاب اهميت گاهي و کند،مي داپي پشتيباني يجنبه و گشته کتاب مطالب اهميت و اعتبار زيادتي موجب

 قريظت از قسم اين گردد،مي واقع آن علمي شاهکارهاي به تذکر و تأليف اهميت بيان تنها تقريظ ينتيجه که است

 به يازين آن يعاليه مطالب و نداشته کننده تقريظ ترويج و تصديق به احتياج وجه هيچ به کتاب که است موقعي

 :زيرا ندارد، معمولي توصيف

                                                                                                       

 باطال تذهب نورالشمس صفات و          بنفسه قام الشیء استطال فاذا

 

 و ريمان نظريات از قبل )ما قديمه يازمنه در مثالً کنيم:مي بيان روشني مثال افکار از متوسطين اذهان به تقريب براي 

 حقيقت در ظتقري اين آمد،مي بر هندسه در اقليدس کتاب به نوشتن تقريظ درصدد کسي اگر انشتين( و لوباچفسکي

 قداريم کمترين ولو کتاب اهميت و اعتبار بر که اين بدون بود، آن علمي مطالب علو و کتاب اهميت از بياني تنها

 گاهي هک چنان است، هاآن علمي قامم يدهنده ارائه بهترين بلکه افکار و مؤلفين مثل علمي تأليفات مثل بيفزايد،

 يريگخرده و نفعي او حال بر مداحان مدح که رسدمي جايي به فکري نبوغ و تکامل حيث از محقق و دانشمند شخص

 .داراست را حال همين نيز تأليف چنين هم رساند،نمي ضرري شئونش در جويان عيب
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 اين االّ و ست،ا کتاب اهميت بيان تنها بنويسم، عالمه قايآ مستطاب حضرت عظمت با تأليف به تقريظي اگر جانباين

 .است آن معمولي معناي به تقريظ از نيازبي عظمت، با تأليف

  

 سالمیا فلسفه المعارف دائرة یا و سینا بوعلی حکمت کتاب یعالیه مطالب به راجع چند نکاتی 

 و دانشمندان که چنان و است گرفته قرار عالمه آقاي مستطاب حضرت انتخاب مورد که است موضوعي اهميت ـ1

 هايشخصيت از ناسي بن عبداهلل بن حسين الرئيس شيخ فلسفي و علمي شخصيت دانند:مي مطلع متفکرين بالخصوص

 ندهست معدوده هايشخصيت همان اينان شوند،مي واقع اشاره مورد بشريت عالم در که است معدودي مقدار به منحصره

 غرب سيناي ابن است، شرق سيناي ابن که چنان و زده باز سر بالخصوصي زمان و جامعه و شورک به اختصاص از که

 د،ش خواهد هم اين از پس قرن صدها و بيستم قرن سيناي ابن است پيش سال هزار سيناي ابن که چنان و هست هم

 در صحيح قضاوت و حليلت و تشريح متصدي مقام که نمود خواهيم تصديق نموديم ادراک را موضوع اهميت که حال

 )از شخصيت آن معادل داراي و مساوي بايد الاقل باشد، نبوده مفروضه شخصيت خود از ترعالي اگر موضوعي چنين

 .باشد بوده اهميت( گونه هر و فلسفي و علمي مهيات

  

 کرد، کتفاا معمولي راجمت و تواريخ هايگفته و هاافسانه به تواننمي هاشخصيت گونه اين کامل بررسي و تحقيق در ـ2

 تگانيگذش مخصوصاً نادره هايشخصيت يدرباره معمولي تواريخ و تراجم مضامين تصديق است روشن که چنان زيرا

 و ئونش است( قبيل اين از اغلب که صورتي )در نشود منجر تناقضات به اگر دارند زيادي يفاصله ما يازمنه با که

 ارائه ام به پردازي قصه و تاريخي وقايع کردن جمع يجنبه از تنها را ترجمه عموضو فلسفي و علمي و شخصي احوال

 رارق قضاوت و تحليل و تشريح مورد را شخصيت آن احوال جزئيات تمامي در کامل تحقيق و تتبع با و دهند،مي

 .دهندنمي

 ديگر مه به نسبت اندقيقتح از خالي و سطحي بسيار که اين با دارند مدرکيت امروز بيش و کم که تاريخي کتب

 و هرستانيش نحل و ملل کتاب نمونه عنوان به نيستند، بردار خواهش و صحيح تاويل قابل که دارند فاحشي تناقضات

 غير مناقضات هاآن از زيادي موارد بودن سطحي بر عالوه و داريم دسترس در را غيره و قفطي ابن الحکماء تاريخ

 هايصيتشخ از ديگر بعضي و فيثاغورث و سقراط و طاليس )مانند هاشخصيت از ايدهع يدرباره را فصلي و حل قابل
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 و اتنقلي اغلب به اطمينان سلب موجب که طوري به باشند،مي دارا ها(آن فلسفي مطالب و )اغريق( گريک فلسفي

 تحقيق و عتتب و تفکر عدم مولود سستي و اعتباريبي اين علت که است روشن نيز و گردد،مي هاآن مؤلفين نظر اظهار

 .باشدمي هاآن مؤلفين قابل

 

 آقای مستطاب حضرت خدمت عظمت و اهمیت گردد واقع کننده مطالعه آقایان توجه مورد درست نکته این اگر

 نظر از خواه و روحی و دینی یجنبه از خواه سینا ابن از لهمعظم که شخصیتی زیرا فرمود، خواهند ادراک را عالمه

 اختهس محق  مورخین و فالسفه و دانشمندان از هیئتی یعهده از اندداده قرار تحقی  و تتبع مورد فلسفی و علمی

 که تبعت و تحقی  و فلسفی و علمی شرایط تمامی دارای لهمعظم قضاوت و تحلیل و تشریح اسلوب زیرا نیست،

 .اندداده انجام دارد الزم را طوالنی عمر یک زحمات تحمل یک هر در تخصص

  

 است گرفته قرار عالمه آقاي حضرت خاص توجه مورد که بالخصوص ديني يناحيه از سينا ابن يمالحظه ـ 3

 اين صخصو در حال تا که نيست ترديدي گونه هيچ جاي و است گشته لهمعظم نصيب که است اکتشافي ترينمهم

 لرئيسا شيخ ايعقيده صاحب هر يافسانه و سطحي تواريخ روي بلکه و است نيامده عمل به کاملي تحقيقات مبحث

 يخش منيع مقام از نابجا کارهاي يا و خرافي عقايد از بعضي اسناد با گاهي و نموده محسوب خود يعقيده حاميان از را

 بوده عاليقدر متدين فيلسوف يک اشمحيطي عوامل مالحظه با سينا ابن لهمعظم تحقيقات طبق که صورتي در اندکاسته

 اسالم قدسا دين مخالف که اينظريه سينا ابن فلسفي و علمي و شخصي آثار از کتاب اين در دقيق يمطالعه با و است

 نموده انبي آن فروع و اصول و اسالم مطهر شرع تمجيد در که واضحي کلمات بالعکس و کرد. نخواهيم پيدا باشد بوده

 مشوشي تجمال احياناً اگر و بماند، باقي دين الوثقي عروة به شيخ تمسک در ترديدي جاي که است آن از بيشتر است،

 :نمود تصحيح توانمي نگاريممي ذيال که قانوني يک با ببينم هم

 

 اصول هب التزام ميان تفکيک قدرت شودمي مشاهده نوابغ و عاليه افکار اسلوب و مشي در که رواني هايپديده از يکي

 در جداگانه حساب دو اين بر است، گرويده او به قلباً يا و دماغاً که ضروري يعقيده ميان و فنّيه قوانين و موضوعه

 اسلوب يثح از متفکري است ممکن يعني کرد، پيدا توانمي زيادي شواهد داريم دسترس در که فلسفي و علمي تواريخ

 قيدهع آن ارتکاء به و حال عين در بوده مخالف او عقيده با که صورتي در دهد، قرار تصديق مورد را نتايجي فلسفي

 و يدهعق با منافاتي است گرجلوه او به منسوب اشعار از بعضي در که خيام الادري اسلوب مثالً نياورد؛ وارد ايصدمه
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 روشن و واضح ديگران و خود چاپي و خطي کتب در خواه او يمعروفه کلمات و خطب که چنان ندارد او راسخ ايمان

 حقيقي تقيّد از کاشف هاآن تأليفات بلکه حرکات، و افعال که هاييوحدتي و عرفا دسته است يلقب اين از و سازدمي

 بايد هک است عقيده و علمي شيء بين تطابق موجب فکري قدرت گفت توانمي بلي! است، آن آداب و انور شرع به

 و کرد ارانک را تفکيک اين وقوع انتونمي تاريخي نظر از ليکن و گردد مبذول فراوان جديت تطابقي چنين ايجاد در

 ودهنم باره اين در سؤالي مشهور عارف و فيلسوف آشتياني مهدي ميرزا آقا مرحوم از اشتغالم ايام از روزي مخصوصاً

 ردازیپ قریحه و شعرگویی حقیقت در عرفان بمطال اغلب که فرمودند تصريح مرحوم آن و انجاميد طول به بحث و

 .نيست هاگوينده قلبي هعقيد به مربوط و بوده

  

 ابن خود )که باشدمي فالسفه قدماء نظريات تحقيق از ترمشکل سينا ابن فلسفي و علمي مطالب بررسي و تحقيق ـ2

 آن هايتاريکي از ديگري علل و زماني قرب و يوناني کتب هايترجمه محدوديت زيرا است( داده انجام سينا

 سينا بنا فلسفي و علمي مسائل بخواهيم اگر که صورتي در است کاستهمي هاآن فلسفي و علمي مطالب و هاشخصيت

 شد خواهيم اجهمو بيشتري غوامض و اشکاالت با نماييم تحقيق سينا ابن از اسبق فالسفه نظريات به هاآن ارتباط با را

 مطالب هب معرفت با )=( است مساوي سينا ابن فلسفي و علمي شخصيت معرفت گفت: توانمي رياضي لسان به و

 گذردمي شيخ تاريخ از که ساله هزار يمربوطه علمي قضاياي و حوادث )+( اضافه به او از پيش دانشمندان و فالسفه

 .است گذشتگان مطالب از تردقيق مراتب به که سينا ابن خود تحقيقات )+( اضافه به

 روشن اياندازه تا عالمه آقاي حضرت خدمت حقيقت گفتيم، نکته اين در که چه آن در کافي يمالحظه از پس

 .شودمي

  

 از رتجالب گيردمي قرار مطالعه مورد کتاب اين در لهمعظم فکري تراوشات از که مهمي فلسفي و علمي مطالب ـ 3 

 :پردازيممي ذيالً هاآن از بعضي بيان به اختصار نحو به ما و است سابق نکات

  

 نداختها اشتباه به را غربيين از بعضي متاخرين از و ابوالخير ابوسعيد قدماء از که منطق اول شکل دور از جواب (1

 يکنل اندنموده بيان ذلک غير و عنوان اختالف و تفصيل و اجمال قبيل از مفصلي ياجوبه چه اگر مقام اين در است،

 اشند.بمي علمي مناقشه قابل و مخدوش اندآمده بر عهده از خوبي به لهمعظم که چنان اجوبه آن تمامي تحقيق موقع در
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 از خالي و رساتر کنيم،مي درج را آن ذيالً ما و اندفرموده نظر اظهار مقام اين در عالمه آقاي حضرت که اينظريه

 :است مناقشه

 وجود از عاريه تحقيق به علم از عبارت کبري کليت به علم زيرا ندارد، نتيجه به علم بر توقفي ابداً کبري کليت به علم

 موجود ردف به طبيعت آن انطباق به علم از عبارت نتيجه به علم سپس باشدمي خارج به انطباق از مجرد حتي و عدم و

 خارجي جودمو فرد به طبيعت آن انطباق به علم از عبارت نتيحه به علم يعني نتيجه ناحيه از تنها توقف پس خارجي

 علماي از وابج اين و است، کبري کليت به علم بر متوقف که است نتيجه به علم يعني نتيجه ناحيه از تنها توقف پس

 فرق ايجنت در را جواب اين به شبيه که مذکور، محقق مگر است نبوده معروف ( سره نائيني)قدس محقق از غير گذشته

 مشاجرات و احثاتمب از نيازبي حقيقيه قضاياي تحقيق که جا آن از و اندشده متذکر خارجيه و حقيقيه قضاياي ميان

 .اندفرموده طرف بر را دور اشکال مباحثات اين به احتياج بدون عالمه آقاي حضرت جواب لذا نيست،

 

 لماتک مطاوي از کافي هايجواب اندنموده هاغربي از بعضي از منطق بودن فايدهبي به راجع که اشکاالتي چنين هم و

 صور به کالاش مالک هااين که: است آن گشته متشکلين گونه اين گيرندام که عجيبي غفلت و دريافت توانمي لهمعظم

 ندارد يکار خارجيه مواد تصحيح با هرگز نيز رياضيات که صورتي در دانندنمي شامل رياضيات به را منطق اشکال و

 مانز از که جاست اين از و واقع، کننده ايجاد نه است واقع بيان متکفل موضوعه اصول روي منطق مانند هم علم اين و

 هم با علم ود آن ارتباط و خويشاوندي اکتشاف و رياضيات با منطق ترکيب در شاياني جديت طرف، اين به «ليبنتز»

 .نمايندمي

  

 عالمه آقاي حضرت تتبع و تحقيق و ذلک، غير و اقسام و حقيقت حيث از تصديق و تصور و علم غامضه مسائل (2

 .قرارداد اخير قرن در علمي شاهکارهاي از توانمي مبحث، اين در را

  

 هک ديرگاهيست از و رود،مي شمار به فلسفه عظيمه مشکالت از شک بدون که ماهيت يا وجود اصالت يمسئله (3

 مباحث ساير مانند بحث اين است،در آورده فراهم را هاآن شکنجه موجبات و نموده مشغول خود به را فالسفه افکار

 عظمت جود،و اصالت دعواي اثبات در مثالً است؛ کرده پيدا برتري استدالل نيروي و قدرت به هاگوينده عظمت فلسفي
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 وجود اصالت دليل ترينمهم هاوجودي زعم به که خارجي وجود و ذهني وجود ميان فرق از بيشتر صدرالمتألهين

 شاهراه هگویند و هاگفته از تأثیر بدون عالمه آقای حضرت فکری قدرت مبحث این در .است شده واقع مؤثر باشد،مي

 تأثر و تأثیر )مبدئیت را منصب این و آورده پایین به پرستش کرسی از را وجود اصالت و نموده طی را خود علمی

 خودشان دعوای عکس بر شاهد بهترین گاهی و مردود را مخالفین ادله و دانسته ماهیت آن از احکام( و آثار منشأ و

 اصالت با مبارزه اگر و بشود، خارجي و ذهني وجود ميان فرق دليل به مراجعه قرارداده لهظممع خود دعوای دلیل و

 حيث از مبارزه اين که حالي در شد،مي داده تشخيص ضروري بود طريقه اين فاسده لوازم برداشتن براي وجود

 .است گرفته قرار که هاستآن لوازم بودن مردود آن ينتيجه و هاوجودي يادله نمودن کن ريشه و برانداختن

  

 تريناهميت با و دشوارترين شودمي شروع سوم مجلد از که ممکن و حادث ارتباط و کثرت و وحدت مباحث (2

 يلتشک را الهيات در مختلفه عقايد انشعاب مرکزي هسته که است مباحثي همان اين باشد.مي الهي حکمت مسائل

 با و گرفته عهده به را اثبات اصلي نيروي ذوقي و شعري استدالالت مباحث اين در دانيممي که چنان و دهدمي

 باسلو اين که جا آن از و دهدمي ارائه چوبين و پايهبي را عقلي استدالالت ترينمحکم نفس، خالقانه تجسيمات

 يهپاي بر اعتماد بدون و بوده افکار موافق دارد،مي بر نفس مقابل از را قيود گونه هر و نفوس آيند خوش عرفاني

 خود تأليف در مسلک اين آيندي خوش براي ديگري علت جانباين است. نموده اذهان تحميل را خود محکمي

 .ايمنموده بيان ـ( جهان ـ انسان )ارتباط

 و هاجامی و هاالدینمحی و داده انجام را تدقی  و تحقی  و تتبع غایت عالمه آقای حضرت مبحث این در خالصه

 وحدت و موجود وحدت مسلک بر را ضربت آخرین مبالغه بدون و آورده پایین پرستش مقام از را متألهینصدرال

 مقام رد له،معظم حقیقیه انتقادات از پس کسی اگر که کنیممی گمان چنین ما و آورده، وارد مخصوصش( )قسم وجود

 از ایشمه بیان صدد در که جانباین داد، دخواه انجام بلبل و گل شعر عدد چند با ناچار، درآید مسلک آن اثبات

 فلسفی بکت از غیر )تقریباً( غربی عرفان و فلسفه کتاب هزار چهار مطالعه از پس ام برآمده کتاب این مطالب اهمیت

 الغهمب بدون و دیده منحصر ام،نموده مشاهده مبحث این در لهمعظم از که فلسفی و علمی مشی این شرقی عرفانی و

 .دهممی مبحث این تحقیقات در لهمعظم انفراد هب گواهی
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 و ايمدهدا تذکر که مبحث چند اين بالخصوص دوره اين تمامي کامل دقت با که است اين کنندگان تقريظ تقاضاي 

 انبيا طريق بر خدمت ترينمهم که را عالمه آقاي حضرت نظيربي خدمت فرموده، مطالعه را اخير مبحث اين بالخصوص

 جزی: بخوانند را دعا اين حقير اين با نموده، ادراک است اجمعين عليهم اهلل سالم عصمت بيت اهل و رسل و

 .الجزاء خیر العلم و االسالم عن العالمة اهلل

  

 از غير کيمسل به التزام بدون که بفرماييد کمونه ابن غيرمعروفه و معروفه شبهات از اياجوبه در کاملي دقت سپس (3

 حل ار الينحل به شبيه هاعويصه بلکه اشکاالت آن و آمده بر کامل يعهده از لهمعظم عصمت خاندان مستقيم صراط

 .اندفرموده برطرف و فصل و

  

 ترينمهم ،تحقيق و نفي و اثبات حيث از خواه و نظريات و آراء تتبع حيث از خواه صانع اثبات اطراف در که مباحثي (1

 از مقداري بود اين نمود، خواهيد ادراک را عالمه آقاي حضرت آميزنبوغ ابتکار کامل، توجه با و بوده پُرفايده مباحث

 دين و اخالق و کمال و فضل مقام اما دادم، انجام بضاعتيبي کمال با جانباين که عالمه آقاي تأليف اهميت بيان

 :نمکمي ختم را کالمم بيت ناي مضمون تطبيق با و داد توضيح سطر چند اين با تواننمي را عالمه آقاي حضرت

 واحد فی العالم یجمع ان      بمستنکر اهلل علی لیس

  

 (1) . بدارد دايمي تشيع عالم بر را الشأن عظيم ينابغه اين وجود متعال خداوند

 

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

 ها: نوشت پی
 

 )ارتباط تابک صاحب و توانا نویسنده و متفکر دانشمند تبریزی، جعفری تقی محمد شیخ آقا آقای المسلمین و االسالم حجت حضرتـ 5

 کتابی و است یافته نگارش ماده، یدرباره جهان ی فالسفه تمام نظریات و ماده حقیقت کشف در کتاب این که هستند ـ( جهان ـ انسان

 نآ عربی و گرفت قرار کشور فاضله یطبقه قبالاست مورد که شد، چاپ تهران در فارسی به جلد 2 در کتاب این باشد. می نظیر بی

 .شود می چاپ عراق در زودی به
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 سینا بوعلی حکمت

 «سمنانی حائری عالمه»

    

 خاصّه و عامّه الهیات کتاب

 ـ موجودات تقسيم در اول فصل فصل، چند متضمن آن به مربوطه مهمات و وجود در اول باب باب؛ چند بر مشتمل  

 ستا سودمند بسيار منتهي و مبتدي براي موجودات اقسام اکثر يا جميع به مالياج ياحاطه که بدان المقدمه باب من

 براي ار روشن افکار و کندمي باز شبهات به غيرمشوب وجداني با را تفکر راه هم نويسندگان و متفکرين براي از و

 بیتاهل علوم از ايمايه که کساني و کاهدمي را تقليد حس و سازدمي آماده خود سابقه اجماليه ادراکات بر اعتماد

 دفع و تأويل بدون اسالم و قرآن مسلمه اصول و السالم( ایشان)علیهم معارف و عقاید تایید برای دارند رسالت

 فالسفه قعقعه از و نمايدمي مجهز علمي مضايق با شدن رو به رو و جنگ ميدان در ورود از پيش مخالفين شبهات

 تأويل به مبادرت و نروند باطل امر شهرت تأثير تحت و نشوند گيرغافل تا نموده تمرين را خود وجدان و هراسندنمي

 ننمايند؛ قضاوت متشابه آيات در خودسرانه تطبيقات به و مسلمه ماثورات و محکمه آيات

 «.التأویل باب فتح االلحاد اول المجلسی العالمة قال»

 

 کتاب در اصفهاني فاضل چه آن طبق را حکما طريقه ثانياً موجودات، اقسام در را متکلمين طريقه اوالً، ما اينک

 .نماييممي ياد نموده تنظيم  «العقائد تجرید شرح فی القواعد تسدید»

 آن بر دهگردي بحراني جمهور ابي ابن المحدثين فيلسوف تحسين مورد که فضال بعض از را ديگري يطريقه ثالثاً 

 .آزماييممي را وجدان و تمرين را فکر و شده متذکر را الزمه نکات بعض الهاللين بين ضمناً افزاييممي

  

 موجودات تقسیم در متکلمین طریقه(5

 .است محدث دارد، اول که موجودي آن و است قديم نيست، ابتدايي و اول وجودش براي که موجودي آن  
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 اراده و ادراک و حيات و علم و قدرت از؛ است عبارت اشاعره نزد او يگانههشت صفات و است تعالي خداي قديم 

 ثمانيه، يقدما به است معروف و پنداشتند ذات بر زائد را حقايق اين) است مؤلف از الهاللين بين  کالم و بصر و سمع و

 و هدانست ذات عين  کماالت حقايق همه السالم عليهم رسالت بيتاهل عقايد مطابق متکلمين و حکما محققين لکن

 جميع هب توصيف و حمل مستحق هانفس به ايکماليه صفت هر از نظر قطع با ذات نفس چه رسيده هتبدا حدّ به امروز

  .است کماالت حقايق

 نفسي کالم هر است مبني پس افعال، نه صفات از کالم شمردن اما باشد کماالت فاقد آيد الزم ذات يمرتبه در وگرنه

 که چنان باشد کالم منشا و ذات عين کماالت از خاص حقيقتي يک نيست مانعي بلي پيوسته وضوع به بطالنش که

 السالم( قالوا)علیهم کما و المسیح اسمه بکلمه تعالی قال کما» هستند تامه کلمات کامله تامه موجودات از حقايقي

 تکماال از باشد حقايقي است جايز است خارجي الوجود ممکن چه آن از غير تامه کلمات پس«التامات الکلمات نحن

 عبارت به و باشد نفسانيه کماليه قواي از کامله قدسيه نفوس در و بوده سبحانه باري ذات عين وابسط اعلي نحو به که

 مايدن حاصل خارجي دوجو سپس کتبي و لفظي وجود گاه آن معهوده، خارجيه خصوصيات از مجرد باشد کالمي ديگر

 لمتک اهلل ان» :آمده چنين معصوميه ماثورات در که چنان باشد، کالم حقيقت همان حقيقتش و گردد مجسم جوهري و

 نفسي کالم در را نزاع توانمي راه اين از و «بالروح النور ذلک مزج حاثم و فجعلها باخری تکلم اثم نور فجعلها بکلمه

 يک داراي معني و لفظاً که حافظه خزانه در محفوظات به شود تفسير نفسي کالم است ممکن و دانست لفظي نزاع

 يهلفظ کلمات طبق که ذهنيه قضاياي است قبيل اين از و خارجيه شروط و احوال از مجرد است، خاصي جمعي وحدت

 ياتيکل البته کالم و کلمه الفاظ چه گردد، مجرد نحوي به متحد معني و لفظ و مدلول و دليل و شودمي منعقد ذهن در

 خداماست وسيله به نفس که فعاليتي توانمي و دارد خيال در هاييصورت شخصيه هايصورت که چنان عقل در دارد

 نمايد، کالم و کلمه کليات در آالت بدون را فعاليت همين کند،مي صوت و کالم ايجاد در انفاس تقطيع و آالت

 و هوا و صوت چه  «یسمع بنداء ال و یقرع بصوت ال» :فرمود «کن»کلمه به راجع السالم( امير)عليه حضرت که چنان

 شوديم نوشته هوا در که است کتابي کالم الحقيقه في بلکه است، خارج کالم حقيقت اصل از آن مانند و مسموعيت

 و ستا لحمصط تصديق و تصور از غير و شودمي آشکار نفس حديث معناي دقيقه اين از و شودمي مسموع که وجهي

 تاس تجويز قابل خود مداليل بر مجرده کليات آن داللت حفظ با آن اجزاء و کالم مجموع براي عقلي وجود بالجمله

 که ارجيهخ مرکبات به نسبت ديگر غرض سياقت در اسفار النفس علم در است صدرالمتالهين سخن معني اين مويد و
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 رغی عقلیه صوره فهو العقلی الوجود اما و قال دارد هم عقلي ءاعضا خارجيه، اعضاء نظير مثالً خارجي انسان گويد

 بین کالمشتر العقلی کاالنسان التعین بشرط ال مطلقه اخذت اذا علیها الصدق و الکثره بین االشتراک عن ممتنعه

 علی العقلیه عضاءاال جمیع و العقلیه الرجل و العقلیه الید و العقلی البصر و العقلی کالسمع العقلیه ائه اجز کذا و کثیرین

 ذامعان یکون قد العقلی الواحد فان الوجود بحسب العقلیه الصور تلک بساطة کثرتها فی ینا ال وجه

 .انتهی الوجود متحدة المفهوم متخالفة کثیره

  

  موجودات اقسام 

 در نفس اليتفع در گفتيم ما چه آن اضافه به نمود تصوير کليه عقليه اجزاء با کلي عقلي کالم توانمي قياس بدين و 

 از سابع موقف در نيز و فاغتنم( است لسان و انفاس و هوا اعانت به لفظي کالم ايجاد در فعاليتش مانند صور اين ايجاد

 است جرح عنايم به کلم از مشتق زيرا مؤثر نفساني است صفتي مصدر تکلم گويد متکلم مفهوم تحصيل و کالم فصل

 است، کلممت به قائم گويد يا خواسته را متکلميت است، متکلم صفت کالم گويد که کس آن و است اعالم آن فايده و

 هب قائم چه آن کالم از است کالم موجد متکلم گويد يا موضوع، به عرض قيام نه اوست. مقصود فاعل به فعل قيام

 با کتاب نيتمبا مانند متکلم با مباين گرنه و ساکن هواي به قائم نه خواسته، الست متکلم جوفي هواء حرکت به تنفس

 شکافته، ار ممکنات اسماع که کالمي نخستين و تکلم نه است تصوير و کتابت اين و بود خواهد نقاش با نقش و کاتب

 تهش و بيست حسب به است کالم اقسام باشد مي عالم در چه هر و يافته ظهور بدان عالم و است وجوديه کن کلمه

 حرف شته و بيست تقاطع مطابق است قمر منازل بعدد که است مؤلف از الهاللين )بين است رحماني انفاس در منزلش

 جودو مراتب از مرتبه هشت و بيست که است رحماني انفاس تقاطع از حاصل هم وجوديه کلمات چه انساني انفاس در

 :از است عبارت که است منبسط

 ستا وجودي را لفظ و گانه نه اعراض مقوالت و مثال المع و ثلثه مواليد و اربعه ارکان و تسعه افالک و نفس و عقل

 کلمات خالف به است، له موضوع و لفظ مدلول که است ذهني معناي که اوست با وضعي ثانوي وجودي که خارجي

 داللت لقبي از که عينيه موجودات بر ذهنيه صور داللت خالف به و است بالطبع خود مدلوالت بر داللتش که وجوديه

 هک است مصاحب مدلول وجود با دليل وجود و مقصودات بر داللت همانا کالم مالک باالخره و است مصداق رب مفهوم

 .است مدلول معناي خصوصيت شهود و حضور سبب
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 منضمات و ندنيست فاقد را کالم حقيقت مالک يافته، ظهور رحماني تنفس از و اندالهيه کلمات که عينيه وجودات بنابراين

 باعرا و اعالم موکدات از که بودن صوت مانند ندارد، تکلم و کالم مالک در مدخليتي است لفظي کالم در که ديگر

 صدر از بيان اين که دانست بايد و منظومه شرح در مقام اين در سبزواري حکيم کالم است اين باشدمي الضمير عمافي

 کلمه و کالم دايره که است مجيد قرآن و وتنب مشکات از مقتبس تکلم مالک و کالم حقيقت در عرفا و سبزواري و

 که است عصمت بيتاهل بيانات خصايص از معني اين بالجمله و شده داده توسعه وجوديه تامه کلمات به آن در

 مسموع فظيل کالم با منافي معني اين و داده آن پيرامون در تحقيق داد و ساخته منتسب عرفا بعضي به صدرالمتألهين

 .نيست الهي

  

 مذکور ثمانیه صفات از ادراك صفت در مؤلف تحقیق

 و مسموعات به شهودي علم به ادراک ارجاع و بصر و سمع مانند؛ است مسلمين اتفاق مورد پس ادراک، صفت اما و 

 هن  بصر به را علم اشراق شيخ ارجاع با مبصرات و مسموعات به علم به بصر و سمع ارجاع چنين هم و مبصرات

 (.1) همانا ادراک چه است تحقيق خالف مؤلف نزد بالعکس،

 

 هب رسيدن معناي از و است رسيدن فرياد به و دادن پناه و نشدن فوت او از چيزي و ايشي به رسيدن و بودن واجد

 علم ينب است خاصي نسبت بلکه نيست، علم مهيت نفسه به ادراک گرنه و شده اخذ فهم و علم معناي به ادراک ايشي

 تاس بالعکس يا عالم نزد معلوم حضور و معلوم بر علم وقوع و معلوم به عالم و علم رسيدن از عبارت نآ و معلوم و

 هالقدر و المعلوم علی منه العلم وقع المقدور و المعلوم وجد فاذا ذاته القدره و ذاته العلم» است معصومه ماثوارت در و

 .باشدمي علم اصل از غير علم، يا عالم بودن مدرک پس «المقدور علی

 المع نفس نزد حاضر حصولي علم در حتي معلومي هر و اوست به متعلق و معلوم به اصل و عملي هر که است درست

 ايشي صورت توسط عدم همانا حضوري علم مالک و نيست غايب و وي نزد است حاضر حاصله صورت زيرا است،

 ستا خارجي معلوم صورت توسط به که حصولي علم خالف به است مستقيم شهود از عبارت که آن به علم در است

 عاليت حق بودن مدرک بايد بنابراين است. علم هو حيث من علم مهيت اصل از غير حضور و تعلق و وصول اين لکن
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 علي)عليه قال کنتم اینما معکم هو» و دانست واحد نسبت به متأخري و متقدم هر به او احاطه و معيت معناي به را

 دارينگاه معناي که است مناسب بلکه ندارد مانعي و «غیرک یجمعهما ال و المستصحب انت و الخلیفه تان» (:السالم

 .تنيس مدرک از معاني اين جمع در بهتر لفظي و باشد شده تشريب ادراک در فريادرسي و دهيپناه و بانينگاه و

  

 بصر و سمع در مؤلف تحقیق 

 راجع علم به يا ديگري به يک هيچ و علم از خاص است نوعي کدام هر که است آن تحقيق پس بصر و سمع اما و

 ملموسات و مذوقات و مشمومات به علمش چون و است آلت بدون و انفعال بدون تعالي واجب در االمر غایة نيست

 سه يبرا از و آلت و انفعال بدون هم آن است لمسي و ذوقي و شمي حس از ترقوي و شديدتر متناهيه غير مراتب به

 و قاتمشت اطالق نيست صحيح لذا نيست، معيت احاطه و حضور و علم مانند اليق لفظي سبحانه او حق در حقيقت

 مذوقات و مشمومات به علم به راجع يا است تعبدي توقيفي فقط که آن نه سبحانه او به احساسات اين افعال و اسباب

 .دالوجو ممکن که است خبيريت و آگاهي و علم از انواعي و انحاء بلکه کردند گمان جمعي که چنان است ملموسات و

  

 موجودات اقسام 

 و ذائق و المس اطالق از منع پس کندمي احساس انفعال و تأثر با ماديه آالت يوسيله به را ضعيفي بسيار مرتبه يک

 حقايقي قيقي،ح علم بالجمله و گفتند ديگران که است تعبدي و توقيفي فقط که آن نه است، عقلي تعالي واجب بر شام

 مانند و بصر و سمع در ما و است اهلل ذات عين و است کماالت از مقومه خصوصيات همان با کدام هر که دارد متنوع

 از سابقهيب فوائدي با را مقام شبهات جميع و پرداختيم «البصیر السمیع الی البصیر خیر»  نام به ايمفرده رساله هاآن

 معتزله قدماي مذهب و است( موجود مؤلف نزد و تبريز و ايران و عراق و مصر در آن مخطوطه سخن و برآورديم بن

 .است تعالي واجب فقط ايشان نزد قديم پس معدوم، نه است موجود نه تعالي اهلل صفات که است آن

 حوادث اقسام به متکلمین یطريقه به موجودات اقسام به بازگشت 

 وير از عالم حدوث بر مليين اجتماع و بداهت مقابل در ايشبهه که است ديگري مسئله قديم، معلول به قول لکن)

 ربط فی القویم الدین» کتاب در مولف و ندارد صفات به ربطي و است فيض انقطاع و معلول از علت تخلف امتناع

 متحيز يا محدث و ه(شد اشارت بدان هم حاضر کتاب در و کرده کن ريشه عديده وجوه به را آن «بالقدیم الحادث
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 اين متکلمين اکثر و است متحيز در حال نه و متحيز نه يا و است عرض دوم و جوهر اول و متحيز در حال يا است

 ستلزمم اين و است مخالف آن غير در که آن با باشد آن در وي شريک تعالي باري آيد الزم زيرا دانستند، محال را قسم

 .نيست ترکيب مقتضي سلب در خصوصاً عوارض در اشتراک که اين به شده رد دليل اين و است ترکيب

   

 غیرها و زمان و مکان به نسبت مجردات در مؤلف تحقیق

 و زمان و مکان فوق بلکه متحيز، در حال نه و است متحيز نه که آن با مجردات که است آن مؤلف نظر به تحقيق)

 تا يتثانو و اوليت به وجهي به بلکه محاطيت و معلوليت و بامکان است محدود الوصف مع است، زمانيات و مکانيات

 سبوقيتم به بلکه مبدأ به وجودي انتهاء به و غيري وجوب به و اشراق مذاق به بيشتر يا است فعال عقل که عاشريت

 است موجودي هر حقيقي حدوث تحقيق در ما نظريه چه آن بنابراين موهوم نه غيرمتکمم بسيط واقعي صريع عدم به

 رايب زمينه بدهد،لکن فاصله تشکيل که اين بدون است مفارقات ساير و اول ساير وجود ازليت عدم با مساوق که

 تمجردا فوق بلکه است غيرها و جهت و زمان و مکان و حيز فوق تنها نه سبحانه الوجود واجب و است ديگر مبدعات

 را تترتبا و فواصل جميع که ايواحده نسبت به وجود عالم آخرو اول به معنوي قرب و معيت با له بماالنهايت است

 عهس مرجعش که است اتم و اعلي ديگري نحوه متحيز در سبحانه او حلول عدم و تحيز عدم ينحوه پس کندمي طرد

 آن از ناقص است اعتباري هم سلبي و سلبي نه است وجودي معنايي اين و است تجرد شدت و احاطه و وجودي

 .است اويتوهم يوصف ان يمکن او يوصف ما کل بر تعالي و علو که وجوديه حقيقت

 براي و دهيم عهتوس را حيز معناي توانيممي شويم تردقيق اگر و نيايد الزم معني اين در تعالي باري با شرکتي هيچ پس

 ادهد نسبت قييناشرا به که مجردي بعد معناي به نه نماييم، ابتکار )حيزها( احياز احوال از مجرد چيزي هم مجردات

 دانند زمتحي بعدي چنين در اجزايش اعماق تمام به را متمکن جسم گويندمي و دارد سابقه شيخ کالم در که آنه با شده

 چه آن و است جايز مجرد بعد در مادي بعد تداخل زيرا دادند قرار است متمکن جسم بعد که مادي بعد مکان را آن و

 رد شيخ و طبيعي جسم در مفروضه مشهوده ابعاد معناي به نه چنينهم و است نماديي بعدين (2) تداخل است ممنوع

 ان قال من منهم و»  نمود نقل عبارت بدين مکان وجود مثبتين از اقوال ضمن در ابعاد به را مکان تفسير شفا طبعيات

 (2) « االجسام علیها یتعاقب ثابته مقطوره ابعاداً للماء الحاوی االناء غایات بین ان فقال االبعاد هو المکان
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 نا یحکمون کلهم الناس فان البدیهه علیه مفطور بل مشهور هذا ان قالوا الی االمر بهم بلغ و االناء فی المحصوره»

 که مجردي بعد و «انتهی بعینه البعد ذلک فی الهواء یحصل و یفارق و یزول الماء ان و االناء اطراف بین فیما الماء

 شام متناوهاً منظومه شرح در سبزواري کالم اسلوب و است او در مشهوره ابعاد که است مجردي فضاء گويد، اشراقي

 و شود يدهفهم تفسير اصل در اي قول نقل در خلط بدوي نظر به است ممکن و باشدمي مبهم بعد دو اين بين تمييز در

 گرا گويد سطوح اصحاب مقابل در ابعاد اصحاب قول از شيخ که چنان مجرد نه است فطريات از مشهوري بعد ظاهراً

 پس گر،دي سطحي سوي به سطحي مفارقت از باشد عبارت حرکت آيد، الزم چيزي سطح با مالقي باشد سطحي مکان

 بايد کند مفارقت ديگر سطح به سطحي از سنگ آن و نمايد تبديل و عبور وي بر آب و ايستاده آب در مثالً که سنگي

 آن مفروض و باشد مکانش مالزم بايد باشد ساکن اگر چه باشد، متحرک سنگ آن است سطح که مکانش تبدل به

 و ابتث نهعي به دائماً و است او شاغل که باشد بعدي بايستي مکان پس شده جدا است او مکان که سطحي از که است

 جسم يتکم و حجم با مساوي بايد پس سطح به نه است او کميت و حجم به مکان در جسم بودن نيز و است غيرمتبدل

 اشدب گانه سه اقطار داراي بايد هم مکان پس است، قطر سه داراي ممکن نيز و بود نخواهد بعد جز اين و باشد متمکن

 .انتهي سطح نه است بعد همانا اين و

  

 اکثر به که چنان شود توهم بعد از که موهومي امر معناي به نه چنينهم و نيست مجرد بعدي بر اجتماعات اين يمبنا و

 که مادي عالم و مفارقات بين است واقع که مثال عالم نظير بعدي معناي به نه چنينهم و شده داده نسبت متکلمين

 که ايتبهمر در کند ابداع را ديگري مجرد عقل اعلي، مبدأ اگر که معني اين به بلکه العالمين. بين متوسط است بعدي

 .بود خواهد المرسلين بين شده فرض اول که عقلي باشد، اول عقل مرتبه بر مقدم
 

 ابداع يامرتبه است جايز ايمرتبه دو هر بين ما چنينهم شود. مي سومين مرتبه دوم عقل مرتبه و دوم او مرتبه يعني

 شکافي هب محتاج متصل جسم دو بين ديگر جسم ايجاد که نيست اجسام اتصال مانند مجردات مراتب اتصال زيرا شود،

 مبدأ بين واسطه که مرتبه اولين در مجردي تحقيق از ممتنع که دارد واقعيتي يک همانا معني همين و بگيرد جا تا باشد

 و مجردات ابداع از مانعي هيچ اول جانب از بالجمله و بود نخواهد است، هکذا و دوم و اول عقل بين يا اول عقل و

 از تعالي واجب ازليت لکن نيست، محروم واجب معيت از اگرچه مثالً عقول چه نيست، عشر عقول از غير ديگر عقول

 نم،اغت و فافهم شود فرض واجب ازليت دوش به دوش چيزي نيست ممکن و له نهایةماال الی گذردمي اول مجرد مرتبه
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 ودخ معني همين معلوم مقام له اال منا ما که است خويش مرتبه مالزم چون اول عقل حتي عقلي هر گفت توانمي بلکه

 با معيت با حسيه اشاره صحت به مشروط معاني واقعيت چه کميت و امتداد بدون فراغو بدون است او مجرد جايگاه

 معنايي او جودو مرتبه شود گرفته عقل اگر ييعن نيست، هم مثالي بعد يا مجرد بعد داراي حتي نيست، بالفعل موجودي

 در عقل آن و خويش وجود مرتبه از عقل اين پس شود، او وجود عين مرتبه معناي به شد موجود چون و واقعي است

 مينه الدرجات رفيع معاني از يکي و است واقعيت داراي مراتب صاحبان تحقق بدون ازلي مراتب اين و خود مرتبه

 .است
 

 

 تبهمر او براي تواننمي و است او به محاط واقعيتي هر و هست هم معني اين فوق سبحانه الوجود واجب که اين طرفه

 يمقارنت و ندي و حدي گونه هيچ که است اين سرّش و است ظاهر تعالي بحمداله دارد که غموضي با اين و شد قائل

 وحده او جز که کرده مستهلک چنان را رياعتبا هر و فرض هر و ايشي هر معني زيرا نيست او محيط ذات براي

 که مفارقات و مجردات خالف به فناء مالحظه بدون صرف فناء و شهود مشاهده باعدم هم آن نمود شهود نتوان وحده

 وجوديم اگر ديگر اعتبار به و است همين االجهه لک ها شيئي کل معاني از يکي و اندمرتبه و حد و فقر پا تا سر باز

 .نشود واقع خدا نزد و خدا بر جز بگذرد وجود عالم تمامت از که کنيم فرض را
 

 

 احاطه است کافي تعبير اين در و «اهلل علی لهبط السفلی االرض ماوراء الی حبل ثوادلی» :فرمود معصوم که است اين

 ازليت از متاخر و دارد االمري نفس معنوي جايگاه طوالً و عرضاً عوالم از شود فرض هرچه که او وجوديه وسعه

 هر رايب مضاف بسيط واقعي سابق صريح عدم که شديم موفق وسيله همين به و است االبداع ممکن و است او النهايي

 و هل نهايه ال ما الي است باقي ازالً اهلل ذات چه باشد؛ عالم براي حقيقي حدوث تا نماييم. ادراک عقول حتي موجودي

 سپ است، خويش صريح عدم به مسبوق باالخره کند. حاصل مرتبه اشوجوديه ازليه سعه عرض در نتواند چيز هيچ

 اگفتهن فافهم. فيض امساک نه است تخلف نه پس است محفوظ او با معيت باز چون و قديم نه حقيقتاً، است حادث

 يکل طور به را مکان وجود از بحث سخن آغاز در نظر همين به شيخ و مکانند وجود منکر بسياري جماعت که نماند

 نه؟ يا دارد وجود آيا باشد چه هر جوهرش و مهيت و حقيقت يعني کند، مي عنوان

 و مقامي و جايگاهي مکان وجود نافين که است آن مؤلف حدس و کند مي نقل را اقوال آن مهيت تعيين در سپس 

 و دندش مکان وجود رمنک کلي به لذا نکردند، تصور خدا جز يغييري ال يتبدل ال بسيط فعليت و محيطي و حاوي

 ريحيص اختيار و فرمود نقض را گروهي هر احتجاجات تمامت هم شيخ پنداشتند، غلط را حقيقت مهيت از جستجوي
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 ميجس هر اقتصاد و استحقاق در نيز و نموده اثبات را جهت وضع و شکل و مکان لزوم اشارات در و نداد نشان شفا در

 را اصخ مکان جسم طبيعي اقتضاء در تشکيکي گاه آن داده، سخن داد و معين را وضع و شکل و معين مکان بالطبع

 و مفطور عدب مستلزم غالباً لکن ننموده صريحاً مکان براي معيني تفسير بر مبتني را باب مسائل و داده پاسخ و فرموده

 .سازدمي حاوي سطح با گاهي

  

 آید؟می بر محاکمات بیانات از که چنان

 من لشک ال و وضع او موضع له یکون ان یلزم لیس الجسم تقول لعلک و تنبیه و هم و» :دگوي ثاني نمط در شيخ

 عرییت ال خارجه اسباب من له اتف  او محدثه من حدوثه ابتدا فی له اتف  االجسام من جسم یکون ان یجوز بل ذاته

 خریاال مکان دون بطباعها تصامخ مکانها بصیر ان مدره لکل یعرض کما به اولی صادر شکل او وضع ایاه تاورها من

 ال هاب یختص جزئی طبیعی مکان من احوالها اختالف مع ینفک ال ثم ذاتها من بمعونه کان ان و ذاتها غیر بسبب

 فقد ئیکلش ان اوال تعلم ان یحب لکنک الشکل فی الکالم کذلک و مطلقا المکان فیه نحن فیما فکذلک استحقاقا

 وصع زمهیل هل انظر و کذلک جسم کل فافرض وجوده او لمهیته المقومه الغیر لغریبها ح  اللوا عن مبرئا فرضه یمکن

 داعاول طبیعه من ما بوجه االالستحقاق مکان دون بمکان الحدوث عند الجسم ذات یخص لن فانه المحدث اما و وشکل

 الغیر ح  اللوا حدا فهو االستحقاق غیر غریب لداع کان ان و ذلک فذلک الستحقاق کان ان و اتفاق او مخصص

 اسباب الی یستند االتفاق ان لعلم و غریب ح  ال فاالتفاق اتفاقا کان ان و الجسم عن تفصیناها )نفضنا( قد و المقومه

 .«غریبه

  

 جسم براي شکل و وضع و مکان لزوم که اين خواجه شرح خالصه محاکمات صاحب تقرير به همي و سؤال حاصل

 ارجيهخ اسباب به مستند چرا يا نباشد؟ اجسام محدث تخصيص به مستند چرا است، ممنوع طبيعي استحقاق روي از

 زا شکلش يا وضع يا مکان است جايز زمين( از فصلبي جزئي )چون جسم جزء که طور همان زيرا نباشد؟ اتفاقيه

 از چون ريگي يا کلوخي که چنان باشد، چنين است جايز جسم کل چنانهم طبعش، حسب بر نه باشد اتفاق روي

 .ستا االتفاق باب من بلکه نيست، طبعش اقتضاي به اين و شود واقع امکنه از مکاني يک در البته شود جدا زمين
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 وضع و شکل و مکان اگر که آن جواب حاصل و باشد؟ االتفاق باب من هم زميني مکان که آن از دارد مانع چه پس

 و مکان تحقمس و مستلزم بالذات کنيم فرض معري لواحق همه از را جسم اگر بايد طبيعي استحقاق به نه باشد اتفاقي

 االمر غایة االطالق علي را شکل و وضع و مکان اقتضاي و استحقاق به کند حکم عقل که آن حال و نباشد شکلي و وضع

 باقي ايد،ين ميان در ناقلي سبب تا که باشد خارجي سبب و داعي يا اتفاق به است ممکن معين موضعي به اختصاص

 عنيي فرض اين با لکن باشد، مکان آن به الحدوث بعد جسم اولويت روي از است ممکن بقا اين او، محل آن بر ماندمي

 و خواجه از است توهم اين جواب خالصه اين کند، ذاتي طبيعي استحقاق به حکم عقل لواحق جمع از تجريد فرض

 مؤلف ـ محاکمات

  

 :است این آمده شفا طبعیات در شیخ نسخ طب  مکان در که اقوالی و

 جزاءا ساير نه اسفل جسم از اعالي سطح فقط يا است اسفل جسم که آن ميان ترديد با است چيزي مقر که امري (1

  .جسم
 

 اکثر و نباشد او بر مستقر اگر است چيزي او در هرچه بالجمله و ساکنانش و خانه يا شراب و ظرف چون حاوي(2

 را زمين و آسمان و دانند مکان در نافذ را سهم ايشان جمهور چه است يشعر ال حيث من چه اگر خواهند را معني اين

 چيزي که اين مثل يافتند اوصافي دوم معناي براي حکما و پنداشتند مکان در مستقر کردند فهم را عالم صورت که آنان

 .نمايد ودخ سوي به مستقالت قبول و نگيرد فرا را يگرد چيز چيز، آن با و نمايد حرکت به مفارقت او از و باشد او در

 .است تعاقب قابل هيولي چه است هيوال مکان گويند بعضي (3

 سير در ايمقدمه از ناشي قول دو اين و است محدد حاوي اولين صورت زيرا است صورت مکان گويند بعضي (2

 .فرمود ياد را آن شيخ که شده افکارشان

 بتعاق اناء در محصوره اجسام و است ثابت و مفطور آب حاوي اناء غايات ميان که است ابعاد مکان گويند جمعي (3

 هک است جمله همين دنبال پس موحده بفاء اما و اقطار داراي يعني است مثناة بقاف جا اين در مقطور لفظ و نمايند

 .البدیهه علیه مفطور بل مشهور هذا گفتند

 

 .او به هکنند پر لحوق حين مگر بماند باقي خالي است محال و باشد مملو بايد گويند ابعاد به بعضي قائلين از (1
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 .خالءند اصحاب ايشان و شود پر گاهي خالي، گاهي بعد است جايز گويند بعضي (2

 

 که يزيچ نخستين و دانند جسم را شئي گويا است ايالشي بلکه نيست بعد خالء گويند خالء به قائلين بعضي (2

 مجس در و نيست، جسم چه آن پنداشتند ابتدايي عاميانه گمان به و است هواء همانا انداخته خيال در و خال اعتقاد

 اي شيال پس نيست جسم گرنه و باشد بصر حس به محسوس بايد موجود جسم کردند گمان و نيست موجود نيست

 لکهب هست چيزي خالي ظرف در که نکنند خيال و نيست کننده پر يعني مائي و است  شيئي ال هو گويند و است

 ادب هايخيک وسيله به است جسم هوا که آن به کرد آگاه را آنان کسي که آن تا خالي، است ابعادي آن در پندارند

 عضيب و دانستند مالء را آن و برگشتند است خالء هوا که آن به قول از و نمودند هوا حس فشار و مس توسط که کرده

 و دفراگير را آب خاکستر از پر ظرف که آن روي از و تکاثف و تخلخل روي از پنداشتند خال به مخلوط مالي را هوا

 .فاحشه اغالط قبيل اين از و خالءهايش در است چيزي نفوذ به نمونامي که آن تصور

 

 مهم یلزف :گويد شيخ محاط چه باشد محيط چه تام بسيط با کند مالقات که است بسيطي هر تعبار مکان که آن (9

 الهواء سطح هو مکان و فیها الذی الماء سطح هو مکان مکانان للجره یکون ان و مکانین الواحد الجسم یجعلوا ان

 خارج من حاو مکان الفی االقصی الجرم (4) وجودهم و مکانیه انها وظنهم الفلک بحرکة لجهلهم ذلک و بها المحیط

 اين بر ديگر وجوه و تلخیص بادنی انتهی ذلک عن یغنی الوضعیه الحرکه فی مذهبنا لکن مکانیة حرکة متحرک هو و

 وجوه توانمي داده آن جواب و آن تقرير در سخن داد و نمود نقل گروهي هر از شيخ که احتجاجاتي از و اضافه اقوال

 شيخ يخطبه رد که بگوييم هم را اين ندارد، اقتضا گفتيم چه آن از بيش مقام که کرد ستنباطا مکان تفسير در ديگري

 .تقول لعلک و تنبيه و هم و گويد ثاني، نمط در

 

 مانيجس عالم خلقت در نخست که شده تصريح جويات و فلکيات در علمي مسائل بر مشتمل غراء به علو خطبه در

 مثاللهما فیهامائا فاجری الهواء سکائک و االرجاء وش  االجواء فانشافت  مضمون اين به السالم( قال)عليه آفريده، فضا

 آن يقتحق و مهيت تعيين از پيش کلي طور به مکان وجود احتجاجات تقرير در هم شيخ آخر تا زخاره متراکما تباره

 را ديگر چيز و نمود مکان جودو به آغاز آورد در شعر به را عالم خلقت ترتيب خواست شاعر استودوس چون فرمايد

 (باشد مکانبي موجودي که نکند تصديق عوام تخيل که رسيد جايي به مکان امر قوت و نداشت مقدم آن بر
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 موجودات اقسام دنباله

 نزد و اشاعره نزد است االجسم و است فرد جوهر االجسم و است فرد جوهر اصالً نکند قسمت قبول اگر متحيز و

 سمتق قبول اگر يعني واال است سطح فقط جهت دو در و است خط فقط جهت يک در کند قسمت قبول اگر معتزله

 است تعليمي سطح و خط از مراد که پيداست سطح و خط با جسم نمودن مقابل )از است جسم کند جهت سه هر در

 در جسم با قابلت و بود خواهد جوهري سطح و خط که است جوهري امتداد داراي طبيعي جسم لکن جوهري، نه

 و خط نايف نقطه اگر بلي نکند قسمت قبول است وجودي معناي و کم مقوله از اگر نقطه نيز و خوردمي هم بر تقسيم

 بگوييم؟ چنين است او نهايت و سطح فناي که هم خط در چرا لکن بود خواهد عدمي است او نهايت
 

 و وجودي معناي از شودمي انتزاع انتها و فنا و است يوجود البته مجدد و است خط مقدار حد نقطه بگوييم چرا يا

 ددمح و سطح مقدار حد هم خط و نيست انتزاع منشا بودن عدمي مستلزم وجودي معناي از عدميه معاني انتزاع صحت

 چون است لطيف يا آن )و است مفصلي مبحث که است يتجزي ال جزء اثبات بر مبتني جسماني فرد جوهر و است

 حصول که است کون نيست ممکن وي بدون متحيز اگر عرض و زمين و آب مانند است کثيف يا هواء و جن و ملک

 به ام نه است مهيت تحقيق و حصول نفس هم جواهر به نسبت عموم افعال ساير و حصول و کون لکن باشد( چيز در

 بر ناب و حيز در نه عينيه ضمير بدون است خارج در مهيت حصول نفس جهت اصالت بر بنا هم وجود و المهيه تحقق

 .رضلع با مگر جوهر، نه و است عرض نه که عيني است ايضميمه وجود لکن است مهيت تحقق نفس هم وجود اصالت
 

 از دباش فردي هر با اعتبار اين از خارج در حصصي اگر و اعراض است عرضيات از که شود منتزع آن از مفهومي بلي

 ينب خلط که آن بر عالوه تقسيم اين باالخره و وجودش ظرف نه است، وي سنف ظرف خارج که است نسبيات مقوله

 بر هک است مخدوش جهاتي از حرکت عنوان به نيامده تقسيم در تفريق و جمع اربعه اکوان از و است عرضي و عرض

 يا نوسک باشد چيز همان در حصول عقيب اگر پس واال است اول کون باشد عدم عقيب اگر پس نيست( مخفي اهلش

 کونوس دوم مکان در حصولش هنگام است متحرک اول کون مکلمين نزد حرکت بالجمله )و است حرکت ديگر حيز در

 القوهب که حيثيت آن از است بالقوه که چيزي براي است اول کمال حرکت اول معلم نزد و است اول مکان در ثاني کون

 ام يعني منتهي به وصول قوت ديگر که الحر امنهم از حرکت اصل قوت يکي است، قوت دو را جسمي هر چه است

 وجخر پس ثاني، است کمالي وصولش و متحرک جسم براي است فعلي کمال اول حرکت حصول پس که الحر اليه
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 يدفع فعل به قوت از خروجش لکن جسم، براي است اول کمال هم نفس چون و است تدريجي فعل به قوت از جسم

 حرکت در هچ چنان شود، حيثيت قيد به محتاج تا ماندنمي باقي القوه به ما و ندارد يتفعل از پس منتظره حالت و است

 خشک متقسي فقط تا آوريم بياد را شيخ گفتار از ايخالصه و اينمونه نيست مناسببي جااين در است چنين جسم

 .نباشد

 

 و هتيج از است بالفعل بعضي و جهت هر از است بالفعل بعضي موجودات گويد: حرکت اول فن از دوم مقاله در شيخ

 )چه اشدب نداشته بالفعل ذاتي اصالً و باشد بالقوه جهت هر از اشياء از ايشي است ممتنع و ديگر جهت از است بالقوه

 به وتق از که است آن قوتي ذي هر شأن و است( قوت همان ذاتيش فعليت که بالفعل است ذاتي هم قوه صرافت نفس

 عيدف يا فعليت به قوت از خروج و بود نخواهد قوه داراي باشد، فعليت سوي الخروج ممتنع گرا و شود خارج فعل

 و فعل به قوت از انسان خروج چون جوهر در پس شود مقوالت جميع بر عارض االعم بالمعني و تدريجي يا است

 حصول چون مضاف در و بالفعل قوت از سواد خروج چون کيف در و فعليت به قوت از ناميات خروج چون کم در

 فی و القوة من الفعل الی الغد فکخروج متی فی و القوة بعد فوقيت حصول چون اين مقوله در و قوت از پس ابوت

 فعل هب قوت از تدريجي خروج در را حرکت قدما و االنفعال و الفعل و کذالجده و قوته بعد االنتصاب کحصول الوضع

 اول معلم )و کنند طي را فعليت مراحل مندرجا که مثال کم و کيف مانند است مقوالت بعض در البته که کنند استعمال

 قيد بدال است( بالقوه که حيثيت آن از است بالقوه ما براي اول کمال حرکت فرموده و نموده تعريف در حيثيت قيد

 رکمتح گاه که چيزي چون است قوتي درازايش و فعلي است کوني و کمالي حرکت ديد معلم که است آن حيثيت

 به تقو از که جهت اين از حرکت پس است حرکت کمالش و فعل و است بالکمال و بالفعل متحرک گاه است بالقوه

 نآ در قوتي شود حاصل چون کماالت ساير که جهت آن از و است مشارک کماالت ساير با رود مي فعلي کمال سوي

 خالف به ردد،گ بالفعل مربع که بالقوه مربع يا شود الفعلب اسود که بالقوه اسود چون شود فقط فعليت و نماند باقي

 دهد، حرکت ادامه است جايز باز درآمد فعليه حرکت به چون بالقوه متحرک

 مالک دو که است قوت دو متحرک در پس کند فرق کماالت ساير با جهت بدين و ماندمي باقي آن در حرکت قوت لذا

 بما وصول قوت ديگر است فعليت اول که است حرکت مسماي حصول اصل قوت که اول کمال يکي است:

 ايبر است ممکن زيرا حيث، هر از نه بالقوه ما حيث از است بالقوه ما براي اول کمال حرکت پس است، الحرکة اليه
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 که جهت آن از قوت به متعلق که يافرسيت انسانيت کمال چون نباشد بالقوه بما متعلق که باشد ديگري کمال بالقوه ما

 و است محفوظ خود حال به نوعي کمال است، حاصل کمال يا و است حاصل قوت که مادامي زيرا نيست، است قوت

 ملحضا يانته نيست ايمنتظره حالت نوعيت آن در و ندارد است حرکت که قوت آن بالفعل ما و بالقوه ما آن با منافاتي

 از ييک به محسوس نيست جوهر يک از پيش به اجمحت دگر پس است ممکن عرض بدون متحيز اگر و ملتقطا(. و

 معتزله دنز است بيخ و بعضي نزد است بياض و سواد آنها اصل که است الوان پس بصر به اما است گانه پنج حواس

 اعاوض از ناشي لون که است معروف امروز )و است اصول الوان جميع بعضي نزد و خضرت و صفرت و حمرت و بياض

 در را ونيل ذي هر که شده امتحان گويند آفتابي «اسپئکر» فيزيک در را آن نام که ذراتي و ندارد حقيقي و اشعه است

 و هانقض خصوص اين در و شود مبدل خانه آن رنگ به و داده دست از را خود رنگ گذارند ديگر لون خانه

 مسحوق چون است ثابت و صليا الوان از غير شود حاصل شعاعي هاينسبت از که الواني ظاهراً و است هاييخدشه

 اهراًظ و کند مي عوض پختگي تا خامي را رنگ جات ميوه وانگهي هاآن مانند و سبزيجات کوبيده و مرغ تخم پوست

 سئلهم اين در خوض فرصت فعالً حال هر به ندارد، اشعه هاينسبت تغيير در مدخليتي آمدن نضج و شدن بزرگ مجرد

 .(شده داده تفصيل مطوله کتب در و نيست دهجدي و قديمه اصول بين محاکمه و
 

 ،ذوق به يا و االت سبب به را اصوات شود عارض که است هاييثقبه مانند حروف و است صوت پس سمع به يا و

 )ترشي( حموضت و )چربي( دسومت و حالوت و ملوحت و )تلخي( مرارت و )تندي( حرافت آن و است طعوم پس

 و دهد بلوط ميوه سال يک هک است بلوط درخت يا عراق با مولد عفص «است قاموس در قبض و کزي» عفوصت و

 عيفض و رخوه اعضاء و دفع سيالني مواد که مجفف و قابض است  دوايي آن و سازند مرکب آن از که عفص ديگر سال

 االطمعه و القاموس فی قال مزگیبی) تفاهت و قبض وانتهی القبض و المراره العفوصة و گويد گاه آن دهد قوت را

 اعم است روائح پس بشم يا شود طعم اين از ترکيب چه آن و (مراره او حموضه او حالوه طعم له لح بما مالیس التفهه

 ضعر با و است يبوست و رطوبت و برودت حرارتي و ثقل و خفت آن و اعتماد پس لمس به يا کريهه و طيبه از

 .است واحد جوهر از بيشتر به محتاج

 و است حيات تنيس ممکن او بدون بنيه اگر پس است بنيه به محتاج اگر و است تاليف نيست بنيه به محتاج اگر پس

 تنيس است قلب که عضوي به است مخصوص اگر پس اال و است الم است بنيه و بدن اجزاء جميع در اگر پس اال

 کراهت و اراده دارد آن دفع يا چيزي بجذب ميل اگر پس است قلب که عضوي به است مخصوص اگر و است قدرت
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 فين به موجودي هر است حکم يا پس اال و است نفرت و شهوت است عدم يا وجود تحصيل به وجهمت اگر اال و است

 نيست، مطابق اگر پس است اعتقاد، جازم و است جازم يا اول و است نظر دوم و است حکم آن طلب يا و اثبات يا

 از است امري اگر است وجداني، و است مکتسب اگر است نظري پس شده اعتقاد آن موجب که است مرکب جهل

 رفشط دو از يکي اگر پس است جازم، غير يا است تقليد نيست، سببي به اگر و عطش و جوع وجدان، مانند باطن

 ايبر موجودات اقسام است اين است شک نيست، غالب اگر و است وهم ديگر طرف و است ظن حاکم نزد است غالب

 و جوهر يکي بود؛ خواهند دو و بيست محدث اجناس نابراينب نشمارند، موجودات از را هااين ماسواي و متکلمين

 و رطوبت و برودت و حرارت و اعتمال و روايح و طعوم و اصوات و الوان و اکوان از عبارت که است اعراض باقي

 از قسم ده و است نظر و ظن و اعتقاد و نفرت و سهوت و کراهت و اراده و قدرت و االم و حيات و تاليف و يبوست

 پنج و است االم و تأليف و اعتمال و اصوات و اکوان آن و است جوارح افعال آن از پنج که است بشر مقدور هااين

 لاص در و عناوين تطبيق در و حصر در )لکن است نظر و ظن و اعتقاد و کراهت و اراده آن و است قلوب افعال ديگر

 (.شود مي استنباط تأمل به که است نظر عناوين بعض

  

 ... دارد ادامه
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------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:
 

 القدیم استحقاق ان اقول مدرک و وراء بصیر سمیع بانه تعالی الباری وصف فی القول گوید: المقاالت اوائل کتاب در مفید شیخ ـ5

 المعنی فی علیها مازاد دون خاصه العلم جمیها المعنی ان و العقول دالئل و القیاس دون السمع جهت من کلها الصفات بهذه سبحانه

 اله به وصف اذا ایضا المدرک معنی فی یقال قد و القدیم علی یستحیل مما ذلک و الحس هو لغتنا معنی و معقولنا فی علیه اذمازاد

 لحقیقها فی الحس نه حواسناال من غیرها و البصارا ادراک معنی به یراد ان یجوز ال و شیئی عنه یعزب ال و شیئی یفوته ال انه تعالی

 من رنف و المرحبه من جماعة و المعتزله من بین البغداد مذهب هو و خالفا الباب هذا فی االمامیه متکلمی من اعلم لست و بیناه ما علی

 از مالیهک متنوعه حقای  اگر )لکن ی.النته االعتزال اهل من البصریون و الصفات اصحاب من اخوانهم و المشبهه فیه یخالف و الزیدیه

 (مولف دانست؛ ذات غیر انفعال و آلت بدون باید را آن نمودیم، تعقل است مشترک علم مفهوم در فقط که را علم

 

 ال ذلک ان و عنه متنج غیر له واقف جسم فی جسم ینفد ال انه و التداخل عن متمانعه الجسمائیه االبعاد ان گوید اشارات در شیخ ـ2

 .مولف انتهی االعراض الصور لسائر ال و للهیولی بعاد

 

 است؛ رتفط از مشت  البدیهه اهلل علیه مفطور گوید که جاآن مفطور لفظ و افطار دارای یعنی؛ است، قطر از مشت  بقاف مقطوره ـ2

 .مولف

 

 مولف است. یجد وجد، مصادر از که است وجدان معنای به اینجا در وجود لفظ ـ4
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 )ره(خمینی امام ديدگاه از عربی ابن

 «رضوی مرتضی شیخ عالمه»

  

 :اشاره 

  کند؟ می تأیید را عربی ابن  سره( )قدس خمینی امام آیا 

 :کنيم مي جلب فصوص آيينه در الدين محي کتاب اول جلد از خصوص اين در نکته دوازده به را شما توجه

*** 

 که دارند باور سنتاهل برادران است. آشنا آن با است سال 1211 شيعه ي جامعه که است منطقي يک منطق اين ـ 1

 آنان کرد. ادانتق ايصحابه هيچ از نبايد بنابراين است. کرده تأييد را اصحاب يهمه سلم( و آل و عليه اهلل پيامبر)صلي

 ليخدا)ص رسول که صحابه از تعداد آن ويژه به دانند.مي جايز صحابه، خود ميان در را همديگر از صحابه انتقاد فقط

 در شيعه اما است. کرده وصلت آنان يخانواده با يا است، شده همراه غذا، هم همکار، آنان با ( سلم و آله و عليه اهلل

 را سيک هيچ خودش( بيتاهل )غير ( سلم و آله و عليه اهلل پيامبر)صلي گويد:مي دارد، ديگر منطق منطق، اين مقابل

 االنتقاد واجب گاهي و انتقاد قابل نيز اشتباهش و محفوظ، اسالم به صحابه از فرد هر خدمت است، نکرده مطلق، دتأيي

 ملع معيار اين با ما و است گذاشته معيار را )ثقلين( عترت و قرآن ( سلم و آله و عليه اهلل خدا)صلي رسول است.

 .کرد خواهيم

 او و بیت(اهل و قرآن از )غیر است نکرده مطل ، تأیید را کس هیچ (سره قدس) خمینی امام کنممی عرض هم بنده

 خمینی او کند شک مسئله این در که کسی دانستمی معیار خودش برای را السالم( بیت)علیهماهل و قرآن خودش

 .است نشناخته را

  

 او، است نبرده نام ديگر برخي از و برده نام آنان از برخي از کند،مي تأييد را اينابغه هر نبوغ (سره قدس) امام ـ2

 ردانم عنوان به را همه و... سقراط فيثاغورس، ارشميدس، مثالً او کند. انکار را کسي داشته که است آن از بزرگوارتر

 تأييد بحث و است چيزي استعداد و نبوغ بحث نيست. آنان عقايد يهمه تأييد اين، معناي کند،مي تأييد نابغه و بزرگ
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 عهده به را فرد یک ینوشته و سخنان مسئولیت که است آن از تر عظیم امام .ديگر چيزي فرد، يک عقايد همه

 عبارتی یا «است مفید او آثار غالب» :فرمود (سره قدس)مطهری استاد مرحوم خودش تن یپاره مورد در بگیرد.

 کند،می تأیید گونهاین بود او تأیید مورد حیث هر از که را مطهری شهید مقام واالی شخصیت امام بیان. این به قریب

 امام اما ارد.د بزرگی ارزش تأیید همین البته صد که است، تأیید چنین این نیز «حیث هر از» قید با تأیید حتی یعنی

 یندگانگو که طوری به نپردازد، قبول و رد یا ابرام و نقض به بزرگ شهید آن آثار مورد در کسی که هرگزنخواسته

 ابلق مطهری شهید آیا پذیرند.نمی را مقام واال شهید آن سبک یا و مبانی برخی مواردی در مثالً خودشان سخن ینا

   .است؟...؟ نقد غیرقابل عربی ابن اما است نقد

 .است شخص، آن عقايد يهمه و سخنان يهمه تأييد از غير کسي استعداد و نبوغ تأييد

  

 که کنيممي دفاع اموي، جبهه از حتي مسلمانان همه از غرب مقابل در ما مرز: برون قبال در مرزي درون تأييد ـ3 

 نّيس فلسطينيان از امروز کند.مي دعا اموي، عصر اسالم لشکر پيروزي براي السالم( سجاد)عليه امام کنيممي مشاهده

 .تنيس تشيّع از برداشتن دست اين معني کنيم.مي دفاع

 واهيمخمي ما ولي نبود معتقد نبوت به اساساً او ببينيد )گمرک( رازي ميدان در را رازي زکرياي ابن محمد مجسمه آن

 .نيست او عقايد همه تأييد کار اين معني ايم.داشته نوابغي چنين اين ما بگوييم

  

 لي،اردبي مقدس کرکي، محقق اول، شهيد حلي، عالمه محقق، طوسي، شيخ مفيد، شيخ صدوق، ،(سره قدس) امام آيا ـ4

 الماس در متخصص غير و بعدي تک «فقيه» صرفاً عنوان به فقط را هااين يا کند؟نمي تأييد را و... مجلسي عالمه

 کند؟مي تأييد جا يک را هااين دين هم و آن دين هم کندمي متضادين بين جمع يا داند؟مي شناسي،

  

 و است، کرده الدینمحی به دین اصول مسائل سایر و توحید در اساسی ایرادهای و ردها امام که این تر مهم ـ5

 .است روشن شخص، یک دین اصول داشتن اشکال معنای

  

 آن حرّ، ارز،مب مجاهد، دانشمند، است، شده عرضه جامعه به و است «نور صحيفه» مجلدات در که است همان امام ـ6

 .کندنمي کس هيچ از پيروي السالم( بيت)عليهماهل و قرآن از غير به که بلند افق در و مقام باال قدر
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 است. داده قرار هم تقابل در را دو اين و «حقيقي عرفان اصطالحي، عرفان» است فرموده مکرر (سره قدس) امام ـ7

 .است کدام و چيست کندمي رد امام که «اصطالحي عرفان» آن کنند روشن بايد آقايان

 

 به و اندانداخته راه به جامعه کل سطح در ایعده )که را بازی کرامت و سازی معجزه سیل این امام کجا و کی ـ8

 است؟ کرده تأیید دهند(می نسبت کسی هر

 

 يکي شانفلسفه و شانعرفان ،شانعلم بودند. «عارف» السالم( بيت)عليهماهل و سلم( و آله و عليه اهلل پيامبر)صلي ـ9

 .نيست ارسطوئيسم يا تصوف تأييد اين، معناي است کرده حمايت حقيقي عرفان از و است عارف نيز امام بود.

 آن در اگر و است «بعدي تک فقيه» گويندمي باشد، نداشته تخصص آن در و نخواند را ارسطوئي فلسفه عالم، يک اگر

 چه قايانآ منطق اين مقابل در نيست معلوم کند.مي تأييد درست را ارسطو و ماست از گويند:مي فوراً باشد متخصص

 .کرد بايد کار

 

 و کرده تأیید را مالصدرا هم امام چگونه پس است. کرده تکفیر را حالج «االصنام کسر» کتاب در مالصدرا ـ10

 این و است استعداد تأیید آن که هست( و بود )روشن شودمی روشن پس است؟ آورده حالج از نامی شعرش در هم

 ذشتگیگ جان از یانگیزه بودن صحیح تأیید این، نه و است آن عقاید تأیید آن، نه که گذشتگی. جان از تأیید نیز

 .این

 .شندکمي مار شکل مردم سياه تخته در دانسته برخي و شوندمي متمسک امام به مباحثي چنين در ندانسته برخي

 

 عمليه هايرساله است. کرده نهي قبول، و رد ابرام، و نقض آزاد، مباحثه از را شما کجا در و کي (سره قدس)امام ـ11

 ردودم رساله يک رساله نشود اگر و بشود بايد )و شودمي مخالفت امام هاينظريه با زيادي موارد در و شودمي نوشته

 او رساله کپي که را چه آن دارد، دوست را علمي ريهنظ کدام و رساله کدام امام اند؟ارزشبي هارساله اين آيا است(

 دوست امام نيز حقيقي عرفان مباحث و مسائل در حتي باشد؟ اشنويسنده اجتهاد بر مبتني که را ايرساله يا باشد؟

 .دهد ارائه را متفاوتي تحقيقي نظريه محقق که دارد

 ؟-امام؟ بر ستم يا است امام از يرويپ امام، آثار و سخنان از مذموم يجويانه سود رفتار اين آيا
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 چه ینا ندارد. را طلبگی مباحثه جرأت کسی که بندندمی را تحقی  و مباحثه راه امام نام از استفاده سوء با طوری

 کنند؟ ؟می هاخودخواهی ابزار نیز را امام که است ایعادالنه یشیوه

  

 رفته آبروي او حرکت داد. ارزش و حيثيت دنيا در «دين مطلق» به بلکه اسالم و شيعه به تنها نه که است کسي امام

 توليم بود. شده محکوم دين، اساس و اصل بلکه اسالم تنها نه دنيا جاي همه در آورد. جوي به دوباره نيز را مسيحيت

 من به تانانگلس در منچستر کليساي کشيش و داد. آبرو نيز ما دين به خميني گفت:مي من به سنگاپور در هندو معبد

 .داد آبرو ما به خميني گفت:مي

 يحيتمس قطب دو است قطبي دو باز جهان امروز و شد محقق غيردانشمند، و سوادکم «اوزال ترگت» بينيپيش گرچه

 شند.کمي رخ به را «بوش» مثل هاييشانه و شاخ اسالم مقابل در گرفت آبرو خميني از که مسيحيت همان و اسالم و

 .گشتنمي پديد هم صليبي جنگ آمدنمي اسالم اگر است بديهي شد. روروبه صليبي هايجنگ با آمد روزي هم اسالم

 مرد ینا شخصیت از پژوهی، دانش و مباحثه قانون فروع به اصول، به دلیل، به تمسک جای به است انصاف براستی 

 .!؟ ؟-شود هزینه بزرگ

 و پرداز خيال زده، رخوت صوفي )نه است شخصيت اترينگر عمل سره( خميني)قدس امام شيعه علماي تاريخ در

 تا کرديم قيام بايستنمي که کردند او، از انتقاد يوسيله ترينبزرگ را او گراييعمل هابعضي که حدي تا خمودگرا(

 و ارسطوگرايي با صفوي عصر اواخر بالي به رويممي که اين مثل اما شد.نمي جوان همه اين شهادت به منجر

 خزندگي مينه با هاييپديده چنين شناسي جامعه نظر از بنشينيم. آن، غربي نوع از افغان محمود انتظار در گراييوفتص

 و مانند.مي غافل آن، خزنده گيري همه روال از هم و آن وجود از هم جامعه نخبگان اثر که طوري به و رودمي پيش

 .است نشسته حکومت تخت بر افغان دمحمو و گذشته کار از کار که آيندمي خود به وقتي

 

 ام،ردهک بررسي را مختلف هايمکتب هايمنطق که «شناخت هندسه» مبحث در «متعاليه حکمت مباني نقد» کتاب در

 .امکرده بحث (سره قدس)امام منطق مورد در
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 یمعن «دینی حاکمیت» به درست شود شنیده «خمینی» نام دنیا جای هر در داند.نمی جدا دین از را سیاست امام ـ12

 رتحض با صوفیان است. «دین از سیاست جدایی» تصوف اصل تریناصلی که داندمی نیز سوادبی هر اما شود،می

 علج حدیث «.بعدی من احد علی ینبغی ال ملکاً لی هب» کرد مستعجل دعای او معتقدند ندارند خوبی میانه سلیمان

 زيرا .نيست مطلوب بهشت چندان هم بهشتش و .شودمی بهشت وارد که است پیامبر آخرین خاطر همین به که کردند

 اهر به سليمان مورد در که انتقادها چه و هاتهمت چه است. «ديانت و سياست وحدت» سمبل تاريخ، در سليمان که

 این است معلوم هم شانمذهب نیست سازگار الدینمحی جمله از صوفیان دین با امام دین اًاساس بنابراين اند.انداخته

 .تضادند در کامالً هم با بینی جهان دو
 

 ضيحتو مقاالت اين در را مسئله اين )مشروح بپذيرد را طاهرين يائمه واليت نتوانسته و تواندنمي ايصوفي هيچ

 .است (سره قدس)خميني امام ديني اعتقادي اصول از فقيه واليت اما فقيه. واليت به رسد چه تا ام(داده
 

 .امآورده شيثي فص در را بحث اين تکميل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 رايج فلسفه و عرفان نقد در مقاالتی سلسله

  

 (دوم قسمت) اصفهانی موسوی جعفر سید اهلل آیت

  

   

 قدمهم عنوان به هنوز که جا آن از ولي شويم، هاآن نقد و عرفاني و فلسفي موضوعات وارد قسمت اين در داشتيم بنا ما

 را هانآ ضرورت، يواسطه به مانده باقي ديگري الزم مطالب موضوع، اين به نسبت مخاطبين اذهان گيريروشن براي

 .شويممي بحث اصل وارد ها،آن بيان از پس الهي توفيق به و داشته مقدم
 

 ودخ انتقادات و نظرات از را نويسنده و پيگيري را مطالب اين انصاف، و دقت با داريم تقاضا محترم خوانندگان از 

 .نمايند مندبهره

 نيم:کمي عرض عرفان و فلسفه مروجين به خيرخواهانه و دوستانه و خاضعانه ما کنيم: عرض است مناسب جا همين در

 کساني دمقلّ تأمل، و دقت بدون و بگيريد نظر در را السالم( بيت)عليهماهل و تعالي خداي انصاف، وجدان، عقل، بياييد

 عرفان و فلسفه نام به اما خياالت، و اوهام را خود معارف و عقايد مباني ديگري، جهت هر يا غفلت ياسطهو به که

 و نبوغ به مشهور چند هر ـ کرده رها را السالم( معصومين)عليهم کلمات و قرآن و وجدان و سليم عقل و داده قرار

 .نباشيد ـ هستند بزرگي

  

 ريحص حکم همان که حق برابر در و نکرده دچار عقيدتي هالکت به ـ هست فرصت تا ـ را ديگران و خود اين از بيش

 و خود افانحر به و نکرده گوش منصفانه و دلسوزانه نصايح اين به اگر بدانيد و نکنيد ايستادگي است شرع و عقل

 .داريد رو پيش قيامت در را سختي روز مسلماً دهيد ادامه ديگران

 

 معارف حصري مخالف که بشري، خياالت ساير و يوناني يپوسيده اوهام برابر در باختگيخود و تقليد و مرعوبيت از

 و يّتحر و کرده رها را عرفا و فالسفه باطل سخنان نامعقول تأويل و توجيه و برداريد دست است، عقالني و وحياني

 .باشيد داشته علمي شجاعت

 وجدان و عقل موافق و آسان و روشن راه امور، يهمه و ايدعق و معارف در تا خواهيممي و بخواهيد متعال خداي از

 .نيست اين جز حقيقت و هدايت که نماييم، پيروي ما يهمه را وحي و
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 فکر صاحب و فکر به نسبت تعصبي و شخصي غرض ما است، شاهد تعالي خداي بدانند؛ عرفان و فلسفه مروجين

 هرگز و نيست وحي و صريح وجدان و عقل از مستفاد قتحقي بيان جز هدفمان و نداشته جناحي و گروه و خاصي

 فمنص فضل اهل از راهنمايي و ارشاد تقاضاي صداقت، با بارها جهت همين به و ندانسته مبرّا لغزش و خطا از را خود

 رافعتا خود اشتباه به صراحت و شجاعت با الهي فضل به بيابيم، را ايمگفته چه آن خالف ما اگر مطمئناً ايم.نموده

 .نماييممي

 

 من الی تنظر ال و قال ما الی أنظر» :گويدمي که دانيممي نوراني نقل و عقل حکم تابع ـ الهي عنايت به ـ را خود ما

 به توقع و انتظار و (2) «الکالم نقّاد کونوا الح ّ اَهل مِن الباطلَ تأخذُوا ال و الباطل اهل من الح  خذوا» و (5) «قال

 .باشند چنين نيز آنان که است اين عرفان، و فلسفه اهل از ما حق

 معتبر اطعق دليل و عقل و منطق با بايد تنها عرفان، و فلسفه جمله از نظري و علمي مباحث گفتيم؛ قبالً که طور همان 

 فضايل و سجايا داراي و معاريف و نوابغ از چند هر ـ ديگران از کورکورانه تقليد و تعصب با هاآن خلط و شود بررسي

 .است نادرست و اشتباه بسيار و... باندي و جناحي و سياسي مسائل با آن کردن آلوده نيز و ـ باشند وروحي اخالقي

  

 و استدالل جاي به خود مخالفين با عرفان و فلسفه ترويج و دفاع نام به زمان در که ايعده شد، روشن جا اين از

 ضد مانند؛ مختلف هايزدن انگ با اوقات، بسياري در ناجوانمردانه ـ نددهمي سر را آن شعار همواره خود که ـ منطق

 خالقا و منطق با و عالمانه شخصي وقتي و نمايندمي برخورد و... گروه و انجمن فالن طرفدار و منطق و عقل و انقالب

 عنوان به آزاد، هفتگي يجلسه جا آن در و رفته قم به مقدس مشهد از مثالً ديني تکليف و مسؤليت احساس روي از و

 با همراه صميمي، و آزاد جوّي در منطق و ادب و احترام با را سخناني و کرده برگزار وحياني معارف و مکتب بيان

 وحشت در جلسه يک همين از عرفان، و فلسفه طرفداران از ايعده تأسف کمال با نمايد،مي ايراد پاسخ و پرسش

 بحث و کرده ياد علميه يحوزه مزاحم عنوان به گري،هوچي با منطقي يجلسه اين از سراسري روزنامه در و افتاده

 امکانات و آزادي با عرفان و فلسفه مروجين که حالي در نمايند؛مي خلط غيره و سياسي ربطبي امور با را علمي

 .اندفعاليت حال در خصوصي و عمومي فراوان
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 رمنطقيغي برخوردهاي چنين وگرنه نيست حقيقت دريافت گروه اين مقصود شودمي روشن خوبي به برخوردها اين از

 .دادندنمي انجام را
 

 «ارفمع يمدرسه از» کتاب يمقدمه در «کتاب بوستان» ناشر که است سخني ها،ناجوانمردي اين از ديگر بارز ينمونه

 گويد:مي 13 صفحه

 ردمو پيش، قرن يک تا اعتقادي مباحث شناخت راه و اعتقادي کلي اصول در عقل انحصاري قلمرو»

 يرمس و تازه ديدگاه مشهد، به نجف از اصفهاني مهدي ميرزا اهلل آيت هجرت با که اين تا بود، اتفاق

 ردمو بود، اسالمي عالمان بزرگ ميراث که عرفاني و فلسفي کالمي هايانديشه و ... شد آغاز جديدي

  «!گرفت قرار تهديد
 

 لبتها است. آور بهت شود،مي اداره المال بيت از قاعدتاً که ديني يمؤسسه يک ناشر از دروغ پا تا سر سخنان اين جداً

 نچني خواهدمي آن امثال و عبارات اين در ناجوانمردي کمال با نويسنده دارد. متعدد منطقبي سخنان قبيل اين از او

 صفهانيا مهدي ميرزا مرحوم که اين تا اندبوده عرفاني و فلسفي افکار طرفدار شيعه فقهاي و علما يهمه که کند وانمود

 وحي با عرفان و فلسفه کرد ادعا و کرد اجماع خرق و نمود گذاريپايه را تفکيک مکتب و آمد مشهد به نجف از

 !!نيست شناخت راه عقل اصالً و نيست سازگار

 

 ـ منيستي شده مطرح تفکيک مکتب نوانع به چه آن يا اصفهاني مهدي ميرزا مرحوم شخص از دفاع درصدد هرگز ما

 با قيقتح يافتن درصدد بلکه ـ باشد موافق هاآن با گوييممي و گفته دليل و منطق با که سخناني از بسياري اگرچه

 وفمعر اخيراً و عرفان و فلسفه مخالفين از چه گر مرحوم آن بزرگوار شاگردان و مهدي ميرزا مرحوم باشيم.مي دليل

 و فرادا با کاري اثباتاً و نفياً هرگز شد عرض هم قبالً که چنان جانباين ولي اندشده «تفکيک کتبم» پيروان به

 ما بلکه باشم، هم هاآن افکار مخالف است ممکن امور بعض در و ندارم عرفان و فلسفه مخالف خاص هايگروه

 ناشر مامت رويي پُر با که است تهاميا عجيب، شگفتي هستيم. قاطع وحي و عقل دليل با معارف حقيقت بيان درصدد

 !زندمي شيعه علماء و فقها به مذکور

  

 ـ موجود مراجع و فقها از بسياري نزد در بلکه ـ قبل سال 21 حدود تا نداند؟! را آشکار و واضح امر اين که کيست

 و هست و بوده النيعق و وحياني معارف با قطعي مخالف و مسلم انحراف و مطرود عرفاني، و فلسفي مطالب غالب
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 و کفر را هاآن مطالب و ضاله کتب از را عرفان و فلسفه کتب صغری، غیبت طول در شیعه مراجع و فقها یعمده

 يک اين. بود مطرود و منفور مجتهدین و علماء نزد کامالً کرد،می توجه هاآن به کسی اگر و کردندمی معرفی الحاد

 .کنديم بيان را آن ضدّ و شده آن منکر تمام، رويي پُر با الذکر سابق شخص که است تاريخي مسلم و واضح حقيقت

 

 دايخ اميد به و کرديم عرض بارها که حالي در است، عرفان و فلسفه مخالفين به عقل با ضدّيت اتهام ديگر، نکته

 از بلق عرفاني و سفيفل مطالب غالب کنيم:مي روشن خوبي به فراوان هاينمونه با مستند طور به آينده در متعال

 ادعا مجرد و خيالي و موهوم است مطالبي است. منصفي فاضل انسان هر وجدان و عقل ضد شرع، و وحي با ضدّيت

 شخص يک کلمات حتي و يکديگر با هاآن سخنان در فراوان تناقض و تضاد موضوع، يک در جهت اين به و بافتني و

 .شودمي مشاهده

  

 انیوحی و وجدانی و عقالنی و تاریخی مسلّمات استیصال، روی از ندارد را منط  و اللاستد توان کسی وقتی آری 

 .شودمی منکر را

 باحثم با اجتماعي و سياسي مباحث خلط و گريهوچي با که است آن نويسنده همين ديگر استيصال و ناجوانمردي

 «هحجتّي انجمن» گذاربنيان عنوان به لبيح محمود شيخ مرحوم از «معارف يمدرسه از» کتاب همين در نظري و علمي

 معرفي عرفان و فلسفه مخالف و اصفهاني مهدي ميرزا مرحوم شاگرد را او و کرده ياد امام مرحوم و انقالب مخالف و

 و اجتماعي و سياسي مباحث ميان ارتباطي چه است؟! جوانمردي علمي مباحث در گفتن سخن نحوه اين آيا کند!مي

 ينمخالف از اجتماعي و سياسي مختلف هايگروه ميان در مگر آن بر عالوه است؟! نظري و علمي مباحث با هاآن امثال

 فمخال خدا، مرد آن تهراني آقا جواد ميرزا اهلل آيت مرحوم مگر شود؟نمي يافت وفور به عرفان و فلسفه موافقين و

 ...و بريد؟نمي نام او از چرا نبود؟ امام مرحوم و انقالب موافق و عرفان و فلسفه صريح

 

 ينمونه تنها خواستيم ما است. فراوان و... مجالت و هاکتاب در هاگريهوچي و هامخالطه اين از بگذريم. و بگذاريم

 دليل و عقل و غيرمنطق با نبايد را نظري و علمي مباحث گوييممي وقتي شود معلوم تا باشيم کرده ذکر را کوچکي

 !گوييم؟مي چرا نمود، خلط
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 هر براي علمي، مباحث در قاطع دليل و سليم عقل و وجدان حاکميت و انصاف شرط رعايت شد، معلوم ضمن در

 .نيست مقدور کسي

 تا برهاند، يتعصب قيود اين از را خود است مشکل بسيار شد، خاصي فکر صاحبان يا فکر يشيفته و مرعوب که کسي

 در تسليم و اراقر شهامت و شجاعت تعصب، يواسطه به ولي بيابد را حقيقت حتي بسا چه و بيابد در را حقيقت بتواند

 .خواهانيم را مستقيم صراط به هدايت همه و خود براي تعالي خداي از باشد. نداشته را آن برابر

  

 دانشگاه و حوزه بزرگان از محترمانه ایگله  

 به که دانشگاه و حوزه در بزرگوار دانشمندان و مجتهدين و علماء به خطاب ادب و احترام کمال با ما جا اين در 

 اين تبيين رد جدّي فعاليت جهت هر به ولي اندپذيرفته و دانسته را عرفاني و فلسفي مطالب از بسياري بطالن خوبي،

 فقه با همقايس قابل و دارد کار سرو انسان فکر و عقيده با و است اکبر فقه خودشان قول به که ـ حقه عقايد و حقايق

 که اين مثل ند،کنمي اکتفاء موضوع اين در کلياتي به مناسبتي به گاهي تنها و کنندنمي ـ نيست و... فقه اصول و اصغر

  :فرمايندمي

 السفهف هایکرده قی رفتیم،نمی آن و این دنبال کیست]؟[ السالم( ششم)علیه امام شناختیممی اگر»

 بیچاره و واماندیم ناخواه خواه کردیم،نمی هضم را عرفان هایزباله کردیم،نمی نشخوار را یونان

 «.شدیم محروم معرفت اقیانوس این از و شدیم

  

 و حوزه رسمي دروس در را معرفت اقيانوس اين از قطراتي و نشست ساکت وضع اين با بايد چرا کنيم:مي عرض

 و شيعه عقايد و اندفعاليت مشغول شدت به هازباله و هاکرده قي اين مروّجين که حالي در نکرد؟! مطرح دانشگاه

 اين دور، چندان نه آينده در رود، پيش گونه همين وضع اگر و است جدي خطر در و... دانشگاه و حوزه در جوانان

 .شودمي قبول به تلقي ديني معارف عنوان به و مستقر قلوب در و گرفته خود به حقانيت يجنبه انحرافات

 !بدهند؟ منحرفين دست به مستمسک و بهانه و کنند سکوت عزيزان اين شده باعث مانعي و محذور چه

 .فرمايد عامل و آشنا وظايفمان به را ما يهمه مهربان و بزرگ خداي

  ....دارد ادامه 



72 
 

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

 ها: نوشت پی

 232 /الحکم غرر ـ1

 .91 /2 بحاراالنوار ـ2
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 (دوم قسمت) حديث و قرآن در غلو

 «منتظرین معمار االسالم حجت»

 آمد شخصي يک که آمده؛ هست غلو مذمت و غلو نفي در روايت 119 کردم عرض که بحار 23 ج ،222 صفحه در 

 ناميرالمؤمني مال خدا صفات کنندمي گمان که هستند مردم از ايعده آقاجان گفت: و السالم( رضا)عليه حضرت خدمت

 .اندالعالمين رب هستند، خدا اميرالمؤمنين «.العالمین رب اهلل هو انه و علیّ صفات کلها هذه ان یزعم» و است

 

 مبارک بدن کرد شروع  «.فرائسه ارتعدت» شنيدند، را اين السالم( رضا)عليه حضرت وقتي «الرضا سَمِعها فلما قال»

 یقولوا عما اهلل، سبحان اهلل، سبحان قال» و ريختن کرد شروع مبارکشان صورت از عرق ،«عَرَقا بَتسبّ» و لرزيدن

 تند،هس خدا اميرالمؤمنين گويندمي که هااين يعني الکافرون، و اندظالم زنند،مي را حرف اين که هااين يعني «.الظالمون

 .هستند هم کافر

  

 لسالم(ا علی)علیه کان اولیس» :بياوريد ذهنتان در را خوانديم که آياتي کنند؟مي ردّ طوري چه حضرت ببينيد حاال

 تحضر اگر کردند.می میل جو نان و خوردندمی غذا السالم( امیرالمؤمنین)علیه که این نه مگر ،«اآلکلین فی آکالً

 ند.نوشیدمی آب امیر حضرت که این نه مگر ،«الشاربین فی شارباً  و» بودند؟ خدا طوری چه خوردندمی جو نان امیر

 ،«دثینالمح فی محدثاً و» داشتند، متعدد فرزندان داشتند، همسر امیر حضرت که این نه مگر ،«الناکحین فی ناکحاً و»

 .گفتندمی سخن و حدیث امیرالمؤمنین که این نه مگر
 

 هللا یدی بین» دندکرمی خضوع خواندند،می نماز امیرالمؤمنین ،«خاضعاً مصلیاً ذلک مع کان و» که فرمایندمی بعد

 خدا هب کننده رجوع بسیار امیر حضرت ،«منیبا ابواه علیه و» بودند ذلیل خدا جمال و جالل دست دو مقابل در ،«ذلیالً

 لیسف الهاً هذا کان فان» باشد؟ «اهلل» تواندمی دارد را صفات این که کسی ،«الها یکون صفته هذه کان افمن» بودند.

 .است باهلل شرک این فرمایندمی و کنندمی نهی حضرت ...« لمشارکته الهٌ هو و اال احدٌ منکم

 .کنيد دقت را بعدي شاهد .نیست کریم قرآن قبول مورد گفتن سخن بیتاهل از شکل این به پس 
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 اهلل لعن» :فرمودمي شنيدم السالم( صادق)عليه امام از گويد،مي عثمان بن ابان جناب چهلم، روايت ،221 صفحه در

 به وهابي قايانآ دنيا در االن که را؛ سبا بن عبداهلل کند لعنت خدا ،«امیرالمؤمنین فی الربوبیه ادعی انه سبا، بن اهلل عبد

 زيزع مداحان مخصوصاً کنند، مراقبت دوستان خيلي بايد فلذا سبا. بن عبداهلل به را شيعه دهندمي نسبت غلط

 اين وقت آن نباشد، دقيق اگر خوانندمي که اشعاري بيت،اهل مداحان از هاجوان مخصوصاً السالم(، بيت)عليهماهل

 بن عبداهلل» منا به دارد کتابي عسکري، مرتضي سيد عالمه مرحوم البته گردد.مي تقويت شودمي زده شيعه به که اتهامي

 .اندکرده ردّ محکم سند با را سبا بن عبداهلل به شيعه نسبت جا آن در و «سبا

  

 اهللو کان و امیرالمؤمنین فی الربوبیه ادعی انه» را سبا بن عبداهلل کند لعنت خدا فرمود: السالم( صادق)عليه امام

 عبدي يک السالم( اميرالمؤمنين)عليه که؛ خدا به خورندمي قسم السالم( صادق)عليه امام ،«طائعاً عبداهلل امیرالمؤمنین

 دروغ ما به که کسي به ،«علينا کذب لمن» ،«ويل» چاه يعني «واي» ،«الويل» عالم، پروردگار مقابل مطيع بودند

 رزق و عبادند رزق قسّام و هستند خدا ها اين بگويد کس هر ،«انفسنا فی نقوله ال ما فینا یقولون قوم ان و» بنددمي

 بيزاري خدا پيش هاآن از ما «منهم اهلل الی نبرأ» بدهد ما به را هانسبت اين کس هر دهند،مي را آخرين و اولين

 .جوييممي بيزاري هاآن از ما فرمودند السالم( صادق)عليه امام بار دو ،«منهم اهلل الی نبرأ» جوييم؛مي

 

 حد در را بيتاهل که است کسي غالي نتيجتاً و کردن بيتاهل براي ربوبيت ادعاي يعني غلو دوم؛ روايت هم اين

 .بداند ربوبيت

 

 بأننا»بگويد کس هر ،«قال من» فرمايند: مي السالم( صادق)عليه امام هفتم، و پنجاه يثحد 291 صفحه در چنينهم

 طعاً ق پيغمبر، حد در بياورد را امير حضرت يعني او. بر خدا لعنت ،«اهلل لعنت فعلیه» هستيم؛ نبي بيت،اهل ما «انبیاء

 .اميرالمؤمنين مبارک وجود از اندافضل اکرم رسول قطعاً و نيست پيغمبر حدّ  در حدّشان اميرالمؤمنين

 مقام و نبوت مقام از خدا واليت که کردم تکرار بار چندين را مطلب اين بنده بگويم. نکته يک خواهممي جا اين حاال

 واليت وصف به را خودش خدا چون «.اهلل ولیکم انما»  33 آيه در فرموده خودش خدا چرا؟ .است افضل رسالت

 ناي به را خودش خدا چون است. باالتر رسالت و نبوت مقام از الهي واليت مقام است. ولي خدا پس کرده توصيف

 خير! نه کرم،ا رسول از اندافضل اميرالمؤمنين باهلل نستجير که نيست اين معنايش جمله اين است. کرده توصيف وصف
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 اليتو مقام فقط اميرالمؤمنين اما اند؛ليو هم اند،رسول هم اند،نبي هم اکرم رسول که اين دليل به اند.افضل اکرم رسول

 .دارند را امامت و

  

 ما بهترين اميرالمؤمنين آقا «.النبی بعد خیرنا علیٌ النبی. بعد افضلنا علیّ» :فرمايندمي السالم( صادق)عليه امام فلذا

 آله( و ليهع اهلل رسول)صلي حضرت اند.اميرالمؤمنين مبارک وجود معلم و مربي پيغمبر پيغمبر. از بعد اما هستند، ائمه

 ادب را ابيطالب بن علي هم من وقت آن ،«ادیبی علی» و است کرده ادب خدا را من «اهلل ادیب انا» :فرمودند خودشان

 .امکرده

 که المؤمنينامير که بگيرد نتيجه کسي جمله اين از که اين نه رسالت، و نبوت از است افضل خدا واليت شد گفته پس

 .اکرم پيغمبر از اندافضل هستند، يتوال صاحب

 کند شک کس هر «ذلک فی شک من و اهلل لعنت فعلیه» هستيم انبياء ما بگويد کس هر فرمايند؛مي حضرت جا اين 

 تلعن کند شک مطلب اين در هم کسي اگر باز ،«اهلل لعنت فعلیه» باشند هم پيغمبر هااين شايد نيست معلوم نه)!( بگويد

 .باد او بر خدا

 

 رستد رسالت. حد به برسانيم واليت و امامت حدّ  از را السالم( اميرالمومنين)عليه که شودمي غلو از مرتبه يک هم اين

 در آله( و يهعل اهلل رسول)صلي حضرت کردند هم تصريح نيستند. دارا را نبوت مقام اما، پيامبرند نفس ايشان که است

 ليع يا کرده، نقل است سنت اهل اربعه علماي از که هم الصحابه فضائل کتاب در حنبل بن احمد که منزلت حديث

 .نيست ديگر من از بعد پيغمبري که اين االّ «.بعدی النبی انه اال» موسي؛ نزد است هارون منزلت مثل تو منزلت

  

 اما بوده سالمي آدم اين «.بالربوبیه اباعبداهلل فی اقول کنت» :گويدمي سهل بن صالح ،19 حديث 313 صفحه اما

 .باهلل العياذ دارند، ربوبيت صادق امام گفتم، السالم( صادق)عليه امام مورد در من گويدمي نبوده. معاند بوده، جاهل

 خدا به «.عبیدٌ وهلل انا : صالح یا قال» افتاد، من به چشمشان امام وقتي ،«الیّ نظر فلما».پيششان رفتم من ،«فدخلت»

 نعبده لم إن و» م.پرستيمي را او که «نعبد» داريم، ربّ يک ما ،«ربٌ لنا» .مخلوقيم ما ،«نمخلوقو» .عبديم ما قسم

 ازب هم اين نيست. مهربان خداي و ما بين قرابتي هيچ کند،مي عذاب را ما هم او نکنيم عبادت را او ما اگر ،«لعذبنا

 .هستند خدا مخلوق السالم( بيت)عليهماهل پس ديگر؛ مورد يک
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 مهه بگويم خواهممي اآلن که ايقصه اين شاءاهللان اگر که است مهمي بسيار کليد يک جا اين قضيه، سرّ حاال اما و 

 که است مبارکي وجود مال جمله شد. خواهد روشن جااين بيتاهل مقامات مسئله خدا فضل به کنند، گوش خوب

 .(شريف فرجه تعالي اهلل الحسن)عجل بن جتح حضرت يعني کشند؛مي را آمدنش انتظار اولياء و انبياء يهمه

 .هست طبرسي مرحوم مال احتجاج اند،کرده نقل احتجاج از مجلسي عالمه مرحوم را روايت
 

 که ايمسئله اين در ايمنازعه و مناقشه يک مردم بين شريف(، فرجه تعالي اهلل عصر)عجل امام اول نايب زمان در 

 از ردندک اختالف ،«الشیعه من جماعةٌ اختلف» که گفتند مردم است: اين نکته آن و آمد وجود به کنيممي صحبت داريم

 ئمها ؛«یرزقوا و یخلقوا ان» که، ائمه به کرده تفويض خدا ،«االئمه الی فوّض عزوجل اهلل ان فی»  که شيعه از جماعتي

 علی یجوز ال.»است محال هاحرف اين گفتند ديگر دسته يک ،«محالٌ هذا قومٌ فقال» .بدهند رزق هم و کنند خلق هم

 زوجلع اهلل بل آخرون: قال و عزوجل اهلل غیر خلقها علی الیقدر اجسام النهم» .خدا بر نيست جايز هااين ،«عزوجل اهلل

 هم االن را. عباد رزق و خلقت امر کرده تفويض ،«علیهم ففوض» داده، ائمه به را قدرت خدا ،«ذلک علی االئمه اقدر

 خرينآ و اولين رزق است، العباد رزاق و العباد قسام مثالً اميرالمؤمنين که خوانند،مي شعرهايشان در انمداح از بعضي

 .دهدمي را

  

 «.عثمان نب محمد جعفر البی ترجعون ال بالکم ما» کنيد؟مي بحث و جرّ هم با چرا مردم گفت و شد بلند وسط اين يکي

 !کنيد؟ سؤال او از تا «ذلک عن فتسئلونه» است، فداه ارواحنا عصر امام نايب که عثمان بن محمد پيش رويدنمي چرا

 عصر امام نايب اين چون امروز ،«االمر صاحب الی الطری  فانه» !کند واضح برايتان را حق تا «الح  لکم لیوضح»

 رواحناا عصر امام نايب جناب پيش برويم گفتند شدند. ضيرا همه ،«الجماعه فرضیت» .عصر امام براي راهيست است

 جهته من الیهم فخرج» .او پيش فرستادند ،«الیه انفذوها» و نوشتند سؤال صورت به ،«المسئله فکتبوا» آمدند، فداه.

 .شود حل مشکلشان که مردم، خدمت آورد را نسخه و گرفت عصر امام از را نامه جواب هم او ،«نسخته توقیع

 ،«االرزاق قسم»و را اجسام کندمي خلق که است کسي خدا ،«االجسام خل  الذی هو تعالی اهلل ان» نوشتند؛ حضرت

 ال و» .ندارد راه است، محال خدا در جسميت بلکه نيست جسم خدا چون ،«بجسم لیس النه» کند،مي تقسيم را ارزاق

 .کردند رد را حلوليه جمله اين اب حضرت کند،نمي حلول خدا هم جسمي هيچ در «جسمٍ فی حالٌ
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 «.رالبصی السمیع هو و شیء کمثله لیس جسم فی حال ال و» کرده، حلول اميرالمؤمنين در خدا گويندمي ايعده يک

 تواندنمي که شيعه فکر روشن هيچ وهابي، هيچ سُنّي، هيچ که فرمودند مطلبي هستند؟ کاره چه وسط اين ائمه حاال

 از آيندمي مهائ ،«فیخل  تعالی اهلل یسئلون فانهم االئمه فاما» :فرمودند کند. رد کند، قبول را اهلل آل فضائل از بعضي

 .کندمي خلق هم خدا خواهند،مي خدا از کنند،مي سوال خدا

   

 هیسئل و» .کندمي خلق خدا بعد خواهند،مي خدا از هااين که است اين معنايش شده داده ائمه به خلق نسبت که اين

 ماما فرستد.مي باران هم خدا بفرست، اصفهان شهر براي باران يک امروز که زمان، امام کنندمي سوال خدا از ،«فیرزق

 یسئله و یخل  و تعالی اهلل یسئلون فانهم» پس دهد.مي رشد هم خدا بدهد، رشد را گندمشان خواهندمي خدا از

 خاطر به ،«لحقهم اعظاماً و لمسئلتهم ایجاباً» چرا؟ دهد.مي قرز هم خدا دهند،مي قرار سوال مورد را خدا ،«فیرزق

 .هستند الدعوه مستجاب هااين چون بدهد، را اهلل آل سؤال جواب خواهدمي اول؛ چيز. دو

 

 تعظيم را اهلل آل حق خواهدمي خدا «.لحقهم اعظاماً» دوم؛ شناسند.مي را خالق چون هستند؟ الدعوه مستجاب چرا

 است اين کند.مي اجابت را معصوم امام و عصر ولي حضرت دعاي جا اين مهربان خداي خاطر همين به پس کند،

 چه؟ يعني تفويض نکته؛ يک حاال «.السماء و االرض ثبتت بوجودهِ و الوری رزق بیمنهِ و» .عديله دعاي جمله معناي

 آله( و عليه اهلل محمد)صلي آل و محمد به ار دينش امر خدا ،«نبیّه الی دینه امر فوض اهلل ان».واگذاري يعني تفويض

 را چه هر «.فانتهوا عنه نهاکم ما و فخذوه الرسول آتاکم ما قال: و» ،«خلقه امر فوض اهلل ان» نگفته؛ کرده. واگذار

 .کنيد اجتناب آن از کندمي نهي اکرم رسول را چه هر و بگيريد کند امر اکرم رسول

  

 در هم طوسي شيخ را آن که هست زيارتي يک الجنان مفاتيح در شود؟مي چه جااين بيتاهل جايگاه مقدمات اين با

 اليحضره من در هم صدوق شيخ جناب کافي، 323 صفحه ،2 ج در کليني مرحوم آورده. ،32 صفحه ،1 ج تهذيب،

 .اند کرده نقل زيارت يک ،392 ص دوم، جلد ،11 سال قم علميه حوزه مدرسين جامعه چاپ الفقيه،
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 يطوس شيخ جناب است. السالم( حسين)عليه امام زيارات اصحّ من نزد در زيارت اين گويند:مي صدوق شيخ مرحوم

 متکلم، ،اصولي فقيه، مدقق، محقق، عالمه، الطائفه، شيخ نيست. شوخي طوسي، شيخ گويممي وقتي اند.پذيرفته هم

 .است قصاد بزرگوار اين حق در اوصاف اين يهمه شناس؛ حديث و محدث

  

 حضرت زيارت اين وسط اند.آورده را زيارت اين السالم( حسين)عليه امام مطلقه زيارات باب در قمي محدث مرحوم

 ردهپ جا اين از نيست، مستقالً بيتاهل مال و اندداده بيتاهل به خدا که مقاماتي و بيتاهل واليت از اسراري صادق

 .اندفرموده مطلقه زيارات در اول زيارت خوانم.مي رايتانب روايت ابتداي از من اند.کرده برداري

  

 و عمر بن لمفض و ظبيان بن يونس و من گفت: که سويد بن حسين از کرده، روايت خود سند به کافي در کليني شيخ

 يهمه زا سنش که بود يونس ما ميان در سخنگو و السالم( صادق)عليه امام حضرت نزد بوديم نشسته سراج ابوسلمه

 .بود تربزرگ ما

  

 نظر از دانندنمي قوي و ثقه يعني «ضعیفٌ» نويسند؛مي رجالشان در نجاشي عالمه جناب را ظبيان بن يونس اين 

 صدوق شيخ «ضعیفٌ» گويد؛مي هم الرجال قاموس صاحب تستري مرحوم «.ضعیفٌ» گويد؛مي هم مامقاني رجالي.

 کافي رده،ک نقل ظبيان بن يونس قول از هم طوسي شيخ کرده. نقل ظبيان بن يونس قول از الفقيه اليحضر من در هم

 .او قول از هم

 

 هک بس همين ظبيان بن يونس شأن جاللت براي» فرمايد:مي الوسائل مستدرک در قمي محدث استاد نوري محدث

 در ،«دهندمي تعليم نسيو مثل شخصي به دقيق اسرار و بلند مفاهيم اين با را زيارت اين السالم( صادق)عليه امام

 .است اعتمادي مورد و ثقه مرد اين گويندمي و پذيرندنمي نوري محدث را آن دانستن ضعيف نتيجه

 

 پس بود رتبزرگ ما همه از يونس که گويدمي رفته. غلو به رو مقدار يک ايشان بگويند، اندخواسته بزرگان از بعضي

 :فرمود بگويم؟ چه پس عباس، اوالد يعني قوم اين مجلس در ومشمي حاضر من شوم فدايت کرد: عرض حضرت به

 يا ثواب از خواهيمي چه آن که «.السرور و الرخی ارنی اللهم» :بگو پس آوردي ياد به را ما و شدي حاضر هرگاه

 .دريافت خواهي رجعت در رجوع
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 سه که رمود:ف بگويم؟ چه وقت آن در پس کنم ياد را السالم( حسين)عليه امام که شود بسيار شوم، فدايت گفتم گفت:

 زماني فرمود: حضرت پس دور، و نزديک از حضرت آن به رسدمي سالم که «اباعبداهلل یا علیک اهلل صلی» بگو مرتبه

 است هاآن بين ما چه آن و هاآن در چه آن و زمين هفت گانه،هفت هايآسمان شد، شهيد الحسين اباعبداهلل حضرت که

 آن و شودمي ديده چه آن و پروردگار مخلوق از است آتش در که هر و بهشت در که هر و کرد گريه حضرت آن بر

 .ضرتح آن بر نکرد گريه که چيز، سه مگر السالم( الحسين)عليه اباعبداهلل براي گريستند همه شود،نمي ديده چه

 

 گفتم عثمان. آل نه و دمشق نه و ره،بص حضرت آن بر نگريستند فرمود: است؟ کدام چيز سه آن شوم، فدايت گفتم:

 حضرت آن زيارت به چون فرمود: بکنم؟ چه و بگويم چه پس بروم حضرت آن زيارت به خواهممي بشوم تو فداي

 در وت که درستي به پس شو، روانه برهنه پاهاي با و را، خود پاک هايجامه بپوش پس فرات، کنار در کن غسل روي

 ذکري هر و «اهلل سبحان و اهلل اال اله ال و اکبر اهلل» رفتن وقت در بگو و خدا، رسول و خدا هايحرم از هستي حرمي

 و اهلل حجة یا علیک السالم» بگو گاه آن حائر. در به برسي که آن تا باشد، تعالي حق تعظيم و خدا تمجيد متضمن که

 اين در کنيد دقت کنند.مي شروع را زيارت حضرت تا «اهلل نبی ابن قبر زوار و اهلل مالئکة یا علیکم السالم حجته، بن

 کندمي حبوط امور تقدير در خدا ياراده «.الیکم تحبط اموره مقادیر فی الّرب ارادة» :اندفرموده اند.فرموده چه زيارت

 .بيتاهل شما پيش
 

 شما که شودمي اين مثالش نيست. بيتاهل مال کند،مي پيدا صدور اراده اين شما هايخانه از «بیوتکم من تصدر و»

 دارد دوست ماش باطن بينيدمي ضريح، کنار رويدمي تا برويد. السالم( رضا)عليه حضرت زيارت به که گيريدمي تصميم

 رومب من بخواهيد خدا از السالم( الرضا)عليه موسي بن علي يا جان، آقا گوييد:مي را. الحرام اهلل بيت حج کند طلب

 ارک گوييدمي شما سپس مکه. رويدمي سال همان شما و زنندمي زنگ شما به حج نزديک اتفاقاً و آييدمي بعد مکه.

 که.م برويد شما امسال بود کرده تقدير خدا بگويد، خواهدمي جمله اين اما مکه. رفتم من و کرد درست هشتم امام مرا

 رد کردند، جاري را خدا مشيت که امام عدب است. اهلل مشيت ظرف او قلب امام. محضر در شد؟ جاري کجا تقدير اين

 به دا.خ تقدير کرد؟ درست را شما مکه کار کسي چه مکه. رفتيد خواستيد، شما کردند. ايجاد و القاء را خواستن شما

 .نيست غلو ديگر جمله، اين معناي و است، اهلل آل مبارک وجود جايگاه اين امام. دست به کسي؟ چه دست

 متن از 23 ص در است عتيق کتاب به موسوم و است بحار مصادر از که مناقب کتاب اين در بگويم، ديگر جمله يک 

 :ستا اين حضرت آن يجمله يک که اندگفته جمالتي اباذر و سلمان به که آمده السالم( اميرالمؤمنين)عليه از عربي،
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 که است کسي براي ،«فضلنا نکرا لمن» آن يهمه و جهنم( در است چاهي يک )که ويل تمام ،«الویل کل فالویل»

 آن و ،«ربنا اهلل اعطانا ما و» کند انکار را بيتاهل ما خصوصيت و ،«خصوصیتنا و» کند انکار را بيتاهل ما فضيلت

 چيزي کند انکار کس هر که اين براي ،«اهلل اعطانا مما شیئاً انکر من الن» چرا؟ است. کرده عطا ما به ما رب که چه

 انکار را عالم پروردگار مشيت و خدا قدرت ،«مشیته و اهلل قدرت انکر فقد» است داده ما به خدا که چيزهايي آن از

 .است کرده

  

 خداي هستند، خدا کامل عباد چون و .هستند خدا عبد نیستند. هم نبی نیستند. خدا السالم( بیت)علیهاهل عزیزان، پس

 او انست،د ربوبيت حد در را بيتاهل کسي اگر پس کنيم. قبول را فضائل آن بايد ما که داده فضائلي هاآن به متعال

 .غلو به شده مبتال و است کرده غلو

  

 نار در چه و گذردمي بهشت در چه دانندمي همچنين و دانندمي را اشياء و حيوانات نطق بيتاهل که اين گفتن اما

 .است داده تعليم هاآن به مهربان خداي را هااين نيست. غلو هااين گذرد،مي زمين در چه و هاآسمان در چه و گذردمي

  

 يتم آن به کردند، احيا را ايمرده وقتي السالم( اميرالمؤمنين)عليه بدانيم. خدا از مستقل را هاآن ما که است اين غلو 

 ابی بن علی ان» :بگو هاآن به و مالت و فرزند و اهل پيش برو «مالک و ولدک و اهلک الی ارجع» :که فرمودند

 غلو اين عالم. پروردگار قدرت به کرد زنده مرا طالب ابي بن علي «اهلل بقدرة احیانی العالمین رب اهلل خلیفة طالب

 ايقيدهع چنين کس هيچ که بود خواهد غلو وقت آن دانستيم مستقل اگر اهلل. آل حق در خداست قدرت بيان اين نيست

 .نيست عقل و عترت و قرآن نظر از تأييد قابل و باشد داشته تواندنمي شيعيان و بيتاهل دوستان ميان در

 )قرآن، اربعه يادله از شودمي استفاده که چه آن «االربعة االدلة من یستفاد ما» :فرمايندمي انصاري شيخ مرحوم 

 و» .ارندد سلطنت خدا قِبل از بيتاهل «تعالی اهلل قبل من الرعیة علی المطلقة سلطنة لالمام ان» (عقل و اجماع سنت،

 «الرعیة علی نافذٌ تصرفهم ان

 

 

 



81 
 

 (دوم )قسمت فصوص آيینه در الدين محی

 «رضوي مرتضي شيخ عالمه»

  

  زدگی غرب ضد زدگان غرب  

  شوند؟ می زده غرب کسانی چه کیست؟ زده غرب

 مدل شانآرايش و لباس در يا و آورند،مي در را آمريکايي بازيگر «برانسون چارلز» اداي که جوانان از تعداد آن 

 ...و گرايندمي الکلي مشروبات به که آنان و دارند، دوست را حجابيبي که هاخانم از تعداد آن دارند، دوست را «رپ»

 (هستند)؟ زدگي غرب کامل مصداق اينان آيا
 

 است ضعيف مانروحيه و محدود، مانشخصيت کوچک، فکرمان حدي به که دانشگاهيان و حوزويان ما از تعداد آن يا

 وقتي ده،ش فلج تفکرمان و انديشه که ايمباخته را خودمان طوري ؛کربن هانری نام به غربي فرد يک تنها ياشاره با که

 نعي را سخنانش ـ هستند هم واضح و روشن خيلي که را او جعليات و هادروغ و تحريفات و ـ خوانيممي را او کتاب

 !پنداريممي حقايق

 

 شرم و آميزتر پستي و تر ننگين دانم،مي متدين و استاد متفکر، محقق، عالم، دانشمند را خود که من زدگي غرب آيا

 ـ؟ ـ؟ خوار شراب آن و خانم آن و جوان آن زدگي غرب يا است آورتر

 و هساخت را عاشقي نوبت يلمف که است بافمخمل يا است سروش آقاي آن زدهغرب و نيستم زدهغرب من همه اين با

 .است رپ جوان و حجاببي زن آن يا

  

 يک مشاهده با نباشد برخوردار کافي محبت از خانواده در نوجواني و کودکي در که پسري  :گویندمی شناسان روان

 تشنه که من و است. محبت تشنه او زيرا شود.مي خود بي خود از او، دهان از کلمه يک شنيدن با و مجذوب دختر

 رفتن و آمدن با هستم و و... «عالمه» لقب تشنه «محقق» لقب تشنه «بودن استاد» تشنه «داري مريد» تشنه «شهرت»

 !!!.ام زده غرب قدر چه من که آخ شوم،مي باخته خود چنين اين مأمور يک
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 عميق فرهنگ و بزرگ تمدن داراي را ايران هم هستم، دار دين هم ايراني، من مسلمان، من که است اين تر ننگين و 

 يطلبه حال عين در دهم،نمي نشان شب نماز تارک را خودم کم دست يا خوانممي هم شب نماز دانم،مي گسترده و

 زندب نفس نفس، «دکتري» و «ليسانس» مدرک دنبال به اما باشد متدين و بخواند نماز که آورممي بار طوري را جوان

 .باشد «پرست ليسانس» خداپرستي جاي به آگاه ناخود طور به و
 

 مدرک به نم شاگرد اين که است نقشي و کاربرد و ارزش از بيش دادمي بت به ابوسفيان که کاربردي و نقش ارزش آيا

 ايم،دهنکر تحقيق هرگز شانهايبت مورد در را قريش پرستان بت باورهاي که است اين ما مشکل دهد؟مي «ليسانس»

 حدي به انآن کنيممي گمان ايم،ننوشته موضوع اين در کوچک کتاب يک حتي شناسيم،نمي را آن ماهيت و پرستي بت

 ينابغه يا د.ان پرستيدهمي را بت خودشان( نظر )به استداللي بيان و شرح هرگونه بدون و توجيه بدون که اندبوده احمق

 مردم نآ گري،توجيه به توسل با السالم( ليهموسي)ع عظيم هايمعجزه همه آن قبال در توانست که سامري مثل بزرگ

 .است کرده منحرف را احمق کامالً هايعوام که بوده عوام فرد يک بکشاند، پرستي گوساله به را
 

 جاي همه به و بدانيم درايت و عقل قله اوج آن در را وخود باشيم خودخواه چنان شده باعث خام هاي خيال اين 

 که دانيمب کنندگي تحريف و شوندگي تحريف از مصون طوري را مانناخودآگاه شخصيت و مکني نگاه باال آن از تاريخ

 .کنيم فراموش را «پايي خود» واصل بکنيم عقيدتي و فکري امنيت احساس کامالً
 

 حرام خوردن، حرام از خودپايي کنيم: توصيه مرتب طور به را «پاييدن خود» اخالق درس جلسه در حال عين در و

 من هک هستند اصولي بر مبتني هااين يهمه که حالي در و... خوردن را شيطان گول و کردن غيبت شنيدن، رامح ديدن،

 عربي ابن الحکم فصوص محتواي دينم اصول معتقدم، «خدايي چيز همه» به هستم، منحرف هاآن در خودم مدرس

 دمآ راستي به کنم.مي پرهيز نيز گفتن وغدر نامحرم، کردن، غيبت و خوردن حرام از راستي به حال عين در و است

 .کنممي توصيه هم را ها همين و هستم هم «الذکر دايم» و خوان شب نماز متدين
 

 و ام کرده تحریف و تأویل را قرآنم آیات چگونه که خنددمی من بر و دهدمی سر قهقهه شیطان که جاست این و 

 مدعی ،«االولیاء خاتم» مقام مدعی )این عربی ابن های سرایش به و ام گذاشته کنار را پیامبرم سنت و احادیث

 به و خود، معراج مدعی ،«خل  به خدا تشبیه» ضرورت و وجوب مدعی آله(، و علیه اهلل پیامبر)صلی بر خود برتری

 نایما آورد( خواهم مقال همین دنبال به را او دین اصول که و... امامیه، یشیعه خونین دشمن این آشتیانی جالل قول

 .    دارم؟

 ،تفسيري خواندن هم آن خوانم؛مي قرآن گويم،مي «اهلل اال اله ال» که من شودمي مگر است: چنين ناخودآگاهم ضمير 

 همين خطر، اصل اما باشم. انحراف دچار شود،مي جاري صورت به اشکم خدا ترس از نماز سر خوانم،مي شب نماز
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 و ُعجب دچار خودآگاهم در چه اگر است. «ناخودآگاهانه يوارونه نفس به اعتماد» همين در انحراف ترينبزرگ و

 .بدانم خدا ذليل يبنده و جاهل عبد را خودم و نباشم خودبيني

 خانم آن و رپ جوان آن وگرنه کند عمل نکته اين در بايد اصل در «.خودپايي» يعني «تقوي» و است اين نکته   بلی 

 حالش رد،دا گرايش الکلي مشروبات به که کسي آن و داردمي دوست را حجابيبي يا دوخته، غربي مد با را لباسش که

 .را دين اصول من و کرده تضييع را دين فروع او زيرا بود. خواهد من از بهتر قيامت در

 کنند،مي طريقت فداي را شريعت و زنندمي وارونه نعل مردم اسب بر دهند،مي سر «شریعت و طریقت» شعار که آنان

 يند اصول کرده؛ عمل وارونه حضرات که است. نکته اين در هست اگر شريعت بر طريقت ارجحيت که ندارند توجه

 زهدشان نه گاه آن شوند.مي انحراف دچار طريقت در و کنندمي رها را السالم( بيت)عليهم اهل راه و سنت و را قرآن را،

 .شب نماز در شاناشک نه و دارد ثمر

 «دين وعفر و دين اصول» اصطالح بلي ندارد «شريعت و طريقت» نام به اصطالحي اسالم، که ام داده توضيح ترپيش

 .است «طريقت عليه بر طريقت» و «اسالم عليه بر اسالم» مصداق اصطالح آن و دارد.

  

 هب نیازی چه مدرن صوفیان و صدرائیان گذاشت. کناری به و گرفت ما از را السالم( )علیهمبیت اهل کربن هانری

 رد جز است برده بیت اهل از نامی کجا در عربی، ابن اکبرشان مرشد و بزرگ مراد دارند؟ السالم( بیت)علیهم اهل

 که نظامی صرفاً فرد یک را السالم( مهدی)علیه که جا آن جز و السالم( امیرالمؤمنین)علیه باهلل( )نعوذ تحقیر مقام

 به نسبت مکتب، گذاربنیان و مرشد که وقتی ـ کندمی معرفی شد خواهد متولد الزمان رآخ در و است والیت فاقد

 طور هب حقیقت در کنند نیاز احساس پیروان اگر است استغنا احساس و «استغناء» در کامالً السالم( بیت)علیهم اهل

 .است شدمر اصول یهمه ناقض نیاز، احساس این زیرا اندکرده اهانت مرشدشان بر ندانسته

 

 نگر از ذراتي که است تشيع ضد ويژه به و اسالم ضد کامالً محتوايش داده ما خورد به کربن هانري که ساندويچي

 .است رفته بکار آن مواد آميزيرنگ در تشيع

 و عيب خواستهمي درس جلسه در روزي بروجردي، حسين آقا حاج مدقق شناس اسالم و بزرگ اهلل آيت مرحوم

 داني کاه» چارواداران قول به بود: فرموده توضيحاتي از پس دهد، توضيح برم(نمي را کتاب نام )که را ابکت يک ايراد
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 بدهند اسب خورد به را کاه بتوانند که اين براي دارد دوست را يونجه و جو تنها اسب «.دارد جو دانه دانه که است

 نآ سخن اين بخورد. را کاه جو، هواي به کند ستشماما را آن بوي اسب که کردندمي مخلوط کاه با جو چند تعدادي

 .است معروف شاگردانش ميان در مرحوم

  

 حدیث و آیه چند آن اگر السالم(نداشت بیت)علیهم اهل و قرآن به نیازی هیچ مالصدرا دادم: توضیح اول مجلد در

 .خوردنمی متعالیه حکمت به ای لطمه هیچ بردارید «اسفار» متن از را

 

 نچندي کم دست برگ هر در و داده نشان وارونه را تاريخي مسلم امر چند کم دست کتابش برگ هر در کربن هانری

 هک شود روشن و کنم اثبات را موضوع اين محققي هر حضور در و محفلي هر در حاضرم من است. گفته آشکار دروغ

 بنويسم، مجلد چندين بايد مبنويس را او عمدي تحريفات يهمه بخواهم اگر بنابراين دهم.نمي شعار

 :آورممي زير در را ديگر موضوع دو تنها

 

 عالمي چنين در» است: گفته روشني به 12 صفحه در يعني کتابش اوايل همان در را خود آرزوي و خواسته او: یک

 دآيمي در جوالن به آزادانه باشد، او نواهي بند پاي و آورد حساب به را قشري مالي محرمات باشد مجبور که آن بي

 گاران خيزد،مي بر مقابله به و شودمي رو روبه آن با انديشه کند،مي نفي را حقيقت شريعت که جا آن عوض در اما

 .«است فقيهان يعني شريعت ظاهر اهل مشخص وجه است انديشه گاه پرواز که دورنماها چنين وجود

  

 :توضیح

 صدرائي هم که مالها از گروه آن عهده به را کار اين شوممي تعصب هب متهم کنم دفاع مال و آخوند از اگر من ـ5 

 وا کنند،مي عمل او نسخه به افتخار با امروز و رسانيده کربن هانري امضاي به را شانمسلک و راه هم و هستند

 اننگهبان روزگار از دمار چنان اتهام اين با و بکوبند را ظاهربين مالهاي سرورشان اين ينظريه مطابق که گذارممي

 .کنند حالل را چيز همه و شوند «بين حقيقت» و گردند بر که بياورند در السالم( بيت)عليهم اهل و پيامبر شريعت

 آله( و عليه اهلل پيامبر)صلي و قرآن اين باالخره کنم:مي دفاع قرآن و آله( و عليه اهلل پيامبر)صلي محرمات از من ـ2

 آنقر محرمات از نمونه بيست يا ده کم دست هستند دانشگاه و حوزه در که او پيروان و يهانر نه؟ـ؟ يا دارند محرمات
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 سالما محرمات يريشه به تيشه کرده بهانه را قشري مالي او کنند. پرهيز بايد چيز چه از بدانند مردم تا بشمارند را

 يهعل اهلل پيامبر)صلي و قرآن محرمات از را او محرمات پذيريد،نمي را مال اگر است. اهريمنانه منطق يک اين زند؛مي

 يعرصه در و کرده سرقت ديگران دکان از يا خود جيب از را حرام کدام مالّ شود روشن تا کنيد جدا و متمايز آله( و

 و یهودیت و مسیحیت یونانیان، هایدکان از که پیروانش و کربن سرقت مانند درست !است!؟ داده جاي اسالم فقه

 اسیشنانسان معادشناسی، شناسی،هستی خداشناسی، در ـ اسالم دین اصول حساب به و کرده سرقت دیهن جوکیات

 هایایهپ و اصول کردن متالشی یا است بدتر بودن قشری هستند، قشری مالها که این فرض به آیا اند.کرده قالب ـ

 .!ـ؟ دین؟

  

 مغزهاي به مسمومي غذاي چه شرق زائر اين دهد؟!؟مي ما به را درسي چه جاسوس، کاتوليک مسيحي اين :فقه ـ 2

 چنگيزخان چادر دريوزگي به را پاپ و ماليد خاک به را شاندماغ و کرد چاره بي را صليبيان چه آن دهد!؟!مي ما

 عربي ابن وفتص فقط و فقط رسانيد موفقيت به را کليسا و چنگيز مشترک طرح چه آن و بود. فقها فقه فقط کرد، وادار

 .آمد خواهد شرح به مجلد اين در که بود

 .کنيم دوري فقاهت و فقه از که کندمي مان موعظه و رفته منبر ما براي صليبيان مامور اينک

  

 ارد طرف او که است برهان و گويا سند کربن، فرهنگي هايفعاليت همه آن کربن، کتاب کربن، سخنان :اندیشه ـ4

 «انديشه» انصوفي خود باشيم، «اسفار» نسخه مطابق ارسطوئي، صوفي ما خواهدمي او نيست، ارسطوئي يفلسفه صرفاً

 يعلما به صدرا که طور همان نامد.مي «انديشه ضد» را «فقه» و «انديشه» عنوان به را تصوف کربن پذيرند،نمي را

 .نامدمي «علم» را خود وتصوف نامدمي جاهل را شانهمه و دهدمي فحش اسالم

  

 ؟گذاشتند؟! کنار را رهبانيت اصول نيز و را ارسطوئيات پيش، قرن 3 خودشان چرا است، علم است، انديشه اين اگر ـ1

 !چرا!؟ کنند!؟؟مي تشويق هاآن به را ما و دهندنمي «جوالن» هندي جوکيات در خودشان چرا و

  

 ييهناح در و برد بين از اندلس در را اسالم جوکي، «گاهجوالن» همين که دانندمي دقيقاً اشاسپانيايي اسالف و او ـ6
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 «روتيهپ جوالن» آن به ايران، تشيع عصر در ديگر بار کربن جناب اکنون کرد. آماده خان چنگيز براي را زمينه شرق،

 که «نيکرب تصوف» براي موقع به و نشويم بيدار اگر که است شده موفق تاحدي و کند.مي دعوت ايران، تسنّن عصر

 را اسالمي نظام کيان از دفاع و حفاظت توان نکنيم، علمي فرهنگي عالج يک گرفته فرا را ما مردمي و ميعل محافل

 .داد خواهيم دست از

  

 ند؟ک انکار را مسلم و روشن و واضح مسئله اين که است شناس جامعه کدام کنم:مي عرض تواضع کمال با بنده باز

 نينچ اگر نبيند؟ را واضح موضوع اين که است «اجتماعي روان» علم در متخصص و شناس روان و شناس انسان کدام

 .کنم مناظره آنان با طرف،بي دانشمند داوران حضور در محلي يا محفل هر در حاضرم بنده هستند افرادي

 

 بار خودمان مانند نيز را جوان دانشجوي و جوان يطلبه که اين شگفت و ايم؟!رفته گران خواب به چرا دانمنمي

 حدتو پاي» شعار السالم(. بيت)عليهماهل و قرآن مکتب اساس بر مگر ندارد امکان اسالمي نظام از حفاظت آوريم.مي

 ماند؟مي پنهان ما چشم از چرا روشن واقعيت اين آخر کجا؟ـ؟! «دفاع» امر و کجا «زديم مسلماني و کفر سر بر

 

 عرفيم حقيقت دشمن را شريعت !!؟ دهدـمي قرار «حقيقت» با تناقض در بل تضاد، در را «شريعت» چگونه :ببینید ـ7

 اساساً  حيتمسي و نيست آن در شريعتي حکم )هيچ است شريعت گونه هر فاقد که تحريفي انجيل به خودشان کند؟!مي

 واهندخمي ما از اما کنند.مي مجهز فقه به را فقه فاقد مسيحيت کنند،مي درست شريعت و فقه روز به روز ندارد( فقه

 راه عمان را فقه بل بگذاريم، کنار را ساز، انسان امام( قول به )و زيبا و محکم علمي سازمان داراي و دقيق و عظيم فقه

 .است شناخته بهتر را ما کربن و هستيم هالو قدر چه ماها از بعضي راستي به بدانيم. حقيقت

 

 به هک ديد خواهيد هم فردا دارد، را کالمي مباحث تريندقيق و کالم ترينوسيع امروز ،«کالم» گونه هر فاقد مسيحيت

 نام به هم را تشيع دانشمندان ما، دانشگاهيان از برخي و حوزويان از برخي اما شد. خواهد مجهز دقيق و وسيع فقه

 .اسالم فقه در تخصص جرم به هم و کوبندمي «متکلّمين»
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 اهل و ( سلم و آله و علیه اهلل پیامبر)صلی احادیث تحریف و قرآن هایآیه تحریف بر عالوه کربن هانری دو:

 را السالم( سجاد)علیه امام 11 صفحه در نیست، چیزی تحریف، این از غیر کتابش سرتاسر که السالم( بیت)علیهم

 آن انزب از است، کرده معرفی کند آشکار خیلی را تصوفش تواندنمی مردم ترس از که ایصوفی یک باهلل( )نعوذ

 پروردگارا بشکند... را ما ارزش آن ديدن با جاهلي مبادا دارممي پنهان را خود معرفت گوهرهاي من» کند:مي نقل امام

 خون مسلمانان از مردمي و اصنامي پرستنده تو که گفت خواهند مرا کنم، آشکار را خود عرفان از مرواريدي من اگر

 «.شمارندمي ناپسند بس شود عرضه مردم آن به که را چيز زيباترين شمرد، خواهند حالل مرا

 

 :آوردمي خود يگفته گواه را امام اشعار تعليقه، در گاه آن

 فيفتتنـا جهل ذو العلم يـري کيـال              جواهـره علمـي مـن الکتــــم انّـي

 ناـوالحس بعده اوصي الحسين علي              ابوحســن هـذا فـي تقــــدّم قـد و

 الوثنـا يعبـد ممّــن انت لـي لقيـل               به وحـاب لـو علـم جوهـــر ربّ ـاي

 حسنـا يـأتـونـه مـا اقـبــح يـرون             دمـي مـســـلمون رجـال الستحـلّ و

  

 هب نه کرديممي يمعن السالم( بيت)عليهم اهل و قرآن عرفان به را آن ما آمد،مي هم «عرفان» لفظ اشعار اين در اگر ـ1

 هب را «علم» لفظ خودش پيش از کربن جناب اما ندارد. وجود لفظي چنين که حالي در ارسطوئي. و جوکي عرفان

 .است کرده معني «عرفان»

 و حسن عمويم و حسين پدرم گويدمي کند)ونمي آشکار را خود عرفان( )يا علم شانترس از امام که مردم آن ـ2 

 شناسد،يم دقيق خيلي را آنان که کربن هانري ـ؟ هستند کساني چه نکردند( آشکار نيز السالم( علي)عليه پدربزرگم

 جدا مو از را مو بداند صالح که موضوع هر در او کند.مي رها کليت همين در را مسئله و برد؟نمي را شاننام چرا

 نام به را مردم آن مخاطبانش به جا اين در چرا کند،مي اِورست کوه را کاه اينچي، 11 تير شاه را مو حتي کند،مي

 خوردب تکان ايذرّه مسئله اگر زيرا کند عبور آن از و گفته را سخن اين سرعت به است مجبور او ـ؟! کندنمي روشن
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 فيانس منکدر، بن محمد بصري، حسن است. ترسيدهمي خود عصر نفوذ پر صوفيان ترس از امام که شد خواهد معلوم

 بن علي حسين و حسن علي، قبال در زهد دکان که اينان دينار، بن مالک مري، صالح سجستاني، ايوب ثوري،

 آل خالفة لمات الحسن لوال» اندگفته مورخان که داشتند امويان سفره در سر و بودند کرده باز السالم( حسين)عليه

 .دادندمي قرار فشار تحت را امام هميشه و «.المهد فی مروان

  

 

 نبود، صوفت کنند ابراز نتوانستند صوفيان قبيل اين ترس از جدش و پدرش و السالم( سجاد)عليه امام که علمي آن ـ3

 حسن مانند سوادانيبي دنبال وگرنه است( تاريخ مسلّمات از اين )و بودند تصوف مشتري شدت به عوام مردم قضا از

 .رفتندنمي امثالش و بصري

  

 قرار روز در شما که وقتي حتي هست هوا در هميشه شب و فضا در است کره يک نزمي گفت:مي روز آن امام اگر

 ـ؟ کردندنمي سنگسارش صوفيان آن آيا است. شب زمين طرف آن داريد

 

 فی اللیل خازن یا: »است گفته خدا با نياز و راز و دعا ضمن در جمله، يک در فقط را مطلب اين آنان: ترس از امام

 .اساسي انساني علوم براي است «قاعده» يک سجاديه صحيفه دعاهاي فقرات از کدام هر و« الهوا

 

 م(السال بیت)علیهم اهل احادیث و قرآن از نیز را تجربی علوم خواهندمی حتی ایران شیعیان که دیدندمی غربیان

 انریه که بود شده آغاز السالم( صادق)علیه امام مکتب ترویج در شگفت نهضت یک راستی به و بکشند. بیرون

 .کرد خنثی را آن کربن

 رساي و است قرص خدا که کندمي تفسير «قرص» «پر» معني به «الصمد اهلل» در را «صمد» السالم( امام)عليه يا

 .هستند «اجوف» نوعي به موجودات

 و همه محدودند( همه دليل همين به و مکانمند )همه ملک و روح حتي الکترون اتم، هوا، بو، و عطر انرژي، ماده يعني

 داشته «بعد» که چيزي هر و ندارد معني «بُعد» بدون «حدّ» و «مکان» زيرا هستند بودن اجوف دچار نوعي به همه
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 يا باشد «زيکفي موضوع که چيز هر» اساساً و بودن، فيزيکي و است. فيزيکي نوعي به يا است فيزيکي صرفاً يا باشد

 .است اجوفيت داراي و اتم از برخاسته يا است «اتم»

 

 13611161116111 حدود را موجود هايکهکشان عمر حديث، و آيه اساس بر کوچک، يطلبه يک عنوان به بنده

 عمر و تاريخ اند.رسيده نتيجه اين به تازه هاغربي 23 امسال يعني آن از بعد سال 11 حدود که امکرده حساب سال

 هب اروپاييان که اخير بنگ بيگ از قبل بنگ بيگ 3 ام،کرده حساب امروز به تا پيدايش از را )مخلوقات( هستي جهان

 اهل بمکت اما اند،رفته پيش فقط اخير بنگ بيگ تا آنان يعني ام.داده توضيح و کرده معرفي اند، يافته دست آن

 .دهندمي توضيح ما به را بنگ بيگ 1 امروز به تا اوليه پديده پيدايش آغاز از السالم( بيت)عليهم

 

 کردند سهو هاکمبريجي از بعضي شد فرستاده غرب هايدانشگاه از برخي به «انسان و جهان تبيين» کتاب که وقتي

 به را قح همگان ابتدا شود. جلوگيري کارشان اين از شد سعي که کنند ثبت خودشان نام به را آن از بخشي محتواي

 شانبزرگوارانه لطف از که برخاست ما کمک به امريکا از «اعظمي دکتر خانم» نام به خانمي تا دادندمي هاکمبريجي

 (.1) هستم ممنون

 

 کرد خفه را ام نهضت اين اصل او ولي آيد، در به کربن سنگين هايپرِس زير از بود توانسته که بود رمقي يک بنده کار

 .کرد مشغول خياليات به را ما نو از و

 و اموي قدرت اما شيء، کل بلي «شيء لکل تبياناً» کنيد توجه قرآن پيام به است  «شیء لکل تبیاناً»  قرآن بلي!

 .فرماييد توجه «تبيان» لفظ به باشد هم «شیء لبعض تبیاناً»  قرآن نگذاشتند حتي تصوف، همراه به عباسي
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 :ما دانشگاهیان و کربن هانری

 :99 شماره اول، سال .1322 دي 11 شنبه شرق: روزنامه سايت

 رايب که بود شنوندگاني و سخنرانان ميزبان «ايران فلسفه و حکمت» پژوهشي يموسسه ماه دي اول و ماه آذر امسي

 ]در[ عنيي بودند، آمده گرد فرانسوي يگذشته در «شناس اسالم فيلسوف» کربن هانري تولد سال صدمين بزرگداشت

 .راندمي سخن و دادمي درس آن در زماني خود کربن که جايي همان

 دودمح با اسالم، معنويت و فرهنگ به مربوط مطالعات به مندان عالقه و زبان، فارسي هايخوان فلسفه براي ربنک

 مصنفات صحيحت ايراني، فلسفه و تطبيقي فلسفه اسالمي، فلسفه تاريخ مانند، شده؛ ترجمه فارسي به او از که اثرهايي

 . ...است شده شناخته طباطبائي حسين محمد سيد عالمه با مکالماتش ونيز اشراق، شيخ

 

 :بودند قرار اين از هاسخنراني شدند ايراد فرانسه و فارسي هايزبان به هاسخنراني

 .داوري رضا ـ کنوني جهان در اسالم فلسفه اهميت و کربن  ـ1

 .کور توشه هانري ـ فارسي ادبيات و کربن ـ2

 .عليخاني بابک ـ مغاني گمشده حکمت و هانري ـ3

 شايگان يگانه ـ کربن به ايراني نگه ـ2

 اعواني رضا غالم ـ کربن نزد تشيع ـ3

 .خليجي ـ کربن هانري و طباطبايي عالمه از هاييترجمه ـ1

 .الريجاني منصوري ـ آملي حيدر سيد و کربن ـ2

 .کوهکن رضا ـ اسالمي دوره کيمياي در کربن آثار ـ 2

 .مطلق نامور بهمن ـ کربن نزد هنري و ادبي نقد ـ9

 .باالنفا پل ـ ايراني تصوف و کربن ـ11
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 .ديناني ابراهيم ـ طباطبايي عالمه و کربن از خاطراتي ـ11

 .پازوکي شهرام ـ ايران تشيع، تصوف، ـ12

 .مجتهدي کريمي ـ کربن گاه نظر از اسالمي ايراني هايفلسفه ـ13

 پ.گران ريخته رضا محمد ـ کربن ديدگاه از تطبيقي فلسفه ـ12

 .طباطبايي جواد سيد ـ سياسي فيلسوف کربن ـ13

 .بونو يحيي ـ معنوي عالم ضيافت در ـ11

 

 رداختندپ خود ديدگاه از کربن نظرات شرح يا نقل به سخنرانان اکثر که بود آن همايش اين مورد در تأمل قابل  ینکته

 را «باالنفا لپ» هايتدقيق اگر شايد شد.نمي ديده تقريباً او تحقيقاتي يپروژه و آثار به نسبت انتقادي هايديدگاه و

 همين و گرفت بر در را محدودي ي بازه تصوف روي بر کربن مطالعات» که کرد بحث اين يدرباره که بگذاريم کنار

 ...شدن ارائه کربن درباره ديگري انتقادي نظر هيچ «گذاشت جاي به او گيريهاي نتيجه در را خود تبعات محدوديت

 

 :نگاه

 !اروپايي...!؟ فرد يک از انتقاد و ايراني ببينيد! را شرق روزنامه ـ 5

 

 البد گويم:مي آمده، باالتر سطر يک در که مطلب همين به راجع اما ندارم. اطالعي بالنفا سخنان محتواي از من ـ2

 سخنرانان راگ و بدهد، معين نتيجه و باشد معين محدوده در کربن برنامه و کار بود قرار که اندکرده فراموش باالنفا جناب

 کردن ينهپ و وصله در است( واورست دماوند آلپ، از )بلندتر که را او تحريفات و تحکمات توانستندمي داشتند. جرأت

 .دهند نشان آنها، ميان دادن مونتاژي پيوند و تصوفي و فلسفي و فرهنگي و فکري هايجريان

 اريخيت پيکر رحمانهبي او است؟! نبسته ـ خود مونتاژي عمل در ـ تاريخي هاي نحله و تاريخ بر را افترا کدام هانري

 دبيرستان معلومات حد در نوجوان کدام است، داده شکل خودش دلخواه به و کرده موم دستش در را فرقه و نحله هر

 جمع ام دانشمند هايشخصيت گرچه بپذيرد؟! را او «صوفي شيعيان و اندبوده شيعه اول از صوفيان» ادعاي که است

 .دهند سخن داد کربن نگرش ينحوه و تحقيق روش و انديشه چگونگي از يکنواخت و شوند
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 پرده،س موزه به که هاست قرن را ارسطوئیات اروپا هستند، «ارسطوئي» که شناسممي را مذکور حضرات از برخي ـ2

 اين خواهدمي شرق يروزنامه کرده، شانتشوی  و داده بها اینان فکری مواضع به و شده پیدا اروپایی یک اینک

 .بدهند دست از هم را يکي

 

 آبش هک است پخته آشي کربن و ـ زياد يا کم درصدي با ـ اندداده «زدگي باستان ايران» گرو در دلي نيز هابعضي ـ4

 مغانيات و خسروانيات نمکش و تصوف اشرشته افالطونيات، نخودش ارسطوئيات، لوبيايش و تشيع سبزيش اسالم،

 نبي از هم نمک اين کنند، انتقاد اينان خواهدمي شرق است. گذاشته ايران امروز فرهنگ را آش اين ونام است ادعائي

 .برود

  

 «لتقاطيا» کامالً را امروزي و کنوني ايران فرهنگي و فلسفي فکري هويت کارش اين با هانري که ندارند توجه اينان اما

 دهد سبتن قطبي، فنالند يا اطريش يا سوئيس جامعه به را آن ايراني يک اگر که تحقيري و تهمت است، کرده معرفي

 (اصطالح )به کربن کار اين از ما «دوست ايران دانشمندان» از بعضي اما رسند.مي حسابش به و شده جمع اروپا کل

 .شودمي شاندل به خوش

 مدمح که جرياني کنم:مي عرض باشد باال، در مذکور ندانشمندا متوجه سخنم روي که اين بدون بعدي جمالت در من

 ذکورم جريان زيرا باستاني. نياکان به احترام خاطر به نه و بود دوستي ايران خاطر به نه انداخت راه به فروغي علي

 مقاح» سکه اين ديگر روي و بود دوستي نياکان و گرايي ايران ظاهراً آن روي يک که هست هم هنوز و بود سکه يک

 ياکانن به احترام آيا اند.پذيرفته را اسالم دليل هر به که نياکاني هست، و «بود سال 1311 طول در بعدي نياکان دانستن

 تخاراتاف گرفته الزم باستان به دادن بها يا و بدانيم!؟! خردبي احمقان را بعدي هايدوره نياکان گرفته الزم باستان

 ميان رد مغان يفلسفه کدام خسرواني يفلسفه کدام کنيم!؟! افتخار موهومات هب و بدهيم باستان نياکان به دروغين

 .!کنيم؟مي کوه را کاه گونه اين و کنيممي تکيه متيني متن کدام بر بوده!؟! مانده مغان يا خسروانان

 از خبری نه حتی ـ بردمی سر به محض توّحش در اروپا که وقت آن :بگوييم و بباليم نياکان به گرايانه واقع بياييد اما

 قوقیح سازمان با منظم، دین ما نیاکان ـ ایافسانه های الهه بر مبتنی یونانی هایفلسفه از اثری نه و بود رم جمهوری
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 و دین ـ میترائیزم اروپاییان: قول به ـ «جاماسب دین» داشتند. کریمانه، انسانی اصول با دار، جان اجتماعی و فردی

 .بود گسترانیده مردمش برای را ایکریمانه زندگی ایران فالت سرتاسر رد که حکیمانه آیین

  

 جاماسب ينآي چيست؟ ديگر اين گفت: خواهند ببينند برگ اين در را «جاماسب دين» عزيز سروران که وقتي ترديدبي

 سطل با را نماآب که باشيم ايچشمه باشيم اروپاييان مقلد شناسي ميترائيزم در حتي که وقتي است درست چيست؟!

 غربيان زيرا شويم،مي زده شگفت «جاماسب آيين» عبارت از نداريم خودي جوشش هيچ و ريزندمي ماندرون به

 آيين رد پرستي( )خورشيد پرستي مهر که اندرفته باستان ايران سراغ به وقتي و اندنکرده کار ايپديده چنين روي

 ايينورگر باز زردشت از مديد زمان گذشت از پس و شد مامور آيين آن حاصال به زردشت که بود کرده نفوذ جاماسب

 .گشت مقدس ها،خانه اجاق در بل آسمان در نه آن سمبل بار اين شده قوي عنصر

 .است تاريخ ماهيت نشيب و فراز و هست و بوده ايجامعه هر در تحول و تحويل

 

 چرا تنداش مهر با ارتباطي هيچ زمان آن در باورهايشان و عقايد که پارتي اشکانيان» که اندکرده توجه ما محققين آيا

 عناصر ليکن بودند، زردشتي که اين با )هخامنشيان( هاپارس و مادها مقابل، در است، «مهرداد» شانشاه چندين نام

 اندـ؟نشده ريگذا نام مهر، از پيشوندي و پسوند با يا مهر، با شانکدام هيچ بود، ميانشان در ميترائيزم از ضعيف

 به چگونه بداند کامل احمق را ساله 1311 نياکان که جرياني هست. و بود اسالم اندازي بر براي فقط فروغي جريان

 است!؟ قائل بهائي آن از پيش نياکان

 ... دارد ادامه 

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

 پی نوشت ها:
 

 12 /93  بحار ـ1
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 حديث و قرآن نظر از عشق

 قربانیان رضا االسالم حجت

   

 مونپيرا بسياري، مناجات و دعاها نيز و روايات و قرآن آيات در که است لفظي ترينجامع و زيباترين حُب يکلمه 

 بيشتر و شده گفته باره اين در گاهي که نيز (1عشق) يکلمه است، رفته کار به خدا خالص بندگان و ايمان با هايانسان

 نظر در آن از مناسبي و صحيح معناي چه چنان ديني، فرهنگ و اسالم مقدّس شرع لسان در تا آمده عراش اشعار در

 تياف تقوا با و پاک هايانسان يانديشه در که است متعال خداوند به شديد محبّت همان آن از منظور شود، گرفته

 پرستيشهوت و مادّي لذّات تمام از بزرگ، قاصدم و الهي عالي هايهدف و حقيقت و حق راه در که طوري به شودمي

 .کنندمي استقامت و پايداري الهي، قرب و هدف به نيل راه در جان پاي تا نموده، پوشيچشم

 گرسنـــه گرگ بود عاشــــــق دل                           نترسد جان از است عاشق کس آن هر

 نترسد وپانــچ يــه يــه از گرگ که                       دــــنترس دانـــزن هم و کُند از يقـين
 

 لَفسَ عَنْ تقلیداً که شعرا و علما از معاریف و مشهور معنوی و علمی بزرگ هایشخصیت و اعالم از بعضی منظور  

 یک که عشقی آن نه و دیگر چیز نه باشد معنی همین ظاهراً اند،برده کار به را عش  یکلمه خود، اصطالحات در

 ثباع گیردمی سرچشمه شهوانی و حیوانی و بهیمی دنیای از و است مالیخولیایی روانی و سوداوی بیماری نوع

 .گرددمی ح  از دوری
 

 عَشِ َ مَن» :اندفرموده نيز السالم( اميرالمؤمنين)عليه لذا (2.)«السَّوداویه االَمراضِ و المالیخُولیا مِنَ ضَربٌ العِش َ اِنَّ» 

 (2...«)قلَهُعَ الشَّهواتُ خَرَقَتِ قد سَمیعةٍ غیرِ بِاُذُنِ یسمعُ و صحیحةٍ غیرِه بعینٍ یَنظُر فَهو قَلبه اَمرَضَ و بَصَرَه اَعشی شَیأً

 گوش به و نگردمي صحيح غير يديده به او پس است. بيمار او دل و نابينا او چشم شود چيزي عاشق کس هر يعني

 را ودخ گوش و چشم و )قلب است دريده و کرده پاره را او عقل نفساني ميل و شهوات تحقيق، به شنود،مي شنوا غير

 .(است ساخته بيمار
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 عشق هن است خدا به حبّ شدّت و محبّت فرط کلمه، اين استعمال از اعالم و بزرگان از بعضي منظور هرچند بنابراين 

 هاستفاد ذلک مع اما اندنموده ترجمه عشق به را حبّ لغت و نموده قصد را آن عام معناي حقيقت در و شهواني حيواني

 بهتر و باشدنمي ما ارزشي مکتب و شيعيان ما ديني غنيّ فرهنگ و معارف شأن در و شايسته داليلي به لفظ اين از

 :زيرا شود استفاده مودّت و محبّت يعني پرمحتوا و زيبا و قرآني يکلمه همان از است

  

 ممدوح معناي آن بلکه حقيقي( و مجازي عشق از )اعمّ نشده برده نام کلمه اين از مطلقاً مجيد رآنق سراسر در اوّالً

 وجود دليلي گونه هيچ و آمده آن امثال و وُدّ يا حبّ لفظ با باشد( درست )اگر شده گفته عشق تفسير در که نيز مطلوبي

 عالي اربسي معناي آن و بشود حبّ جايگزين عشق يعني دانيم،ب عشق معناي به را «حُبًّا اَشَدُّ» يا حبّ يکلمه که ندارد

 .کنيم بيان است شهواني آن غالب معناي که عشق يکلمه با را دارد وجود حبّ مفهوم در که خدا با ارتباط

  

 و ودهب اشکال و تأمّل محلّ اعتبار، و سند نظر از هم آن که شده استعمال ندرت به خيلي کلمه اين نيز روايات در ثانیاً 

 .دارد بررسي به نياز

 ... رُوی» و(3) «العِبادَةَ عَش َ مَن الناسِ اَفضَلُ» روايت نيز و(2)...«عَشَقَنی اَحبَّنی مَن» معروف جعلي حديث مانند

 (1) «عُشّاقِهِم مَصارِعُ

   

 به و شده مذمّت عش  از عش ...( )مَن البالغه نهج در السالم( امیرالمؤمنین)علیه مذکور حدیث در این بر عالوه

 .است نموده مذمّت شدیداً را عش  نیز دیگری احادیث است، شده اشاره آن وخیم و منفی آثار و خطر

  

 از (2)«غیرِهِ حُبَّ اهللُ قَهَا فاَذا اهللِ ذکرِ عَن خَلَت قُلوبُ السالم(: فَقالَ)علیه العِش ِ؟ عَنِ السالم(: الصّادِق)علیه عَنِ سُئِلَ»

 خداوند پس است خالي خدا ياد از که هاييقلب فرمود: حضرت آن شد؟ سؤال عشق مورد در السالم( صادق)عليه امام

 (.است خدا از غفلت عشق )يعني چشاندمي هاآن دل به را ديگران محّبت عقوبت( باب )از متعال

  

 هايمناجات مانند فراوان (2هاي)مناجات و دعاها المضامين عالية جذاب دلنشين کلمات همه آن بين در ثالثاً 

 يمتحک يا تقويت و او به محبّت و خدا با انس و خلوت هاآن اصلي محور که السالم( سجّاد)عليه امام و اميرالمؤمنين
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 بّ ح جاي به که معنايي آن )به بود مناسب که اين با شودنمي يافت عشق کلمه هرگز است، محبوب و مُحِبّ ارتباط

 .شدمي ذکر کلمه اين نوبت يک الاقل شده( عشق براي

 

 خدا ولياءا يدرباره نيست، روا خدا بر معشوق نام و نيامده معشوق کلمه اصالً است توقيفي که اهلل اسماء بين در رابعاً

 بلکه تهنرف کار به ايکلمه چنين هرگز نيز آله( و عليه اهلل اکرم)صلي پيامبر خصوص به السالم( معصومين)عليهم و

 منه یشت ّ ما و العش  لفظ ورود عدم و (9)«اهللِ مَحَبَّةِ فی وَالتّامّینَ» است شده استعمال محبّت و حبيب زيباي يکلمه

 راهتهمک او استعماله جواز عدم علی اِّما دلیل االکرمین اولیائه صفات فی و الحیب و الحبّ لفظ کورود اهلل اسماء فی

 اختصّ کما بالحبی ال بالعاش  آله( و علیه اهلل نبینا)صلی اختصاص االولی االّفکان و العرفی معناه فی الشّهوة لدخول له

 ( (.50)اهلل بروح عیسی و بالکلیم موسی و بالخلیل ابراهیم

  

 را آن بپيچد درختي بر چون گويند لبالب را آن که است گياهي آن و است «عشقة» از مأخوذ عشق کلمه خامساً  

 زبانه يعني عاشق و (11کند) زرد و خشک را صاحبش شود طاري که دلي هر بر است عشق حالت همين کند، خشک

 «المحبتة فی الحدّ تجاوز هو و» شده گفته محبت در افراط معناي به نيز لغت کتب ديگر و البحرين مجمع در (12قفل،)

 هک است اخالقي فضيلت خالف چيز هر افراط و است متفاوت اشدّ يا شديد يکلمه با افراط، يا حد از تجاوز ضمناً

 عاشق هب وقتي که است حالتي عشق زيرا باشدنمي خدا با انس و محبت در استعمال يزيبنده معاني، اين از يک هيچ

 محبّت، در که صورتي در سازدمي خارج طبيعي رفتار از را او و زندمي چنگ او وجود پود و تار بر دهدمي دست

 .شودنمي خارج هرگز اعتدال حدّ از انسان

 معني نهمي آن متداول معناي و رودمي کار به شهواني و مادّي موارد در بيشتر عشق يکلمه که اين به توجه با بنابراين

 مورد رد آن استعمال رسدمي نظر به ندارد، السالم( معصومين)عليهم و مقدّس شارع لسان در مطلوبي جايگاه و باشدمي

 واقعي اخالص با مدّاحان نيز و بزرگان از بعضي البته باشد. ارزش ضدّ چيز يک و موهن داخ اولياء و خدا محبت

 کار هب با گاهي حال هر به اما ندارند غرضي و قصد واقعاً برندمي کار به را کلمه اين گاهي که السالم( البيت)عليهماهل

 :نظير کلماتي نيز و کلمه اين رفتن
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 دست از هاآن لفظي قبح فعالً که مذموم، موهِن و پهلو دو تعبيرهاي اين امثال و بتکده ه،بتخان خرابات، ميکده، ني، مي،

 خود حلهمر ترينپايين به الهي شعائر و معنوي مهمّ بسيار مسايل و ديني مقدسات ارزشمندترين و ترينعالي رفته،

 دست در شودمي دستاويزي يا ابزار ل،الحا مريض هايمشتري جلب و بازاريابي منظور به گاهي بلکه يابدمي تنزل

 کاراف عشق لفظ استعمال طريق از هستند مايل که عترت و قرآن مخالف صفت صوفي هايمسلک درويش از برخي

 راههم را شيعه مذهبي محافل و مجالس نيز و ديني مقدسات و دهند افراد خورد به اسالمي رنگي و آب با را خود باطل

 وجيهت صدد در افراد بعضي نيز گاهي بکشانند، انحطاط و ابتذال به خود عاشقانه اصطالح به اشعار و لهو و کف با

 است معنايي به اشاره نيز کلمات اين از يک هر و است خدا به عشق همان کلمه، اين از ما مراد» گويند:مي و برآمده

 نيز و «نمانند بهرهبي آن مجازي تصور از صورت اهل هم و گردند محظوظ آن از معني اهل هم تا حقايق معاني از

 !!! «حقيقي عشق براي است پلي مجازي عشق همين» دارندمي اظهار

  

 و علیه اهلل اهلل)صلی رسول عترت و قرآن فرهنگ با تشبیهات و توجیهات و مطالب گونه این راستی به آیا اکنون

 عش  راستی به آیا است؟ سازگار السالم( بیت)علیهماهل مکتب خالصه و خدا به محبت و مناجات و دعا و آله(

 یاآ گیرد؟ قرار حقیقت به نیل برای پلی تواندمی باشد( آن امثال و الوجوه حسان به عش  همان مراد )اگر مجازی

 ثواب و الهی قرب عامل تواندمی است معصیت و گناه عامل و ح  از بُعد موجب و خداوند نهی مورد که چیزی

 همه نآ با است؟ سازگار السالم( معصومین)علیهم و قرآن فرهنگ با عش  حاکمیت و عقل تندانس محکوم آیا گردد؟

 خلوت و تهجّد و مناجات از که معنوي هايلذّت آيا (13آمده،) عمل به عقل و االلباب اولي از اسالم در که تمجيدي

 قرآن رد باشد؟مي آن امثال و )مي( شراب از آمده دست به هايلذت با تشبيه قابل يابدمي تحقّق او ياد و ذکر و خدا با

 شَراباً » است شده احتراز و مذمّت غيرطهور شراب از وسيله بدين که آمده طهور قيد با نيز )نوشيدني( شراب کلمه مجيد

 اشدب يدنيو خَمرِ يعني خبيث و کثيف عنصر همان شراب از مثالً هاآن منظور تعابير گونه اين در اگر پس (12«)طَهُوراً

 (13است.) کرده مذمّت آن از شدّت به و دانسته نجس را آن قرآن که کنند، تشبيه معنوي مسايل با را آن و

 شراب اين از مستي و بيفتد...( چاهي در خمري قطره اگر )نظير آمده عمل به مذمّت شديداً آن از روايات در چنينهم 

 مقام در نقرآ در نيز مستي و سُکاري يکلمه شود، تشبيه السدکاا زيد مثل تا ندارد خدا محبّت شدت با شباهتي حرام

 شراب اين با شباهتي گونه هيچ نيز آن که باشد. (11بهشتي) خّمر و شراب آنان منظور چه چنان و رفته کار به مذمّت
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 هک طور همان شودمي خودبي خود از خدا عشق با انسان که است آن منظور شود گفته است ممکن ندارد، دنيا کثيف

 ر()خَم شراب از که شدن خودبي خود از و مستي حالت گفت بايد نيز جا اين آيد!!!مي دست به حالت اين شراب از

 و محّبت در که صورتي در کندمي نزديک بهايم عالم به را انسان و اندازدمي کار از را انسان مشاعر آيدمي دست به

 يمالئکه عالم به و کندمي پيدا را خود و آيدمي خود به انسان ـ خدا به عشق هاآن نظر به يا ـ خدا با خلوت و انس

 وجود موهن الفاظِ گونه اين بردن کار به براي صحيحي توجيه يا شباهت گونه هيچ بنابراين شود،مي نزديک الهي مقرب

 .ندارد

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

 ها: نوشت پی

 الحبّ و (22 ص ،2 ج العقول، )مراة است محبّت در افراط معناي به يعَشقُ( عَشِقَ، ـ يفعَلُ )فَعِلَ، تَعِب باب از مصدر اسم عشق يکلمه ـ1

 (.هشتم نمط هيجدهم، فصل اشارات، )شرح عشقاً سمّي افرط اذا

 

 .192 /2  البحار سفينة ـ2

 

 .321 /112 خطبه ي،البالغه نهج ـ3

 

 .311 /العيون قرة ؛21 /1  المنهج خالصة ـ2

 

 (العباده )باب 2/22 العقول مراة و 23 /2 کافي ـ3

 

 .192 /2 البحار سفينة ـ1

 

 .333 /تنکابني محمد ميرزا العلماء قصص ؛192 /2 البحار سفينة ـ2

 

 نقل ...و سجاديه صحيفه دعاهاي شعبانيه، مناجات ابوحمزه، کميل، دعاي قبيل از السالم( البيت)عليهماهل جانب از که شيعي دعاهاي ـ2

 هاآن وجود با که است معارف از عظيم ايگنجينه و دارد وجود هاآن در معنوي هايانديشه بهترين و بوده مضامين ترينعالي داراي شده

 .شود استفاده ديگري الفاظ و خارجي منابع از تا نيست نيازي

 .جامعه زيارت ـ9
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 .192 /2 البحار سفينة ـ11

 

 .212 /دهخدا نامه غتل ـ11

 

 .1111 /3  جامع فرهنگ ـ12

 

 ص ،اول دفتر )مثنوي، مانند: باشدمي عقل از مذمّت و عشق مدح عترت، و قرآن با صوفيان مخالفت و مقابله هايراه از ديگر يکي ـ13

 بدگويي عقل از که ...( 139 ،99 ،21 ،219 ص ولي اهلل نعمت شاه نيز ... و 19 سطر 31 ص و 2 سطر ،2 ص ششم، دفتر و 22 سطر ،22

 .اندپنداشته دين از مستغني و عاشق را خود و اندداده ترجيح را عاشقي و عشق و نموده

 عشق پازهر پسر اي است زهر عقل        کن اـره را لـــعق و وــش عاشق

 ابيــــني اـوف دني لـــعق زـــک        شد و ادــافت زير مورــمخ دــزاه

 ستــنش باال ما آمد مست قـعاش        ما پازهر وـبج و ذارــبگ رــــزه

 

 هب خدا الهي آيات هايدريافت که جايي تا آمده عمل به تمجيد عقل از فراوان و متعدّد طور به روايات و مجيد قرآن در که صورتي در

 آل ؛219 و 191 ، 19 آيات بقره، ي)سوره گرديده محسوب امتياز مالک و خدا عبادت وسيله و دين نشانه عقل و شده داده نسبت عقل

 ص ،2 ج و 11 ص ،1ج کافي، اصول و ...12 آيه زمر، ؛22 آيه انفال، ؛22 آيه روم، ؛3 آيه جاثيه، ؛191 آيه روم، ؛2 و 3 آيات عمران،

 و مودهن قلمداد عشقي مسأله يک نيز را عاشورا نهضت و کربال موضوع که اندرسانده حدي به را گستاخي زمينه اين در صوفيان ...(11

 (باهلل )العياذ نمودند عقل مخالفت و زدند پا پشت عقل به عشق از پيروي با شهدا ساير و السالم( حسين)عليهم امام که اندداشته اظهار

 بست سخت را او راه دــآم عقـل              عشق سلطان کربال در چنين هم

 عشق دانـمي بر گرديد روان چون             شرع و ويــتق در از آمد لــعق

 دارست سر جان ترک تا گفت: عشق            بست رخت گونش دو از آمد عشق

 .(23 تا 32 ص عليشاه، صفي االسرار زبدة)

 صالح واحدي تقي )سيد عارفان حضور تا صوفيان کوي از کتاب نيز و 213 تا 211 ص العرفان حقيقة کتاب به بيشتر اطالع جهت ضمناً

 .شود مراجعه 1323 چاپ عليشاه(
 

 .21 :انسان -12
 

 .219 :بقره -13
 

 .13 :( آله و عليه اهلل ليمحمد)ص -11
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 :اشاره

 

 لياسماعي حاجي دکتر آقاي توسط که است قاجار شاهزادگان از افسر نام به شخصي مربوط مقاله اين 

 .است شده ارسال اصفهان دارالصادق به اصفهان دانشگاه استاد

*** 

 قـــرآن اعجــــاز

  

  

 «اسمـاعیلی حاجی دکتر توسط، اصفهانی مهدی میرزا اهلل آیت»
  

     

 در مقدمه در ابتدا (1321) تاريخ اول، جلد خويش،(البالغة حجة) القرآن معارف کتاب در يزدي واعظ عبداهلل آقاي 

 :نويسندمي اصفهاني مهدي ميرزا اهلل آيت با شانآشنايي يطريقه

 الحجج)عليه ثامن حضرت بوسي عتبه به و شدم مقدس مشهد عازم يزد از قبل، سال پنج و سي»

 مربي مخصوصاً الشأن عظيم دانشمندان و اعالم علماء محضر درک سعادت و گرديدم مشرف السالم(

 دسمق مشهد در حقير توقف جهت عمده و گرديد نصيب اصفهاني مهدي ميرزا اهلل آيت مرحوم بزرگ

 که بزرگوار آن نور پر محضر ديگر و الفداء له روحي االئمه ثامن مقدس جوار يکي بود؛ امر دو

 السالم( امام)علیه قال نجالس من اهلل روح یا الحواریون قال» بود؛ شريف حديث اين واقعي مصداق

 ديدار و گفتار راستي به «.عمله اآلخرة فی یرغبکم و منطقه علمکم فی یزید و رؤیته اهلل یذکرکم من

 مرحوم آن محضر از چه آن از مختصري مقدار اينک کند.مي بيدار را هاخواب بزرگوار آن کردار و

 (1)«گذاشتم. يادگار به کتاب اين در آموختم

   

 :نویسدمی قرآن اعجاز وجه ذیل در کتاب همین 13 یصفحه در مؤلف سپس

 مهدي ميرزا موالنا رباني، عامل عالم االمام، نايب االسالم شيخ بزرگوار استاد که است همان اعجاز عمده لکن و»

 ايشان که را جوابي و شده جناب آن از موضوع اين در که سؤالي عين اينک «.فرمودمي بيان  سره( اصفهاني)قدس

 .نگاريممي بقائه بطول اهلل متعنا قزويني مجتبي شيخ موالنا العالمه شيخنا تأليف «القرآن نبوة» کتاب از اندنوشته
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 ار آن وجه چند چیست)؟( باب این در عالی جناب نظر اند،نوشته قرآن اعجاز باب در مفسرین ایعدیده وجوه :سؤال

 یچه به نمبی دین یائمه از یک هیچ آیا فرمایید مرقوم دهید)؟(می ترجیح دیگری بر را کدام و دانید)؟(می مناسب

 ـ افسر امضاء ـ خیر؟ یا اندجسته استدالل وجوه این از یک

  

 جواب رساندمي عرض به احترام کمال با  «.العظیم العلی باهلل اال قوة ال و حول ال و الرحیم الرحمن اهلل بسم» :جواب

 تصريح و تلويح خود بيانات و کلمات در هم قرآن علم يحمله و است فرموده تصريح مجيد قرآن را مرقوم سؤال

 .اندفرموده قرآن صريح با مطابق

 صدور زمان در آن علوم عالمين و مقدس کتاب خود نيست. مربوط عاجز عبد اين به مرقوم، سؤال جواب پس 

 اال توفيقي ما و دهم،مي هاآن جواب به تذکر اعجاز اين فقط فرموده، جواب االیام من بعده ما و هذا یومنا الی قرآن

 .انیب الیه و توکلت علیه باهلل

  

 بيانات و کريمه آيات در لکن، نيست انکار و شبهه جاي و است درجه اعال در بالغتش و فصاحت چه اگر قرآن

 يک قرآن آخر تا اول از است. نشده برده بالغت و فصاحت حيث از اسمي السالم( دين)عليهم يائمه و علم يحمله

 تفصیل و یدیه بین الذی» کثيره، آيات در لکن و باشد، فرموده بالغت و فصاحت حيث از قرآن به تحدي که نيست آيه

 ان اهلل دون من استطعتم من ادعوا و مثله من بسورة فأتوا قل افتریه یقولون ام العالمین رب من فیه الریب الکتاب

 فکی فانظر قبلهم من الذین کذب کذلک تأویله یأتهم لما و بعلمه یحطیوا لم بما کذبوا بل صادقین، کنتم

 ،«الظالمینعاقبة کان

 کنندنمي مثل به اينان که فرموده استدراک بعد بياوريد را او مثل که، است قرآن يسوره به تحدي مبارکه يآيه صريح

 .ندارند او علم به احاطه که زيرا کنند،مي تکذيب بلکه

 ستا جهان اين به منزل فرموده تحدي اطالق طور به که ديگر آيات و کريمه آيات تصريح قرآن، به تحدي است اين

 .است شده تصريح آيات اين در که
 

 عضهمب کان لو و بمثله یأتون ال القرآن هذا بمثل یأتوا ان علی الجن و االنس اجتمعت لئن قل» تعالي خداي قول مثل

 .آن امثال و «ظهیرا لبعض
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 هاآن از بعضي که بسياري آيات در که، است اين باشد.مي تجها همين به تحدي مطلقاً  آيات که يقيني شاهد عالوه به 

 هاتاريکي از يکننده خارج و روح و نور و هدايت و بصائر و برهان و حکمت و علم به را قرآن کرده توصيف شد ذکر

 پس «العلم اوتوا الذین صدور فی بینات آیات هو بل» تعالي قوله فرمود، که بود اين معرفي بهترين و روشني، و نور به

 البرهان و االلهیة الهدایة و الروح و النور و الحکمة و العلم هذا بمثل» يعني «مثله من بسورة فأتوا» تعالي خداي قول

 ،«اهله هو کما الحمدهلل و» بشري حدسيات و خياالت به نه کرد تفسير خود به را قرآن بايد است بديهي و ؛«البصائر و

 صريحاً  را خود اعجاز و تحدي وجه و نيست ديگران جواب به محتاج فرموده، را فوق سؤال جواب مجيد قرآن خود که

 را قفو بيان ـ قرآنند علوم يجمله که ـ السالم( دين)عليهم ائمه از بسياري روايات در چنين هم و است فرموده بيان

 مرتبت ميخت حضرت کلمات و طبخ مخصوصاً و فرماييد مراجعه اند؛فرموده بيان تفصيل طور به مجيد قرآن با مطابق

 وآله( عليه اهلل خدا)صلي رسول علم، يمدينه باب و
 

 مقابل در قرآن علوم که شودمي توليد جواب اين از ديگري سؤال لکن است، واضح و تمام فوق سؤال جواب پس

 چيست؟ علوم مثل به اينان از بشر تعجيز معني و است؟ کدام بشر يفلسفه
 

 قرآن و عرفان و فلسفه علوم و معارف دوره يک بيان بر متوقف سؤال اين از جواب لکن دارد مورد سؤال اين بلي!

 وابج ولي اجماالً است. مدارک به مراجعه و تفصيل نحو به نوشتن يا حضوري و مشافهه بيان به محتاج ناچار است،

 عرفان. ديگري و برهان يکي است؛ طريق دو و قسمت دو به منقسم بشري علوم و معارف است: اين اشاره نحو به

 در هک زيرا نيست، باطل از حق تميز براي تمامي و تام ميزان طريق دو هر در که نيست شکي و عيان و شهود يعني

 در بشر زرگانب اختالف بيان اين بر يقيني شاهد و ندارد، وجود باشد مواقع به يقين ينتيجه که برهاني فلسفي مسائل

 مورد هک نیست طبیعیات در چه و الهیات در چه فلسفی مسائل از ایمسئله دانندمی اطالع هلا است، فلسفي مسائل

 انعي اما و است، واليق حري با اخذ امر، نهايت نداریم، یقین راه الهیات در گوید:می ارسطو چه چنان نباشد اختالف

 را ريکديگ و دارند اختالف يکديگر با همم مطالب از قسمتي در مکاشفين و ندارد باطل از حق امتياز طريق شهود و

 .کنندمي تکذيب

  

 بشري عارفم از انتقادي يا تصديقي فرمايدمي نيست آن در اختالف که فطري عقل حکم مطابق قرآن آيات است بديهي

 قرآن کرده؛ معرفي بسياري آيات در صفات آن به را قرآن که صفاتي همان به فرموده تحدي مجيد قرآن لذا ننمايند،
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 یالخ مقابل در است حکمت بشر، ضاللت و گمراهی مقابل در است الهیه هدایت بشر، جهل مقابل در است علم یعنی

 حقیقتییب مقابل در است روح بشر، هذیان مقابل در است برهان بشری، توهمات ظلمت مقابل در است نور بشر، بافی

 .بشر دل کوری مقابل در است بصائر بشر، هایگفته
 

 به و الدهر آخر به تا بشری دانش ظهور اول از بشری یفلسفه و افهام با کرد معارضه و تحدی جلیه صفات این به

 یقویمه هدایت من و بشرم علمی حیات یمایه من نورم. به ظلمات از مخرج من که رسانید مسامع تمام به بلند ندای

 افک الا هذا ان» گفتند: دیگر جایی ،«االولین االساطیر هذا ان» گفتند: گاهی کردند؛ طعن به شروع مردم که ام،الهیه

 موضع ،«یالواصبکرة علیه تملی فهی اکتبتها االولین اساطیر وقالوا» گفتند: نیز و ،«آخرون قوم علیه اعانه و افتری

 «.قدیم افک اال هذا ان» گفتند: دیگر

 يمسئله نه بود، کردمي هاآن سمع قرع که حکمتي سخنان و علوم و معارف به راجع طاعنين طعن که است معلوم و  

 يليهک يعني اولين، اساطير و قديم يسابقه قرون نه بود رسول حضرت عهد در فصاحت رواج زيرا بالغت. و فصاحت

 این ارانک جداً مجید قرآن لهذا داده قرار نبوت ينشانه را سابقين سخنان اين که بود، اين آيات صريح به جامعش طعن

 هنهک معارف و علوم قبال در تازه معارف و علوم یعنی است. تازه سخنان بلکه نیست قدیم سخنان فرمود: و فرموده،

 .آورده بشری

  

 جديد علوم يعني، «مدهنون انتم الحدیث افبهذا» تعالي قوله است، «تازه» معني به عرب لغت صريح در حديث فقط

 یکذب من و فذرنی» تعالي؛ قوله ،«یومنون آیاته و بعداهلل حدیث فبای»تعالي قوله معهوده، يقديمه علوم مقابل در

 جلود منه شعرتق مثانی متشابهاً کتاباً الحدیث احسن نزل اهلل» تعالي قوله ،«الیعلمون حیث من سنستدرجهم بهذالحدیث

 «شاءی من به یهدی اهلل هدی ذلک ذکراهلل الی قلوبهم و جلودهم تلین ثم ربهم یخشون الذین

 فرمايديم بيان که آن از پس لرزاند،مي و دهدمي تکان را بشر که هاستتازه بهترين و است تازه قرآن بلي! فرمايد:مي

 مقام رد و است، تازه معارف و علوم هاآن قبال در بلکه نيست، بشر خيالي يکهنه علوم از تقليد و اقتباس قرآن که

 به ديتح که است صريح يمبارکه يآيه اين ،«صادقین کانو ان مثله بحدیث فلیأتوا» :فرمايدمي معارضه و تحدي

 فرموده، تحدي است معارف و علوم عين که قرآن هدايت به ديگر يآيه در و است، غيرمعهوده يجديده معارف و علوم

 نيست، ممکن راه و طريق به نمودن وارد معرفت و علم راه از غير به را گمراه شخص است بديهي که زيرا
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 بلق من موسی اوتی بما یکفروا اولم موسی اوتی ما مثل اوتی لوال قالوا عندنا من الح  جائهم فلما» :جالله جل قال

 است ريحص آيه اين ،«صادقین کنتم ان اتبعه منها اهدی بکتاب فأتوا قل کافرون بکل انا قالوا و تظاهرا سحران قالوا

 جالله؛ جل قال فرموده: قرآن علم به تحدي صريحاً ديگر يآيه در قرآن. علم و هدايت جهت از قرآن به تحدي در

 مبارکات آيات نقل از مقدار همين به شده، معرفي هدايت يسرمايه و روح و نور «تصدی  لکن و یفتری حدیثا کان ما»

 .شودمي اکتفا

   

 دهد يم بصيرت برهان و بينه به را ربش که است حکمتي و معارف و علوم مجيد قرآن که شد استفاده آيات مجموع از

 نوري و اندرز و پند و شدبخ شفا را قلبي امراض دهد، سوق دانايي و علم روشنايي به ناداني و جهل تاريکي از و،

 غیر به قرآن در یمصرحه صفات این آیا. است دل حيات يمايه که است روحي و سازد ظاهر را پوشيده هر که است

 شده هاآن از يک هر به تصريح مبارکه آيات از يک هر در که اين با ؟ دارد دیگری معنی معارف، و حکمت و علم از

 .است

  

 باالترین. است درجه اعال در که آن بالغت و فصاحت و الهی معارف و حکمت و علم یعنی قرآن که شد این نتیجه پس

 احتفص به نه است، معارف و علوم به تحدی لکن و پوشانیده الهی معارف و علوم قامت بر که است زیبایی لباس

 .بالغت و

 

 هاآن زاباح و معلقه يسبعه قصائر صاحبان و لبيد و القيس امري شعر مقابل در بالغت و فصاحت به تحدي که زيرا

 .است

 الي و اهذ زماننا الي يونان حکماء زمان از بشري معارف و علوم ترقي و الهيه معارف و علوم به بشر احتياج کمال لکن

 فهماندمي ما به وضوح نهايت با يابد،مي ظهور بشر از متشتت مذاهب و مختلف هايسخن روز به روز که الدهر آخر

 لومع مقابل در است حکم و معارف و علوم به يمعارضه همانا وآله( عليه اهلل خاتم)صلي پيغمبر شانترينبزرگ که

 رآنق الفاظ کسوت به بشر تعجيز و تحدي و بالغت، و فصاحت امر در او امثال و القيس امرء با معارضه نه بشري،

 يبهرت تنزل کرده معرفي آن به را خود قرآن که معارفي و علوم با وآله( عليه اهلل األنبياء)صلي خاتم شخص براي

 در دوخ علوم و حقايق به قرآن که است ظلم و نقض نسبت و است مجيد قرآن و وآله( عليه اهلل خاتم)صلي حضرت
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 قبال در د،کن اکتفا فصاحت قسمت به فقط و نکند تحدي هذا يومنا الي العلم ظهور اول من بشر يمختلفه علوم مقابل

 .نيست فصاحت به متحدي اين بنابر بليع، و فصيح نفر چند

   

 همانا آمد، دخواه آيات در صريحاً چه چنان متحدي بلکه بودند، عاجز هم قرآن فصاحت مثل به اتيان از عرب اگرچه

 .بشر کل مقابل در است حکم و معارف و علوم

 یک را ئناتکا کل حکیم، برمانیوس استاد حکیم اکسیوفان السالم( مسیح)علیه میالد از قبل سال ششصد در که زیرا

 .دانست خدا را آن و اصلی جوهر

 .بود چونبی خدای با کامل انسان وحدت به قائل هجرت، از قبل سال هفده و چهارصد در حکیم پلوش و

 .بوده وجود وحدت به قائل هجرت، از قبل سال هیجده و سیصد در حکیم پورفیز

  .کردهمی تصوف ترویج فیثاغورث

 در د،دهمی نشان تاریخ چه چنان طبیعی و الهی یفالسفه سایر و جالینوس مثل اطباء و یونان حکمای از دیگرانی

 هک نداسنتند و است سرگرم مطالب آن به بشر هنوز امروز تا کرده مانگ و اختراع مذاهبی بشری معارف یرشته

 ؟  کجاست مقصود منزلگه

  

 بعوثم ناس يکافه و عالميان تمام بر را او همتابي خداي و فرموده معرفي انبياء خاتم را خود که پيغمبري اين بنابر

 ييهاول فطرت به بشر که را خدايي است ممکن ،چگونه عالم فرق ساير و يونان معارف و حکمت يسابقه با فرموده

 گونه چهي و باشند ساکت کلي به پيغمبر اين و خدا آن کند، پيدا را او ايوسيله هر به خواهدمي و گرددمي او پي خود

 را ربش عجز وجه و تحدي بعد و کند،مي معين را قرآن امتياز اوصاف آن تمام که فرموده توصيف اوصافي به را قرآن

 .نگذاشته ديگران براي بيان جاي و فرمايدمي بيان شده تصريح قرآن در که

   

 و ربصائ و برهان ديگري و علم ديگري و حکمت، ديگري و است هدايت کثيره آيات صريح به اوصاف آن از يکي

 حمل باب از هاآن از بعضي که است شده ذکر بسيار آيات در هدايت بينات،اما و نور و اندرز، و پند و روح و شفاء

 تعالي؛ قوله و «للمتقین هدی فیه ریب ال الکتاب ذلک الم،» تعالي؛ قوله فرموده، است اتحاد مفيد که ذات بر مصدر

 عجباً قرآناً سمعنا انا» تعالي؛ قوله و است هدايت نفس قرآن آيه، سه هر در «اهلل هدی هذا» تعالي؛ قوله و ،«هدی هذا»

 صراط الی یهدی و هوالح  ربک من الیک انزل الذی العلم اوتو الذی یری و» تعالي؛ قوله و ،«الرشد الی یهدی
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 که خدا راه به و رشد به هدايت به آيه سه اين در ،«اقوم هی للتی یهدی القرآن هذا ان» تعالي؛ قوله و ،«الحمید العزیز

 فرمايد،مي تصريح است درج آن در الهي معارف تمام

 که، فرمايدمي آيه در ،«الفرقان و الهدی من بینات و للناس هدی القرآن فیه انزل الذی نرمضا شهر» تعالي؛ قوله و

 اوحی مما ذلک» تعالي؛ قوله و علم و حکمت اما و باشد،مي باطل از حق فارق و است هاييدليل و هدايت نفس قرآن

 قوله ،«یؤمنون لقوم رحمة و هدی علم علی فصلناه بکتاب جئناهم لقد و» تعالي؛ قوله و «الحکمة من ربک الیک

 یحیطوا لم بما کذبوا بل» تعالي؛ قوله ،«الحکمة و الکتاب من علیکم انزل ما و علیکم اهلل انعمة و اذکر و» تعالي؛

 والحکمة و الکتاب یعلمهم و یزکیهم و آیاته علیهم یتلو منهم رسوالً  االمیین فی بعث هوالذی» تعالي، قوله ،«بعلمه

 لمن اذا انک العلم من جائک ما بعد من اهوائهم اتبعت لئن و»  تعالي؛ قوله ،«مبین ضالل لفی قبل من کانوا ان

 اين در «.واق ال و ولی من اهلل من لک ما العلم من جائک ما بعد من اهوائهم اتبعت لئن و» تعالي؛ قوله ،«الظالمین

 .است هدايت و حکمت علم، قرآن که شده تصريح بسياري آيات و آيات

   

 ،«حمةر و هدی و ربکم من بصائر هذا» تعالی؛ قوله ،«مبینا نورا الیکم انزلنا و ربکم من برهان جائکم قد» تعالي؛ قوله

 من جائکم قد» تعالي؛ قوله ،«انزلنا الذی النور و باهلل فآمنوا» تعالي؛ قوله ،«رحمة و هدی منا بصائر هذا» تعالي؛ قوله

 الی هدیهمی و باذنه النور الی الظلمات من یخرجهم و السالم سبل رضوانه اتبع من اهلل به یهدی مبین کتاب و نور اهلل

 ،«یؤمنون لقوم رحمة و هدی و الصدور، فی لما شفاء و ربکم من موعظة جائکم قد» تعالي؛ قوله ،«مستقیم صراط

 ،«النور الی الظلمات من الناس لتخرج الیک انزلناه کتاب» تعالي؛ قوله ،«شفاء و هدی آمنوا للذین هو قل »تعالي؛ قوله

 .«اوتوالعلم الذین صدور فی بینات آیات هو بل» تعالي؛ قوله

 

 و اندرز و پند و شفاء و نور به ظلمات از مخرج و نور و بينات بصائر، و برهان به شده معرفي قرآن آيات، اين در

 .هدايت

 به هدی نوراً جعلناه لکن و االیمان ال و الکتاب ما تدری کنت ما امرنا من روحاً الیک انزلنا کذلک و» تعالي؛ قوله

 به محتاج و است همين انبياء بعثت که ـ قرآن يآيه اين در ،«المستقیم صراط الی تهدی وانک عبادنا من نشاء من

 از ودمقص خالف طريق، اين به انحصار و نيست معارف و علم حقيقت در بشري علوم پس ـ باشدمي مفصلي بيان

 .است بشر اهمال موجب و قتخل
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 اتفطری غیر در و وجدان و است فطرت به تذکر اولیه، اصول و معارف در قرآن و السالم( انبیاء)علیهم طری  اما و

 بشر، زا اختالف رفع است همین به باشد،می السالم( انبیاء)علیهم متابعت و الهی بیان به منحصر طری  وجدانیات و

 شد،یم وجدان و فطرت تذکرات به متذکر و السالم( انبیاء)علیهم تابع نکرده، فطری عقل حکم عصیان بشر اگر

 .رسیدمی مطلوب سعادت به و نبود بشر در اختالفی

  

 .است تفصيلي تذکر بر متوقف امر اين وجدان البته آن، اعجاز و تحدي وجه و قرآن معارف طريق اجمال است اين

 

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

 ها نوشت پی

 .11 :ص ـ1
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 )السالم علیهم) بیتاهل مکتب در سازیبدل

 

 «العماد عصام دکتر با نورالصادق اختصاصی مصاحبه در»

 سجودي محمد  :تنظيم و تهيه

  

   

 شيعه امروز بزرگ دانشمند و وهابيت سابق بزرگ دانشمند العماد عصام دکتر با آشنايي

 خاندان و تولد 

 .آمد دنيا به وهابي جامعه و خانواده در يمن در قمري 1322 سال در 

   

 جوانی و نوجوانی 

 حققينم از يکي و گيردمي قرار است يمن در شيعيان بزرگ آشام خون اکنون که خود عموي تربيت تحت نوجواني در 

 .شودمي وهابيت علماء اساتيد و بزرگان از و وهابيت يک درجه

   

 استبصار از قبل علمی هایفعالیت و آثار 

 .عربستان در سعود بن محمد امام دانشگاه در حديث رشته در تحصيل

 .صنعا مسجد در وهابيت فقه تدريس جمعه، امامت جماعت، امامت سال چهار

 . بود داده اختصاص خود به را وهابيت ءعلما اساتيد و بزرگان از و وهابيت يک درجه محققين از يکي عنوان 

 .عشرياثني شيعه مذهب با ورزيدن شديد مخالفت

 (.السالم علي)عليه اميرالمومنين و شيعه عليه سخنراني انجام و کتاب تأليف

  

 استبصار از قبل اساتید   

 3 يمن(، در وهابيت علمي )رهبر العمراني اسماعيل بن محمد عالمه ـ2 وهابيت(، بزرگ )مفتي سالم احمد قاضي ـ1

 .عربستان سابق مفتي باز بن شيخ ـ1 الوداعي، مقبل شيخ ـ3 الشاحذي، الرزاق عبد ـ2 ديلمي، الوهاب عبد دکتر ـ

  

 



119 
 

 تخصصی علمی رشته 

 .تاريخ حديث، عقائد،  

   

 استبصار جريان

 و لميع مباني تخريب براي کتابي نوشتن جريان در سعودي عربستان دين اصول دانشگاه در دانشجويي دوران در

 حديثي و آنيقر و عقلي قوي هاياستدالل با که است بوده شيعه فکري ليدر عنوان به او شخصيت و مفيد شيخ اعتقادي

 .شودمي شيعه و شده روشن او براي شيعه اعتقادي مباني حقانيت و ادله صحت و شودمي آشنا او تاريخي و

  

 امروز تا استبصار از بعد آثار و هافعالیت

 (السالم بيت)عليهماهل جهاني مجمع در تدريس 

 .ديني و علمي مجامع در بسيار هايسخنراني و هامصاحبه

 .عشرياثني شيعه حقانيت اثبات جهت در وهابي و سنّي دانشمندان با بسيار مناظرات

 .شيعيان کشتار وجوب بر مبني العمراني سابقش استاد فتواي رد در نامه

  

 هاوهابی شدن شیعه در العماد عصام نقش 

 پيروزي و ماه 2 طول در کويت وهابيون رئيس خميس عثمان شيخ با شدن، شيعه از پس العماد عصام دکتر مناظرات 

 مخان جمله از هاوهابي از نفر هزاران شدن شيعه موجب جهان، در مناظرات اين اينترنتي انتشار و او، زيباي و بزرگ

 و آزادگي روحبخش و زيبا نمونه يک امروز العماد عصام واقع در شد، آمريکا از مناظرات اين دبير و ناظر امينه دکتر

 .است اسالم سرباز يک و پذيريحق و شناسيحق

 

*** 
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  الرحیم الرحمن اهلل بسم

 فرموديد لطف که اين از و هستيم شما خدمت در که اين از هستيم خوشوقت العماد، عصام آقاي جناب: الصادق نور

 است عرفان و هفلسف نقد که مجله اصلي زمينه به توجه با لطفاً سپاسگزاريم پذيرفتيد را نورالصادق مجله با مصاحبه و

 .بفرماييد را مطالبي السالم( زهرا)عليها حضرت مسعود ميالد مناسبت به و

 

 بسیار و باشدمی اصفهان شهر به متعل  هک نورالصادق فصلنامه از ابتداء الرحیم، الرحمن اهلل بسم: العماد عصام دکتر

 .کنممی تشکر و تقدیر است ارزشمندی یمجله

  

 السالم( ليهمبيت)عاهل شيفتگان و شيعيان خصوص به مسلمانان به السالم(را زهرا)عليها حضرت ميالد خود نوبه به بنده

 .کنممي عرض تبريک

 

 قشن واقع در آمدم، السالم( )عليهم بيتاهل مکتب و مذهب به وهابيت از بعداً و بودم وهابي که نفر يک عنوان به من

 آن از را، (السالم عليهم) بيتاهل و خدا دشمنان از برائت موضع در مخصوصاً را، مکتب اين در خودم درآمدن بزرگ

 عمر و ابوبکر خليفه، دو به نسبت العادهفوق احترام شوم شيعه که آن از قبل بنده. دانممي (السالم عليها)زهرا حضرت

 پي بودم هنتوانست باشدمي برائت که واليت از بعد اساسي رکن به شدنم شيعه از بعد سال سه تا دو تا شايد و داشتم

 آن هادتش که شدم متوجه و کردم تعمق و تفکر بيشتر السالم( زهرا)عليها حضرت شهادت مسئله به که اين تا ببرم

 .بود نفر دو آن دست به حضرت

 

 يک ي،سن يک است ممکن که دليل اين به بود سخت مسئله اين قبول و داشتن واقعيت من براي بودم وهابي قتيو

 اهل لمايع از خيلي چون کند قبول و کند، مطرح را السالم( حسين)عليه امام قيام جريان بتواند وهابي يک يا و سلفي

 يعني  کربالء(ال في الرسول )ابناء خالد محمد خالد کتاب مثل داننوشته کتاب السالم( حسين)عليه امام قيام باره در تسنن

 هيدان،ش پدر يعني  الشهداء( )أب شرقاوي عبدالرحمن کتاب يا و کربال در آله( و عليه اهلل اکرم)صلي رسول انفرزند

 .بود حساس ابوبکر عليه (السالم عليها)زهرا حضرت قيام يعني مسئله، اين ولي
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 ار السالم( زهرا)عليها حضرت قيام آن، رويروبه جهت يک از و داشتيم عمر و ابوبکر خالفت به اعتقاد جهت يک از

 .ديديممي

 و دانستيم،نمي را السالم( زهرا)عليها حضرت مقامات وهابي، دوستان از خيلي و بنده موقع آن در اول يوهله در البته

 يهازهرا)عل حضرت را اصلي مقصر و عمر، و ابوبکر به نه دانستيممي السالم( زهرا)عليها حضرت به را ايراد موقع آن

 .دانستيممي السالم(

 

 مثل ما يقبل کتب در البته نبود، من قبول مورد اصالً حضرت آن شهادت مسئله اين سال چند تا هم شدنم شيعه از بعد

 هب فرزندانش و السالم( ا)عليهازهر حضرت که اندبوده اعتقاد اين بر متأسفانه است، معروف هايوهابي از که ظاهرشاه

 به الم،اس در پنجم ستون به شدند تبديل کنند حمايت اسالم از آله( و عليه اهلل اکرم)صلي رسول از بعد که اين جاي

 .تاس کرده فرو اسالم قلب در خنجر يک و آمده کند، حمايت اسالم خليفه از السالم( زهرا)عليها حضرت که اين جاي

 به و شودمي محسوب شورش السالم( زهرا)عليها حضرت فرزندان هايقيام که بوديم معتقد انديشه اين اساس بر ما

 شورش انحراف، اولين که خوانديممي مانکتب در ما و کرديم،مي نگاه اسالم به بزرگ خيانت يک عنوان به هاآن

 ن)عليهحسي امام خود، فرزند به که غلطي تربيت و بود ايشان خود اصلي گرشورش و بود السالم( زهرا)عليها حضرت

 ين)عليهحس امام فرزندان هايقيام تمام بعداً و نگذارد احترام يزيد اميرالمومنين به که شد اين به منجر بود داده السالم(

 رمقص و دانستيممي السالم( زهرا)عليها حضرت بدآموزي عنوان به را السالم( زهرا)عليها حضرت فرزندان و السالم(

 .دانستيممي السالم( زهرا)عليها حضرت شخص خود را اصلي

  

 خوانديممي تيميه ابن کتب مان،کتب در و مانهايانديشه و اعتقادات در هميشه وهابيت در ما 

 هارانسـکنف در اسالم زن بارزترین،(السالم زهرا)عليها حضرت نه است عايشه ما زنان الگوي

 از بودم وهابي که هنگامي مطالعاتم در من وليکنند،می معرفی را عایشه جاآن مسلمانان میان در اروپا در حتی و

 در دانستيممي اسالم اول زن عنوان به را عايشه ما مثال براي شد بنده حيرت موجب که شدم متوجه چيزهايي احاديث

 فرعون همسر آسيه مريم، فاطمه، ه،خديج دنيا و اسالم زنان ترينکامل» که خواندم عايشه خود از روايتي که حالي

 «.باشدمي

 داند،مي وانبان ترين کامل عنوان به را هاخانم اين بلکه زنم بهترين من نگفته فروشد،مي خود به فخر همه اين که عايشه

 و هعلی اهلل اکرم)صلی رسول احادیث اساس بر زن ترینکامل که معتقدیم ما طور چه که بودم متعجب من همیشه و
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 رد مدارس، در تلويزيون، دراست، عایشه اسالم در ما برای زن الگوی بهترین ولی است السالم( فاطمه)علیها آله(

 (آله و عليه اهلل اکرم)صلي رسول احاديث در ولي است مطرح عايشه جمعه نماز هايخطبه در ها،سريال و هافيلم کل

 از يکي که رسيدم نتيجه اين به واقع در من.است مطرح سالم(ال فاطمه)عليها وهابيت مدارک و منابع و اصلي کتب در

 جهان هايسريال کل و هافيلم در سازيبدل اسم به امروزه که است کاري همان دادند انجام وهابي علماي که کارهايي

 ر،ازيگب اين مردم، بين در کند،مي بازي را قهرمان يک نقش بازيگر نفر يک وقتي امروزه باشد،مي مطرح هست هم

 قرار حمايت مورد اصالً  برود مردم ميان در قهرمان خود اگر شايد و گيردمي قرار توجه مورد قهرمان خود از تربيش

 و الگو زندگی امور تمام در خود مردم که حالی عین در که رسیده جایی به امروز سازیبدل به عش  این نگيرد

 .هستند ساختگی قهرمانان دنبال و نگرفته تحویل را او ولی دارند واقعی قهرمان

  

 ،هست مشکل همين نيز خدا وجود خود در حتي گرفته، نشأت جااين از بشر اساسي مشکل کنممي فکر جااين در 

 و است کرده بازگو را ايمسئله چنين بارها خداوند و روندمي ساختگي خدايان دنبال و کرده ترک را خدا که چرا

 خدا ارهدرب سازیبدل این وقتی !پرستيدنمي مرا و پرستيدمي را ديگران شما چرا فرمايدمي و کندمي نقد را هاانسان

 را عایشه اموی دولت در که چرا شد  ایجاد سازیبدل این هم السالم( زهرا)علیها فاطمه حضرت درباره شده، ایجاد

 ضرتح به نسبت معرفتي ترينکوچک حتي بچگي، در ما که حدي به کردند السالم( زهرا)علیها حضرت جایگزین

 سالميا کشورهاي هايتلويزيون امشب توانيدمي شما اآلن بود، عايشه به ما محبت و عشق نداشتيم، السالم( زهرا)عليها

 .کنندمي عايشه از تعريف شانهمه کنيد، روشن هستند شيعه که ايران جز به را
 

 هايشخصيت به عشق و سازيبدل که انسان غلط خوشايند همان علت به مسئله اين در اموي دولت که معتقدم من 

 .ندکرد معرفي اسالم جهان به را عايشه السالم( فاطمه)عليها حضرت جاي به و کردند سوءاستفاده است، ساختگي

 فیانس مثل دیگر شخصیت یک السالم( صادق)علیه امام جای به مثالً هست مسائل همه در سازیبدل این متأسفانه 

 کلمات از م(السال بیت)علیهماهل کلمات از استفاده جای به و گذاشتند ارسطو یا افالطون یا بسطامی بایزید یا ثوری

 و عرفان از استفاده جای به و کنندمی و کرده استفاده صوفیه و هاآن پیرو دانشمندان و عرفا و فالسفه مانند دیگران

 .کنندمی استفاده دیگران ...[و غربیها عرفا، فالسفه،] اراجیف از  السالم( )علیهم بیتاهل معارف
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 نندکمي بازي را قهرمانان نقش که کساني هافيلم در آيد،مي خوشش ساختگي مسائل و سازيبدل از هميشه انسان

 در ربش اساسي مشکل اين و گيرندنمي قرار توجه مورد طور اين اصلي قهرمانان که گيرندمي قرار توجه مورد طوري

 .باشدمي آن از ماندن محروم و السالم( بيت)عليهماهل مکتب تخريب

 

 بن احمد مکتب شافعی، امام مکتب مثل دیگر، مکاتب پیش رفتند  السالم( )علیهم بیتاهل مکتب جای به تسنناهل

 ثال،م برای است شده جاری بشر فرهنگ هایحوزه از خیلی در بیماری این و مالک، مکتب ، عربی ابن مکتب حنبل،

 مشکل ینا دهند،می اهمیت گفته، سقراط بگوییم اگر اما دهندنمی اهمیت فرموند (السالم علیه)صادق امام بگوییم اگر

 .گزیندبرمی آن بر را غیر و گزیندمی دوری عمال آن، منابع و مراکز و حقیقت و ح  از که است بشریت

  

 امام از السالم( علي)عليه حضرت از مردم چه براي کنند،مي فرار حقيقت از مردم اکثر که است قرآن کالم اين و

 !!کنند؟؟مي و کردند فرار السالم( مهدي)عليه حضرت از السالم( صادق)عليه

 او بر ار عايشه و دادمنمي السالم( زهرا)عليها حضرت به نسبت اهميتي هيچ بودم، عايشه عاشق بودم وهابي وقتي من

 هرا)عليهاز حضرت جايگزين را عايشه توانستند، امويان واقعاً که بود ساختگي تشخصي به عشق اين گزيدم.برمي

 ما که شدم!! تناقض دچار وهابيت متون در کردم بررسي علمي لحاظ از را مسئله و آمدم وقتي من و.بکنند السالم(

 برترين وانعن به را السالم( فاطمه)عليها حضرت آله( و عليه اهلل اکرم)صلي رسول ولي شناسيممي برتر بانوي را عايشه

 !!است کرده معرفي بانو

  

 واندمخ آله( و عليه اهلل اکرم)صلي رسول زبان از را السالم( زهرا)عليها حضرت مقامات وهابيت کتب در که اين از بعد

 من براي !کند؟ ظلم اسالم بزرگ بانوي به السالم(، زهرا)عليها حضرت شناخت با زمان آن در ابوبکر شودمي آيا گفتم

 ریعشاثنی یشیعه و امبرگشته وهابیت از که است سال هایسال که هم زمان این تا حتی و البته! نبود کردني باور

 باالتر لیخی را مسئله این و بشناسم را السالم( زهرا)علیها حضرت مقامات تمامی امنتوانسته که کنم اقرار باید امشده

 قائل کرابوب براي خاصي احترام هنوز و بودم تحقيق در هنوز و بردم پي مسائل از خيبر به وقتي وليدانم،می خودم از

 کردممي مطالعه را رازي فخرالدين کتب از يکي که روز يک در بودم،
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 معتقدم من .بودم نرسيده برائت موضوع به و بودم شک در هنوز و بودم نرسيده استبصار به بنده هنوز زمان آن در البته)

 (.است تفکيک قابل غير واليت از برائت و است نشده مستبصر هنوز نرسيده، برائت به هک کسي که

 اريثمو و ارث آيات تفسير در ايشان باشم. داشته را السالم( زهرا)عليها حضرت مورد در بررسي قصد که اين بدون

 دش من بيداري سرآغاز و گذاشت اثر من در که ديدم!مي خودم زندگي در و عمرم در بود بار اولين بنده که زده حرفي

 شناختن هب من رسيدن منشاء همان باالخره و کردم تحقيق بيشتر و کنم تفکر موضع و قضيه اين از من که شد موجب و

 .رسيدم برائت مقام به الحمداهلل باالخره و شد آنان از تبري و پيامبر و متعال خداي دشمنان

  

 بود، هبرد پي السالم( زهرا)عليها حضرت هايمظلوميت از برخي به گويا اما دبو هم متعصب بود، تسنناهل امام ايشان

 .است زده حرف منصفانه حدي تا مسئله اين مورد در و

 

 لياکرم)ص رسول به نسبت خود ارث مورد در السالم( زهرا)عليها حضرت و ابوبکر اختالف مورد در من گويدمي ايشان

 و ملحدين و متشرعان و عقالء همه سيره اساس بر چون شدم؛ زده حيرت واقعه اين خواندن از بعد آله( و عليه اهلل

 سيره يک همه و... زرتشتي و مسلمان چه و سني چه و کافر چه دين، ضدّ چه و داردين چه ها،انسان يهمه يسيره

 دهخانوا به را خود هاياييدار و متملکات تا کنندمي دعوت را خود نزديکان و فرزندان مرگ، بستر در که دارند عملي

 رهبر هک آله( و عليه اهلل اکرم)صلي رسول مورد در اما کنند، مشخص را و... دام و وخانه زمين تکليف مثالً کنند معرفي

 زديکانن تريننزديک براي و بدهد انجام عقالئي غير کار که شودمي مگر داشت را عقل ترينکامل و بود هاانسان تمام

 باشد، نکرده مشخص را هايشثار تکليف خود

  
 يول است نکرده وصيتي فدک جمله از اموالش درباره پدرت گفتمي السالم( زهرا)عليها حضرت به ابوبکر چون

 اموالش هدربار پیامبر که گفتمی ابوبکر یعنی است، بخشيده من به را آن پدرم فرمودمي السالم( زهرا)عليها حضرت

 را ه(آل و علیه اهلل اکرم)صلی رسول باید یا باره این در است. نکرده وصیتی و کرده عمل عقال همه سیره خالف بر

 السالم( افاطمه)علیه با ح  و گویدمی واقع خالف که ببریم سؤال زیر را ابوبکر که این یا و کنیم متهم دیوانگی به

 .است
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 هترينب و داشت را عمو بهترين داشت، را داماد ترينکامل داشت، را دختر ترينکامل آله( و عليه اهلل اکرم)صلي رسول

 است فتهگ ابوبکر به و نکرده وصيت هاآن به ترک ما وصيت براي ولي داشت را باشند هاشمبني که خويشاوند و فاميل

 !!است گذاشته ابوبکر براي را فدک و

  

 ارث دوست ،اسالم خود در و يهوديان زرتشتيان، مسيحيان، بشري، اديان تمام در بود پيامبر دوست ابوبکر که فرض بر

 به يول است صدقه من ارث تمام بگويد ابوبکر خود دوست به پيامبر شودمي مگر بردنمي ارث زن پدر و برد!نمي

 !!باشد؟؟ نفرموده را خطاب اين السالم( فاطمه)عليها خود فرزند
 

 يندهآ در اين است، خائن ابوبکر یا است دیوانه آله( و علیه اهلل اکرم)صلی رسول یا جااین در است، ممکن غير اين

 ام!زده حيرت گويدمي فقط خودش و آورده عقلي استدالل رازي فخر البته است، خائن ابوبکر که شد ثابت من براي

 و ليهع اهلل اکرم)صلي رسول که اندکرده منعکس طوري را قضيه اين تسنناهل کتب در و گويدنمي را ديگر مطالب و

 !است نگفته هم خود دختر به را مسئله اين و است صدقه من اموال اندفرموده آله(

 دهدمي هصدق را اموالش پيامبر که اين در باشد! نگفته خويش دختر به را مسئله اين شودمي مگر گويدمي رازي فخر

 لسالم(ا زهرا)عليها به را مطلب اين طور چه باشد صدقه ترکش ما همه که است خواستهمي واقعاً اگر ولي نيست مشکلي

 شده دهز حيرت بود تسنناهل امام که رازي فخر زمان آن در البته است. خيانت و عقالئي غير کار اين است؟؟! نگفته

 !من شخص به برسد چه قضيه، اين از بود

 مثل وهابيت مکتب رد و هاوهابي براي السالم( زهرا)عليها حضرت يمسئله واقعاً که بينندمي وهابيت مسئله، اين در 

 اندبرده السؤ زير را يزيد کنند قبول را السالم( حسين)عليه امام قيام اگر چون نيست السالم( حسين)عليه امام مسئله

 اساس رب هااين اعتقاد چون است رفته سؤال زير وعمر ابوبکر کنند قبول را السالم( زهرا)عليها حضرت قيام اگر ولي

 .رفت خواهد بين از مسئله اين قبول با تسنناهل عقايد اساس صورت اين در ستا عمر و ابوبکر شخصيت دو

 خيلي وهابيان براي و است نشده نوشته السالم( زهرا)عليها حضرت قيام درباره سنتاهل از کتابي هيچ همين خاطر به

 به و برندمي سؤال زير را خودشان کار، اين با چون است السالم( زهرا)عليها آن از حقانيت کنند قبول که است سخت

 قيام و لسالم(ا زهرا)عليها حضرت داستان دادن توضيح برائت، تثبيت و تبيين براي وسيله بهترين ديدم من همين خاطر

 .هاستآن وسيله به حضرت آن العادهفوق مظلوميت و نفر دو آن مقابل در حضرت آن
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 ت)عليهمبياهل مکتب در من پايداري علت اما نبود، السالم( زهرا)عليها حضرت من شدن شيعه اصلي علت ابتدا در شايد

 و عليه هللا اکرم)صلي پيامبر شهادت از پس زهرا حضرت زندگي وقايع نفر، دو آن از برائت ويژه به و تشيع و السالم(

 حضرت مسئله شدم متوجه من بعداً و. رودمي بين از وهابيت گريسني اساس ايشان به اعتقاد با چون بود، آله(

 .است شدن شیعه برای دلیل، منشاء ترینخوب و بهترین و است اسالم جهان در مسئله مؤثرترین السالم( زهرا)علیها

  

 (السالم عليها)فاطمه بنور" است گذاشته را نامش است نوشته است شده شيعه که تسنناهل علماي از يکي که کتابي مثالً

 .شدم شيعه (السالم عليها)زهرا حضرت خطبه خواندن با بنده گويدمي کتاب اين در و  "اهتديت

 

 تبلیغات هب توجه با شیعه به سنی یک مذهب تغییر نبود اسالم در السالم( زهرا)علیها حضرت قضیه اگر معتقدم بنده

 .بود مشکلی امر بسیار سنّیان،

  

 نبزرگا از يکي ايشان، عمر اواخر در که شنيدم، عسگري عالمه مرحوم نزديکان از يکي از موضوع اين باره در بنده

 هب سن اين در بنده» فرمودند: عسگري عالمه مرحوم شدند، عسگري عالمه با مباحثه و مناظره خواستار تسنّناهل

 عالم اين اب مناظره و مصاحبه روز سه از بعد پذيرفتند، اصرار از بعد اما ،«بپذيرم توانمنمي سن کهولت و بيماري علت

 مناظره ينا ادامه به قادر ديگر کسالت، علت به» فرمودند: عالم اين به عسگري عالمه و نرسيد جايي به قضيه تسنناهل

 عالم ينا به» فرمودند: عسگري عالمه مدتي گذشت از بعد شود.مي خود شهر عازم قضيه اين از بعد عالم اين ،«نيستم

 .کنم شيعه و کرده قانع را ايشان وانمتمي که دارم، مطالبي اآلن بنده ،«بازگردد بگوييد تسنناهل
 

 و سالم(ال زهرا)عليها حضرت اختالفات از مطالبي تسنناهل کتب بين از که بود اين بودند داده انجام که کاري ايشان

 مستندات اين گرفتن از قبل عالم آن دادند. قرار سني عالم اين اختيار در را آن منابع و مستندات و کردند جمع را ابوبکر

 را)عليهازه حضرت قيام خواندن از بعد اما بود گرفته عالمه پيش آمدن از قبل را خود برگشت بليط آسوده خيالي با

 المع اين سنتاهل معتبر منابع و مدارک در هاآن دست به حضرت آن شهادت و مظلوميت و ابوبکر مقابل در السالم(

 من گويديم کرده کنسل را خود برگشت بليط جريان اين از عدب و گويدمي عمر بر لعنت و کندمي گريه به شروع سني

 .بروم السالم( رضا)عليه امام زيارت به بايد ابتدا برگردم امخانواده و شهر به که اين جاي به
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 ،برائت و واليت به هدايت السالم(در زهرا)عليها حضرت نقش ايفاء و مسئله اين شدن بارز در هم ديگر مورد يک و

 ضرتح مورد در کردم،مي نگاه تصادفي صورت به بنده که رمضان ماه هايشب از يکي در که بود تيجاني مهعال مناظره

 رفک کردند، السالم( زهرا)عليها حضرت خطبه خواندن به شروع مجلس آن در تيجاني آقاي بود، السالم( زهرا)عليها

 رتحض خطبه وقت هر شدنم شيعه از بعد من د:فرمودن کردندمي گريه که حالي در بود قدر هايشب از يکي کنممي

 .کنممي گريه خوانممي را السالم( زهرا)عليها

  

 واقعي اسالم نداد نشان در خيلي خطبه اين ديد وقتي بود، عثماني شيخ اسم به تيجاني عالمه با کنندگان مناظره از يکي

 لمايع از نفر سه با تيجاني عالمه که جلسه نهما در شودمي برائت و واليت و استبصار موجب و شودمي واقع مؤثر

 است دهنش السالم( زهرا)عليها حضرت به ظلمي که داشت اين بر اصرار عثمان شيخ پرداختند،مي مناظره به تسنناهل

 و وهابيت کتب از را خود مستندات تيجاني که اين از بعد و است افسانه دهنده تکان و عجيب و معروف قضايا و

 مقابل رد السالم( زهرا)عليها حضرت قيام واقعاً که کرد قبول و است افسانه بگويد توانستنمي ديگر رد،آو تسنناهل

 آدم ناي ولي شد قضيه اين به مقر خودش و است بوده افتاده اتفاق هاآن وسيله به حضرت آن مظلوميت و نفر دو آن

 گريه تيجاني قضيه اين از بعد ابوبکر نه است السالم( زهرا)عليها حضرت از کار ايراد گفت باز دليل همه اين با لجوج

 رهمناظ اين بيننده که مسلمان همه اين جلوي دهيد!مي فحش عليها اهلل سالم زهرا حضرت به شما "گفت بعد و کرد

 رهناظم اين ديدن با من گفت و زد زنگ بنده به بود وهابي که من دوستان از يکي قضيه اين از بعد"اينترنت در بودند

 اين از بعد و دانستممي لجوجي و بد آدم را تيجاني مناظره اين از قبل من گفت دادم، فحش عمر به و شدم روشن

 از بعد و گرديد، واضح من براي عمر و ابوبکر واقعي يچهره و کيست! تيجاني چيست حقيقت فهميدم که بود مناظره

 سران از ییک که اين قضيه اين از باالتر خيلي فرمودند (العماد عصام )يعني بنده به تيجاني خود قضيه اين گذشت

 بقیه و کرابوب و عمر دانستیمنمی هستند کثیف و پست سعودآل کردیممی فکر ما گفت و زد زنگ بنده به سعودآل

 شپخ از پس.هستند ما مثل هاآن دانستیمنمی هستیم کثیف عرب ما کردیممی فکر هستند  سعودآل مانند نیز هاآن

 و کردند تظاهرات بودند مذهب مالکي که سودان در هاسنّي از ايعده کردند گزارش سودان از جهان در مناظره اين

 الم(الس زهرا)عليها حضرت قضيه که معتقدم من همين خاطر به عمر. بر مرگ عمر، بر مرگ گفتندمي خود شعارهاي در

 .است مؤثر خيلي اسالم، جهان در ايشان معرفي و
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 جانيتي خود و ندارد وجود او براي قبري اصالً که مرد طوري قضيه اين از بعد تيجاني مناظره طرف عثمان شيخ ناي

 به ليخي چون نشود بت به تبديل سّنيان بين تا که کرد کاري عقايدش و هاحرف خاطر به ايشان با خداوند فرموند

 .کرد جسارت السالم( زهرا)عليها حضرت

 

 .داريد تعصب السالم( زهرا)عليها حضرت عليه بر شما گفتم سنّي يک به العماد( )عصام من

 امقي گويندمي گذارند،مي احترام السالم( زهرا)عليها حضرت به هاآن دانندمي چون هست شيعه که جمعي در وهابيان

 تنيس نهافسا قضايا اين گويندمي خودشان خصوصي مجالس در اما است افسانه حضرت آن شهادت و مظلوميت و

 مهم اصالً شد عصباني بود زن يک او گويندمي !!هازن بقيه مثل است زن يک او است، السالم( زهرا)عليها تقصير ولي

 بوده قشح کند، ادب را خليفه و کند شورش خواستهمي خانم اين هست، و بود ملت يک رهبر و خليفه ابوبکر نيست،

 عيواق اسالم در واليت و وصايت به هدايت در السالم( هرا)عليهاز حضرت نقش پس بشود! او با برخوردي چنين که

 .است
 

 ولي شدندن شيعه السالم( زهرا)عليها حضرت راه از اندشده شيعه که کساني اکثر شايد است فرد به منحصر و مهم خيلي

 اً واقع چون داريمن السالم( زهرا)عليها حضرت از غير حل راه شيخين از کردن پيدا برائت براي شدن شيعه از بعد

 عليه تواندمي که است درست باشد، شکن عمر قيامش ندتوانمي السالم( )عليه حسين امام باشد! شکن عمر تواندمي

 .نيست شکن عمر اما ببرد سؤال زير را يزيد خود و باشد يزيد

  

 مدت به را فاطميه ايام شيعه مملکت در امروزه که است درست که است مهم قدر آن فداها( )روحي زهرا حضرت قيام

 هميتا خاطر به کنند دهه به تبديل عاشورا مانند خواستندمي را قضيه اين معصومين زمان در اگر اما گيرندمي روز ده

 .گذاشتندنمي زنده را ايشيعه هيچ سنّيان السالم( زهرا)عليها حضرت قيام

 

 شديم گرفته فاطميه اگر هازمان آن در چون نکردند دهه را فاطميه ايام ولي کردند عاشورا به اصرار همه اين ائمه يعني

 کردند،مي نابود را شيعيان و شيعه هاسني شد،مي زده ريشه از گريسني آن، احياء و شهادت يقضيه اين با که جاآن از

 به اصرار اب ولي کنند. نابود را تشيع و شيعه هاسني که نشود کاري و کنند، حفظ را تشيع و شيعه خواستندمي ائمه
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 و وراعاش به اصرار همه این ائمه چرا گویندمی بعضی بين اين در چون شد قوي شيعه بنيان که کردند کاري عاشورا

 دیزی السالم( حسین)علیه امام با که است این آن جواب نکردند، السالم( زهرا)علیها حضرت قیام به کردند، آن دهه

 و ابوبکر واقع در کردند،می احیاء و دادندمی اهمیت خیلی السالم( زهرا)علیها تحضر قیام به اگر اما شودمی نابود

 هیچ صورت این در هم هاآن و رفتمی بین از سنّیان عقیده اساس و بودند کرده نابود و برده سؤال زیر را عمر

 عباسیان تنیس مهم است یزید نای گویندمی سنّیان السالم( حسین)علیه امام قیام در ولی گذاشتند،نمی باقی ایشیعه

 .کردند شورش یزید علیه هم

 رتحض قيام در را عاشورا زمينه و منشأ که است اين دادند اهميت عاشورا به همه اين ائمه چرا که اين براي ديگر دليل

 که يکس و کنند مطرح را السالم( حسين)عليه امام شهادت خواستندمي اول ائمه پس کنيممي پيدا السالم( زهرا)عليها

 .رسدمي السالم( زهرا)عليها حضرت شهادت به کند بررسي را حسين امام شهادت

  

 درق اين نيست نيازي است روز ده فاطمه ايام چرا گفتمي من به اعراب از بود شده شيعه تازه که دوستانم از يکي

 السالم( هازهرا)علي حضرت قضيه اگر چون شود ربرگزا کامل نحو به بايد ايام اين اتفاقاً گفتم جواب در من باشد!! زياد

 .ماندنمي باقي زمين در سنّي هيچ ديگر شود آشکار سنّيان براي

 رتحض اما باشند داشته کينه او عليه بر زياد تبليغات خاطر به السالم( علي)عليه حضرت از سنّيان است ممکن

 جا براي راه بهترين اين و است زياد دلشان در نايشا محبت و دارد خاصي قداست دلشان در السالم( زهرا)عليها

 .است واليت اثبات و نفر دو آن بت شکستن و سنيان دل در برائت انداختن

 

 بگيرند؟ بايد منابعي چه و کساني چه از را عقايدشان و معارف منابع مسلمانان عاليحضرت نظر به :نورالصادق

  

 ممرد بينيممي قرآن در ما است، سازيبدل و سازي جايگزين اساسي، مشکل که کردم عرض بنده :العماد عصام دکتر

 يگرد هايشخصيت کردندمي سعي و بگيرند عقيده و خط هاآن از که خواستندنمي و کردندمي مخالفت پيامبران با

 بهترين و قرآن يعني سعادت و هدايت اساسي قانون بهترين داشتن رغمعلي هم مسلمانان متأسفانه کنند آن جايگزين

 پيامبران جايگزين ديگر هايشخصيت کردند سعي السالم( بيت)عليهماهل يعني رهبران و مربيان و آموزگاران

  یتب اهل مکتب جز به بگیرند مطلب ها مکتب تمام از کردند تالش مسلمانان تالش مسلمانان متاسفانه بکنند،
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 سنّي علماء بعضي ،«الثقلین فیکم تارکم انی» فرمودند: آله( و علیه اهلل اکرم)صلی رسول چون 

 آله( و عليه اهلل اکرم)صلي رسول که اندگفته سنتاهل علماي خود است، سنگين يعني ثقل گفتند

 اين را يامبرپ سخن است. سخت و است سنگين عترت( و )قرآن ثقلين سخنان از تبعيت يعني ثقيل، اندفرموده وقتي

 و کنيد کتشر جلسه يک در توانيدمي شما بياورند. عذر ثقلين از خود تبعيت عدم براي خواستند و کردند معرفي طور

 ليهصادق)ع امام يا السالم( زهرا)عليها حضرت بگوييد ولي خوردنمي هم به جلسه کنيد صحبت هاشخصيت تمام از

 را مطلب النف تاکنون مآد حضرت از شخصيت فالن بگوييم اگر متأسفانه است اخباري گويندمي است گفته السالم(

 زا را روایت این .است اخباری گویندمی آوریممی السالم( صادق)علیه امام از سخن تا اما گويندنمي چيزي گفته

 اصالً  گفت عربی ابن یا ارسطو مثالً گوییمی تا اما چیست؟ اشرجالی سند ای،کرده بررسی آیا ای،آورده کجا

 به وجهيتکم قدر اين ولي داريم قبول را حديث صحت بررسي ما کنندمی قبول هب تلقی هاخیلی و کندنمی بررسی

 بيت)عليهماهل غير هايحرف به که توجه همه اين مقابل در است جنايت و ظلم بيت،اهل و قرآن مفاهيم و معارف

 که ستا این آن و دیدم مشکل یک شدم شیعه وقتی از واقعاً من بيت،اهل از کنيم تبعيت بايد ما شود،پسمي السالم(

 و تدریس و گویندنمی و خواهندنمی و کنندمی ظلم بیت،اهل معارف به خیلی و دورند خود امامان مکتب از شیعیان

 یلقب از هاییکتاب ای،حاشیه کتب نه درآوریم درسی کتب عنوان به را بیتاهل کتب باید ما کنند.نمی تدرس

 که من الًمث که اين نهشود درسی التوحید کتاب مانند طوسی شیخ هایکتاب و کلینی شیخ و صدوق شیخ هایکتاب

 مکتب خواستمنمي اگر نکنم، مطالعه را بيتاهل مکتب امديده سختي همه اين امشده دور امخانواده از شدم شيعه

 خود با کردم، تحمل را تمشق و مخالفت همه اين و جا!اين به آمدم راه همه اين چرا ماندممي يمن در بخوانم بيتاهل

 ولی ندانند و نخوانند را سجادیه صحیفه و البالغهنهج و کافی اصول مثل بیتاهل معارف اندشيعه اول از که هاشيعه

 لسالم(ا بیت)علیهماهل معارف و احادیث کتب این واقعاً کنند قبول و بدانند و بخوانند را عرفا و فالسفه هایکتاب

 .شود درسی باید

 صادق)عليه امام چون اخباري است گفتهمي السالم( صادق)عليه امام خود به هم ابوحنيفه که بدانيد است البج  

 حتماً  ايدب شدم شيعه وقتي معتقدم من آله(، و عليه اهلل اهلل)صلي رسول قال السالم( الباقر)عليه قال فرمودهمي السالم(

 نه بخوانم ار بحاراالنوار و طوسي شيخ و مفيد شيخ و صدوق يخش و کليني شيخ هايکتاب مثل بيتاهل مکتب معارف

 برسد هچ بکنيم را غيرمعصومين شاگردي و عرفاني[ و فلسفي هايمکتب ]مثل شوم ديگر فکري مکاتب وارد که اين

 .ايدبوده شيعه اول از که شما به
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 سمنانی حائری عالمه حال شرح

 «(فلـسفه در پژوهشگر و محق ) فالحـی یاسر»

  

 پاسدارانِ  و دين اين معاريف شناخت است برخوردار سزايي به اهميت از که مسائلي از يکي اسالم مبين دين در 

 ،آنان با علم اهل آشنايي براي جامع و نظيرکم هايچهره معرفي راستا همين در است. علوي سنّت و محمدي شريعت

 .است فايده و برکت از سرشار

   

 حائری صالح محمد» عالمه فلسفه توانای و تیزهوش نقّاد مُبَّرز، فقیه و مدق  اصولی و محق  فیلسوف

 نقد در اخير يساله يکصد در که است القدري مجهول امّا بزرگ علماي و حکما از هـ.ق، 1391 متوفاي «سمنانی

 آراء هب کامل احاطه او نقد اتخصوصي از است. نرسيده وي پايه به علما از احدي عرفان، و فلسفه استداللي و عالمانه

 و ستداللا از استفاده نيز و است شده عرفان و فلسفه بر که است نقدهايي و هارديه بر کامل تسلط و عرفا و فالسفه

 .عرفاست و فالسفه مطالب کشيدن چالش به براي فيلسوفي منطق

  

 رفانع و فلسفه بر اعتقادي رَد و اعتقادي نقد ايشان که معناست بدان نه اين و است عقلي نقدي حائري، عالمه نقد

 اين با است، هبود واضح و آشکار ايشان براي خوبي به ابتدا وحي مباني با عرفان و فلسفه اصول مبانيت بلکه، نتواند

 قادياعت نقد بر عالوه دهد، نشان عرفان و فلسفه غوامض بر را خويش آورشگفت ياحاطه و نظر دقت که آن براي حال

 ستون و پردازدمي صدرا محوريت با وجودي اصالت يفلسفه خصوصاً  عرفاني و فلسفي مهم مسائل حالّجي به فلسفه

 .دهدمي قرار موشکافي مورد برهاني و عقلي مباني با است وجود اصالت همان که را، مالصدرا فلسفه فقرات

  

 أويلت مخالف و نبوي حِکَم و حياني و معارفِ و وحي به وفادار و متشرع مشَايي فيلسوف يک موضع در حائري عالمه

 صدرا تناداس مورد عرفان البته و صدرا وجودي فلسفه نقد به نبوي، احاديث و کريم قرآن به وجهبي و مکرر استشهاد و

 .پردازدمي عربي ابن عرفان يعني
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 تاریخ دبیاتا بر و فلسفی و عرفانی آثار اَّهمِ بر را عالّمه تظّلع و تسلّط سینا بوعلی حکمت سنگ گران کتاب مطالعه

 .نمایدمی روشن فلسفه

 قواعد مهمترين گيريشکل خوبي به شودمي انگاشته فلسفي المعارف دايرة يک يمنزله به که سينا بوعلي حکمت کتاب

 صريح انيتمب و آن تفاوتِ  و متعاليه حکمت خصوص به هايگيريجهت و را هاآن از متفاوت تعابير و اسالمي فلسفه

 .سازدمي وشنر خوبي به را اقدس شرع مباني با آن مغايرت نيز و سينا ابن جمله از پيشين يفالسفه اعاظم طريقه با آن

 متعاليه حکمت فيفلس نقد يزمينه در که چرا اعتقادي، نقد نه صدراست فلسفه فلسفي نقد بر بيشتر حائري عالمه تأکيد

 .بود نشده تأليف سينا بوعلي حکمت کتاب ياندازه و حدّ در يسترگ و گيرچشم کار زمان آن تا

 دقی  مطالعه از پس ایشان که دیگری مطلب صدها و معقول و عاقل اتحاد و وجود وحدت وجود، اصالت بررسی 

 یزدگشتاب عدم از حکایت اند،آورده در تحریر خامه به فتوحات، ویژه به عربی ابن آثار و اسفار خصوصاً صدرا آثار

 .دارد را وجودی یفلسفه معاریف با رابطه در انصاف و ادب جانب رعایت نیز و

  

 حثب شکافتنِ در ايشان وجود اصالتِ اثباتِ در مالصدرا براهينِ اهّمِ بر حائري عالمه استداللي، و عقلي اعتراضات در

 .اندکرده ادا خوبي به را مطلب حق مسامحه بدون اما منصفانه داوري سپس و مختلف اقوالِ آوردن و

 

 از تفاوتم تعبير و مختلف وجه بيست خاص تبحّري با معقول و عاقل اتحاد مثل غامضي يقضيه در مثال: عنوان به

 پنج کتاب براي فلسفي المعارف دايرة تعبير دارد.مي وا شگفتي به را خواننده که اندداده ارائه معقول و عاقل اتحاد

 بمکت دو مباني و مفاد از را محقق طلبه و دانشجو که چرا سزاست، به و حق به عنواني سينا بوعلي حکمت جلدي

 .نمايدمي آگاه متعاليه حکمت هايکاستي و معايب از نيز و وجود اصالتِ  و ماهيت اصالتِ مهم

 رنددا ماهيت اصالت مکتب و مشاء حکمت از علم اهل که را غالبي و سنتي تصوير حائري عالمه کتاب خواندن 

 مغايرت و مبانيت عدم و ساخته مال بر را نهاد نام فلسفه تاريخ در تاريخي قلب يک توانمي چه آن و ساخته دگرگون

 يختوار از مستفاد ايافسانه ايچهره از را سينا ابن يچهره و نمايدمي روشن خوبي به انور شرح با را مشّاء فلسفه

 .نمايدمي معرفي خواننده به را قرآن به فادارو و متشرّع سيناي ابن و پيرايدمي ساختگي
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 هنمون و شاهد الرئيس شيخ بيانات از آن فروع و اصول و اسالم مطهر شرع تمجيد در واضحي کلمات حائري عالمه

 الوثقي عروة به شيخ تمسّک در ترديدي جاي که مقداريست از بيشتر شيخ کلمات و نظرها اظهار گونه اين و آوردمي

 نقد اندداده مانجا کتاب اين در باهِر فيلسوف و فاضل عالمه که خدمتي ترينمهم جانب اين نظر به ولي بگذارد. باقي دين

 .است الدینی محی عرفانِ یعنی مکتب این فکری پدر و متعالیه حکمت

  

 التيکس ترينکم و تسامحي ترينکوچک ها،آن دقيق مطالعه و مآخذ و منابع گردآوري و خود تتبع در محقق يعالمه

 اندهم مخفي حائري عالمه جوّال ذهن و تيزبين يديده از که نبوده نقد مورد موضوع پيرامون مطلبي و اندنداشته روا

 به اجعر کمتر امروز که شارحاني )آن را شيخ شارحان نيز و را شيخ آثار تمام ايشان آيدمي بر کتاب مطالعه از باشد.

 از عيجام تبيين و کرده موشکافي دقيق طور به را طوسي نصيرالدين خواجه آثار نيز و شود(مي گفته سخن هاآن

 .است کرده ارائه حکيم، سيناي بوعلي يفلسفه

 عربی ابن التقاطی عرفانیات و ذوقیات یابدمی مجالی جا هر عالّمه سینا، بوعلی حکمت کتاب بعد به سوم جلد در  

 رفانع مخالفت و داده نشان خوبی به را او بدیع تناقضات و کرده آشکار را وی بعید تأویالت و کشانده چالش به را

 کس یچه تاکنون که کیفیتی به دارد.می بیان اوصیایی و اولیایی علوم و شرع مبانی و عقل اصول با را عربی ابن

 هايويژگي از لاستدال قوت و بيان قدرت هدف، عظمت صدر، يسعه پشتکار، همت،  .ندارد و نداشته را آن بیان جرأت

 متحک جلد پنج در اوست. اثر بارز وجه کمياب ما روزگار در که غرض و هوابي نقد سيناست. بوعلي حکمت کتاب

 نيز ديگر فهفالس هايديدگاه معرفي به سينا ابن فلسفه از کاملي و دقيق نسبتاً شِماي ارائه ضمن ايشان سينا، بوعلي

 .است الدينيمحي عرفان و متعاليه حکمت ايشان، نقد اصلي سوي و سمت بعد به سوم جلد در و پردازدمي

  

 فضيليت شرح به ابتدا است، آن نقد سپس و وجود وحدت تقرير همانا که اصلي مسئله به ورود از قبل سوم، جلد در 

 سبزواري مالهادي و صدرا مطالب سپس پردازد.مي وجود لغتِ شناسي ريشه در تحقيق و وجود معناي از موسّعي و

 .دهدمي قرار بررسي مورد و نموده بيان مشروح طور به را
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 رفع و انبي نماييم بيان خوانندگان ذائقه تحريکِ براي حائري عالمه مطالب از توانيممي مثال عنوان به که مهمي نکته

 و.است آمده وجود بودن معنوي اشتراک باب در نيز و وجود معناي مورد در صدرا براي که است هاييتفاهم سوء

 .اندنموده مرتفع و بررسي را هاتفاهم سوء و هابرداشت سوء اين خوبي به عالمه

  

 :پردازیممی وارفهرست طور به سینا بوعلی حکمت کتاب رئوس بعضی معرفی به اکنون

 معلول و علت بين سنخيت نفي ـ1

 ذهني وجود نفي ـ2

 خارج در طبيعي کلّي وجود نفي ـ3

 علم جوهر حقيقت ـ2

 عينه به معدوم اعاده تجويز ـ3

 جزئيه مهيت اصالت ـ1

 این زا که غیره و تفری  و جمع و بسط و قبض و تکاثُف و تخلخل و التیام و خرق در اجسام تشابه ـ2

 .اندنموده جسمانی معراج اثبات عالمه راه

 فيض امساک شبهه دفع ـ2

 .اندکرده تشريح بيت 231 در را موضوع اين نثر، و نظم به که ابقائاً و ايحاداً عالم حدوث اثبات ـ9

 .است آله( و عليه اهلل محمد)صلي آل و محمّد واليت غايي علت و هدف که اين اثبات ـ11

 .معلول و علت بين باين بينونت ـ11

 امکان عالم ممکنات همه حدوثِ ـ12

 .است اثبات از مستغني بالذات الوجود واجب ـ13

 .الوجود واجب ذات در بصر و سمع وحدت ـ12

  

 به وعلیب کتاب بارز یخصیصه دو به باید سینا بوعلی حکمت کتاب مطالب رئوس ترینمهم از برخی ذکر از بعد 

 :نماییم اشاره اختصار طور
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 انطباق اب السالم( )علیهم طهارت و عصمت بیت اهل عالیه تعلیمات طب  فلسفی مسلّم اصول کتاب این در که آن اول

 ایجاد و فکری انحراف موجب که طُرقی و شده داده قرار عالقمندان اختیار در زحمت بدون قرآن و وحی افاضات

 .اندکرده رد را همه شده فلسفی مختلفه مذاهب

  

 علمي کتب شارحين و او معاصر فالسفه و بوعلي از علمي هاينامه و رساله 23 قريب که است اين ديگر بارز مزيت

 ترجمه و نقد کتاب اين در و بوده مؤلف اختيار در است فرد به منحصر يا کمياب صحيح و کامل هاينسخه اکثراً که او

 ظرايف و دقايق کشف و عربي و فارسي ادبيات به ايشان آورشگفت احاطه عالمه شخصيت از ديگري بعد است. شده

 :اندستوده چنين را وي همايي الدينجالل و نيمايوشيج است. زبان دو هر در عبارات و کلمات

 مگريز من ز حايـــري اي صـــالحي که تويي          فکرت ايــن در اممانـــده در طالح کـه منم

 تميز حق به نشـــناسدت و نخوانده کس که              تويي سه اين طوســـي و غزالي و نواس ابو

  

 :گوید می همائی جالل و

 اغاني ترجيح ز ترخوش جاندرگـــوش او نظم                آللي تســـــميط ز بهتــر دل چشم در او نثر

 هـاني ابـن و بوالعال تازي شـــــعر در بود هم                   نظامي آيين به باشد پارســـــي نظم به هم  

 فشاني پر باشد دشــــــوار را انديــــشه طاير              جا آن که رفعت بدان باشد عزتـــــش پايگاه 

  

 بزرگاني شاگرد اشرف نجف در سال 12 مدت سمناني حائري عالمه که، نماييم يادآوري بينيمنمي مناسبتبي پايان در 

 دانشمنداني محضر از آخوند درس بر عالوه نيز و اندبوده (االصول کفایة صاحب) خراساني خوندآ مرحوم چون هم

 بروجردي اسماعيل مال مرحوم محضر از عقلي علوم در نيز و تهراني خليل ميرزا حاج اهلل آيت بيت اهل فقيه چون

 .برد فراواني استفاده
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 :به توانمی عالمه مهم تألیفات و آثار از 

 االمرين بين االمر کتاب ـ1

 الباري شريک امتناع رساله ـ2

 (جلد12) االسالمیه المذاهب معارف و االمامیة معارف تاريخ ـ3

 المعقول و العاقل اتحاد ـ2

 الرجال احياء ـ3

 انصاري شيخ رسائل بر حاشيه ـ1

 انصاري شيخ مکاسب بر حاشيه ـ2

 االصول کفاية تلخيص ـ2

 مقفع ابن از الکبير ادب ترجمه ـ9

 التسلسل و الدور ابطال رساله ـ11

 شهرستاني نحل و ملل بر حاشيه ـ11

 التفويض و الجبر رساله ـ12

  (...و زکات خمس، طهارت، )در خراساني آخوند مرحوم ابحاث تقرير ـ13

 العباد نجات بر حاشيه ـ12

 عربي شعر ديوان ـ13
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 است. انيسمن حائري عالمه علمي افتخار پر زندگي قرن ربع سه از بيش برکات از ديگر کتاب و رساله يکصد حدود و

 مورد و ودش شناخته سينا بوعلي حکمت سنگگران کتاب ويژه به ايشان نظيرکم تأليفات حقِ روزي که آن اميد به

 .گيرد قرار دانشگاه و حوزه محققين و دانشمندان وافي و کافي ياستفاده

 شدن ارجخ براي باشد بلند گامي منُقّح و جديد هيأتي با آينده در سينا، بوعلي حکمت المعارف دايرة طبع اهلل شاء ان

 .اسالمي حکمت و فلسفه يحوزه در ساله، چهارصد فکري رکود و فلسفي انديشي جزم از
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 عرفان و فلسفه مذمت در خاقانی اشعار

  

  

 نپــــــــــــــــذرفت او درون صرّاف            ميرفت عيار کزين نقــــــــــــــد هر

 است نموده رهــــــــــت کج يپرده کژ             است بوده وـــدي چــه اين که گفت پس

 جاستاين مقامت نوقــــــــدمان ونـچ             هاستاين دتـبن هنــــــــــوز هيهات

 است مخــــــــــــالفان ره ارـــخ اين              است انـــعارف ســـــــوآل نه روکين

 است نهـــــــــال اين راتـــثم بدعت              است ســــــــــوآل اين الـنه لـتعطي

 داني قديم جان جوهــــــــــــــر پس                يـران حــــــديث نـدي يشيـــوه از

 فزودن سفه بل فلـــــــــــــــسفه نه                 نودنـش فلســــــــــــفه دم از چند

 به فلسفي زارـــه ز فلســــــــــــي                نه بر حديث اين سر از پـــــــــــاي

 انــیون حدیـــــــــــــث ارزد یونی                قرآن نص و حديــــــــــث و نص با

 الطنـــف از بفالخــــــــــــن را دل                واکن شــــــــرع درس تو سنگ هان

 را بوستان است حکمه حکمــــــــت             را جان بدار دين حکمــــــــــــت در

 گنج سر بر کرد قربان هيـــــــــــن               سنج نـسخ تو و است گنـــــــج قرآن

 رآنـــق گنـــــــج پيـــش شو قربان               ربانـــق کنند بســــــي گنــــــج بر

 حاليست سيـــــاه سبــــب اليــــح               خاليست شــــــــرع ذوق ز که علمي

 هانــــپن سپيـــــددار خال ونــــچ                ايـــــــمان اهل از ســــياه الخ اين

 يناـــس پور به مشـــــو نزديــــک                 ناــــسي ورــط به طيـــــران خواهي

 چند یـــعل بو ز علـــی ورــــپ ای                  دـــبن محمّـــــدی خنـــســـ در دل

 بخـــــــاري از به قرشـــــي ائدــق                 نداري ينـــب راه يديــــده ونــــچ

 را مخّـــــــرقان اين زن مخـــــراق                   را محققّــــان محــــــک بهـــــر

 را ديـــــن ســــراي قاّبـــــــانــن                  را ـنـدي بــــــراي از کن بــــردار

 وار کعــــبتين مبـــــاش روي شــش                  آر ـديــهـــ کعــــبه به روي يک

 خــــرافات دم قـــــدمان وــــن از                   خرابــــات کهــــن اين از مپـــذير
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 موهوم بندنقـــــش همه خالــي                  ومـــــمفه نه کالمشــــان موهـوم

 پا از هم و ســـر از هم موهــــــوم               جاي بر نوشــــــته بود موهـــــوم

 هيچ معنيش کمال، به شکلــــــش               پيچ پر حبـاب يگنبـــــــــده چون

 سر و تن بي دوروي، و رنگيــــــن                ترتهي ميـــــان دف چنبــــــر وز

 ني حاصلي هيـــــــچ و خوش حالي                تمنّي در بوســــه ــورتصــ چون

 بگـذار هـــــــاشراي و اقليدس              آر دست به ديـــــن ســـــراي اقليد

 زايد چه مزخـــرفت اشـــــکال ز              دــــزاي چه مجــــوفت اقـــــوال ز

 بسپار عنکــــبوت به اشـــــکال                   بـگذار عنـــــدليب به اقــــــوال

 زيست بايدش حـــــــرام قوت کز                  چيست را عنــکبوت هندســـــه از

 پرس انبيــــــــا ز بيــــا رمز آن                 واپرس شــرع کلــــمات رمز من از

 ترس رهانـــگم پیشــــــنهاد از                      درس کن رعـــش پیــــشروان در

 ازندـس سفال از درم طفـــــــالن                     تازند ضرب دار ســــــوي مردان

 پل آتشــــين و رـبح نيليـــن زين                      تقبل کني ديــــــن چو منــديش

 رستي باز جزيره هفــــــت زين                  نشستي چون رعـــش کشتــــــي در

 خاک عالم فرق به خــــــاک گو                   پاک برگذر خاک عالـــــــــــم از

 بازي خـــــاک به درم که رنـــدي                      سازي زخاک طرب که طفلــــــي

 گرفتار و درــــــان ايمهـــــره گل                  کردار گروهه کــــمان رخــستــچ

 گل يمهره است کانــــــداختني                  زلـــمن سازــــم گل يمهـــــره بر

 گمانندبي رفت که نکــــــته زين                     دـــدانن قـــــــديم جهان که هاآن

 ني ريــــدنيــپ ولي هـــست رپ                   يـــدني باغ به قزت کـــرم ونــــچ

 نشايد را بلنــــــــد پـــــرواز                      برآيد زـــق کــــــرم به که پر آن

 سرآمد او زمـــــان کــــــه دانمي                     برآيد پر کــــرم به که گه هـــــر

 کرکـــــــس چـــهار ارپرــچ زين                    بس عاريـــــت پرّ ز تيــــر چون

 يـــــک تا پاره گوشت به آهنـــــگ             الشي يفهـــج تو اي کرکــــــسي چون
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 نمرود تير چو خــطا تو سيــــر                   بود آن از طامــعي کــــــرکس چون

 دـچن کرکسان پرِّ به پــــــــرواز                مانند پشـه به اي نمــــــــرود ونــچ

 ونـــخ متـته به طمــــع تير بر               ردونـــگ فريفت نمــــرودت ونــــچ
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 اســـتفتائات

   

 .... العظمی اهلل آیت حضرت شیعه عالیقدر مرجع مبارک محضر

 شيعت و اسالم براي بدعت اهل و صوفيه خطر چون که رساندمي مبارک عرض به وافره تحيات و سالم تقديم از پس 

 ائمه بخشروح معارف از اطالعبي و خام هايجوان امروز و است انکاري قابل غير و بزرگ خطر بيتاهل مکتب و

 و مرموز هايدست يوسيله به ايران دبال اکثر در و داده قرار جدي تهديد معرض در را  السالم( )عليهم معصومين

 تا دکننمي تزريق سلم( و آله و عليه اهلل محمد)صلي آل ايتام ضعيف هايرگ در را هاآن فاسد مکتب بيگانه ايادي

 اندبخشک را السالم( )عليهم طهارت و عصمت بيتاهل پيروان تحرک پر و زنده يجامعه در را واليت و ايمان هايريشه

 براي را راه ات بسازند تشيع اصيل معارف به اعتقادبي و بندوباربي و الابالي و نفسبي و رمقبي يجامعه يک آن از و

 و عليه اهلل محمد)صلي آل مظلوم ايتام کفيل که عالي مستطاب محضر از لذا کنند، هموار جهاني استکبار و چپاولگران

 در ار خود روشن و صريح پاسخ شودمي تقاضا کنندمي پيروي و تقليد شما، از زيادي يعده و هستيد سلم( و آله

 .بفرماييد مرقوم زير سؤاالت مورد

  

 چيست؟ هاآن عقايد و صوفيه يفرقه مورد در مبارک نظر ـ1

 

 دارد؟ حکمي چه هاآن به مالي کمک و هاآن مجالس در شرکت و خانقاه به رفتن ـ2

 

 مرقوم اثباتاً و نفياً داريد نظري (1) دارد عروه در سيد مرحوم که صوفيه و مجبره و مجسمه و غالت مسئله در اگر ـ3

 .بفرماييد

 

 دارد؟ حکمي چه تصوف اهل کتب يمطالعه و فروش و خريد ـ2
 

 بالضالل المراد )ان بفرماييد مرقوم اثباتاً و نفياً داريد نظري (2) ضالل کتب مورد در مکاسب در شيخ کالم در اگر ـ3

...) 

  

 تدام،مس جهان مسلمين سر بر حضرتعالي عزّ يسايه فداه ارواحنا االعظم اهلل بقیة حضرت توجهات ظلّ در شاءاهللان

 .باشد عافيت و صحت به مقرون و محفوظ بليّات جميع از عاليقدر مرجع آن برکت پر وجود

  5457 الثانی جمادی 23

 قم علمیه حوزه مقیم طالب از جمعی
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*** 

 

 گلپایگانی اهلل لطف شیخ حاج العظمی اهلل آیت حضرت

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 العالم واهلل دارد. زياد انحرافات ها آن روش (1ج

 العالم واهلل نيست. جايز مذکوره موارد از يک هيچ (2ج

 العالم واهلل نيست. جايز و است. مطابق عروه در سيّد مرحوم نظر با حقير نظر (3ج

 العالم واهلل است. حرام و اطلب ترويج (2ج

 .العالم واهلل نيست. جايز (3 ج

 المرادف نفسه فی باطالً یکون ما بالضّالل المراد ان» است اين مقامه اهلل اعلي بزرگوار آن متين و محکم عبارت (1ج

 و لضاللا لحصول وضع ما بکتبه یراد أن فیحتملالهدایة مقابل به المراد ان و الباطلة المطالب علی المشتمله الکتب

 و العرفاء کتب کبعض حقّة مطالبها کان ان و الضالل أوجب ما یراد أن و الضالل لحصول وضع ما بکتبه یراد أن

  «حقیّتها تقدیر علی ضالل کتب ایضاً فهذه ظاهرها غیر المراد ان یدعون منکرة ظواهر علی المشتملة الحکماء

 عبيرت به ها آن اضالل و ضالل از که است حداقلي و است کتب اين از اطالع با فقيه هر نظر نظر، اين که است معلوم

 العالم واهلل است. شده بيان کتب بعض

 

 
*** 
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 روحانی صادق سید حاج العظمی اهلل آيت حضرت 

  

 فرمايشاني فرقه اين درباره اعالم علماء آنان بتبع و ( السالم )عليهم اطهار ائمه اسمائه: جلت (باسمه1ج

 و منهم فهو الیهم مال فمن اعدائنا انهم» فرمايد مي ـ صوفيه از سؤال جواب، در السالم( )عليه صادق امام دارندـ

 .«معهم یحشر

 

 فلیس قلبه و بلسانه ینکرهم لم و الصوفیه عنده ذکره من» ديگر حديث در السالم( )عليه صادق امام فرمايش با (2ج

 به مالي کمک و خانقاه به رفتن (.سلم و آله و علیه اهلل )صلی اهلل رسول یدی بین الکفار جاهد فکانمّا انکرهم ومن منا

 .نيست جايز آنان

 

 .کرديم امضاء هم ما فرموده سيد چه آن غالت از طايفه غير در (3ج

 نجس نواصب و خوارج و غالت که نيست اين در شکي فرمايد:مي (199 مسئله )در نجاسات بحث در سيد مرحوم]

 شندبا مذهبشان لوازم به ملتزم اگر صوفيه از دارند وجود وحدت به عقيده که کساني و مجبر و مجسمه اما و هستند

 ...(و عربي ابن و مولوي و شبستري و بصري حسن مانند باشندمي نجس

 

 .ردّ  براي مطالعه و خريد مگر نيست جايز اسمائه، جلت باسمه (2 ج

 

 ـ جملهال في ضالل کتب حفظ است حرام فرموده که است صحيح انصاري شيخ شاتفرماي اسمائه، جلت باسمه (3 ج

 .است مفيد فرماييد، مالحظه ايم؛ نوشته شيخ فرمايشات ذيل در الفقاهه منهاج در مفصل بحث ما و
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---------------------------------------- 

 پی نوشت ها:
 

 هستند نجس نواصب و خوارج و غالت که نيست اين در شکي فرمايد:مي (199 مسئله )در نجاسات بحث در سيد مرحوم ـ1

 اام و است( کرده حلول او در خدا گويندمي يا دانندمي خدا را خود پيران و اقطاب يا ائمه از يکي که هستند کساني )غالت

 الافع و اعمال انجام در را نانسا و هستند مسلک جبري که کساني )يعني مجبره و دانند(مي جسم را خدا که )کساني مجسمه

 مانند باشندمي نجس باشند مذهبشان لوازم به ملتزم اگر صوفيه از دارند وجود وحدت به عقيده که کساني و دانند(مي اختياربي

 ....و الدين محي و مولوي و شبستري و بصري حسن

 

 کنديم بيان را ضالل کتب از مراد وقتي کنديم مطرح را ضالل کتب بحث که جاآن محرمه مکاسب در انصاري شيخ مرحوم ـ2

 ماا دارد باطلي ظواهر که فالسفه و عرفا کتب به زندمي مثال را ضالل کتب دهد،مي آن نگهداري و حفظ حرمت به فتوا و

 و ينگهدار و حفظ و است ضالل کتب نيز هاکتاب گونه اين فرمايدمي آن ظاهر از غير است حقي مطالب مراد که اندمدعي

 .است حرام آن فروش و خريد
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 معرفی کتاب

 

 

 میزان شناخت 

 نوشته ی محق  و اندیشمند معاصر 

 حضرت آیت اهلل سید جعفر سیدان 

 ناشر: پیام طوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 سراب عرفان 

 نگرشی به مبحث وحدت وجود، عقل گریزی و جبر گرائی

 قمشه ایر الهی تدر کتاب مقاالت دک

 تألیف حسن میالنی

 ناشر: مولود کعبه

 

 


