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 امام صادق)علیه السالم( فرمودند:

عُلَمَاءُ شِیعَتِنَا مُرَابِطُونَ بِالثَّغْرِ الَّذِي يَلِي إِبْلِیسُ وَ عَفَارِيتُهُ يَمْنَعُونَهُمْ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى ))

لِكَ نَّوَاصِبُ أَلَا فَمَنِ انْتَصَبَ لِذَضُعَفَاءِ شِیعَتِنَا وَ عَنْ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَیْهِمْ إِبْلِیسُ وَ شِیعَتُهُ ال

نْ مِنْ شِیعَتِنَا كَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ جَاهَدَ الرُّومَ وَ التُّرْكَ وَ الْخَزَرَ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّةٍ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ عَ

 ((أَدْيَانِ مُحِبِّینَا وَ ذَلِكَ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانِهِم

ني هستند كه مراقب شیاطین و عفريت ها بوده و مانع از تسلّط علماي شیعه ي ما، مرزدارا

شیاطین و نواصب مي شوند بر آن دسته از شیعیان و جوانان ما كه عقیده  قوي ندارند. هر 

كسي كه در دفاع از شیعه و پاسخ گويي به شبهات كار كند، پاداش او از يك میلیون رزمنده 

تر است. زيرا او از دين دوست داران ما دفاع مي و مجاهدي كه در میدان جنگ مي جنگد باال

 كند ولي آن ديگري از جسمشان دفاع مي كند.

 ۸، ح ۵/ ۲بحاراألنوار 
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 نشانی از مطالب

 آثار و مقاالت:

 سرمقاله

 آيت  اهلل العظمی صافی گلپايگانی            حديث متعمقين در آخر الزمان  

 المه آيت  اهلل حاج سيد جعفر سيدان (        ع21سنخيت، عينيت يا تباين)

 (         عالمه آيت  اهلل حاج شيخ مرتضی رضوی 12محی الدين در آيينه ی فصوص)

 (         سيد عابد رضوی1دين يونان باستان، مبنای فلسفه يونان)

 (      دکتر سيروس شميسا2شاهد بازی در ادبيات فارسی)دوره ی غزنويان( )

 ن اسالمی/ تبارشناسی فکرت فلسفی در مقال مسلمين       دکتر امير حسين امير ابراهيمیيونانيت در تمد

 استاد کريم زارع   (    2تضعيف وحی با فلسفه)

   )عليهم السالم(و اجالء اصحاب ائمه)عليه السالم( ردی بر اتهامات آقای جوادی آملی بر مکتب  امام صادق

 حجت االسالم و المسلمين سيد محمد مهدی الحجازی       (2)ه( )رو افتراء تجسيم بر هشام بن حکم

 اخالق و معارف:

 )ره(عالمه فقيه آيت اهلل حاج شيخ حسن صافی اصفهانی      ( 21)سلسله درس های اخالق و معارف

 آيت اهلل سيد قاسم علی احمدی      )ره(شرح رساله اعتقادات عالمه مجلسی

 پاسخ به شبهات

 (      عالمه آيت  اهلل حاج سيد جعفر سيدان2تفسيرهای نابجا در مورد صراط)در پاسخ به 

 ی مالصدرا پاسخ داد؟ توان با فلسفه های کانت و هگل به ما وارد شده را می آيا شبهاتی که در فلسفه

 واحد پژوهش دارالصادق اصفهان       شود؟ اگر آری چرا با آن مخالفت می 

 آشنایی با شخصیّت ها

 نظرها و اعترافها 

 استفتائات

 )علیه السالم(با خوانندگان نورالصادق

 معرفی کتاب
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 آثار و مقاالت
 سرمقاله

 آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

 عالمه آیت اهلل حاج سید جعفر سیدان

 عالمه آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی

 سید عابد رضوی

 دکتر سیروس شمیسا

 دکتر امیر حسین امیر ابراهیمی

 استاد کریم زارع 

 الحجازی حجت االسالم و المسلمین سید محمد مهدی
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 سرمقاله

 

 باید احیاء کنیم احیاء گران غدیر را
 

 ... ما چند روز آینده عید غدیر را در پیش داریم،

مت غدیر به حدّی است که از محدوده عظما در اسالم روزی به عظمت غدير نداريم و نخواهيم داشت، 

فهمیم حقیقت غدیر چیست، یک چیزهایی به گوشمان  فهم و درک بشریت خارج است، ما نمی

موجوديت ما به موجوديت غدير بند است، اگر غدير از ما  تواند غدیر را درک کند. خورده اما کسی نمی

ی ما زن و مرد، مخصوصاً علماء و دانشمندان و گويندگان  همهاند از اين جهت  گرفته شود تمامی هستی ما را از ما گرفته

 هی غدير و خطب ی سال بايد به بيان واقعه ها همه و همه، نه فقط اين ايّام بلکه در دوره و نويسندگان، مداحان و هيئتی

 ی غدير و نکات دقيق آن بپردازيم، بايد همه تالش کنيم غدير را احياء کنيم.

 ي را از غربت نجات دادن.احیاء غدير يعني عل

 احیاء غدير يعني علي را از تنهايي بیرون آوردن.

 ند.ک هم شما را احیاء می )علیه السالم(ناگر غدیر را احیا کردید مطمئن باشید که امیرالمؤمنی

اگر علی را از غربت نجات دادید مطمئن باشید علی هم شما را از غربت قبر و قیامت نجات 

 دهد. می

 طور بايد احیاء كرد؟غدير را چ

ن تري شارع مقدس اعمالی را برای غدير معين کرده که مراجعه کنيد و عمل کنيد ولی من با اينها کاری ندارم اما مهم

ها بيرون بريزيم در مجالس شرکت کنيم، شور بدهيم رونق  کار اين است که اين ايّام تنبلی را بايد کنار گذاشت از خانه

 مؤمنين.بدهيم به مجالس اميرال
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 اند. حتی بايد احيا کنيم افرادی را که غدير را احياء کرده

ی والیت و بازوی قدرتمند امامت احیاگر بزرگ  ی بیشه ی امینی این شیر غرنده مرحوم عالمه

غدیر است باید نام او را زنده کنید تا علی هم نام شما را زنده کند باید امثال عالمه امینی را از 

چرا؟ چون  جات دهید تا علی هم شما را از غربت قبر و قیامت نجات دهد،مهجوریت و غربت ن

امينی زنده کرد غدير را، چون امينی حقّانيت علی را به تمامی عالم اثبات کرد، غاصبين خالفت را تا ابديت رسوا کرد، و 

 در مقابل، علی هم چه کرد برای امينی.

 ر مرحوم عالمه امینی گذاشت که انوار مقدسههمین بس که تاج بزرگ افتخاری بنام الغدیر بر س

 ها را متأللئ کرد. ی آن تا قیامت زمین و زمان را روشن کرد و ملکوت آسمان

 هزار سنی شيعه شدند. 03يک جلد از کتاب بيست جلدی الغدير که وارد لبنان شد

افهتاً حضرت مش و با  )علیه السالم(عالمه امینی کسی بود که می رفت در حرم حضرت امیرالمؤمنین 

 حرف می زد و دستور می گرفت و می رفت انجام می داد.

کدامیک از اینهایی که االن ادعایشان گوش فلک را کر کرده یک چنین مقامی به ذهنشان خطور 

 می کند، بریزید دور این در و دکان ها را، امینی این است.

، احياء عالمه امينی و کتاب الغدير ايشان تبليغ و ترويج و های بزرگ معتقدند که: لذا علماء و شخصیت

 تبليغ و ترويج و احياء غدير و اصل تشيع و حقّانيت اميرالمؤمنين است، چرا؟

امینی در غدیر ذوب شد و برای علی و مظلومیت علی آتش گرفت سوخت و خاکستر شد  چون

 ما باید این خاکسترها را احیاء کنیم.

شهريور( يک همايشی برای بزرگداشت  11ی آينده )پنج شنبه  خودمان هفتهدر هر صورت ما با اين بضاعت ناچيز 

ه کنیم اکثر قریب ب در دنیای وانفسائی که هر چه اطرافمان را نگاه میايم آن هم  عالمه امينی گرفته
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 شود برای افراد ناباب و منحرف و غیر شیعه و ملحد است هایی که گرفته می اتفاق این همایش

ر را کرديم، در اين ظلمات االرض يک چراغی بنام عالمه امينی روشن کرديم با جيب خودمان با قرض و حاال ما اين کا

 وانيد، نمیت کنيد، می قوله و هزار بدبختی اعالم هم کرديم، يک مسلمان هم پيدا نشد که بيايد بگويد شما داريد چه کار می

دهيم که از شما  انتظاری نداريم، اما اين حق را به خودمان می اش را داريد، نداريد، هيچ، ما هم از کسی توانيد، هزينه

 ببريد. ايم الاقل بيائيد سر اين سفره بنشينيد و از آن استفاده ای را که برای شما پهن کرده انتظار داشته باشيم که اين سفره

این  رشرکت کنند دمن این حق را به خودم می دهم که فردای قیامت از آنهائی که می توانستند 

ا شکایت کنم و بگویم یا امیرالمؤمنین این آق  )علیه السالم(مجلس و شرکت نکردند نزد امیرالمؤمنین

می توانست بیاید برای احیاء غدیر و نیامد، این حق را می توانم به خودم بدهم که از او شکایت 

 کنم به امیرالمؤمنین، خدا این حق را به من داده...

عشق و عالقه و محبت و سوز و گداز علی و اوالد علی را در دل ما و  سالم اهلل علیهيرالمؤمنينخدايا به مقام مقدس ام

 اوالد ما نسالً بعد نسل مستقر بفرما.

 تر بفرما. صلوات بفرستيد. خدايا اين واليت و محبت را آن به آن در دل ما بيشتر و مستحکم

 قسمتی از سخنرانی آیت الله صافی اصفهانی

 در  مسجد صاحب بن عباد                                                                                                                        

 91/6/9911معه ظهر ج                                                                                                                       
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 :اشاره 

 
ما در اينجا پاسخ آيت اهلل العظمي صافي گلپايگاني از پنجمین سؤال كه در مورد حديث متعمقین در آخرالزمان  

الدين و ديگران  ي امثال محي هاي مذكور در آخر الزمان بوسیله است ـ و اينکه معنايش اين نیست كه سوره

فهوم بوده است و تعمق در اين مسائل ممدوح است ـ را تقديم خوانندگان شود و در عصر نزول نام فهمیده مي

 نمايیم. عزيز مي

 

 حدیث متعمقین در آخر الزمان

 «حضرت آيت اللّه العظمي صافي گلپايگاني»

 

با  شود ايد که از آن مدح متعمقين در اين رشته از مسائل الهى استفاده مى . راجع به اين حديث هم تصور فرموده1

 که ممکن است مراد از آن ترغيب به ترك تعمق و ذمّ متعمقين باشد.اين

 

 حديث اين است:

 اى به اين لفظ روايت شده است. روايت مرفوعه علیه الرحمةشيخ اجل صدوق (2)در کتاب توحيد

  عَنِ التَّوْحِیِد، فََقالَ:)علیهما السالم( سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ

  عَلِمَ أَنَّهُ يَکُونُ فِي آخِرالزَّمَانِ أَقْوَامٌ مُتَعَمِّقُونَ؛ فَأَنْزَلَ اهلل عَزَّ وَ جَلَّ ـ  جَلَّ عَزَّ وَ ـ  إِنَّ اهلل»

قُلْ هُوَ اهللُ أَحَدٌ اهلل الصمد :ِوَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ الْحَدِيدِ إِلى قَوْلِه  ِوَ هُوَ عَلِیمٌ بِذات

 «.هنا لك هَلَكَ  فَمَنْ رَامَ ماوَرَاءَ الصُّدُورِ 

 

 اى که در بحار از آن روايت نقل شده است جمله اخيره به اين لفظ است: و نسخه

 «فمَنْ رَامَ ماوَرَاءَ ذَلِكَ هَلَكَ»

اين حديث اگر مذمت و نکوهش متعمقين در ذات و صفات و اسماء اهلل تعالى و فالسفه و عرفاء اصطالحى نباشد از 

 شود. الهى استفاده نمىآن مدح تعمق و غور در مسائل 
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ظاهر  اند. بر حسب بعض روايات تعمق در الهيات مذموم است و راسخين در علم کسانى هستند که ترك تعمق نموده

 اين حديث هم اين است که چون در اعصار آينده و آخرالزمان و دور و کورهايى مثل عصر ورود فلسفه يونانى و انديشه

شود براى اينکه مسلمانان به مثل اين آيات  مسلمين گرايش به تعمق در خدا پيدا مىهاى به اصطالح عرفانى در جوامع 

رسد غور نکنند و عميق نشوند اين آيات را نازل فرمود  در معرفت خدا اکتفا کنند و در مباحثى که کسى به عمق آن نمى

شوند. خدا لم يلد و لم  تعمق هالك مى تا براى آنها درس خداشناسى باشد و از حدود اين آيات تجاوز نکنند واال در اثر

يولد است يعنى چيزى از او به والدت و معلوليّت و ظهور و تجلى والدت و وجود نيافته و او نيز از چيزى به والدت و 

 شبيه والدت موجود نشده است.

مستفاد عرفى از و خالصه از اين روايت نهى از تعمق در مسائل الهى و بسنده کردن تکلم در آن در همان محدوده 

شود. معنايش اين نيست که سوره اخالص و سوره حشر و سوره حديد معانيش در آخرالزمان به وسيله  قرآن استفاده مى

 شود و در عصر نزول نامفهوم بوده است و تعميق در اين مسائل ممدوح است. الدين و ديگران فهميده مى امثال محيى

 راىب )عليهم السالم(ون دارد معنايش اين نيست که بطون آن بدون بيان از اهل بيت. اينکه قرآن ظاهر و باطن و بلکه بط6

 «و قضى ربك» الدين از مثل هاى عرفانى قابل درك است تا کسى بتواند بگويد تفسير محيى ديگران با تعمق در اين بررسى

را به  ميده بود يا تفسير بعض ديگر عرشبه قضاء تکوينى از بطون قرآن است که موسى آن معنى را فهميده بود و هارون نفه

فلک االفالك و کرسى را به فلک ثوابت و اين قبيل تفاسير و تأويالت که در کلمات اين گروه بسيار است از بطون است. 

 هر چه بگويند اگر چه قريب به لفظ هم باشد مادام که از معصوم نرسيده باشد قابل قبول نيست.

ث و فحص از امورى که شرع بحث در آنها را به طور ارشادى يا تکليفى ممنوع فرموده ظاهر و باطن قرآن معنايش بح

نيست. در ظاهر قرآن هم اگر دو احتمال يا بيشتر باشد که حتى در بعض آيات از هزارها هم بيشتر احصاء شده فقط بر 

وم آن که حتماً بدون اينکه به معصتوان يک احتمال را به قرآن نسبت داد تا چه رسد به باطن قر حسب روايات معتبر مى

وان ت شود باطن قرآن است فى حد نفسه صحيح باشد نمى برسد قابل استناد و اعتماد نيست و به فرض آنچه گفته مى

 بدون استناد به معصوم آن را باطن فالن آيه دانست زيرا تفسير به رأى خواهد شد.
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ان فرموده است: بعض اعاظم براى ما نقل فرمود: روزى در منزل ايد که ايش شما داستانى از يکى از بزرگان نقل کرده

رضوان اهلل مرحوم آخوند مالفتحعلى با جمعى از اعيان از آن جمله سيد اسماعيل صدر و حاجى نورى و سيد حسن صدر 

 :حاضر شديم و آخوند مالفتحعلى اين آيه را تالوت کرد علیهم اجمعین

لَ اهللِ لَوْ يُطِیعُکُمْ فِي كَثِیرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لکِنَّ اهللَ حَبَّبَ إِلَیْکُُم وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِیکُمْ رَسُو

 االية. ...اْلإِيمانَ

نمود و بعد از بيان طوالنى آن را به معنايى تفسير نمود که چون  االية ...حَبََّب ِإلَیْکُمُو پس از آن شروع به تفسير

وضيح نمودند از عدم انتقال خودشان به آن معنى پيش از بيان او استغراب نمودند. سپس روز دوم شنيدند و از او طلب ت

نزد او حضور يافتند و او به معناى ديگرى آيه را تفسير نمود غير از معناى اولى. باز هم از او توضيح خواستند و از عدم 

د و مانند روز اول و دوم بود و به همين گونه هر انتقال خودشان به آن معنى تعجب کردند. سپس روز سوم حاضر شدن

گفت تا سى روز که قريب سى معنى بيان کرد و آن  شدند و او تفسير ديگر مى روز بعد از روز ديگر نزد او حاضر مى

 کردند. شنيدند از او طلب توضيح مى بزرگان هر چه از او مى

که روى فالن عن بعض شيوخه تلقى نشود به هر حال  صحت اين حکايت اگر مورد ترديد قرار نگيرد و مثل اخبارى

کرده و روز ديگر به معناى ديگر تا  متن و مضمونش غريب است. اينکه هر روز ايشان آيه را به يک معنايى تفسير مى

ند تشنيدند و چرا نرف رفتند باز معناى ديگر از او مى سى روز چگونه بوده؟ و البد اگر اين بزرگان روزهاى ديگر هم مى

شد و باب جهان علم ديگرى  و هر روز در ارتباط با همه قرآن چنين تفسيرى را که همه بطون و ظهور قرآن را مشتمل مى

هم نگشوده يا از ايشان به ما نرسيده ترك کردند همه قابل سؤال است و متأسفانه اين بعض  )عليهم السالم(که متأسفانه ائمه

ور نمونه و براى اينکه شاهد کالمش باشد نقل نکرده است چون معلوم است که ادعاء اعاظم يکى از اين تفاسير را هم به ط

دانيم چرا فقط تا سى روز ادامه يافته و اين بزرگان چرا پس از آن در محضر ايشان  گانه که نمى اين تفسيرهاى سى

سيرى نديده بودند ادامه دهد و چرا حضور نيافتند تا اين برنامه را که به ذهن هيچ يک تا آن زمان نيامده و در کتاب تف

 هيچکدام آن را يادداشت نکردند؟
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کنيم جريان به اين نحو بوده که آيه را به سى تفسير و مدلول حجت و معتبر تفسير کرده باشد، چون چنين  ما گمان نمى

ورعى مثل ه شخص متشود که ب تفسيرى محتاج به استشهاد به روايات و احاديث است واال تفسير به رأى يا شبه آن مى

توان نسبت داد. حمل بر صحت و معناى مقبول اين حکايت با جهات استبعادى که در وقوع آن  آخوند مالفتحعلى نمى

گفته به عنوان احتمال و وجوه مختلف بوده نه اينکه در اين سى روز هر روز يک  است اين است که مطالبى که او مى

دانسته و اين بزرگان که بر حسب اين  ه که به طور جزم آن را مستفاد از آيه مىنمود معناى معتبر و تفسيرى از آيه مى

اند آن وجوه را که حتى يکى از آنها را نقل نکردند به  حکايت در اين سى روز با هم اتفاق بر حضور در مجلس او داشته

يات از اهل نظر و علم و ذوق ممکن است کردند واالّ بيان احتماالت متعدد در تفسير آ عنوان مفاد و مراد از آيه قبول مى

و آياتى که در معناى آن به احتمال وجوه بسيار گفته شده باشد يا تصور شده باشد متعدد است حتى در بعض آيات از 

ر اند که اگ اين احتماالت بيش از هزار بلکه در يک آيه تا بيش از يک ميليون و دويست هزار احتمال هم شمارش کرده

هر روزى يکى از آن احتماالت را بگويند و بررسى نمايند نه سى روز که يک ميليون و دويست هزار روز بخواهند در 

 شود. يعنى بيش از سه هزار سال مى

حاصل اين است که بيان احتماالت در مراد از آيه و تفسير آن ممکن است اما تفسير قطعى و بيان مراد از ظاهر و باطن 

د از هر نباش )عليه السالم(کى از احتماالت و حمل آن بر ظاهر قرآن اگر مستند به فرمايش معصومقرآن و يا تعيين و ترجيح ي

توان چيزى را به خدا و کتاب خدا و پيامبر  کس که باشد و هر کس بگويد حجت نيست و به ادعاء کشف و رياضت نمى

الفتحعلى که محدثى مثل حاجى نورى با آن شدت و نسبت داد. معلوم است که مرحوم آخوند م )عليهم السالم(خدا و اولياء خدا

اصرارش در محکوم کردن فلسفه و عرفان اصطالحى، با او الفت و مخالطت داشته از اين دعاوى نداشته و حتماً از آنها نبوده 

 .اعلى اهلل مقامات علمائنا العاملیناست که قرآن را به آراء عرفانى و فلسفى حمل نمايد. 

 

 

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

 پي نوشت ها:

 ۲۸2 - ۲۸2التوحید / -1
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 اشاره:

 
اي از فضالء حوزه  جلسه گفتگويي بین علماء حوزه تشکیل داد كه عده 12۸2دفتر تبلیغات اسالمي قم در اسفند 

 علمیه به صورت دعوت عمومي شركت داشتند.

و  حضرت آيت اهلل سیدان ي محقق در آن نشست پیرامون عقل و وحي از منظر فلسفه و مکتب تفکیك، بین عالمه

حجج اسالم آقايان غالمرضا فیاضي و آقاي حمید پارسانیا مباحثي مطرح شد و نشست دوم )تکمله اين بحث( در 

 انجام شد.12۸2ارديبهشت 

به دنبال اين مباحث برخي از علماء و فضالء قم تقاضا نمودند كه اين مباحث را در حوزه علمیه قم، كنار مرقد مطهر 

 مند شوند. به طور ريز و مستوفي بحث كنند تا كلیه فضالء از آن بهره )علیها السالم(طمه معصومهحضرت فا

همانگونه كه در آن دو نشست اجماالً پاسخ مثبت داده بودند، درخواست آنان را پذيرفتند و روزهاي پنجشنبه را از 

ت حق با ما سوي اهلل و رد آن را كردند تا ضمن هشت جلسه بحث سنخیت و عینیت حضر مشهد به قم عزيمت مي

 مطرح نمودند.

ي  مالحظه هاي پیشین خود آورده است و اكنون خوانندگان عزيز را به  نورالصادق اين مباحث مهم را در شماره

 نمايد. ي دوازدهم اين مناظرات دعوت مي دقیق جلسه

 سنخیت، عینیت یا تباین؟!

 «حضرت عالمه آيت اهلل حاج سید جعفر سیدان»

 (1) «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْکُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيد»

 حدوث عالم

در جلسات قبل پيرامون اطالق علت تامه فلسفی يا اطالق فاعل مختار به حضرت حق مطالبی عرض شد و معلوم 

 گرديد که اطالق علت تامه به معنای اصطالحی آن در فلسفه سه مشکل دارد.

ق است نه به اين معنا که شیءِ از خارج او را مجبور بسازد بلکه به معنای وجوب ـ مستلزم موجَب بودن حضرت ح2

 ها در سطح الزم مطرح گرديد. صدور فعل با وجود علم و رضايت. در اين مورد اشکاالت و پاسخ

ـ مستلزم سنخيت بين حضرت حق و مخلوقات است. اشکال اين مطلب نيز در مسأله بينونت، سنخيت و عينيت 1

 بررسی گرديد. پيشتر

 ـ  مستلزم قديم بودن ما سوی اهلل است.0
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به مناسبت اين اشکال مقداری پيرامون قدم و حدوث بحث شده و بيان گرديد که وقتی حضرت حق علت تامه فلسفی 

ی آيد و تقدم و تأخر حقيقی و واقع باشد از معلول خود انفکاك نخواهد داشت در نتيجه بين علت و معلول تعاصر الزم می

در بين نخواهد بود بلکه تقدم و تأخر رتبی خواهد بود. در اين جلسه به همين مناسبت مسأله حدوث و قدم مطرح خواهد 

گردد سپس طبق روشی که داريم )يعنی تعقل در منبع وسيع و غنی وحی که با علم و خدا در  شد و ابتدا اقوال مطرح می

ن بحث مطرح خواهد شد تا مستفاد از آنها روشن گردد. چنانچه پيشتر ارتباط است( ابتدا آيات و روايات مربوط به اي

 (0)تضادی نداشته باشد بايد آن را اخذ کرد. (1)مکرراً بيان شد اگر از وحی مطلبی استفاده شود که با عقل صريح

 

 اقوال مختلف در حدوث عالم

 باشد و شايسته است که ل بيشتر مطرح میدر مسأله حدوث و قدم حدوداً پنج قول بيان شده که از ميان آنها سه قو

 اين سه قول به خوبی بررسی شود.

ـ ذات مقدس حضرت حق قديم و ماسوی اهلل )اعم از مجردات و غير مجردات( حادث هستند يعنی مسبوق به عدم 2

 حقيقی بوده و ابتدا دارند.

تند. ما سوی اهلل ابتدا ندارند و همواره ـ ذات مقدس حضرت حق قديم و ماسوی اهلل نيز قديم زمانی و حادث ذاتی هس1

شود تحت ملک قمر قرار دارند(  اند و حدوث آنها حدوث ذاتی است. فقط حوادث يوميه )يعنی آنچه گاهی گفته می بوده

حادث زمانی هستند و مجردات و اصول اوليه غيرمجردات در عين اينکه حادث ذاتی هستند قدمت دارند. اين نظر منسوب 

 مشاء است. به فالسفه

ـ ذات مقدس حضرت حق قديم و مجردات حادث ذاتی و قديم زمانی و غيرمجردات و عالم ماده حادث زمانی 0

 هستند و حدوث آنها بر اساس حرکت جوهری است.

ـ ذات مقدس حضرت حق قديم و غير او حادث به حدوث دهری است. اين قول نيز منسوب به مرحوم ميرداماد 4

 است.

 ضرت حق قديم و ما سوی اهلل حادث به حدوث اسمی.ـ ذات مقدس ح1

 باشد. آنچه شايسته بررسی است سه قول نخست می
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 معنای قدیم و حادث زمانی و ذاتی

 قديم به دو قسمِ قديم ذاتی و قديم زمانی تقسيم شده است.

 حادث نيز به دو قسمِ حادث ذاتی و حادث زمانی تقسيم شده است.

غير و مسبوق به عدم نيست )يعنی برای او علت و ابتدايی نيست( و اين نوع از قدم يعنی مسبوق به  قدیم ذاتی:

 منحصر به ذات مقدس حضرت حق است.

ود ش باشد اما مسبوق به عدمِ خود نيست و ابتداء ندارد لذا گفته می آن است که مسبوق به غير می قدیم زمانی:

 رود. د آن به کار میحادث ذاتی و قديم زمانی است البته عدم مجامع در مور

يعنی حقيقتی که در ذاتش نياز هست و اقتضای وجود )وجوب وجود( در ذات او نيست. ذاتش ال  حادث ذاتی:

 باشد اعم از اينکه ابتدايی داشته باشد )حادث زمانی( يا ابتدا نداشته باشد )قديم زمانی(. اقتضاء می

 ارد.حادث زمانی آن است که مسبوق به عدم است و ابتداء د

 آنچه قديم ذاتی است حادث ذاتی و زمانی نخواهد بود. بنابراین:

 آنچه حادث ذاتی است ممکن است قديم زمانی و يا حادث زمانی باشد. هر حادث زمانی، حادث ذاتی نيز هست.

 

 قدیم حقیقتی و قدیم اضافی

د اما حقيقتی همان است که بيان ش شود. قديم قديم گاه به دو قسمِ قديم حقيقتی و قديم اضافی يا عرفی تقسيم می

 گويند. ی ممتدی نسبت به ديگری دارد می قديم اضافی به چيزی که سابقه

 

 عدم مقابل و عدم مجامع 

 عدم هم به عدم مقابل و عدم مجامع تقسيم شده است.

اشتن بتداء دشود، يعنی عدم خود شیء است و به معنای حقيقی و ا عدم مقابل عدمی است که با وجود شیء جمع نمی

 باشد.  می
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تمام ما سوی اهلل در ظرف وجود خود دارای عدم مجامع هستند يعنی با  (4)باشد عدم مجامع به معنای امکان و نياز می

 باشد يعنی عدم مجامع و چيزی است که ذاتش نيازمند است. اينکه موجود است، معدوم می

 

 قول اول و استفاده آن از آیات و روایات

کنيم. مدعای ما آن است که  روشن معمول خودمان بحث را از آيات و روايات و تدبر و تعقل در آنها آغاز میبا توجه به 

مستفاد از وحی همان قول اول است يعنی حضرت حق قديم و ما سوی اهلل )اعم از مجرد و غيرمجرد( حادث هستند. يعنی 

 اند و عموم محدثين، فقهاء و بسياری از متکلمان بزرگ ين معنا متفقی مليّين بر ا مسبوق به عدم حقيقی بوده و ابتدا دارند همه

 چنين نظری دارند.

 

 اول به معناي آغاز زماني است؟ س:

اند در اين صورت همين بحث در مورد  بله قول اول همين است اما نه بدين معنا که زمانی بوده و مخلوقات نبوده ج:

مان بعد از خلق است در نتيجه گفتن حادث زمانی همراه با مسامحه است خود زمان مطرح خواهد شد. بنابراين تحقق ز

 ند.ا و بايد گفت ما سوی اهلل مسبوق به عدم بوده و اول و ابتدا دارند نه اينکه زمانی بوده و اينها در زمان تحقق پيدا کرده
 

 فهمیم. ما اين حرف را نمي س:

ت مسبوق به غير و عدم نبوده و اول و ابتدايی ندارد و ما قول اول اين است که ذات مقدس حضرت حق قديم اس ج:

سوی اهلل )اعم از مجرد و غيرمجرد( ابتدا داشته و مسبوق به عدم )به معنای واقعی( هستند. تعبير حادث زمانی نيز تعبير 

 تسامحی است چون خود زمان هم ما سوی اهلل است.

 

 عالمان دینی:داللت آیات و روایات بر قول اول از نظر برخی از 

 نويسد: مي (۵)ـ مرحوم شیخ محمد تقي آملي1

فالبد لتصور مسبوقیة وجود العالم عن عدمه الواقعي الفکي الغیر المجامع لوجوده من مخلص 

آخر اذ القول بحدوث العالم كذلك من ضروريات الدين بل المتفق علیه بین أهل الملل و النحل 
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بحدوث العالم ذاتاً بمعني تأخره عن العدم المجامع مع وجوده فال ينبغي القناعة في المقام بالقول 

 ( 6)كما علیه بعض الحکماء النه مخالف مع قول الملیین فتدبر و دقق النظر الن المقام مزلة االقدام.

 

براي تصور مسبوقیت وجود عالم از عدم واقعي كه از وجودش جداست و با آن جمع نمي شود 

دا كنیم، زيرا قول به حدوث عالم به معناي مذكور از ضروريات ناچاريم راه گريز ديگري پی

دين است بلکه مورد اتفاق میان اهل ملل و نحله هاست، پس نمي شود به حدوث ذاتي عالم 

يعني تأخر عالم از عدمي كه با وجودش جمع مي شوند اكتفا كرد چنانچه بعضي از حکماء بر 

ملیین مخالف است، پس تدبر كن و با دقت فکر كن  آن معتقدند زيرا چنین اعتقادي با قول همه

 كه مورد بحث محل لغزش قدم هاست.

 

بنابراين از نظر مرحوم شيخ محمدتقی آملی صحيح نيست از حدوث عالم به حدوث ذاتی تعبير شود و بسيار روشن و 

نيست بلکه حدوث به معنای قطعی است که حدوث مطرح در نزد مليين حدوث ذاتی به معنای نيازمند بودن و عدم مجامع 

 ابتدا داشتن و مسبوق به عدم مقابل بودن است. به عبارت ديگر مرحوم آملی که جامع المنقول و المعقول است تصريح می

کند که قول به حدوث ذاتی با توجه به مستفاد از مدارك وحيانی و معتقد مليين کافی نيست. بلکه حدوث مستفاد از وحی 

 عیِ فکّی است.مسبوقيت به عدم واق

 

 منظور از عالم اعم از مجردات است؟ س:

 بله منظور ما سوی اهلل است. ج:

 

 اين عبارت نظر خود ايشان ]مرحوم محمد تقي آملي[ است؟ س:

 بله حرف خودشان است. ج:
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 نويسد: ـ  مرحوم عالمه مجلسي نیز مي۲

فان الذي ثبت باجماع أهل  و اعلم أنّ ما نحن بصدد اثباته ال يتوقف علي تحقیق هذه االمور،

الملل و النصوص المتواترٌه هو أنّ جمیع ما سوي الحق تعالي أزمنة وجوده في جانب االزل 

متناهیة و في وجوده ابتداء، و االزلیة و عدم انتهاء الوجود مخصوص  بالرب سبحانه، سواء 

  (7)كان قبل الحوادث زمان موهوم أو دهر.

ن هستیم متوقف بر اين امور نیست )يعني حدوث عالم كه مورد بدان آنچه ما در صدد اثبات آ

نظر ما است نیازي به فرض زمان موهوم يا حدوث دهري ندارد( زيرا آنچه به اتفاق همه اهل 

ملل و نصوص متواتر ثابت شده آن است كه همه ما سوي اهلل تعالي در جانب ازل از جهت 

ست و ازلي بودن و عدم نهايت داشتن وجود زماني متناهي است و براي وجود آنها ابتدا ه

اختصاص به خداوند سبحان دارد اعم از اينکه پیش از حوادث زمان موهوم يا دهر در كار باشد 

 يا نه.
 

 كند: ـ مرحوم عالمه مجلسي از شهرستاني نقل مي2

ابدعه مذهب أهل الحق من الملل كلّها ان العالم محدث مخلوق، له أوّل أحدثه الباري تعالي، و 

 (۸)بعد ان لم يکن و كان اهلل و لم يکن معه شيء ووافقهم علي ذلك جمع من اساتین الحکمة. 

مذهب اهل حق از همه اديان آن است كه عالم حادث و مخلوق است و براي آن ابتدايي 

هست. خداوند متعال آن را ايجاد و ابداع كرد و بعد از آنکه نبوده است و خدا بود و هیچ 

 اند. و نبود. و تعدادي از بزرگان حکمت با اين امر موافقت كردهچیزي با ا
 

ـ مرحوم شيخ انصاری نيز در بحث قطع رسائل پس از بيان شقوقی در تعارض بين عقل و نقل برای تعارض دليل 4

و  (9)کند حدوث زمانی عالم از قطعيات وحی است زند و تصريح می عقلی با نقل قطعی، حدوث زمانی عالم را مثال می

يعنی شيخ انصاری نيز حدوث زمانی عالم و مسبوق به عدم حقيقی بودن و ابتدا داشتن ما سوی اهلل را از قطعيات وحی 

 داند. عين عبارت شيخ اين است: می
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و كلما حصل القطع من دلیل نقلي ـ مثل القطع الحاصل من اجماع جمیع الشرائع علي حدوث 

لقطع علي خالفه من دلیل عقلي، مثل استحالة تخلف االثر العالم زماناً ـ فال يجوز أن يحصل ا

  (11)عن المؤثر، و لو حصل منه صورة برهان كانت شبهة في مقابلة البديهة.

هرگاه از دلیل نقلي قطع حاصل شود مثل قطعي كه از اجماع همه شرائع بر حدوث زماني 

بر خالف آن حاصل عالم حاصل شده است، در اين صورت ممکن نیست از دلیل عقلي قطع 

ي تخلف اثر از مؤثر و اگر از دلیل عقلي صورت برهاني حاصل گردد  شود مانند استحاله

 شبهه در مقابل بداهت خواهد بود.

 

 اهمیت مراجعه به منابع وحیانی

ر محافل و دکنيم که ما اصرار داريم بايد کمال اعتنا را به وحی نمود  با توجه به قبول وحی به حکم عقل مجدداً تکرار می

علمی و مباحث اعتقادی پيرامون اين روش گفتگو و در نشر آن بکوشيم. به عبارت ديگر بايد به آيات و روايات مربوط به 

 هر بحثی )با قيد اعتبار سند و روشنی داللت( اهتمام کامل شود.

ت مباحث اعتقادی به صورو... بايد در جمع فضالء و در « خطب نهج البالغه»، «توحيد صدوق»، «شريف کافی»کتاب 

جدی مطرح باشد و چنين نباشد که در مسائل اعتقادی ابتدائاً مباحث بر اساس مبانی ديگر تنظيم و پس از آن نگاهی 

ه وحی شود توجهی ب اجمالی به وحی شود. البته آشنايی با مبانی مکاتب مختلف اشکالی ندارد اما اين کار نبايد موجب بی

 .ل گيری افکار بر اساس مبانی مختلف کار به توجيه تصريحات وحی بيانجامدتا آنجا که به دليل شک

 کنيم که اگر حاکميت عقل صريح و بيّن در همه حاالت و همه مسائل محفوظ است و بنده صريحًا بيان کرده و می

و در مواردی  چنانچه وحی قطعی با عقل صريح مخالف باشد مردود است اما هرگز چنين مخالفتی در واقع وجود ندارد

 که ظاهر وحی با عقل صريح مخالفت دارد، خود وی ظاهر را بسيار روشن تأويل کرده است.

های علميه اين واقعيت مطرح است که کتاب و عترت اساس همه چيز است و اعتبار هر چيزی  همانطور که در حوزه

به  و با حاکميت عقل برای دريافت حقايقبه کتاب و عترت است، کتاب و عترت بايد بيشتر مورد اعتنا و توجه باشد 
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سراغ منابع وحی رفت تا کار به توجيه و تأويل مطالب صريح وحی نيانجامد چنانکه در بحث حدوث و قدم چنين اتفاقی 

افتاده و بحث حدوث ذاتی مطرح شده است که ريشه در وحی ندارد و به جهت توجيه مطالب روشن وحی مطرح گرديده 

 است.

 

 ، روایات و حدوث حقیقی ما سوی اهللآیات قرآنی

های )جعل، انشأ، بدأ، بدع و...( به کار رفته و نيز با مراجعه به رواياتی که در کتب  با مراجعه به آياتی که در آنها واژه

و ديگر مجامع حديثی و ادعيه مطرح شده، بايد مسأله حدوث و قدم را بررسی « بحاراالنوار»، «کافی»، «توحيد صدوق»

تا مستفاد از آيات و روايات مشخص شود. در اين جلسه چون فرصت اندك است به نقل دو آيه و يک روايت اکتفا  کرد

 شود و در جلسات بعد بيشتر به تبيين بحث خواهيم پرداخت. می

 فرمايد: خدای تعالی می

   (11)«بَديعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنّى يَکُونُ لَهُ وَلَدٌ »

 (1۲)«أْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اهللُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَثُمَّ أَنْشَ»

 نقل شده: )عليه السالم(اميرالمؤمنيناز 

َلْم َيْخُلِق اْلَأْشَیاَء ِمْن  ...، وَ بُِمحْدَِث خَْلِقهِ َعَلى َأَزلِیَِّتهِبخَْلقِهِ الَْحمُْدلِلَِّه الدَّالِّ َعلَى ُوجُوِدهِ ))

وَ لَا مِنْ َأَواِئَل أَبَِديَّةٍ بَلْ َخلَقَ َما خََلقَ فَأََقامَ حَدَُّه َو َصوََّر َما َصوََّر َفَأْحَسَن  أُصُولٍ َأزَِلیَّةٍ

 (12)((صُوَرَته

حمد خداي را است كه بر وجود خويش به وسیله خلق خود داللت مي كند و به حدوث خلقش 

ازلي و از اول هاي ابدي خلق بر ازلي بودن خويش داللت مي كند... هیچ چیزي را از مواد 

نکرده است بلکه خلق كرد آنچه را كه خلق نمود و حدود آن را استوار ساخت و تصوير نمود 

 آن را كه تصوير كرد به بهترين صورت.

در جلسه بعد آيات و روايات در اين زمينه با دسته بندی منظمی ارائه خواهد شد تا در آنها تدبر و مستفاد از آنها 

 د، انشاء اهلل.روشن شو
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  (41)پرسش و پاسخ 
 

 کتاب جامعی در عقايد که بر مبنای اين تفکر )و بر اساس آيات و روايات( است معرفی بفرماييد. س:

 در مباحث توحيد و معاد و مسائل مختلف معارف حدوداً بر همين اساس پيش رفته است. «كفاية الموحدين»کتاب  ج:
 

 ؟کتاب آقای مرواريد چطور است س:

در ارتباط با مبدأ و معاد وارد بحث شده و مسائل ديگر به اختصار مطرح شده  «تنبیهات حول المبدأ و المعاد»کتاب  ج:

 نيز اگر موارد هر يک از اين مباحث جستجو شود، عالمه مجلسی به تفصيل وارد بحث شده است. «بحاراألنوار»است. در 

 

 مثال قديم زمانی چيست؟ س:

 نند.ز يم زمانی وجود ندارد اما کسانی که قائل به قديم زمانی هستند، عقل و نفس و مواد عالم را مثال میما قائليم قد ج:

 

 يکی از خصوصيات عالم داشتن زمان است. س:

 اند. در قديم زمانی چنين نيست که زمانی باشد و مخلوقات نباشد بلکه مخلوقات همواره بوده ج:

 

 ات اين عالم زمان نيست؟مگر قرين به زمان بودن خصوصي س:

در جلسات بعد اين بحث را مطرح خواهيم کرد سؤال شما راجع به مثالی برای قديم زمامی بود، بنده عرض کردم ما  ج:

ويند گ معتقديم قديم زمانی نداريم و ما سوی اهلل مسبوق به عدم حقيقی هستند و کسانی که قائل به قديم زمانی هستند می

گفتند: آب، خاك، آتش، هوا( همواره  اند و مواد اصلی عالم نيز )که قدما می ستند و همواره بودهمجردات قديم زمانی ه

 اند و قديم زمانی هستند. بوده

 

 در تعريف مجردات آيا صحيح است که غير از خدا مجردی فرض شود؟ س:

 تعالی( به نحو مطلق درست است.ای قائلند اين تعبير )در مورد خدای  اين بحث هم در آينده مطرح خواهد شد، عده ج:
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آيد امری اعتباری است، مالصدرا زمان را از حرکت جوهری  زمان به معنايی که از حرکت خورشيد و زمين پديد می س:

 کند عالم حادث زمانی است. کند و اثبات می انتزاع می

ضرت حق قديم ذاتی است گويد: ذات مقدس ح بله عرض کردم قول سوم قول مرحوم آخوند مالصدرا است که می ج:

باشند اما حادث زمانی بر اساس حرکت در جوهر است.  و مجردات قديم زمانی هستند و غيرمجردات حادث زمانی می

 اين موضوع نيز در جای خود بايد مطرح شود.

 

 .ددر مجردات اگر بحث حرکت جوهری را به معنای تجدد امثال بگيريم شايد بتوان حدوث زمانی را اثبات کر س:

 در مجردات، تجدد و حرکت از قوه به فعل معنا ندارد. ج:

 

 شود. از حرکت جوهری در مقام باالتر تعبير به تجدد امثال می س:

 بله آن مرحله آخری است. ج:

 

گيريد، حدوث و قدم مسبوق به اين است که باالخره  گيريد اما اوليت را اول زمانی نمی شما حدوث را حدوث زمانی می س:

ول و فهميم از آن ا فرماييد ما نمی ز سبق و لحوق را طرح کنيد. باالخره اول چه نوع اوليّتی است؟ اوليتی که شما میيکی ا

کنيد حدوث زمانی است اما اوليت زمانی نيست،  هايی هم که خوانديم نيست، حدوثی هم که شما انتخاب می سبق و لحوق

 پس اين چه اوليتی است؟

مان مطرح کرديم بنده قائلم قول به حدوث زمانی همراه با مسامحه است يعنی اگر بگوييم زمانی اول را مافوق کلمه ز ج:

شود چون زمان هم ما سوی  بود و ما سوی اهلل در زمان حادث شدند اشتباه است و منجر به نقل کالم به خود زمان می

ب هستند و ابتدا دارند يعنی شما اگر به عق اهلل است، لذا تعبير درست اين است که ما سوی اهلل مسبوق به عدم حقيقی

جودات اند پس برای مو اند و پس از نبود، ايجاد شده رسيد که موجودات به معنی واقعی کلمه نبوده بازگرديد به جايی می

 اولی است و ابتدا دارند.
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 يعنی ذاتشان نبود؟ س:

ول در اين زمينه هست و سه قول از آنها حرف اين گروه اين نيست و اين حرف دومی است. عرض کرديم پنج ق ج:

مطرح و بررسی خواهد شد. قول اول اين است که ما سوی اهلل حادث هستند البته نه حادث ذاتی اصطالحی که با قدمت 

سازد بدين معنا که ما سوی اهلل اول و ابتدا دارند و اگر بخواهيم بر  سازگار است بلکه مراد حادثی است که با قدمت نمی

 هستند.« عدم مقابل»سخن بگوييم مسبوق به اساس 

 

 نظر شما چيست؟ س:

ما بحث خواهيم کرد، سؤالی که شما مطرح کرديد مربوط به قول دوم است مبنی بر اينکه عالم حادث است اما ابتدا و اول  ج:

ل عالم ماده اين چنين ندارد و همواره بوده است و معنای حادث بودن آن است که ذات عالم محتاج است يعنی مجردات و اصو

باشند. نظر سوم هم اين بود که ذات مقدس حضرت حق قديم است و مجردات حادث ذاتی و اصول ماده حادث زمانی  می

هستند البته نه به معنای حدوث زمانی که در فلسفه مشاء مطرح است بلکه حدوث زمانی بر اساس حرکت در جوهر است، 

 ث خواهد شد.پيرامون اين سه قول انشاء اهلل بح

 

بنابر قول اول، فرموديد مسبوقيت به عدم اعم از مجردات و غيرمجردات است، وقتی چيزی اول داشته باشد طبيعتاً  س:

 کند و کميت متصل با مجرد سازگار نيست. کميت متصل پيدا می

 بايد ديد مجرد بر اساس اين مبنا  چه معنايی دارد. ج:

 

واند ت اضافی، مجرد حقيقی با قول اول سازگار نيست و صرفاً غير مجردات می مجرد حقيقی منظور است نه مجردس: 

 در تعريف قرار گيرد.

 چرا؟ ج:
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 چون مجرد حقيقی چيزی است که کمّ متصل و منفصل و ... ندارد. س:

سخن  وکه موجب ايجاد ذهنيت اين سؤال برای شما شده از باب توضيح مطلب بوده است « به عقب رفتن»اين تعبيرِ  ج:

 اساسی در قول اول مسبوق به عدم حقيقی بودن است.

 

 کنيد يا نه؟ در مسبوقيت به عدم، شما زمان را از نفس تحقق شیء انتزاع می س:

 شود انتزاع کرد. زمان را از تحقق شیء می ج:

 

 خود همين انتزاع زمان از تحقق شیء بدين معناست که شیء دارای کميتی است. س:

 ع است.اين بحث انتزا ج:

 

 باالخره اين شیء در خارج تحقق دارد. س:

شما اين تعبير را به کار نبريد، اين تعابير ممکن است به جاهای مختلف انطباق پيدا کند که در جای خود بايد پيرامون  ج:

لم » آن بحث کرد اما منظور قول اول مسبوقيت به عدم حقيقی است يعنی عقل هم که مجرد است نبوده و بوده شده است

 «.لم يکن فخلق« »يکن فکان

 

 پس ابتدا پيدا کرد.  س:

 ابتدا به معنای مسبوقيت به عدم. ج:

 

 امر مجرد که ابتدا ندارد. س:

توان نسبت به مجرد اين تعابير را بکار برد يا خير بحث آخری است اما منظور ما از حدوث در بحث  اينکه آيا می ج:

 «.لم يکن فکان»شدند  حاضر اين است که اشياء نبودند و بود
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 منظور از مليين چيست؟ س:

 کسانی که معتقد به شرع و شريعتی هستند اعم از مسلمانان، مسيحی و يهودی. ج:
 

استناد به ملييون معلوم نيست ناشی از استقراء تام باشد چون مسيحيت حداقل در مورد حضرت عيسی و اقانيم ثالثه  س:

 قائل به حدوث زمانی نيستند.

ايد که مسيحيت راجع به حضرت عيسی  گوييد يعنی شما هم بررسی نکرده اهراً شما هم اين سخن را از غيب میظج: 

 زنيد. گويند؟ و بر اساس اعتقاد آنها به حلول خدا در حضرت عيسی چنين حدس می چه می
 

 اين سخن بر اساس ارتکاز است که اديان قايل به چنين چيزی نيستند نه اهل اديان. س:

 عکس اين سخن نيز بر اساس همين ارتکازات است. ج:

 

 دانند. مسيحيت مبدأ تاريخ را که ميالد مسيح است دو هزار و اندی می س:

 اين نسبتی است که به مسيحيت داده شده ولی بايد ادله سائل بررسی شود. ج: 
 

 باشد يعنی مجردات قديم ذاتی اگر زمان ما سوی اهلل باشد چه اشکالی دارد مسبوقيت در مجردات مسبوقيت رتبی س:

 باشند اما اهلل در رتبه مقدم باشد قبل و بعد به خاطر زمان است و زمان هم که مخلوق است.

اين يکی از اقوال است. قول اول اين بود که همه ما سوی اهلل مسبوق به عدم حقيقی است و به هيچ وجه قدمتی ندارد.  ج:

د و قديم بودن زمانی با حدوث ذاتی منافات ندارد چون رتبه معلول مؤخر از قول دوم اين است که مجردات قدمت دارن

علت است، در نتيجه گفتن اينکه حدوث ذاتی دارد به معنای اينکه محتاج است در عين قول به قدمت زمانی صحيح است. 

 اين اقوال بررسی خواهد شد.
 

 تند؟کسانی که قائل به قدمت عالم هستند، قائل به ازليت هم هس س:

الزمه قدمت ازليت است لکن آنها در مورد مخلوقات قائل به ازليت بالغير هستند لذا برخی نسبت به قائالن اين قول  ج:

اند که بنده آن تعابير را نخواندم، بر اساس قول ايشان مخلوقات ازلی خواهند بود اما ازليت به دو  تعابير بسيار تندی کرده

ی بالذات است و مخلوقات ازلی بالغير هستند صحت و سقم اين مباحث در آينده معناست. ذات مقدس حضرت حق ازل

 بررسی خواهد شد.



                                                                                                            24 

 

------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                                     )علیه السالم(ق سایت فصلنامه ی نورالصاد

 دارد.« عالم مادی»که از شيخ محمد تقی آملی نقل کرديد ظهور در « العالم»لفظ  س:

 است.ما سوی اهلل « عالم»باشد از نظر لغت و اصطالح و استعمال مراد از  خير ظاهر است که صفت مخلوق می ج:

 

 اند و برخی غيرحقيقی. ما عوالم مختلف داريم برخی عوالم حقيقی س:

کند که عالم به معنی ما سوی اهلل اعم از مجردات و ماديات است و از سياق بحث  ايشان در صفحه بعدی تصريح می ج:

 هم مشخص است.

 

 زند. ای نمی اگر ازليت را بالغير بدانيم به قدمت عالم هيچ ضربه س:

 زند يا خير؟ اء اهلل به تفصيل بيان خواهد شد که آيا ضربه میانش ج:

 

 در قديم زمانی تناقض وجود دارد باالخره يا قديم است يا زمان دارد؟ اگر زمان باشد حادث است.س: 

دهند که مقصود از قديم زمانی آن است که به معنای فرض زمان نيست بلکه تعبير به خاطر ضيق خناق  توضيح میج: 

 مقصودشان از قديم زمانی ممکن بالذات بودن مخلوقات است. است و

 

 پس باالخره حادث است.  س:

فرماييد زمانی تناقض است ولی قائلين  بله حادث ذاتی است و قديم زمانی با حدوث ذاتی منافات ندارد. شما می ج:

 د.دهند که منظور از قديم زمانی بدان معناست که اولی ندار مراد خود را توضيح می

 

 ؟  شوند قائلين به قول اول غير از خدا به مجرد ديگری قائل هستند يا اين دسته نيز به دو گروه تقسيم می س:

در اينکه آيا غير از حضرت حق مجردی هست يا خير اختالف وجود دارد، بعضی قائلند که مجردی غير از خدا  ج:

 ارد.نيست ولی اکثر قائل هستند که غير از خداوند مجرد وجود د

 



                                                                                                            25 

 

------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                                     )علیه السالم(ق سایت فصلنامه ی نورالصاد

شما قدرت را به سلطه بر فعل و ترك معنا کرديد ما پاسخ اين سؤال را نگرفتيم که چه شد خداوند حين الخلق بر س:  

 کند؟ آيا الزمه اين سخن قول به محلّ حوادث شدن خداوند نيست؟  فعل اعمال سلطه می

است مخصص فعل چيست؟ گاهی گفته اين بحثی است که مطرح خواهد شد، در بحث اثبات قدم يکی از ادله همين  ج:

 شود الزمه فعل حدوث است، الزمه فعل هم مسبوق بودن به عدم است، چيستی مخصِص فعل بحث مبسوطی دارد. می

 

ود ش تواند ذاتی باشد چون در اين صورت خدا فاعل موجَب می نظر شما چيست؟ شما در تعريف گفتيد اراده نمی س:

طبق تعريف شما قدرت ذاتی است و معنای قدرت را هم سلطه بر فعل و ترك دانستيد.  ما در اين بحث به نتيجه نرسيديم

ای رخ داد، و چه چيزی در ذات خدا تحقق يافته  دهد چه حادثه سؤال ما اين است که وقتی خداوند فعل را انجام می

 است؟

دات مسبوق به عدم باشند و خلق و شود، الزمه ايجاد فعل اين است که موجو هيچ تغيير و تحولی در ذات پيدا نمی ج:

ايجاد هم نفس مشيت اوست که مخصص هم ندارد و مرجحی برای نفس مشيت نيست در نتيجه موجودات تحقق پيدا 

 اند. آيا برای حضرت حق فعلی هست يا خير؟ کرده

 

 هست.س: 

 شود؟ وقتی فعلی هست آيا در ذات تغيير پيدا می ج:

 

اش اين است که فعل هميشه باشد  شه بوده است و چون ذات علت تامه است الزمهگويند فعل همي خير فالسفه می س:

 البته بعضی از افعال.

 شود.      فعل بودن با اينکه هميشه بوده جمع نمی ج:
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ويند چون گ اين تفسير شما از خلق و فعل است فالسفه چنين تفسيری ندارند آنها قائل به حدوث ذاتی هستند و می س:

 دهد و معنای خلق همين است. )اقتضای وجود( را ندارد خداوند به آن ذات وجود میذات مخلوق 

 شود يا خير؟ کند باعث تغيير در ذات می آنچه تحقق پيدا می ج:

 

 گويند اين مواد و ترکيبات قديم است بحث در مورد صادر اول است. فالسفه که نمی س:

 ير؟شوند يا خ اين حوادث آيا منتهی به حضرت حق می ج:

 

 بحث در صادر اول است. س:

 شوند يا خير؟ اشکال ندارد باالخره در نهايت حوادث منتهی به حضرت حق می ج:

 

 شود. شوند فالسفه قائلند به سلسله علل به ذات منتهی می به سلسله علل منتهی می س:

، بايد در ذات تغيير حاصل شودکند در اول منتهی شود يا در آخر منتهی شود(  وقتی منتهی به ذات شود )فرقی نمی ج:

 ما نسبت به ذات حضرت حق هيچ علمی نداريم. سخن گفتن در مورد ذات و کيفيت ذات مجاز نيست.

 

 بحث برای آن است که روشن شود ذات چگونه است. س:

د نا روشنی مطلب همين است که در مورد ذات کار غيرصحيح انجام ندهيم در آنجا مخصص فعل چيست؟ برخی گفته ج:

 اند اصالً مخصص الزم ندارد و نفس مشيت مخصص است. دانيم و برخی گفته مصلحتی است که ما نمی

 

 مسبوقيت به عدم حقيقی منافاتی با برخی اسماء الهی مثل فياض و جواد و... ندارد. س:

ه قديم ير مربوط بو امثال اين تعاب« يا دائم الفضل علی البرية»بحث قديم اضافی و عرفی به همين جهت مطرح شد  ج:

عرفی است نه قديم حقيقی که در ادامه به اين بحث نيز خواهيم پرداخت. يعنی رواياتی هم که در ظاهر مناقض روايات 

 ديگر است مطرح و بررسی خواهند شد.
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-------------------- 

 پی نوشت ها:

 .19ابراهیم:  -1

 قید توضیحي است. « صريح»قید  -۲

یم، حاكمیت عقل صريح همه جا محفوظ است و هر آنچه با عقل صريح و بیّن منافات داشته باشد بايد توجیه شود كن مجدداً تأكید مي -2

 اما در وحي چنین چیزي نیست مگر آنکه خود وحي قبل از همه آن را توجیه كرده است.

 اين تقسیمات جعلي است و براي رفع برخي مشکالت پیش رو اين اصطالحات جعل شده است. -2

 اي بسیار قوي و روشن بر شرح منظومه است. صاحب درر الفوائد كه تعلیقه-۵

 .1/۲61درر الفوائد،   -6

 .۲27 -۲2۸/ ۵7بحاراالنوار -7

گويد: محقق  شهرستاني نقل كرده است. ايشان مي« نهاية االقدام»؛ عالمه مجلسي مطلب مزبور را از كتاب ۲2۸/ ۵7بحاراالنوار -۸

 حه گذاشته است.طوسي هم بر اين مطلب ص

 سازد. تعبیر حدوث زماني همراه با مسامحه است ولي تعبیري است كه مطالب را روشن مي -9

 .۵7/ 1فرائد االصول  -11

 .111انعام:  -11

 .12مؤمنون:  -1۲

 .۲7/ ۵7بحاراالنوار  -12

 بیانگر جواب استاد خواهد بود.« ج»نشانه سؤال كننده و حرف « س»از اين پس حرف  -12
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 اشاره:

به قلم تواناي متفکر بزرگ شیعه حضرت عالمه آيت اهلل « ي فصوص الدين در آيینه محي»كتاب مستطاب 

صفحه تنظیم شده كه جلد اول آن چاپ و منتشر شد اما متأسفانه  1611حاج شیخ مرتضي رضوي در دو جلد و 

 جلد دوم آن هنوز ...

ي واقعي  هاي اسرار را عقب زده و چهره با مهارت بسیار بااليي پردهاين محقق عالیمقام در اين كتاب پربار 

هاي آنها را به نمايش گذاشته است و با قدرت علمي  خواران و پشت پرده الدينیان و صدرايیان و ريزه محي

ها  چه پرستان براي براندازي معارف ثقلین نظیري روشن نموده كه بیگانگان و بیگانه بسیار باال و دقت نظر بي

رده ك كه نکردند. نورالصادق جلد دوم مخطوط اين كتاب با عظمت را تقطیع و به تدريج در اين فصلنامه منتشر 

 ي شود كه ادامه تا به جلوه و جالل خود بیفزايد. از دانشمندان و فرهیختگان حق طلب و آزاد انديش تقاضا مي

اعماق  ي جعفري در يشان آشکار و حقانیت معارف حقهنظیر را به دقت مطالعه نمايند تا حقايق برا اين كتاب بي

 جانشان رسوخ نموده و هرگز خود را از صراط مستقیم قرآن و عترت جدا نسازند.

 

 فصوصی  یینهمحی الدین در آ

 «حضرت عالمه آيت اهلل حاج شیخ مرتضي رضوي»

 از نو به سراغ قوم نوح:

زند، به نظر خودش چاشنی ای از آنها بر می دارد، بر می گردد محی الدين از نو، و بطور مکرر سری به قوم نوح می 

 برای مسلک خود استدالل می کند:

ال تَذَرُنَّ آلِهَتَکُمْ وَ ال تَذَرُنَّ وَدّاً وَ ال سُواعاً وَ ال يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ » فقالوا في مکرهم

 (2):«نَسْرا

ا ترك نکنید. ودّ، سواع، يغوث، يعوق خدايانتان ر»آن مردم در نیرنگ شان به همديگر گفتند: 

 و نسر، را رها نکنید.

 توضيح:

توضيح داده ام که قوم نوح در ناحيه ای سکونت داشتند که امروز « تبيين جهان و انسان»ـ پيش تر اشاره شد و در 2

ه بوده اند، و طوفان نوح در زير دريای مديترانه قرار دارد و آنان با مردمان ساحل امروزی مديترانه در خاورميانه، همساي

 عالم گير نبود. 
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عرب  نيز در ميان )صلی اهلل عليه و آله و سلم(تا زمان بعثت رسول اکرم« ودّ»رام اسامی باال نام بت های آنان بود، حتی نام و احت

عی عقاب نو« نسر. »بود« عبدودّ»کشته شد،  (عليه السالم)ماندگار بوده است که نام پدر عمرو، پهلوان معروف که به دست علی

ـ قرقيزستان ـ از آن برگرفته شده، و نسر در ميان اين شاخه « کِرکِسستان»ناميده می شود و « کِرکِس»است که در ترکی 

ناميده می شود. کرکس سفيد سر، تا اين اواخر در « کَرکَس»از مردم ترك نيز پرستش می شده است. و در فارسی 

بود نامش هنوز هم در  (عليه السالم)از بت های قوم الياس« بعل»سازمانی بود. همانطور که خاورميانه آرم يکی از پرچم های 

زيرا الياس در ميان فنيقيان مبعوث شده بود. اما ظاهراً اثری از «. بعلبکّ»حضور دارد « بکّ»لبنان همراه نام بت ديگر 

 برای ما معلوم نيست. يغوث و يعوق نمانده است و يا اين دو نام تعريب شده، و مصداق آنها

و مکروا مکراً كبّارا ـ و »شده است. سيمای هر دو آيه چنين است « حذف»ـ محی الدين آشکارا در قرآن مرتکب 1

را حذف کرده است. چرا؟ برای اينکه می خواهد بگويد مکر آن مردم اين بود که به « و». او حرف «قالوا ال تذرنّ...

عاطفه است و نشان می دهد که نوح از دو چيز گزارش می دهد که « و»د. اما حرف همديگر گفتند بت ها را رها نکني

 غير از همديگرند. مکر چيز ديگر بوده و اين سفارش به همديگر نيز چيز ديگر.

قيصری اين حذف را ناديده گرفته است اما خواجه پارسا به آن توجه کرده و در صدد اصالح آمده است در ترجمه 

 مکر قوم نوح يکي ديگر اين بود كه... .يعني می گويد: 

اشته را د« مکر قوم نوح يکديگر را»دکتر مسگرنژاد مصحح شرح پارسا، در پاورقی، نسخه ديگر آورده که عبارت 

است. بديهی است اين نسخه غلط می باشد زيرا پارسا توجه دارد که محی الدين مکر را از ناحيه آن قوم متوجه نوح می 

مردم يکديگر را مکر کرده باشند. و او همراه و هم عقيده با محی الدين سير می کند نه بر خالف او؛ پس داند نه اينکه 

 محی الدين، سخن او را طوری ترجمه کند که روپوش بر آن نهاده باشد.« حذف»پارسا می خواهد برای استتار 

ا، خداي»هم بر همديگر عطف و رديف شده اند:  که قرآن از او نقل می کند چند چيز پشت سر  (عليه السالم)در بيان نوح

و  .«اين مردم به من عصیان كردند و از ديگري تبعیت كردند و مکر كردند و به همديگر گفتند بت هايتان را رها نکنید

نيست همانطور که محی الدين نتوانسته آن را « عطف تفسير»همه عطف ها يکنواخت هستند و هيچ کدام به اصطالح 

 ر بگيرد، ناچار به حذف، شده است.عطف تفسي

 ابن عربی .« تحريف حذفی »اين هم 
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ـ فانّهم اذا تركوهم جهلوا من الحق علي قدر ما تركوا من هؤالء، فان للحّق فى كّل معبوٍد 

  وجهاً يعرفه من يعرفه، و يجهله من يجهله:

به همان قدر  دچار جهل مي شدند« خداشناسي»زيرا آنان اگر بت ها را ترك مي كردند در 

كه از ترك بت ها جهل حاصل مي شد. زيرا در هر معبودي وجهي از حق )خدا( هست. اين 

 معني را مي فهمد كسي كه خدا را شناخته و نمي فهمد آن را كسي كه خدا را نشناخته.
 

 اگر ترك کردندی بتان خود را، به قدر ترك جاهل بودندی به مظهری از مظاهر حق. خواجه پارسا:
 

 ضيح:تو
حق با محی الدين است. کسی که کائنات و اشياء کائنات را مظهر وجود خدا بداند بايد قرآن را درست مثل محی الدين 

تفسير کند. مگر بت از اشياء اين عالم نيست؟ پس ترك بت، ترك مظهری از مظاهر خداست. و اين جهالت است که کسی 

 ن را ترك کند.از طرفی بت را مظهر خدا بداند و از طرف ديگر آ

ظاهر مت»، «متجلّی بالذات»اشکال در اينجای سخن محی الدين نيست. اشکال در پايه و اساس تصوف است. که خدا را 

پرستی را محکوم  باور دارد به چه حقی بت« وحدت وجود»می رسد. کسی که به « وحدت وجود»دانسته و به « بالذات

 می کند؟

ترديد متغير است، خدائی که وجودش در اشياء ظهور کند بی ترديد متحرك است. خدائی که متجلّی بالذّات باشد بی 

و هر چيز متغير و متحرك خودش حادث است و نمی تواند خدا باشد. اکنون که همه چيز خداست نه تنها او متغير است 

ن عالم و از اشياء اي است. نه تنها متحرك است بل عين حرکت است. مگر تغيير و حرکت از اين عالم« تغيير»بل عين 

 نيستند؟ عدم اند؟

قرن ها پيش از محی الدين مسلمانان غيرشيعه تصوف را  «:وفي الصّیف ضیّعت اللّبن»بنابراين مطابق مَثَل عربي 

پذيرفتند و به تجلّی و تظاهر ذات خدا معتقد شدند، اسالم را منهدم کردند. اينک محی الدين در آغاز قرن هفتم می گويد: 

 س اين باور شما ترك بت به همان قدر ترك، جهالت است.براسا
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بوده اند. همانطور که گفت « عارف»عرب های بت پرست به قدری که بت را می پرستيدند،  آن سوی اين سكّه:

 بوده اند. « عارف»و در سطرهای بعدی باز خواهد گفت: قوم نوح مردمی 

در مسير  13٪در مسير حقيقت است و تارك بت نيز  13٪ پرست محی الدين منصفانه تقسيم می کند پنجاه پنجاه، بت

گمراه  13٪حقيقت است زيرا با ترك بت  بخشی از حقيقت را از دست داده منکر مظهر خدا شده است. و بت پرست  

 زيرا او نيز از بت که مظهر خداست غافل مانده است. 13٪است و تارك بت نيز 
 

ن تصوف فارسی ، بل از صدرائيان خودمان که محی الدين شيخ اکبرشان است: نه از محی الدين و يا صوفيا پرسش:

آيا بت پرستان عرب باوری غير از باور محی الدين، داشتند؟ آنان که هم به خدا معتقد بودند و هم به بت، هم حق بت را 

عصر »، «عصر جاهلی »وان ادا می کردند و هم حق خدا را. پس چرا شما هنوز هم آنان را جاهل می ناميد؟ و مرتب عن

 را ورد زبان فرموده ايد: ـ ؟. چرا؟« جاهلی 

نمی ناميد؟ تا مردم بفهمند اين عرفان که شما می گوئيد، چيست و چه ماهيتی « عارف»و چرا اعراب بت پرست را 

 دارد و چه کسانی در نظر شما عارف هستند؟؟؟ و چرا...؟ ده ها چرا؟. 

، خدا را متظاهر بالذات و نيز متجلی  (عليهم السالم)همين طور عرفان قرآن و اهل بيت (السالمعليهم )فلسفه قرآن و اهل بيت

ره ای ، ذ«ذرّه»نقشی ، سهمی ، بهره ای ، قائل نيست، با آوردن لفظ « خدائيت»بالذّات نمی داند، و لذا برای هيچ چيز در 

 برای بت، نقشی قائل نيست: 

 (۲)« السَّماواتِ وَ ال فِى الْأَرْض مْ مِنْ دُونِ اهللِ اليَمْلِکُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِىقُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُ»

 

 نقشي براي بت قائل نیست: « سلطاناً »و با آوردن لفظ 

 (2)«َو يَعْبُُدوَن ِمنْ دُوِن اهلِل ما َلمْ ُيَنزِّلْ ِبِه سُْلطاناً»

 

 جنبه مثبت، مي داند: بت را فاقد هر نوع « من شيء»و با آوردن لفظ 

 (2)«  فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اهللِ مِنْ شَيْءٍ»
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 قرار مي دهد:« افّ»پرستان و خود بت را مورد  بت

 (۵)«  أُفٍّ لَکُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اهللِ أَفاَل تَعْقِلُونَ»
 

 د:خود بت را در دوزخ مي دان

 (6)« إِنَّکُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اهللِ حَصَبُ جَهَنَّمَ»

 

ها )به همان مقدار ترك کردن(، محروميت از حق و دور شدن از حقيقت خدا  اما محی الدين می گويد ترك کردن بت

 است.

اسخ ده گوئی های محی الدين پآنقدر اين فضيحت ها مشمئز و احمقانه است که گاهی فکر می کنم: چرا بايد به اين بيهو

بگويم!؟! اما چه کنم صدرائيان امروز، اين صوفيان مدرن، با پيروی از اين خرافات، و ترويج اين بيهوده گوئی ها، تشيع را به 

 اند بايد کاری کرد، بايد هر کسی به توان خود در شکستن بت اسپانيائی ، اقدام کند. خطر انداخته

: و قرآن در مورد محمديّین مي فرمايد: «ى َربُّكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهَُو قَض»ـ وفى المحمديّین

 «.و خدايت حکم كرده كه عبادت نکنید مگر او را»

ـ فالعالم يعلم من عَبدَ، وفي اي ّ صورة ظهر حتّي عبدَ، و انّ التفريق والکثرة كاالعضاء في 

 ة الروحانیة:الصّورة المحسوسة، وكالقوي  المعنوية في الصّور

پس فرد عالم مي داند چه كسي را عبادت كرده، و او در چه صورتي ظهور كرده تا او را 

عبادت كرده و )نیز مي داند( كه تفريق و كثرت مانند اعضا در صورت جسمیّه، و مانند قواي 

 معنويه در صورت روحانیه است.

 

 توضيح:

 فرد عالم دو چیز را مي داند:

 ستش و عبادت است زيرا همه چيز مظهر خداست.ـ همه چيز قابل پر2
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ـ او می داند که تفرق و کثرت، مانند اعضای بدن است که در عين متعدد بودنشان متعلق به يک انسان هستند. و نيز 1

مانند قوای معنوی )قوه ی وهم، قوه ی فکر، قوه ی حافظه، قوه ی خيال( که متعلق به يک روح هستند پس همه اشياء از 

 بت، همه مظاهر خدا هستند. جمله

 ـ فما عُبدَ غیر اهلل في كلّ معبود: 

 پس در پرستشِ هیچ معبودي، غیر از خدا عبادت نشده است.

 

 توضيح:

 يعنی در تاريخ بشر، هيچ وقت انسان ها )اعم از موحد و بت پرست( غير از خدا چيزی را عبادت نکرده اند.

د به اين نکته توجه شود که او گوساله پرستی بنی اسرائيل را تأييد می کند برای روشن شدن مراد محی الدين ابتدا باي

 آنگاه توجه شود که او در اينجا بت پرستان را به دو دسته تقسيم می کند:

 مانند سامری که می دانست مظهری از مظاهر خدا را عبادت می کند.ـ بت پرست اعلي : 1

 «الوهيت»سر در نمی آورد، و خيال می کند که « تجلی »و « ظهور»و  «مظهر»مانند کسی که از  ـ بت پرست ادني :۲

در آن بت هست. و لذا اگر از او پرسيده شود که چه کار کردی ، می گويد يک خدا را )خدائی از خدايان را( عبادت کردم، 

 نمی گويد سنگی يا چوبی را عبادت کردم.

 اند. يزی را نپرستيدهپرست دانا و نادان غير از خدا چ پس هيچ کدام از بت

 ابتدا، ادنی  را عنوان می کند:

 ـ فاالدني من تخیّل فیه االلوهیة:

 پس داني ترين بت پرست، خیال مي كند كه آن بت خداست )خدائي خدا در آن هست(.

 

 ـ فلوال هذا التّخیل ما عبد الحجر و ال غیره: 

 گر را.و اگر نبود اين خیال نه سنگ را عبادت مي كرد و نه چیز دي
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  (7 )قُلْ سَمُّوهُمْ ـ و لهذا قال: 

 ها را نام ببريد. مي فرمايد: بگو آن بت )صلي اهلل علیه و آله و سلم(به همین جهت خدا به رسول اكرم

 

 ـ فلو سمّوهم، سمّوهم شجراً او حجراً او كوكباً: 

 كه اگر نام مي بردند مي گفتند اين درخت است، يا سنگ است يا ستاره است.

 

 ـ و لو قیل لهم ما عبدتم؟ لقالوا الهاً: 

 اما اگر از آنها پرسیده مي شد: چه چیز را عبادت كرديد؟ مي گفتند: يك خدا را.

 

 «:االله»وال « اهلل»ـ ما كانوا يقولون: 

 را عبادت كرديم.« االله»نمي گفتند را عبادت كرديم، و نیز « اهلل»و نمي گفتند 

 

 مجلّي الهي ينبغي تعظیمه، فال يقتصر:  (۸)ل: هذا ـ واالعلي  ما تخیّل بل قا

اين محل تجلّي خدا است پس سزاوار »و بت پرست اعلي  دچار خیال نگشته بل مي گويد: 

 و كوتاه نمي آيد.« است مورد تعظیم قرار گیرد
 

 معنی کرده و افزوده است: « اکتفاء نمی کند»را به  «ال يقتصر»قيصری 

 اء نمي كند بل ديگران را نیز به پرستش آن دعوت مي كند.تنها به پرستش خود اكتف

 قيصری احتمال معنی دوم نيز داده است: 

خدا را در معبود خود، منحصر نمي كند و به نظر او هويت خدا متجلي است در صور موجودات 

 متکثّره.
 

 اين احتمال با دو اشکال مواجه است:

 باشد.« منحصر نمی کند»واند به معنی نمی ت« ال يقتصر»ـ باب افتعال الزم است و 2
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وهيت می داند و ال« خدائی از خدايان»ـ خود محی الدين تصريح کرد که حتی دانی ترين بت پرست نيز بت خود را 1

را منحصر به بت خود نمی کند، و تنها فرق اين بت پرست با آن فرد اعلی در همان سازمان و عدم سازمان چارتی است 

 ، نه در انحصار و عدم انحصار.که پيش تر بحث شد

الْأَنْعاِم َفِإلُهُکْم »(9)«ما نَْعبُدُُهْم إِّلا لُِیَقرِّبُونا ِإلَى اهللِ ُزْلفى»ـ فاالدني  صاحب التخیل، يقول: 

 حیث ظهر: (11)«إِلهٌ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا

اينکه ما را  ها را مگر براي عبادت نمي كنیم بت»پس ادني  كه اهل خیال است مي گويد: 

جز اين نیست كه خداي شما »و اعلي كه دانا است مي گويد: «. كامالً به خدا نزديك كنند

 هر جا كه ظهور كرد.« خداي واحد است پس به او ايمان آوريد

 

 .ـ قرار داده است» در آيه نيست و لذا مصحح دار االعتصام، در شرح قيصری آن را پيش از عالمت ـ « انّما»لفظ  توجه:

رای است. ايشان ب« فالهکم»شده است. زيرا در متن آيه « حذف»اما باز اشکال ديگر پيش می آيد که مصحح محترم دچار 

اينکه ايراد حذف متوجه شان نشود برای آيه شماره نگذاشته است يعنی آن را آيه حساب نکرده است. اما در اين صورت 

. چرا آنانکه روی فصوص کار می کنند نسبت به محی الدين اينقدر ـ قرار داده است» معلوم نيست چرا ميان عالمت ـ 

های او خودشان را دچار غلط می کنند؟! همانطور که کار مداوم قيصری ، خواجه پارسا  ايثار می کنند که برای اصالح غلط

 و به ويژه کار مداوم شرح فارسی است.

 ر امکان از جريان واحد سخن استفاده شود.اين بخش از کالم محی الدين را پشت سر هم آوردم که به قد

 

 تامّل:

 ـ محي الدين براي ارائه دو مطلب كوچك سخن را اين همه پیچ داده و در پیچاپیچ هفت كوچه گردانیده است.1

 ـ خالصه سخن او اين است: پرستش خدا سه نوع است:۲

هر ذات خدا هستند. )به نظر او اساس توحيد، همه چيز پرستی )همه چيز خدائی (. به دليل اينکه همه ی چيزها مظ الف:

 و توحيد صحيح، يعنی همين(.
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کسی که بت می پرستد، اگر الوهيت را در آن بت بداند، او خداپرست است ليکن دانی است )بت پرستی بدون  ب:

 سازمان(.

ر ذات خدا بداند، او کسی که بت می پرستد اگر الوهيت را در آن بت نداند و همه اشياء از جمله آن بت را مظه ج:

 خداپرست عالی است )بت پرستی با سازمان(.
 

 ـ علت اين همه پیچ دادن دو چیز است:2

لقمه را جويده به دهان مخاطب ندهيد. »است. دست اندرکاران تئاتر می گويند « هنر»اين کار فی نفسه يک  الف:

 «.بگذاريد کمی هم خودش بجود وگرنه کارتان کار هنری نخواهد بود

 الزم است ثانیاً:عريضه خالی از آيه نباشد.  اوالً: هائی هم سر زد. که: ای گاهی به آيه در اين چرخش هفت کوچه ب:

يک آيه از توحيدی ترين آيات قرآن و دو آيه در مورد بت پرستی بيايد، تا مخاطب نگويد: پس آن همه آيات که به 

می کنند حتی اگر نام آن آميزه مظهر باشد، چه می گويند؟! يا يک توحيد محض دعوت می کنند و هر نوع آميزه را رد 

بگويد اين همه آيات که بت پرستی را از هر جهت باالترين بل منحصر به فردترين مصداق شرك می دانند، چه می 

 گويند؟!
 

ی شود، و مبا ماست مالی کردن پيام يکی دو آيه، مخاطب گرچه پاسخ خود را در نيابد ليکن از شدت تعجبش کاسته 

چون شيخ اکبر اين سخنان را از راه کشف و شهود به دست آورده )تا اسالم را در مقابل دين حبّ از پای در آورد( بگويد: 

 پس حتماً ضعف از من است که کالم او را کامالً نمی فهمم.
 

دای اند( می دانند که خ تخصصـ عرض کردم: هر آدم عاقل )تا چه رسد به آنانکه اندکی فکر فلسفی دارند يا در فلسفه م4

متجلّی بالذات و خدای متظاهر بالذات، عين خدای متغير و متحرك بالذات است و چنين چيزی حادث است و نمی تواند 

خدا باشد. تجلی و ظهور بالذّات، به هر معنی و با هر تأويل و با هر توجيه و با هر تصور و با هر تصوير ذهنی ، عين تغيير 

 است و بس.و عين تحرّك 
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اين تنها محی الدين، مالصدرا و صدرائيان امروزی ما هستند که اين بديهی عقلی را زير پا می گذارند. انگيزه محی 

الدين را من توضيح دادم، انگيزه مالصدرا را نيز ديگران بگويند، و انگيزه صدرائيان )صوفيان نو پديد( را خود خواننده 

 دريابد.
 

به دنبال آيه است چرا يک آيه برای تجلّی و ظهور )تجلی و ظهور بالذّات( خدا، نمی آورد. اصل  ـ ابن عربی که اينقدر1

 و اساس مکتبش را همين طوری ارسال مسلّم می کند آنگاه برای فروعات آن دست به دامن آيه می شود؟ ـ؟!

 «قاً لّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جََعلَهُ دَكّاً وَ خَرَّ مُوسى صَعِ فَلَمّا تَجَ»صوفيان تصوف فارسی در آغاز انتقال جوکيات از هند و چين، به آيه 

 را دست آويز قرار داده بودند. سپس به داليل زير از آن دست برداشتند:« تجلّی »تمسک می کردند و لفظ 

ی عنی خداست، ي«متجلّی»از طرفی معتقد بودند که همه چيز از جمله وجود آن کوه، تجلّی و  ( تجلّي در تجلّي :1

خود کوه جلوه خدا است و جلوه مجدد خدا بر آن، چه معنی دارد. برايشان مشخص شد که اگر اين تجلّی دوم، حتی 

تجلّی ذات خدا هم باشد، ربطی به اصل اعتقاد آنها ندارد. بل يک حادثه استثنائی است. نه يک جريان مستمر و رابطه 

 اين آيه بر عليه عقيده شان است. هميشگی ميان خدا و خلق که مورد ادعايشان است. بل

«: ةٍ من آياتهتجلّي بآي» ( حسن بصري بنیانگذار بدعت تصوف در میان مسلمانان، خود در تفسیر اين آيه گفته است:۲

يعنی اين تجلی فعلی از افعال  (22)خداوند با يکی از نشانه های قدرت خود به آن کوه تجلّی کرده است نه تجلّی بالذات.

 و نه تجلی ّ وجود و ذات خود خداوند.خدا بوده 

بدين سان صوفيان دست از اين آيه برداشتند )گرچه هنوز ناپخته هايشان گاهی به آن متمسک می شوند( و ديگر هيچ 

مدرکی از قرآن برای تجلّی و ظهور نيافتند. ادعای به اين بزرگی که همه چيز اسالم را وارونه می کند حتی يک مستمسک 

 هم در قرآن ندارد.« ه جوئی بهان»در حد 
 

بدين صورت، محی الدين است که اساسی ترين فرق ميان « همه چيز خدائی»مالحظه فرموديد که بنيانگذار  ـ مالصدرا:6

رت وحدت در عين کثرت، کث»معتقد بودند نه به « وحدت وجود»تصوف فارسی و تصوف عربی ابن عربی است. آنان به 

نا، را عقيده محمدييّن عالِم و دا« در عين خداپرستی و خداپرستی در عين بت پرستی بت پرستی»که « در عين وحدت

 بدانند.
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اينکه می گويند مالصدرا ميان ارسطوئيات و تصوف آشتی داده درست نيست، اين کاری بود که محی الدين کرده بود. کار 

ر اين راه توانست عالقه مندان به محی اصلی مالصدرا آشتی ميان تصوف فارسی و تصوف عربی محی الدين بود او د

الدين را جذب کند، اما صوفيان کالسيک که همچنان به تصوف فارسی پايبند هستند، اعتنائی به مالصدرا نکردند. آنان 

 هميشه عطای محی الدينيان را به لقايشان بخشيده اند.

آن را از عرصه ذهن به عرصه عينيات و شد و « تفکيک وجود از ماهيت»صدرا برای پيمايش اين راه دست به دامن 

موجودات خارجی سرايت داد و برای بت پرستی های محی الدين، راه توجيه گشود که: شيخ اکبر می فرمايد: بت منهای 

 ماهيت بت بودنش، عين وجود خدا است.

 در صورتی که محی الدين بت را در همان بت بودنش خدا می داند.

ود از ماهيت، و باور به اصالت وجود و اعتباريت ماهيت، در عالم ذهن و مفاهيم شناسی تفکيک وج باز تکرار مي كنم:

 است.« فرض محال»يک حرف درست است. اما در عالم واقعيت خارج از ذهن، تفکيک وجود از ماهيت صرفاً يک 

 

ح چيست؟ و نيز معلوم نشد به اصطال «إِلّا إِيّاهُ  وَ قَضى رَبُّکَ أَلّا تَعْبُدُوا»، در آيه «ال تعبدوا»ـ باالخره معلوم نشد مراد از 7

 چيست؟ چه چيز بايد عبادت نشود؟ محمدييّن از پرستش چه چيز نهی شده اند؟« مستثنی منه»

وقتی که همه چيز خدا است و همه اشياء را می توان عبادت کرد، پس پيام آيه چيست؟ در نظر محی الدين آنچه آيه 

عبادت و نيّت عبادت، است که هيچ شيئی را بدون سازمان عبادت نکنيد و می توانيد همه نهی می کند، کيفيت و نحوه 

چيز را در يک سازمان واحد، عبادت کنيد و به قول قيصری : خدا را به يک شیء منحصر نکنيد. در اين صورت بايد می 

 «.وقضي  ربّك ان ال تعبدوه محصّراً في شيء»گفت 

 

را ردّ می کند و سپس می « کل معبود». و آيه دقيقاً همان «عُبدَ غیر اهلل في كّل معبود ما»ـ محی الدين می گويد:  8

 .«وقضي  ربّك ان ال تعبدوا كلّ معبود االّ ايّاه»يعنی می فرمايد « االّ اهلل»فرمايد 

 



                                                                                                            39 

 

------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                                     )علیه السالم(ق سایت فصلنامه ی نورالصاد

ب سنگ و چواست مگر خدا نمی داند که بت پرست سنگ را به عنوان « مصادره به مطلوب»ـ سخن محی الدين کامالً 9

د آن هست. خداونرا به عنوان چوب، عبادت نمی کند يا به عنوان مظهر، پرستش می کند و يا به عنوان اينکه الوهيت در 

همين مظهر پرستی و پرستش الوهيت توی بت، را رّد و نهی می کند. محی الدين همين موضوع نهی شده و تحريم شده را 

 از نو مصادره می کند.

از اين درخت بخوريم. آدم گفت: خوردن از اين درخت، منهی است. شيطان گفت: خوردن به عنوان حوّا گفت: بيا 

 نهی نشده.« عامل خلود»تغذيه نهی شده و خوردن به عنوان 

همانطور که اصل و اساس ادعای شيطان باطل و پوچ بود و آن درخت عامل خلود نبود بل بر عکس عامل خروج 

الدين در مظهر بودن اشياء از اصل و اساس باطل و پوچ است. يعنی در هر دو ادّعا دو  بود، همانطور هم ادعای محی

 بطالن هست:

 

 الف: در ادعای شيطان:
 است.« عامل خلود»در اين درخت عنصری هست که  باطل اول:

 خوردن به عنوان تغذيه نهی شده و خوردن به عنوان عامل خلود، نهی نشده است.باطل دوم: 

 

 ی محی الدين:ب: در ادعا

 هر شيئی مظهر خداست و خدا متظاهر بالذات است. باطل اول:

 پرستش شيئی يا اشياء، به عنوان شيئيت خودشان، نهی شده، و به عنوان مظهر بودنشان نهی نشده است. باطل دوم:

 

ت به . می گويد عبادت بو به نتيجه ديگر می رسد« تقريب»ـ محی الدين باالتر می رود، او ابتدا سخن را می رساند به 23

عيب دارد. يعنی حتی عبادت بت به عنوان سنگ و چوب نيز اشکال ندارد. زيرا مگر سنگيت سنگ و « مقرِّب»عنوان 

چوبيت چوب، مظهر خدا نيست. پس اشکال اين نيست که بت را نبايد خدا ناميد. اشکال اين است که در اين صورت دو 

 «.خدای مقرّب اليه»و خدا می شود « مقرِّب خدای»گانگی پيش می آيد بت می شود 
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موجود »اما، در سازمان و چارت اداری که محی الدين برای خدا درست می کند و هر کدام از اسم های خدا را يک 

می « مانرح»می کند و تصريح می کند که هر کدام کار و مسؤوليت مشخص دارند، و تصريح می کند که « متعين و مشخص

او اسامی  ها گانگی ـ زيرا و برای مردم شفاعت می کند. عين همين دوگانگی )بل چندگانگی ، بل ميليون« ممنتق»رود پيش 

 خدا را بی نهايت می داندـ است.

 نمی شود.« مستشفع منه»و منتقم « شفيع»آيا در اين چارت محی الدين، رحمان 

خودش منجر می شود، از موضع خود لغزيده سپس او متوجه می شود که ادامه سخن در اين بستر به همان باتالق 

می رود که همان کوچه شيطان است. منظورم اهانت نيست فرض کنيد « عنوان»کوچه دوگانگی را رها کرده و به کوچه 

 کرده است. فرقی در ماهيت مسئله نمی کند.« بکر بن خالد»آن عنوان بازی ، را شيطان نکرده، کسی به نام 

 

 الهکم الهٌ واحدٌ فله اسلموا حیث»را با آقائی خودش درست کرده و به آيه می چسباند ببينيد:  «حيث ظهر»ـ او جمله 22

سال در  633اگر جبرئيل همين جمله را به همراه آيه می آورد امت اسالم تا آمدن خاتم االولياء به نام محی الدين،  «ظهر

، وحدت در عين کثرت»نمی ماندند و به شاه  راه « ودوحدت وج»انحراف به سر نمی بردند. و صوفيان نيز در کوچه تنگ 

 می رسيدند.« و کثرت در عين وحدت

نرسيد تا همگان بدانند که « ظهر»و « حيث»که سخاوتش به دو کلمه، تنها دو کلمه   (علیه السالم)امان از دست جبرئيل

که تغيير « تظاهر بالذات خدا»ی مظهرِ بل به معن« نشانه قدرت خدا»هستند آن هم نه به معنی « مظهر خدا»همه اشياء 

 وجود خدا بل تغيير و تکثير ذات خدا را الزم گرفته است.

 

 را از بن و بيخ،« مظاهر»و « مظهر»درست بر عليه محی الدين است و دقيقًا موضوعی به نام  «َسمُّوُهمْ»ـ پيام آيه ی21

 رد می کند به شرح زير:

 ن( آن بت پرست ادنی، خارج از دو صورت زير نبودند:بت پرستان از جمله )به قول محی الدي
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همه چيز و همه اشياء را مظاهر خدا می دانستند، در اين صورت به نظر محی الدين، هيچ اشکال در کارشان نبوده  الف:

 است.

ـ زيرا هنوز تصوف نيامده بود تا درس مظاهر را به ب:  چارگان آن بييا چيزی را و هيچ شيئی را مظهر خدا نمی دانستند 

ياد دهد ـ در اين صورت نيز بنا به گفته خود محی الدين، آنان الوهيت را به آن بت، و مظهر بودن را به آن، می دادند و 

 االّ آن را عبادت نمی کردند.

 رسشتيجه اين پخواهند گفت: سنگ است چوب است. ن «قُلْ سَمُّوهُمْ»می فرمايد:  )صلي اهلل علیه و آله و سلم(آيه خطاب به پيامبر

 ها هيچ ارتباطی با الوهيت ندارند نه به عنوان مظهر، و نه به عنوان تخيل الوهيت در آن بت. و پاسخ اين خواهد بود که بت

شه و اصحاب با بت پرستان قريش و ساير قبايل، همي )صلي اهلل علیه و آله و سلم(اتفاقًا اين سؤال در تبليغات و مباحثات پيامبر

پرست می گفت: اسم اين شیء که می پرستی چيست؟ بت پرست می گفت  ه هم می داد. فرد مؤمن به فرد بتبوده و نتيج

بت است. مؤمن می گفت: اسم جنسش چيست؟ بت پرست می گفت: سنگ است. يا می گفت: چوب است. مؤمن می گفت: 

 سنگ و چوب که خدا نيست.

 همه چيز خداست.اگر محی الدين آن روز حضور داشت می گفت: جناب مؤمن 

 

ه نرفتند، محی الدين امت را ب« تک بت پرستی »قرآن و اصحاب و امت زير بار  )صلي اهلل علیه و آله و سلم(پيامبر چاله و چاه:ـ 20

 دعوت می کند. از چاله تک بت پرستی در آورده و به چاه همه چيز پرستی می اندازد.« همه چيز پرستی »

 

کس که فصوص را )و نيز ساير آثار محی الدين را( می خواند اگر کمی توجه کند خواهد هر  محکمات و متشابهات:ـ 24

تبديل کند و تنها آن چند آيه که متشابه هستند را « متشابهات»قرآن را به « محکمات»ديد اين مرد تصميم داشته همه آيات 

 بنامد.« محکمات»مصداق 

به محکمات، به حدی در کار اين شخص، واضح و روشن و اين تبديل محکمات به متشابهات و تبديل متشابهات 

هويدا است که از فرازهای منحصر به فرد تاريخ نويسندگی بشر است. در آثار محی الدين آيه ای نيامده مگر اينکه اگر 
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بلند را  زمحکم بوده به متشابه تبديل شده و اگر متشابه بوده به محکم تبديل شده است. آيا صدرائيان امروزی ما اين فرا

 نمی بينند!؟!

 

به تدريج زير سؤال  «متافيزيک»پس از پيدايش منطق ماترياليسم فرانسيس بيکن، عنوانی به نام  فیزيك و متافیزيك:ـ 21

ام شناسی کليسا که مال ارسطو بود، چيزی به ن رفت. و از جانب ديگر خرافات کليسا و نيز سقوط هستی شناسی و کيهان

زير سؤال برد. به حدی که هر اروپائی مثالً متفکر سعی می کرد کاری کند که مخالف دين شناخته شود را مطلقاً به « دين»

ای بر خالف باور درونی شان وجود خدا  به او نچسبد. تب دين ستيزی و سکوالريسم به حدی رسيد که عده« امّل»تا انگ 

و اين انکار، مد روز شده بود هر کسی می کوشيد زودتر و  را نيز انکار کردند )زيرا انکار وجود خدا برای بشر محال است(.

ر ای شده بودند. در ظاه شديدتر از ديگران در اين انکار پيش برود. اما انکار کنندگان سخت دچار تضاد درونی و انديشه

 )به اصطالح( ژست تظاهر، به خود می گرفتند ليکن در باطن با سرزنش درونی مواجه بودند.

دادی پيدا شدند گفتند: فيزيک و متافيزيک يکی هستند، خدا و خلق هر دو يک چيز و يک واقعيت هستند، در اين بين تع

 خدا يعنی همين عالَم هستی .

 اين شعار در آن روز سخت دل چسب بود، زيرا در حد زيادی از شدت آن تضاد درونی می کاست، قدری به آشوب

 های درونی تسکين می داد.

نه علمی ، تبيينی ، توضيحی ، نداشت. همگان آروز می کردند که ای کاش کسی می آمد اين شعار را اما اين شعار پشتوا

 روی ريل تبيين )گرچه غيرمستدل( قرار می داد.

 از هلند بلند شد: وحدت وجودِ فيزيک و متافيزيک.« اسپينوزا»ناگهان سرو صدای 

است که روح تشنه اجتماعی اروپا، اسپينوزا را تکان داد و به اين می گويند: اسپينوزا اروپا را تکان داد. اما حقيقت اين 

 شعار متوجه کرد.
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وحدت وجود، بيش از دو هزار سال قبل از آن، در شرق دنيا )هند و چين( بود اما در اروپا خبری از آن نبود. خانواده 

ز هنديان ها، ا يز توسط ايرانيان در طول سالاسپينوزا از يهوديان اسپانيا، بودند که به هلند مهاجرت کرده بودند. تصوف ن

ا که ه گرفته شده و به ممالک عربی تحويل شده بود. خانواده اسپينوزا کتابی چند از آثار صوفيان مسلمان اندلس )همان

خشيد. راندلس را بر باد دادند( به دست آورده بودند که آن روز خمير مايه دست اسپينوزا شد، مکتب او در سر تا سر اروپا د

تر از آن بودند که هميشه دور منقل اين افيون بنشينند، از آن به عنوان مسکّن استفاده کردند سپس به  اما اروپائيان زرنگ

ند. اما آتش ا بازگشتند که امروز )به قول بوش( جنگ صليبی را از نو به راه انداخته« مسيحيت نسبتاً پااليش شده»تدريج به 

الح اصط« وحدت وجود»ر روز بيش از پيش گرم تر می شود و حضرات عالوه بر اصطالح قديمی اين منقل در مملکت ما ه

را نيز به عنوان مدرن گرائی به کار می برند که ادای اروپائيان را در آورده باشند. غافل از اين « وحدت فيزيک و متافيزيک»

 اند. ه آشغال دانی تاريخ تحويل دادهکه نه تنها مد روز نيست بل سال هاست که غربيان، اين اصطالح را ب

 

 محی الدین یأتی بكتاب جدید:

در باال گفته شد که ابن عربی ، محکمات را به متشابهات تبديل می کند و بالعکس. اکنون در اين بخش اعجوبه هايی 

 در اين کار او خواهيد ديد که نشان می دهد به راستی او در صدد تبديل قرآن به يک چيز ديگر بود.

ئی رسيد، اکنون عمالً «خاتم االولياء»محی الدين پس از آنکه در طول چند سال عرصه ی واليت را پيمود، به مقام 

آمده، تحقق عملی بخشد. اما به شرحی که در مباحث  )عج( که در مورد حضرت مهدی« يأتی بکتاب جديد»تصميم گرفته به 

اشتباه کرده و معنی آن را درك نکرده، در « امر بين االمرين»شيعی  گذشت، او همانطور که در مورد اصل« تنزيه و تشبيه»

صلي اهلل )پيرو قرآن و مطيع پيامبر )عج( باز مانده است. حضرت مهدی« يأتی بکتاب جديد»مورد اين حديث نيز از فهم معنی 

است مراد از  «ولی اهلل»به همين دليل  است. نه تنها پيرو و مطيع بل پيروترين و مطيع ترين فرد است. و تنها علیه و آله و سلم(

احيای قرآن و نجات دادن قرآن از رسوبات تفسيری يهوديانی مانند کعب االحبار، وهب بن منبّه، تميم « يأتی بکتاب جديد»

ن اداری و... و از رسوبات بی سوادانی مانند عکرمه، قتاده، سدّی ، حتی شعبی و ابن جبير، سعيد بن مصيّب و... است که دک

 باز کرده بودند و کردند آنچه را  که کردند. (علیهم السالم)های تفسير قرآن، در قبال اهل بيت
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 و نيز نجات دادن قرآن از تحريفات صوفيانی از قبيل محی الدين است.

جمع بين »را به « امر بين االمرين»محی الدين، در فرهنگ شيعه، دو لقمه چرب يافته بود 

 را می خواهد در تحريف قرآن بل هم« يأتی بکتاب جديد»عبير کرد، و ت« التنزيه و التشبيه

تحريف و هم تخليط قرآن، به کار برد تا مقام خاتم االوليائی را به اکمال و اتمام برساند. در 

 «فـ»به اول آيه، و حذف حرف « انّما»به آخر آيه و افزودن « حيث ظهر»باال چسبانيدن جمله 

 که در يک آيه سه تحريف و تخليط انجام داده است. از آيه را مالحظه کرديد

 

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

 پی نوشت ها:

 .۲2نوح:  -1

 .۲۲سبأ:  -۲

 .71حج :  -2

 .111هود:  -2

 .67انبیاء:  - ۵

 .9۸انبیاء: -6

 .22رعد: -7

 شرح قیصري: و هذا ـ متن باال مطابق شرح خواجه پارسا مي باشد كه صحیح است.-۸

 .2زمر: -9

 .22حج: -11

 آورده است.« مجمع البیان»اين نظريه حسن بصري معروف است، عالوه بر منابع مختلف سني، طبرسي نیز آن را در  -11
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 اشاره: 

هاي نظام آموزشي غربي بر جوامع شرقي، تفکر شرقي در ابعاد مختلف،  ي قالب بدون شك در زمان ما، به علت غلبه

 ي يونان زير مبناي زده است بطوري كه فلسفهغرب زده و تفکر غربي نیز يونان 

 تفکر غرب است. 

ردد گ به علت مخالفت كلیسا با عقالنیت و علم، در زمان رنسانس، اين عصر،عصرطغیان علیه ارباب كلیسا محسوب مي

ي  لسفهفو لذاست كه نويسندگان رنسانس به جاي استناد به متون ديني به شدت تمايل به آثار  يونان باستان دارند و 

ي مسلمین امثال كندي، فارابي، سهروردي، ابن سینا و صدرائیان است كه ريشه در افکار افالطون،  يونان مبناي فلسفه

حیح توان به درك ص ي يونان نمي ارسطو و فلوطین دارد پر واضح است كه بدون شناخت همراه با نقد و بررسي از فلسفه

نقد و  هاي هاي علمیه، اين فرصت ي گفتمان صدرائیسم بر حوزه أسفانه غلبهاز ابعاد مختلف اين فلسفه نائل آمد، مت

 بررسي فلسفي را محدود و گاهي مسدود نموده است.

آن  هاي يوناني ي رايج و ريشه ي ديني به نقد و بررسي فلسفه ي محقق ما بنابر احساس وظیفه با اين حال نويسنده

 پرداخته است.

 ي يونان و يونان زده است را تقديم ه تحقیقات اين محقق مبتکر را كه در نقد و بررسي فلسفهادام )علیه السالم(قنورالصاد

 كند. خوانندگان عزيز مي

 

 )قسمت دوم( دین یونان باستان، مبنای فلسفه یونان

 «سید عابد رضوي»
 

پسر نامشروع خدای شراب و مستی است او  Dio nysos از ديگر خدايان معروف غرب باستان )يونان( ديونيزوس

 (2)زئوس )از معشوقه ی او( و سمله است.

دختر زئوس است به خاطر او يونانی ها با تروآ ده سال  Heleneديگر اسطوره مهم و اسوه زنان و مادران غربی هلن 

 جنگيدند )حماسه های ايلياد و اديسه همين جنگ را به شعر می کشند( او با تزه، منالس، پاريس، آشيل و دفوب روابط

 ( 1)جنسی داشته است.

است )او پدر اوديپ است( اليوس عاشق کريسيپوس پسر  Loiosاز ديگر اساطير مقدس يونان باستان اليوس »

  (0)«.شده و به اين ترتيب مرتکب گناهی )لواط( شده بود pelopesپالپس 
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ود و اين وقيح ترين و چنانچه مشاهده می شود، همجنس بازی در خدايان يونانی چيزی بسيار عادی تلقّی می ش

 زشت ترين عمل در خدايان يونانی به کثرت می بينيم.

 و فايدروس به تأييد اين عمل غيرانسانی می پردازد و می گويد:« مهمانی»افالطون نيز در کتاب 

آرس آسمانی که با آفروديت آسمانی )زن هفائيستوس( پيوند )رابطه نامشروع( دارد از مردی تنها » 

زنی سهيم نبوده از اين رو تنها روی با پسران دارد و کسانی ست و در ايجاد او هيچ پديد آمده ا

که از او الهام می يابند تنها به پسران دل می بازند که طبعًا هم خردمندتر از زنانند و هم 

 (4)«نيرومندتر.
 

 افالطون بعد از نقل مطلب فوق به مدح و ستايش همجنس بازی می پردازد.
 

تشکيل داده اند و در جوامع غربی حتّی ازدواج مرد با پيروان افالطون انجمن های همجنس بازی در غرب امروزه نيز 

مرد صورت می گيرد و حقوق و مزايای ويژه ای به پيروان افالطون داده می شود. خدای مورد ستايش افالطون که همجنس 

نيزه و شمشير مجهز بود تصوير می کردند. معروف ترين  را با زره در حاليکه با سپر و Aresباز بود آرس نام داشت آرس 

سرگذشت آرس ارتباط او با آفرديت همسر هفائيستوس بود. هفائيستوس توری شکاری داشت که فقط خودش می توانست 

 (1)آن را باز کند. شبی که دو )آرس و آفروديت( در يک بستر بودند هفائيستوس تور را بر آنان گسترد. 

ت به دوست خود است. اليوس همجنس باز نمونه همجنس بازی شناخته شد. اوديپ پدر خود را می آرس مظهر خيان

کشد و با مادر خود می آميزد، الکترا مادر خود را می کشد و با پدر خود می آميزد، زئوس دختر خويش آتن را می بلعد و 

خدای شراب و مستی است و آپولون حيله  شهوت رانی های او شهرت خاصی دارد، ديونيزوس فرزندان نامشروع زئوس و

گری می کند همه اينها خدايان يونان هستند که در يونان باستان مورد پرستش قرار می گرفتند و افالطون و ارسطو و سقراط 

 اينها را عبادت می کردند.

 می گويد:ویل دورانت  چنانچه 

( را با زبان ستايش می وی )سقراط( گر چه به بی دينی محکوم شد دست کم خدايان )فوق»

 (6)« کرد و در مراسم مذهبی شهر شرکت می جست.
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 نحوه به وجود آمدن خدايان خود را چنين بيان می کند: افالطون

سخن گفتن درباره ذوات خدايی ديگر و پی بردن به کيفيت پيدايش آنها از حدّ قدرت ما بيرون »

در اين خصوص سخن گفته اند باور می  است از اين رو ما گفته های کسانی را که از اين پيش

کنيم زيرا اينان چنانچه خودشان گفته اند از اعقاب خدايان بوده اند و اسالف خود را بهتر از 

ديگران می شناخته اند از اين رو با اينکه سخنان ايشان نه داليل قطعی در بردارد و نه با شاهد 

و ما بايد به تبعيت از رسم و عادت به  و قرينه ای همراه است چاره ای جز قبول آنها نيست

 خبرهايی که اين کسان در خصوص اجداد و اسالف خود به ما می دهند اعتماد می کنيم.

پيدايش خدايان به اين ترتيب صورت گرفته است: اوکئانوس و تتوس فرزندان گه و اورانوس 

ری خدايان ديگر زاده می باشند و از اين دو خدای اخير فورکيس و کرونوس و رها و عدّه کثي

شدند و از نسل کرونوس و رها نيز زئوس و هرا و خدايان بی شمار ديگر که برادران و خواهران 

 (7)«.يا اعقاب و اخالف اينانند به وجود آمده اند

 

 دست دعا به درگاه خدايان فوق بلند می کند و می گويد:  افالطون

کاری چه بزرگ و چه کوچک يکی از خدايان  همه مردم خردمند و متفکّر پيش از شروع به هر»

را به ياری می طلبند بنابراين ما قصد داريم درباره کل جهان سخن بگوييم... مگر ديوانه باشيم 

افالطون فلسفه را بزرگ ترين هديه خدايان » (8)«که دست التماس به درگاه همه خدايان برنداريم.

  (9)« فوق می داند.

 

هد. د افالطون و اساتيد او بت پرست بوده است و خدايان يونان را مورد ستايش قرار مینيز به پيروی از  ارسطو

چنانچه در کتاب های متافيزيک و سياست او به اين مطلب صراحت دارد )ر، ك فالسفه يونان(، در صورتی که بت پرستی 

 ار میها را وسيله قر مان داشته و بتها نوعی به خدای يکتا اي ای که در جوامع شرقی رايج بوده در آن بيشتر بت پرست

هائی مانند الت، منات، عُزّی،  اند بطوری که بت اند و حتّی اعراب جاهلی نيز چنين بوده دادند. چنانچه هندوها چنين بوده
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ه لجمها آياتی وجود دارد از  نمودند. در قرآن مجيد در مورد اين بت پرست بَعل، هُبل، أشهل، جِبت، جُريش را ستايش می

 می خوانيم:

 (1۸)يونس: ـ  مي گويند بت ها شفیع ما نزد خدا هستند. 1

ـ مثل اينکه خدايان دروغین را شفیعاني براي خود گرفته اند از ايشان بپرس حتي اگر مالك هیچ چیز نباشد و عقل نداشته ۲

 (22)زمر: باشند باز هم شفیعند؟  

هم كه به جاي خدا اولیائي مي گیرند منطقشان اين است كه ما  ـ آگاه باش كه دين خالص تنها براي خداست و كساني2

آنها را بدين منظور مي پرستیم كه قدمي به سوي خدا نزديکمان كنند، به درستي كه خدا در بین آنان در خصوص آنچه 

 .مورد اختالفشان است حکم مي كند، به درستي خدا كسي را كه دروغگو است و كفران پیشه است هدايت نمي كند

 (2)زمر:

در صورتی که آنچه در عرب های جاهلی ديده می شود در يونان وجود نداشته و يونانی ها هرگز بت ها را وسيله 

قرار نمی دادند، بلکه چيزی باالتر از بت تصوّر نمی نمودند و اعتقاد به خدای باالتر به هيچ وجه در آنها وجود نداشته 

از ابراهيمی مثل مسيحی ها، يهودی ها و مسلمين و غير ابراهيمی مثل زرتشی  است. بت پرستی در اکثر جوامع شرقی اعمّ

قديمی  هرودوتها، بودائی ها، کنفوسيوس و هندوهای ابتدائی )گرچه بعدها آلوده شدند( مردود بوده است چنانچه 

 ترين مورّخ يونان باستان می گويد:

ند که چنين است: پارس ها عادت تا جائی که من اطالع دارم پارس ها عادات و رسومی دار»

ندارند که برای خدايان مجسمه بر پا کنند و يا معبد و قربانگاهی بسازند به عکس آنها کسانی را 

که اين چنين کنند به ديوانگی متهم می کنند و علّت به نظر من آن است که آنها هرگز مانند 

 (23)«يونانيان خصوصيات بشری برای خدايان قائل نبوده اند.

های يونانيان مورد تأييد افالطون بوده است، زيرا افالطون نه تنها هيچ داستانی  صفات مذکور برای خدايان در کتاب

هد و د کند بلکه در جاهای مختلف آنها را مورد تأييد قرار می و صفّتی از صفات منسوب به خدايان يونانی را ردّ نمی

دهد و نظريات او را به عنوان  ن يونانی هومر را مورد ستايش قرار میهای خدايا ديگر آنکه افالطون سراينده داستان
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 دهد در کتاب خود هومر را الهی ترين و داناترين شاعر می يکی از مفسران بت پرستی يونان مورد تقديس قرار می

 (22)داند.

در سرود چهارم  هومرنچه های خدايان يونان را نقل نموده است. چنا های ايلياد و اديسه خود داستان هومر در کتاب

 کند که: کتاب ايلياد نقل می

هرا که خواهر زئوس است در جنگ تروآ طرفدار گروه مخالف زئوس است. او برای آنکه »

بتواند از قدرت گروه مخالف بکاهد شهوت قوی ترين خدای زئوس )که برادر اوست( را بر می 

هرا به خدای « آنگاه هرای حيله گفت...»انگيزاند و بدين منظور آرايش می کند و به قول هومر 

خنده ها دروغ می گويد و با مکر و حيله زيورآالت و وسايل آرايش و کمربند را از او می گيرد 

 «و دل زئوس را به دست می آورد و با او  می آميزد.

 

 گ خدايان میگريزد که موجب جن يا هلن يکی ديگر از خدايان که زنی شوهردار است با عاشق خود به تروآ می

اند و نويسندگان مغرب زمين به اکثر آنها استناد  های جنگ مذکور را به شعر در آورده شود. هومر و سوفوکلس داستان

 گويد:  در شرح دين خرافی يونان می ویل دورانت ترين غرب، جويند چنانچه مورخ معروف می

حوادث مهم شهر را ثبت می  کاهنان، تاريخ و شرح اعياد خدای اصلی معبد و ساير خدايان و»

راه اندازی دسته، کردند؛ اين کار مبدأ و اولين شکل تاريخ نگاری در يونان شد. مراسم شامل 

 (21)سرود، قربانی، دعا و گاهی غذای مقدس بود. گاهی جادوگران يا بازيگران نمايشی می دادند. ...

ممنون دختر خود ايگنيا، و اخليس ده افراد انسانی نيز، در مواردی جزو هدايا بودند، چنانکه آگا

تن از جوانان تروا به خاطر دوستش پاتروکلوس قربانی کرد. در قبرس ولئوکاس، برای شادی 

آپولون، انسان ها را از صخره ها فرو می افکندند. در خيوس و تندوس، با قربانی کردن انسان، 

نگ از اسيران ايرانی را در ج رضايت ديونوسوس را می جستند. گفته اند که تميستوکلس گروهی

 ساالميس قربانی کرد. ...



                                                                                                            51 

 

------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                                     )علیه السالم(ق سایت فصلنامه ی نورالصاد

در آرکاديا، تا قرن دوم ميالدی به زئوس قربانی انسان تقديم می داشتند. هنگام شيوع بيماری 

و از بيت المال های خطرناك در ماساليا، يکی از بينوايان شهر را جامه متبرك می پوشاندند 

های مقدس می آراستند و از باالی صخره ای به زير می  اطعام می کردند و سپس او را با شاخه

انداختند، به اين گمان که عمل آنان باعث بخشوده شدن گناهان شهر و دفع بيماری می شود. بر 

همين شيوه، آتنيان، در موقع خشکسالی و شيوع طاعون و امراض ديگر، يک يا چند نفر از افراد 

 ( 20)داد هر ساله در جشنواره تارگليان تکرار می شد. ...بشر را به قربانگاه می بردند. اين روي

مردم ساده دل که دين يونان را پر از وحشت می ديدند، برای دلخوش کردن خود، محتاج خرافات 

بودند. داستان هايی مانند برخاستن تسئوس از ميان مردگان برای نبرد درماراتون )جنگ با ايرانی 

 (24)سيله ديونووس از اينجا پديد آمد. ... ها(، يا تبديل آب به شراب به و

در آغاز، دين از ادب و هنر و فلسفه نيرو گرفت، ولی بعداً از آنها زيان ديد. هنر فيدياس به 

خدايان جلوه های زيبا و شکوهمند داد، و شعرهای پينداروس و سوفوکل و اشيل به نواميس 

 (21)« س فلسفه را با دين آميختند.دينی، عمق اخالقی بخشيد. همچنين افالطون و فيثاغور

 گويد:  از ديگر نويسندگان تاريخ تمدن درمورد دين اساطيری يونان باستان می هنری لوکاس

در نظر يونانی ها خدايان مانند بشر بودند اما دالورتر داناتر و در روياروئی با دشواری های »

ار بودند در ميان مردم ظاهر می جهان موفق تر از او چون از خلق و خويی انسان وار برخورد

 (26)« شدند و آزادانه با آنها می آميختند.

 به مسئله خرافه در دين يونان باستان پرداخته و در اين مورد می گويند: « تاريخ تمدن»نيز در  اشپیل فوگل

يونانيان ناچار بودند رفتار مناسبی در برابر خدايان پيشه کنند مذهب نوعی آيين شهرپرستی »

ود و برای آبادانی آن ضروری شمرده می شد بناهای مهم جامعه  يونان، معابدی بودند که وقف ب

ارباب انواع يا الهگان می شدند اکنون مغالطات فراوانی درباره نقش مذهب در يونان مطرح 

... شعر حماسی هومر حاوی شجره نامه يا نسب (27)است... روحانيت جزو ادارات شهری بود 
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انواع است و ساختمان مشخصی به مذهب يونانی داده است به مرور زمان همه اقوام  نامه ارباب

يونانی مذهب المپی مشترکی را پذيرفتد... زئوس اعظم ارباب انواع و پدر خدايان بود، آتنه الهه 

دانائی و صنعت، آپولون خدای خورشيد و شعر، آفروديت الهه عشق و پوزيدون بردار زئوس 

 (28)زله بودند.ايزد دريا و زل

برگزاری مراسم در آئين يونانی ابعاد وسيعی پيدا  کرد. نيايش غالباً با تقديم هديه به خدايان و 

استوار بود برخی از « من اين را به تو می دهم تا در عوض آن را به من بدهی»بر اساس معامله 

ن را محافظت فرما، چو شهر ما»نيايش ها به گونه مستقيم حکايت از اين منافع متقابل می کند 

به عقيده من در آنچه می گويم منفعت مشترك داريم، زيرا شکوفايی شهر ما، به شما ايزدان 

 (29) «. ...افتخار می بخشد

يونانيان جشنواره ها را برای حرمت به خدايان و الهگان نيز رواج دادند... در جشن های بزرگ 

ی شد. از آن جمله بود رقابت های ورزش که همه مسابقه های متعدد به افتخار خدايان منظور م

يونانيان می توانستند در آنها شرکت کنند. نخستين مسابقات ورزشی در جشنواره المپيک در 

ق.م برگزار شد و از آن پس هر چهار سال يکبار برای بزرگداشت زئوس ترتيب  776سال 

 (13)يافت.

 ب زمين، افالطون و ارسطو را از بانيان فلسفه منحرف غرب مینيز مثل ساير متفکران و فالسفه مغر اشپیگل فوگل

 گويد: داند و در شرح آن می

تمدن يونان باستان شالوده فرهنگ غربی را فراهم آورد. سقراط و افالطون و ارسطو ستون »

 (12)«فلسفه غربی را باال آورند.

 ادامه دارد...
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 اشاره:

ها و اصطالحات مختلفي مطرح شده است. در  هاي مختلف با اسم عشق مرد به مرد در طول تاريخ از ديدگاه

اهد اند، ش جمال پرستي، نظربازي و نظاير آن ياد كردهمتون عرفاني از اين امر با اصطالحاتي چون شاهدبازي، 

اند بدان مناسبت كه گواه قدرت و  نموده ي صوفیان است كه بر مردم زيباروي اطالق مي از اصطالحات ويژه

 اند.  لطف صنع آفريدگار جهانند و به معني مطلق زيبا اعم از ذي روح و غیر ذي روح استعمال كرده

 بازي سخن گفته و آن را علم نظر خوانده است: حافظ با احترام از نظر

 من چنینم كه نمودم دگر ايشان دانند             خبـران حیرانند در نظـــر بازي ما بي

هايي كه در اين وادي  هاي آينده با منشأ شاهدبازي و شخصیت ي اين مقاله و مقاله خوانندگان عزيز با مطالعه

 اند آشنا خواهند شد.  بوده

 

 

 )قسمت اول( د بازی در ادبیات فارسی)دوره ی غزنویان(شاه

 «دکتر سیروس شمیسا»

 

 ی غزنویان دوره

غزنويان ترك نژاد بودند و لذا بديهی است که لواط نزد ايشان مرسوم بوده  است. در اين مورد مشهورترين سند، عشق 

( غالم ترك سلطان محمود بود و 449)متوفی سلطان محمود غزنوی به غالم ترکش اياز است. ابوالنّجم اياز بن اويماق 

ـ .ق( در دوره 412ی اميری يافت. بعد از درگذشت محمود ) سپس مرتبه ی سلطنت پسر اولش محمّد از دربار گريخت  ه

و به نزد پسر ديگر سلطان محمود، مسعود در نيشابور رفت و در زمان سلطنت مسعود به حکومت مکران و قصدار رسيد. 

ی زمينی و جسمانی داشته است، امّا عرفا آن را به عشقی پاك و آسمانی تأويل  لطان محمود به اياز جنبهمسلماً عشق س

های شيرين و معروف در اين باب، حکايتی است که در چهار  کردند که در جای خود اشاره خواهم کرد. يکی از داستان

 کوشد دهد در ضمن می مينی اين عشق را نشان میی ز ی نظامی عروضی آمده است. داستان نظامی هر چند جنبه مقاله

ف دهد که اياز زل ی معنوی هم بدهد. بر طبق اين حکايت سلطان محمود شبی در حالت مستی دستور می تا بدان جنبه

کند. سلطان محمود صبح بعد از به هوش آمدن سخت از دستوری که داده بود نادم  بلند خود را کوتاه کند و اياز چنين می

 انديشند و عنصری ملک ای می شود و هيچکس جرأت سخن گفتن با او را نداشته است. اطرافيان چاره مگين میو خش
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کنند تا با سرودن شعری در اين واقعه، سلطان محمود را به حال طبيعی بازگرداند. و اينک  الشعرای دربار را راضی می

 يار فصيح و شورانگيز واقعه را گزارش کرده است:ی آن از زبان نظامی عروضی که به نثری بس روايت مختصر شده

 

 زلف ایاز

عشقی که سلطان يمين الدوله محمود را بر اياز ترك بوده است معروف است و مشهور. آورده اند که سخت نيکو صورت »

مردی  هنبود، ليکن سبز چهره ای شيرين بوده است، متناسب اعضا و خوش حرکات و خردمند و آهسته. سلطان يمين الدّول

ديندار و متّقی بود و با عشق اياز بسيار کشتی گرفتی تا از شارع شرع و منهاج حُرّيت قدمی عدول  نکرد. شبی در مجلس 

عشرت ـ بعد از آنکه شراب در او اثر کرده بود و عشق در او عمل نموده ـ به زلف اياز نگريست. عنبری ديد بر روی ماه 

پيچان، حلقه حلقه چون زره، بند بند چون زنجير. عشق عنان خويشتن داری از دستِ  غلتان، سنبلی ديد بر چهره ی آفتاب

صبر او بربود، مُحتسب اَمَنّا و صَدَّقنا ]= ايمان آورديم و تصديق کرديم[ سر از گريبان شرع برآورد و در برابر سلطان يمين الدوله 

باطل ممزوج مکن که بدين زلّت واليت عشق بر تو بشورد و  بايستاد و گفت  هان محمود! عشق را با فسق مياميز و حق را با

چون پدر خويش از بهشت عشق بيوفتی. سمع اقبالش در غايت شنوايی بود، اين قضيّت مسموع افتاد. ترسيد که سپاه صبر بر 

د و کارد از دست ز خدمت کراو با لشکر زُلفين اياز برنيايد، کارد برکشيد و به دست اياز داد که بگير و زلفين خويش را ببُر. ايا

او بستد و گفت از کجا ببرم؟ گفت از نيمه. اياز زلف دو تو کرد و تقدير بگرفت ]تا کرد و اندازه گرفت[ و فرمان به جای آورد 

و هر دو سر زلف خويش را پيش محمود نهاد. محمود زر و جواهر خواست و افزون از رسم معهود و عادت اياز را بخشش 

ت مستی در خواب رفت. و چون نسيم سحرگاهی بر او ورزيد بر تخت پادشاهی از خواب در آمد، آنچه کرده بود کرد و از غاي

يادش آمد، اياز را بخواند و آن زلفين بريده بديد. سپاه پشيمانی بر دل او تاختن آورد. می خفت و می خاست و از مقربّان و 

چيست؟ تا آخرِ کار حاجب علی قريب که حاجب بزرگ او بود روی به مرتّبان کس را زهره ی آن نبود که پرسيدی که سبب 

عنصری کرد و گفت: پيش سلطان درشو و خويشتن را بدو نمای و طريقی بکن که سلطان خوش طبع گردد. عنصری فرمان 

اعت س حاجب بزرگ به جای آورد و پيش سلطان شد و خدمت کرد. سلطان يمين الدّوله سر برآورد و گفت ای عنصری! اين
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از تو می انديشيدم، می بينی  که چه افتاده است ما را؟ در اين معنی چيزی بگوی که اليق حال باشد. عنصری خدمت کرد و 

 بر بديهه گفت:

 چه جای به غم نشستن و خاستن است                           کـی عيب سر زلف بت از کاسـتن است

 کاراسـتن ســرو ز پيــراســتن است                           جای طرب و نشاط و می خواستن است

سلطان يمين الدوله محمود را با اين دو بيتی بغايت خوش افتاد. بفرمود تا جواهر بياوردند و سه بار دهان او پر از 

او  شجواهر کرد و مطربان را پيش خواست و آن روز تا به شب بدين دوبيتی شراب خورده و آن داهيه دو بيتی از پي

 ( 2)« برخاست و عظيم خوش طبع گشت والسالم.

 ی معروف به مطلع: اشاره کرده است، در قصيده« زلف يار»منوچهری که با اياز هم عصر است به 

 ی لعل و با گل خمری با الله               نوروز درآمد ای منـوچهری

 گويد:

 (1)ی فخـری با زلف اياز و ديده           هدهد چو کنيزکی است دوشيزه
 

داستان عشق محمود به اياز هم به لحاظ عشق زمينی و هم عشق عرفانی در ادبيات فارسی انعکاس وسيعی يافته است. 

 حافظ گويد:

 ی محمود و کف پای اياز است رخساره               ی ليــلی بار مجنـــون و خــم طـرّه
 

تر تفسير موالنا در مثنوی است که بعدها بدان اشاره خواهم کرد. از تفاسير عرفانی مربوط به اين عشق از همه معروف 

 در اينجا تفسير سعدی در بوستان را که عشق محمود را به خوی اياز دانسته است نه روی او، نقل می کنيم:

 که حُـسنی ندارد ايـاز ای شگرف                        يکی خُرده بر شــاه غـزنـين گرفت

 غريب است سودای بلبل بر اوی!                      رنگ باشـد نه بـویگلـی را کـه نه 

 بپيچــيد از انديشــه بر خود بـسی                        به محمـود گفت اين حکايت کـسی

 نه بر قـد و بـاالی نيــکوی اوست                      که عشق من ای خواجه بر خوی اوست
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*** 

 گنــايی شـتر           بيفتاد و بشکست صنــدوق دُرشنيــدم که در تن

 به يغما ملک آستيــن برفشـاند           وز آنجا به تعجيـل مرکب براند

 ز سلطان به يغما، پريشان شدندسواران پی دُرّ و مرجـان شدند            

 کسی در قفای ملک جـز ايـازنمـاند از وُشاقان گـردن فــراز            

 گه کـرد کای دلبـر پيـچ پيـچ            ز يغما چه آورده ای؟ گفت هيچن

 (0)من انـدر قفـای تو می تاخــتم            ز خدمت به نعمت نپـرداختـم

 

 گويد: در باب پنجم گلستان هم شبيه به اين می

انی جهحسن ميمندی را گفتند سلطان محمود چندين بنده ی صاحب جمال دارد که هر يکی بديع »

اند، چون است که با هيچ يک از ايشان ميل و محبّتی ندارد چنانکه با اياز که زيادت حُسنی ندارد؟ 

 (4)« گفت هر چه در دل فرو آيد در ديده نکو نمايد.

 

شود برای قلمداد کردن اين عشق به صورت عشق روحانی هم نظامی عروضی و هم سعدی گفته  چنانکه مالحظه می

ا نبود و لذا محمود )که به دينداری معروف بود و به او سلطان غازی می گفتند( بيشتر شيفته ی خوی او بود و اند که اياز زيب

امثال اين نکته است که زمينه را برای تفاسير عارفان آماده کرده بود. امّا ظاهراً اين مطلب صحيح نيست و اياز زيبا بوده است. 

اياز اويماق هم به دالوری او اشاره کرده است و هم به زيبايی او به نحوی که فرخی سيستانی در قصيده ای در مدح امير 

اگر زنان او را ببينند شوهران خود را رها می کنند و هم به عشق شاه به او اشاره کرده است و تصريح کرده است که عشق 

 شاه به او به سبب زيبايی )و رشادت( اوست:

 دل و بازوی خســرو روز پيــکار                   اميـر جنگجـــوی ايــاز اويمــاق

 های نظّـار به حيـــرت درفتـد دل                  ســواری کــز در ميــدان درآيــد

 دگر گويــد گلــی تازه است بر بار                  يکی گويد که آن سروی است بر کوه
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 به کابيــن ديـــدن او را خــريدار                     زنــان پارســا از شــوی گــردند

 دل محمــود را بــازی مپـــنـدار                    نه بر خيــره بــدو دل داد محمـود

 جز او سلطان غالمان داشت بسيـار                     جز او در پيش سلطان نيز کس بود

 (1)ه چنـدان بد مر او را گــرم بازارن                      اگر چون مير، يک تن بود از ايشان

 

 کند: و سپس به توجه سطان مسعود به او اشاره می

 که او را زر همی بخشد به خروار             خـــداوند جهـان مسعـود محمود

 به يک بخشش چهل خروار دينار             جز او را از همه ميــران که را داد

 

 ان می دهد که اياز دشمنان بسيار داشته است:بيت آخر قصيده جالب است چون نش

 شرم طرّار بی (6)جهان از بدسـگاالنش تهی کن         چنان کز شيخک

 

شاعران ديگر آن دوره هم اياز را مدح کرده اند. غضايری رازی به دستور سلطان محمود، اياز را مدح و صله ی گرانی دريافت 

 کرده بود، چنانکه خود گويد:

 بر آن صنوبر عنبر عذار مشکين خال                 بفرمود شهـريار جهـانمرا دو بيت 

 (7)به رغم حاسد و تيمار بدسگال نکال                دو بدره زر بفرستاد و دو هـزار درم

 

آمده است که « حبيب السير»سلطان محمود اساساً مردی غالمباره بود و جز اياز غالمان خو بروی بسيار داشت. در 

وقتی فضل بن احمد وصف غالمی را در يکی از شهرهای ترکستان شنيد، کسی را مخفيانه به آنجا فرستاد و او را خريد و 

در لباس زنانه به غزنين آورد. امّا سلطان محمود به نحوی از قضيه خبردار شد و غالم را از وزيرش خواست و چون وزير 

 داد. انکار کرد سلطان به مصادره ی اموال او دستور
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 معشوق لشكری یا لعبت سپاهی

در دوره ی غزنويان که آغاز تسلّط ترکان در تاريخ است معموالً معشوق مذّکر، ترکان لشکری هستند. از اين رو بعداً 

بی وفايی، جفاکاری، سست پيمانی، خونريزی و ظلم جزو مختصات معشوق شعر فارسی صفات ايشان چون عربده جويی، 

ت جسمی ايشان چون چشم تنگ، کمر باريک، قد بلند، زلف برتافته نيز بعدها از مختصات معشوق شعر می شود. حتّی مشخصا

فارسی می شود. اينکه در شعر فارسی نگاه معشوق تير و ابروی او کمان و زلفش کمند است به اين سبب است که اين معاشيق 

با هم است( عمدتاً نظامی بوده اند و اياز هم در اصل از اميران ترك )از اين رو ترك در ادبيات فارسی مجازا به معنی معشوق و زي

سپاه است. در ديوان فرخی سيستانی مکرراً اشعاری در مدح اين معشوقکان نظامی آمده است. از اشعار زير معلوم می شود که 

 شاعر عاشق سرهنگی بوده است!

 د ار به سالمت نباشد اين دل تنگچه باش                   مــرا سـالمت روی تو باد ای سـرهنگ

ـتی و عنـا خو کرد  اند انـدر زنگ ی زنگ خورده چنانکه آينه                 دلم به عشق تو در سخ

ــردد ای سرهنگ                از اين گريستن آنست اميد من که مگـر      (8)به اشک من دل تو نرم گ

* 

 چنگ برگير و بنه درقه و شمشير از چنگ          نگ برکش ای ترك و به يک سو فکن اين جامه ی ج

 زلف مشکين تو پرگـرد شود ای سرهنگ                  به مصاف انـدر کم گرد که از گــرد سپاه

 کـه رخ روشـن تـو زيـر زره گيـرد زنگ                 رخ روشـن را زير زره ی خــود بپـوش

 (9)تير مژگان تو دل دوزتر از تير خـدنگ                 ه کارای مژه تير و کمان ابرو تيـرت به چ

 

 از ابيات زير معلوم می شود که گروهان معشوق شاعر که لشکری است از شهر بيرون رفته است:

 زان شـد به پيش چشم من امروز چون پری           ياری گزيـدم از همه گيتـی پـری نـژاد

 (23)هرگز مباد کس که دهد دل به لشکری            لشکر برفت و آن بت لشکرشکن برفت

* 



                                                                                                            59 

 

------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                                     )علیه السالم(ق سایت فصلنامه ی نورالصاد

 صــدره  سبــز باز کــرد از بـر      دی ز لشــکرگـه آمد آن دلبــر    

 سـوسـنی از ميــان سيـسنبــر        راست گفتی بر آمــد انــدر باغ    

ــ          گــرد لشـکر فرو فشـاند همـی   ه سـپ ـفکان الـل ـ  رزان سمن زـل

 ها را همــی گشــايد ســر  نافـه      راست گفتــی که بر گـذرگه باد    

ف سيــاه او بـرداشت   تاب او بـاز کــرد يک ز دگـــر          بــاد، زـل

 (22)آن، سراپای سيم سـاده پســر           چون مرا ديد پيش من بگـريخت 
 

رخی سيستانی است، در ديوان ديگر شاعران اين دوره هم به وفور از نبايد پنداشت که اينگونه اشعار فقط در ديوان ف

معشوق ترك لشکری سخن رفته است. چنانکه عنصری از لقب حکيم داشت و ملک الشعرای دربار محمود غزنوی بود 

 گويد:

 (21)لشکر آرايی کند روزی که در ميدان بود                  رامش افزايی کند وقتی که در مجلس بود

 

پس معشوق ترك اين دوره هم زيباست و هم جنگاور، چنانکه اياز هم چنين بوده است و فرخی در مدح اياز در آن 

قصيده ای که ابياتی از آن را قبالً نقل کرديم، در اشاره به خروج اياز از غزنين از دربار محمد و پيوستن به مسعود در نيشابور 

 گويد:

 ز بهــر خـــدمت شاه جهــاندار                 کجا گـردد فـرامـوش آنچه او کرد

 وفا و عهــد آن خورشـيد احـرار                  ميـان لشـکر عاصــی نگه داشت

 همــی زد با جهــانی تا شب تـار                  به روز روشن از غزنين برون رفت

ـته هموارکه دشت ا                 نمــاز شــام را چنــدان نخـوابيد ـته شد با پش  ز کش

 بکشت و مـابقــی را داد زنهـــار                  گــروهی را از آن شـيران جنـگی

ـيتی  بخــوان شهنـامه و تاريـخ و اخبار                جز او هرگز که کرده ست اين به گ
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ود ش منجر به پيروزی در دو ميدان می ی زيبايی و رشادت که به هر حال در بسياری از تغزالت به اين هر دو جنبه

 اشاره شده است:

 وز آن دو گونه همی دل خلد به صلح و جنگ              کمان کشی است بتم با دو گــونه تيــر بر او

 (20)به وقت جنگ دل دشمنان به تيــر خدنگ             به وقت صلــح دل من خلـد به تيــر مــژه
 

يات معموالً جزو تشبيب قصايد مدحی هستند که در حضور شاه و بزرگان در دربار قرائت می جالب اين است که اين اب

شده است و لذا می توان مطمئن بود که عشق مرد به مرد به هيچ وجه قُبحی نداشته است. در اين نوع اشعار فقط صحبت از 

ونه وق اشاره کرده و پس از وصف اينگعشق و عاشقی نيست بلکه شاعر آشکارا به مسائل جنسی مثاًل سرين سفيد معش

 مسائل به اسم شاه يا ممدوح خود تخلّص کرده است:

 هر کجا ز ايشـان يکی بينـی مرا آنجا طلب             دوســت دارم کودك سيميـن بر بيجـاده دل

 سلبکودکـان بودند سيـمين سيـنه و زرّيـن               ای خوشا زين پيشتر کاندر سرايم زين صفت

 های نـزار و زار چـون تار قــصب با ميــان            های سپيـد و گـرد چون تلّ سمـن با سريـن

 (24)دل پُرست از آفـرين خـسرو خسـرو نسب           گر تهی شد زين بتان اکنون سرايم باك نيست

 

لب است. کند و به قول ادبا حسن ط میاين کودکان سپيد سرين بسيار بودند و اکنون نيستند اشاره به وضع مالی خود  

 خريدند. زيرا افراد متموّل به راحتی در بازار برده فروشان کنيز و غالم می

 اين همه جنگ و درشتی به چه کار        ای پسـر جنگ بنه، بوسـه بيـار

 من چـو تـو يـابم هر روز هـزار         تو چـو من يار نيـابی به جهان

 (21) کودکانی خرمی همچــو نگار         خشـش ميـرمن اگر خـواهم از ب

* 

 تندی و سنگدلی پيشه ی تست ای دل و جان          مرا سنگدل و تنـد مخـوان  (26)نيز ای پسر

 که چنان تنگـدل و تافته دل گشتی از آن            دوش باری چه سخـن گفتم با تو صنمـا

 (27)نتوان با تو سخن گفتن و با خواجه تـوان               تو غالم منی و خواجه خداونـد من است
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به کنيز و غالم اموال ناطق می گفتند )در مقابل صامت که زر و نقره و وسايل بود( و حق داشتند که هر کاری که  

ارد. دلشان می خواهد با اموال خود انجام دهند. خريد و فروش برده به حدّی رواج داشت که در فقه اسالمی احکامی د

در فقه هم در مورد مجامعت با کنيز و فرزنددار شدن از او وارث او قواعد و قوانينی مطرح شده است و هم در مورد 

 مجامعت با غالمان که بعداً اشاره خواهيم کرد.

از  یباری با توجه به اينکه قالب شعری رايج در دوره ی غزنويان قصيده بود )که به آغاز آن تغزل می گويند(، ادبا يک

اند. جالب است که در ادوار بعد که  مختصات تغزّل قصيده را سخن گفتن از معشوق مرد )معموالً ترك سپاهی( ذکر کرده

 غزل جای قصيده را گرفت باز ردّ پای همين معشوق مرد را می بينيم. در اين غزل معروف حافظ:

ـد بنشستنيمه شب دو                 پيرهن چاك و غزلخوان و صراحی دردست ـن من آـم  ش به بالـي

ـراگوش من آورد و به آواز حــزين  ی من خوابت هست؟ گفت ای عاشق ديرينه              ســر ـف

 

معشوقی که نيمه شب آوازخوان و صراحی در دست و مست به خانه ی عاشق می آيد مسلمًا مرد است نه زن که در 

 انسته است در معابر به راحتی آمد و شد کند.محيط شهرهای قرون وسطايی حتّی غروب هم نمی تو

برخی از صفات و مشخّصات اين معشوق ترك نظامی ـ چه معنوی مثاًل بدخويی و پرخاشگری و چه جسمی مثالً زلف 

ت. تر شده اس تر و هنری تابدار مجعّد ـ که در تغزّل قصايد ديده می شود بعدها در غزل هم ديده می شود. منتها در غزل لطيف

 اين هم دليل ديگری است که غزل صورت تکامل يافته ی تغزّل است.و 

 ادامه دارد...
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-------------------- 
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 یونانیت در تمدن اسالمی/ تبارشناسی فکرت فلسفی در مقال مسلمین

 «دكتر امیر حسین امیر ابراهیمي»
 

 و انتقال شفاهی به عالم اسالمی راه يافت. فرادهش فلسفی يونانی در طول سه سده از طريق ترجمه

رسوخ و صيرورت طور وجودی اين منظومه ی فرهنگی در جهان مسلمين به واسطه ی ذهنيت ما بعدالطبيعی منشيان و 

مواليان مأمون، واثق و معتصم عباسی و خوانش هوده انگارانه و پراگماتيک منشيان و مواليان مأمون، واثق و معتصم عباسی 

نش هوده انگارانه و پراگماتيک خلفای عباسی در مواجهه با خيزش شعوبيه و کوشش ايشان جهت تدارك يک دستگاه و خوا

تحکيم گرديد. در اين ميان   )عليهم السالم(در تقابل با امامان شيعه (appariage ideologigue d,Etat)ايدئولوژيک دولتی 

د که نقطه ی عزيمت شان قرآن و سنت نبوی بود ولی به تدريج از ما طبقه ی جديدی از دانشوران و دينکاران پديد آمدن

 بعدالطبيعه ی يونانی متأثر شده و مضامين آن جهان نگری را بر سنت دينی اعمال کردند. 

ميراث متافيزيک هلنيتی از طريق پنج زبان عربی، پهلوی، سريانی، التينی و يونانی به جهان اسالمی راه يافت. بنا به 

 ی يونانی شده بود، برخی از دانشوران ی فلسفه ابن نديم، خالد بن يزيد حاکم مصر در دوران امويان که شيفتهگزارش 

 پسانتر عمر بن عبدالعزيز خليفه (2)ای از آثار قبطی و يونانی در طب و علوم طبيعی نمود. اسکندرانی را تشويق به نقل پاره

ی ارسطو را بر در احسن الملل  فارش داد. اما آنچه که، قفل اسطورهی طب به مترجمان س ی اموی کتابی را در فلسفه

آويخت تشکيل بيت الحکمه در عصر حکومت مأمون عباسی بود. نخستين مترجمان بيت الحکمه اصطفان قديم و ابن 

 بطريق بودند.

ن حنين ئبی، اسحاق بتوان به يوحنا بن ماسويه، حنين بن اسحاق صا نيز در نسل بعدی اين دانشوران يونانی مآب می

 «. مسيحيان نسطوری در خدمت ايدئولوژی عباسی»و ابوبشر متی بن يونس اشاره کرد. 

ی کانونی توجه داشت که منظومه ی يونانی محمول به جهان اسالمی بيش و پيش از  در اين مقال می بايد به اين نکته

به شمار  بينی عقل بنيادی در حکم ناقل فلسفه و جهانآنکه صرفِ فراداد فنون و علوم غيردينی به زيست مسلمين باشد، 

می آمد که اساس فکرت منقطع از معارف وحيانی دينی که طريقت نظروری و کنايش هلنيستی را تعليم می داد. اساساً 

و قائل به  (Theocentrisme)يونانيان منکر وجود خداوند در معنايی توحيدی عددی و آحادی کلمه و اصالت الوهيت 

می بوده اند. بنابراين حدّنمائی کنش انسانی در نظرگاه ايشان تمايزی درونذات  (Cosmocentrisme)الت عالم ناسوت اص
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يونانی  (Logocentrisme)مداری  و نيل به ملکوت می بوده است. از اين رو عقل (oudemonia)ميان سعادت گيتيانه 

 می رسد. تهی به نظر (sacralisation)يکسره از هرگونه تقدّمی 

اين اقوام  (weltanschaungen)نگری  بنابراين يونانيان چون دو قوم هند و اروپايی ديگر که به عناصر بنيادين جهان

باورمند بوده باشد هرگونه آخرت نگری و غيب انگاری را منکر است گر چه حجابی از حقيقت را در همين گيتی باور 

ی تجلّی لوگوس مقام و رواق تفکر است که عالوه بر انتولوژی ]بحث از  به واسطه (Alethia)دارد که کشف آن حجاب 

 کند.  نيز متبلور می (politique)و سياست  (ethique)هستی[، خود را در کسوت اخالق 

 (polis)به نزد يونان با نظر به سياست مبتنی بر دولت شهر  (prauis)و عمل  (theorie)به ديگر سخن وحدت نظر 

 آيد.  به فهم در می (Cosmopolitisme)و با کمال جهان شهری گروی  (cosmopolis)و جهان شهر 

باری آنچه که می توان آن را فرادهش اسکوالستيک يا مدرسی گری اسالمی ناميد سخت وابسته به سنت يونانی و البته 

 (1)ما بعد الطبيعه ی سه اقنوم )احد، عقل کلی و نفس( نوافالطونی است.

برد. اين  ی الکنده می در جهان اسالمی الکندی است. وی در کوفه يا بصره زاده شد و تبار به قبيلهنخستين فيلسوف 

بيرونی  سينا نيز رازی و ترين فيلسوفان مسلمان چون فارابی يا ابن عروبت کندی قابل التفات است چرا که برجسته

 اند. بوده جملگی ايرانی و اغلب خراسانی می

اری دار فرماند داشته که پدرش در عصر مأمون عباسی عهده آريستوکراسی عباسی تعلق می ای از کندی به خانواده

ای ه بوده است. به گزارش ابن ابی ُاصَيعَه، کندی رساالتی را از يونان به عربی ترجمه کرده است که با پژوهش کوفه می

 (0) نقل قول پيشين را معتبر دانست. توان ی شمارگان آثار کندی نمی امروزين خاورشناسان چون آلبيوناگی درباره

 

 نويسد:  ی کندی در باب عقل را در اختيار داريم؛ کندی چنين می ی التينی رساله امروز ترجمه

به انگار فالسفه ی يونان قديم ]نوافالطونيان مکتب اسکندرانی به واقع و نه افالطون و »

ه عاليت است؛ دوم گونه ای که بارسطو[ عقل بر چهارگونه است: نخست عقلی که پيوسته به ف

حّيز بالقوّه وجود دارد؛ سه ديگر عقلی که در نفس کلی از قوه به فعل در می آيد و در نهايت 

 «. عقلی که می توان آن را با قوه ی استداللی يکی انگاشت



                                                                                                            65 

 

------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                                     )علیه السالم(ق سایت فصلنامه ی نورالصاد

 

 (nous poietikos)اين تقسيم البته به ارسطو نسبت داده شده که البته مجهول است. ارسطو از نوس پوئه تيکوس 

گويد که کندی با عدم فهم ارسطوی  يعنی عقل مکتسب سخن می (nous epiktetos)يعنی عقل فعال و نوس اپيکتتوس 

 .يابد ی اسالمی شهرت می گشايد که به فلسفه اصيل و خوانش نوافالطونی متأخّر از اوبابی از سرءِ فاهمه را می

لمداد بايد او را لئوسّس ق يم که اگر کندی را ناقل و شارح بدانيم میی فلسفی فارابی مواجه پس از کندی با منظومه

کنيم؛ ولی اينکه فارابی دقيقاً مؤسس چيست و چه نظامی از فکرت را باز نمود و به سپهر تاريخ انديشه در آورده است به 

 انگار مؤلف سخت مورد مناقشه است.

آغازد: نخست تحصيل معرفت به مثابه تشبّه  می (gnoseologie)ی معرفت  فارابی فراگرد انديشيدن خود را با نظريه

ی و ی شی ء برونذات ی جاذبه ی ادراك؛ توهّم به مثابه نخستين منزل معرفت؛ تصوّر چونان قوه به عالم برونذاتی؛ قوه

 کوشش برای اتحاد با صورت معقول شیء به نزد مدرِك.

قل کلی واهب الصور که نيل بدان عين سعادت است. و مسير اين نخستين مستنده ی صادر از اله صانع عبارت است از ع

نيل از معرفت به سياست يعنی امکان سامان به فضيلت در رواق حيات مدنی آدمی می باشد. با مطالعه در آفاق جهان چنين 

که باشنده  امیآشکار می شود که هستندگان طبيعی با يکديگر تضاد دارند؛ هر يک درصدد از ميان بردن ديگری است. هنگ

ای هستی می يابد، طبيعت به او وسيله ی حفظ موجوديت و به دور راندن آنچه را که مخالف بقاء اوست عطا کند؛ ولی 

همچنين به او اين قابليت را می بخشد که ضدّ خود را از پا درآورده و آن را به صورت چيزی قابل جذب در نوع خود مبدّل 

ا به خدمت خود گيرد تا بدين طريق دوران زيستن خود را هر چه طوالنی تر نمايد و چنان سازد و البته باشندگان ديگر ر

است که در اين گيتی هر يک از هستندگان در ديگران جز طعمه ای برای تغذيه ی خويشتن نمی يابند و بهره وری تمام عيار 

ستن و ضرورت های برخاسته از آن از حق زيستن را منحصر به شخص شخيص خود می داند. اين همه از غريزه ی زي

 نتيجه می شود و البته نظريه ی تولد ذاتی بنياد آن نگاه است. 

 آيد نزاعی مستمر است.  ی عينی عالم حياتی چنانکه از سير آفاقی مدارك بر می بنابراين عرصه

اشند که يعت هستندگان بتسلط بر غير غايت اين دار تزاحم جلوه می کند؛ نتيجه ی اين وضع چنين است که اگر در طب

دليلی برای چنين نزاعی نداشته باشند، کسانی که فاعل مختارند و بهره ور از ملکه ی تعقل و ادراك می بايد از ايشان برای 
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پيروزی در اين پيکار جهانروای کيهانی استفاده کنند؛ و اينکه تمدن ها و ملل می بايد پيوسته در حال رقابت و آشوبناکی به 

و نظم و ترتيب نگاه ندارند ريشه در همان اصل طبيعی دارد. بنابراين سعادت قرين تمدنی خواهد بود که نيرومندتر  سر برند

 باشد و قهر خود را بر عالم حياتی اعمال نمايد.

بدين وصف اگر تمدن را در بسيط ترين تعريف ممکن محصول منطقی همکاری و همبستگی مردمانی همسرنوشت بدانيم 

تزام به غير خويشکاری خود را تشحيذ می کنند، علت اين تشريک مساعی را در چه امری می توان تشخيص داد؟ که با ال

تشريک مساعی در واقع چيزی نيست جز واقعيت عينی اجتماع انسانی که بر محور امنيت، رفاه، خوشگذرانی و افتخار 

دمی را آشکار می سازد ولی راستی اين است که فارابی دوران می کند. گرچه آنچه آمد واقعياتی از صيرورت طور وجودی آ

با توقيعی در باب فلسفه در مفهوم فن انديشيدن در باب وحدت نظر و عمل راه چيرگی و فراگذشتن از طباع و صفات 

ستمرار ا قهرآلود مزبور را نه در نفی آنها که در حاکميت تعقل فلسفی بر جامعه می داند. بخش مهمی از اين تنگناها ناشی از

توهّم و تخيّل در کالبد نمادين جمعی حيات آدميان است که ايشان را آماده به اعمال منافی خود می کند. پيامبران در نگاه 

فارابی گروهی از مردمان اند که با شرف حيثيت قوه ی خيال و مثال خويش به واقعياتی از حقايق عقل فعال نائل شده و آن 

و روايات عامّه فهم و مرتبط با خمير ناپرورده ی خيال منش توده ها بيان می کنند؛ حاصل  مقوالت را در زبان اساطير

آميختن سره به ناسره در ذهنيت همگانی است که همواره شمارگان زيادی از آدميان را در تقابل با عقل و رهاوردهای به 

ه اصطالح نبوی را می پذيرد و کوشش را بر راستی عقالنی می نهد. در اين وضع فيلسوف از باب خدعه نبوت و معارف ب

پايه ی وحدت عقل و دين البته با نظارت عاليه ی عقل می گذارند. حال پرسش اين است که اگر صورت نوعی آن جهان 

نگری ای که از ترفندهای بيت الحکمه می آغازد و به تأسيس اساس عقل فلسفی خود بنياد توسط ابونصرفارابی در جهان 

می شود را اجماالً با ترکيب، فلسفه ی اسالمی بناميم و فارابی را پدرخوانده ی معنوی آن فرادهش بخوانيم  اسالمی ختم

آنگاه چگونه می توانيم تضادی را که فارابی در رسالة الحروف ]که قطعه هايی از آن نقل کرديد[ ميان عقل فلسفی خويشکار 

(autohome) اگر چون مؤسس فلسفه ی اسالمی به خود بنياد انگاری عقل  و وحی نبوی قائل می شود را حل کينم و

فلسفی و تز تولد ذاتی شد نائل شديم کماکان خود را در مآثر و امانی اسالمی می يابيم که نياز به دفاع از آن منظومه را در 

 (4)آئين و دبستان فکری خويش قائل باشيم؟ 
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افالطونی  (cosmopoliticite)انی خصوصاً اصالت کيهان سياسی فارابی نه مؤسس فلسفه ی اسالمی بل احياگر تفکر يون

 در سپهر آغازين قرون وسطا و سيطره ارسطو و مشاء بر اين زيست زمان است.

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

 پی نوشت ها:

 

1.  

 brocketman ,gesohichte des litterature .(arabischen)  

 

2. 

suter ,die mathematiker and astronomen. 

 

3. 

albino naggy ,die philosophischen abhandlungen das ja qub ben Ishaq Al-Kindi zum ersten male Herausgeben. 

 

4. 

 M.Steinschneider Al-Farabi ,des arabischen philosophen Leben and schrigten. 

 . 1994رسالة الحروف، ابونصر فارابی، تصحیح محسن مهدنی، بیروت، 
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 اشاره:

ترين مباني دين اسالم است و فلسفه كه در جهت مقابله و تخريب دين اسالم در میان مسلمانان  وحي يکي از مهم

ي فاضل ما در اين مقاله ابتدا مباني هستي  مطرح شده است به طرق مختلف به تخريب دين پرداخته است. نويسنده

ا عالمانه نقد نموده سپس به ماهیت فلسفي وحي از ديدگاه بعضي از فالسفه شناسي وحي در فلسفه را مطرح و آن ر

را تبیین و آن را نقد فرموده است. ما اين مقاله را در دو بخش تقديم خوانندگان نموده و از مخاطبان عزيز نورالصادق 

 شود اين مقاله علمي را با دقت بیشتري پیگیري نمايند. تقاضا مي
 

 (4)تضعیف وحی با فلسفه

 «استاد كريم زارع»

 مقدمه

وحی يکی از مهم ترين مبانی دين اسالم است و فلسفه که در جهت مقابله و تخريب دين اسالم در ميان مسلمانان مطرح 

 شده است به دو طريق به تخريب دين پرداخته است:

« ر فلسفيآسیب شناسي تفسی»اله . تحريف معانی آيات الهی با تحميل نظريات فلسفه بر قرآن که نمونه ای از آن در مق2

 (2)ارائه شده است.

. تخريب وحی ازطريق تبيين انحرافی ساختار وحی، به صورتی که فرشته وحی انکار شده و وحی تجربه باطنی نبی 1

 محسوب شده و حاالت درونی نبی بر وحی اثر گذاشته است و سياره ها )افالك(، ماه و خورشيد در امر وحی دخالت دارند.

فلسفه، رؤيت فرشته وحی به نام جبرئيل، حکايت قوه خيالی نبی از حقيقت وجود عقل فعال است و به اين ترتيب  در

 وجود فرشته وحی انکار شده و به عقل فعال، عنوان جبرئيل داده می شود. 

ه می تواند ی رسد کدر فلسفه، گيرنده وحی قوه عاقله نبی است که به علت استعداد ذاتی و تکامل وجودی به مرتبه ای م

 متصل گردد و معارف را  از آن دريافت نمايد.« عقل فعال»به 
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برخی فالسفه غربی هم معتقدند وحی،  تجربه ی باطنی و درونی نبی است و نبی خود فاعل و قابل وحی است و در آن 

 بد.موضوعيت دارد، پس وحی ساخته ی شخص نبی بوده  و در ميان اصناف مختلف بشری تحقق می يا

در اين مقاله با توجه به مبانی مهم نظری فلسفه، نظريات مهم و معروف فالسفه در تبيين وحی بررسی شده و انحرافات 

 شود.  فکری هر يک آنها در تخريب ساختار وحی مشخص می

 

 مبانی هستی شناسی وحی در فلسفه

ت و لوازم آن، رابطه اين دو را شکل می در فلسفه هستی به واجب الوجود و ممکن الوجود تقسيم می شود و اصل عليّ 

دهد. نظام صدور کثير از واحد با تکيه بر قاعده الواحد، نظامی طولی است. عقل اول، صادر نخستين است که او و 

موجودات مادونش با مالحظه  حيثيت های متفاوت، سبب پيدايش کثرت از واحد می باشند. نظام عقول طولی تا عقل 

 (1)پيش می رود و در تبيين وحی نيز به کار می رود. دهم يا عقل فعال 

 

  مراتب و مراحل عقل نظری

است، تمام فالسفه اسالمی نظری مشترك دارند و معتقدند انسان، در اين مرتبه تنها  «عقل هيوالنی» مرتبه اول ـ2

 استعداد کسب معقوالت را دارد. عقل هيوالنی، قوه محض است.

بوده و معقوالت را از قوه به فعل می رساند و معقول بالفعل آدمی  «عقل بالفعل» دوم مرتبهـ از نظر فارابی،  1

ناميده می شود که انسان در اين مرحله به  «عقل بالملكه»قرار می دهد، از ابن سينا به بعد، مرتبه دوم عقل نظری، 

 معقوالت نخستين دست می يابد. 
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به شخص پس از دريافت معقوالت نخستين، از طريق فکر يا است. در اين مرت «عقل بالفعل» مرتبه سومـ 0

 حدس می تواند به علوم نظری و اکتسابی دست يابد. 

 «عقل فعال»است که از نظر فارابی و مالصدرا، در اين مرتبه انسان به  «عقل مستفاد»مرتبه چهارم  ـ4

 متصل و با وی متحد می گردد.

 «عقل فعال»اين مرتبه را چيزی جز همان معارف افاضه شده از سویابن سينا منکر اتحاد عاقل و معقول است، 

عل به را اعتباری می داند و عقل مستفاد همان عقل بالف «عقل مستفاد»با  «عقل بالفعل»نمی داند. بنابراين تفاوت 

 (0)اعتبار وجود صور افاضه شده است. عقل مستفاد، فعليت محض و عقل مطلق به شمار می رود.

 

 دراك نفس كیفیت ا 

نفس فی حد ذاته واجد هيچ يک از صور معقول نيست؛ بلکه تنها قابل است و در ايجاد معقوالت، محتاج فاعل می باشد. 

از آنجا که فاقد شیء، معطی شیء نيست، پس خود نفس، علت فاعلی صور معقول نخواهد بود؛ بلکه برای به فعليت رسيدن، 

د، می نامن «عقل فعال»ك همه معقوالت باشد. در فلسفه چنين موجودی را محتاج موجودی است که خود بالفعل، مدر

 که جوهری است عقالنی.

عقل انسانی با رؤيت صور مخيل و اقامه قياسات و حدود، اين استعداد را می يابد که صور معقول از عقل فعال به او 

معقوالت باشد، در فلسفه، ادراک معقول بدون فرض موجودی عقالنی كه مفيض افاضه گردد. 

 (2)غيرممكن است.
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است. عقل فعال منشأ افاضه فلک « عالم مافوق»با « عالم مادون»حلقه ارتباط  «عقل فعال»يا  «عقل دهم»

عقل دهم مخزن و معدن علوم عقلی مادون قمر )ماه( بوده و محل خروج قوه فلک قمر)ماه( به فعليت نيز می باشد؛ 

 است. 

فيض عقل فعال متفاوت است، برخی از افراد از چنان استعداد بااليی برای دريافت اين فيض استعداد افراد در دريافت 

برخوردارند که برای اتصال به عقل فعال نياز به هيچ تفکر و استداللی ندارند؛ بلکه با کمترين توجه و يا حتی بدون هيچ 

 «حدس». اين نحوه از اکتساب معارف را توجهی به عقل فعال متصل می گردند و معارف را از وی دريافت می کنند

  (1)مورد توجه تمامی فالسفه واقع شده است. «عقل دهم»می نامند. در تبيين وحی،  «الهام»يا 

 اشكاالت

ـ نظريات فلسفه بر طبق طبيعيات يونان قديم پيش از مسيحيت بر می گردد که در حال حاضر بسياری از نظريات 2

 است و فاقد ارزش علمی محسوب می شوند. آنها در طبيعيات تغيير يافته

ـ مراتب نفس در طول تاريخ تغييير يافته و در روانشناسی کنونی جايگاهی ندارد و نظريات علمی جديد روانشناسی 1

 و جامعه شناسی جايگزين آنها شده است.

است  ب آن به دست نيامدهـ تغييرات نظريات فلسفه درباره نفس نشان می دهد که هنوز شناخت واقعی از نفس و مرات0

 و در آينده نظريات جديدی ارائه خواهد شد و همين تغييرات اعتبار آن را کاهش می دهد. 

ـ اعتقاد به اينکه مخزن و معدن علوم عقلی، عقل فعال )عقل دهم( است از نظريات باطل فلسفه يونانی است که به  4

 ی مانند کامپيوتر و موبايل های هوشمند اين نظريه را باطل می کنند.جامعه اسالمی نفوذ کرده است. ابزارهای پيشرفته علم
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ـ تقسيم بندی عقل به عقل نظری و عقل عملی نادرست است چون دو نوع عقل وجود ندارد بلکه عقل يکی می باشد  1

ه عقل در بو معقوالت هستند که ممکن است معقولی نظری و معقولی عملی باشد پس نسبت دادن تقسيم بندی معقوالت 

 عرصه علوم امری ناپسند بوده و از ضعف های مهم فلسفه می باشد.

 البته برای معقوالت تقسيمات ديگری می توان در نظر گرفت که خارج از موضوع اين مقاله است. 

 ناست از نظريات باطل فلسفه است اي« عالم مافوق»با « عالم مادون»ـ اعتقاد به اينکه عقل فعال حلقه ارتباط  6

 عقيده بر اساس ستاره شناسی  قديمی می باشد که زمين مرکز اصلی جهان است و ساير افالك به دور زمين می چرخند.

ـ اعتقاد به اينکه عقل فعال علوم را از فلک قمر يعنی ماه دريافت می کند يکی از عقايد باطل فلسفه می باشد که با  7

 علوم روز دنيا چنين عقيده ای مضحک می باشد.

ـ مراتب و مراحل عقل نظری از نظريات باطلی می باشد که  با تحقيقات روانشناسی روز دنيا در تضاد است در  8

 واقع نوع ديدگاه به انسان و نفس بسيار تغيير نموده است و اينگونه نظريات فلسفی کنار گذاشته شده اند.

 

 ماهیت فلسفی وحی از دیدگاه فارابی 

حله عقل مستفاد، با عقل فعال متحد می شود و بين او و عقل فعال واسطه ای نيست؛ در نتيجه ـ نبی پس از رسيدن به مر2

 (6)معارف از عقل فعال به او افاضه می شود. اين افاضه همان وحی است.

ر د ـ رسيدن به مرتبه عقل مستفاد تنها در اختيار انبياء نيست؛ بلکه فالسفه نيز توان رسيدن به اين مرحله را دارند و1

نتيجه قادر خواهند بود معارف را بی واسطه از عقل فعال دريافت کنند؛ می گويد پس به واسطه فيوضاتی که از عقل فعال 
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به عقل منفعل او افاضه می شود، حکيم، فيلسوف، خردمند و متعقل کامل است و به واسطه فيوضاتی که از عقل فعال به 

 (7)است از آينده و مخبر است از وقايع و امور جزئی موجود در حال. قوه متخيله اش افاضه می شود، نبی و مَنذر

 

يز امور هستند و گاهی ن« قوه عاقله»و « عقل مستفاد»گاهی معقوالت متناسب با  كيفيت رؤيت فرشته وحی:ـ0

يل تبديل می مخجزئی حال، گذشته و آينده از عقل فعال به متخيله افاضه می شوند. متخيله نيز اين صور معقول را به صور 

نمايد و صورت های جزئی را نيز به صور مخيل ديگر يا به همان صورت اصلی خود تخيل می کند. صورت های تخيل 

 (8)شده به حس مشترك داده می شوند و پس از انطباع در لوح حس مشترك رؤيت می شوند.

 بيداری نيز رخ دهد. رؤيت صور غيبی در از آنجايی که قوه متخيله نبی بسيار نيرومند است، اين حالت ممکن است در

تصال يعنی قوه متخيله نبی پس از احالت بيداری و همچنين رؤيت فرشته وحی به همين کيفيت تبيين می شوند. 

به عقل فعال و دريافت حقايق از او، اين حقايق وحيانی را به صور مناسب، محاكات و شبيه سازی 

ع در حس مشترک رؤيت می شوند. بنابراين رؤيت فرشته می نمايد و اين صور مخيل پس از انطبا

 (9) وحی، محاكات متخيله نبی از حقيقت وجود عقالنی اوست.

 

 مهم ترین اشكاالت  دیدگاه فارابی 

 نند.ک ـ تبيين وحی از ديدگاه فارابی بسيار ناقص است و فالسفه بعدی نظريات جديدی جايگزين نظريات او ارائه می2

ات دهد درحاليکه باطل بودن عقول عشره اثب کند و وحی را برطبق آن توضيح می عشره يونانی را قبول میـ فارابی عقول 1

 شود که تبيين فارابی درباره وحی اشتباه است. شده و مشخص می

ـ عقل دهم افاضه کننده وحی بيان شده است در حاليکه افاضه وحی از طرف خدای متعال است عقل دهم واسطه در افاضه 0

 باشد. حی نيز نمیو
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ل انکار ای به نام جبرئي ـ وقتی که افاضه وحی با عقل دهم باشد موجودی به نام فرشته وحی معنا ندارد برای همين فرشته4

کنند که عقل دهم همان جبرئيل است که در واقع تحميل نظريات فلسفه بر دين اسالم است.  شود. برای همين ادعا می می

 ود ندارد.وج )عليهم السالم(و ائمه معصومين )صلی اهلل عليه و آله و سلم(قل دهم باشد در کالم پيامبر اسالمع حتی يک روايت که جبرئيل

 ـ بر طبق نظر فارابی نفس نبی در دريافت وحی مؤثر است و بدون دخالت نفس نبی وحی تحقق نمی يابد.1

و مالصدرا مرود بوده وآنها نظريات جديدی ارائه کرده  ـ ديدگاه فارابی از نظر بسياری از فالسفه مثل ابن سينا، سهرودی6

 اند.

ـ ديدگاه فارابی از نظر خود فلسفه هم دچار مشکل است، مثالً تمايزی ميان چگونگی دريافت کليات با جزئيات وحيانی 7

ر عقل فعال را ب شود، منبع فيض را در هر دو حال واحد دانسته است و برای افاضه معارف وحيانی، منبعی غير از قائل می

عقل فعال جزء عقول عالی است، علم تفصيلی به تمام جزئيات عالم را ندارد؛ علم عقول، كلی نمی شمرد. از آنجا که 

 است نه جزئی.

وجود همين اشکال، باعث شد تا ابن سينا، منبع فيض متفاوتی برای علوم جزئی مطرح کند بداند تا شايد بتواند اين  

 .اشکال را برطرف کند

از  کند در حاليکه هيچ کدام داند و فالسفه را هم اليق دريافت وحی معرفی می ـ فارابی دريافت وحی را مختص نبی نمی8

نرسيده اند و ادعای نبوت برای ارسطو بر خالف مطالب خود ارسطو بوده و خود ارسطو ادعای نبوت فالسفه به نبوت 

 نکرده است.
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  ناماهیت فلسفی وحی ازدیدگاه ابن سی

ـ ابن سينا مثل فارابی برای وحی، ماهيتی معرفتی قائل است و با تحليل نظام ادراکی و کيفيت ادراك آدمی سعی می کند 2

 تبيين فلسفی از وحی بيان کند.

 ـ تمام معارف قوه عاقله، افاضه عقل است، اکتساب همان تشديد استعداد نفس در جهت دريافت فيض عقل فعال است.1

 عداد:اقسام استـ 0

 . استعداد ناقص )محض( که قبل از تعليم و اکتساب است.2

. استعداد تام که پس از تعليم، اکتساب و فکر و تأمل، استعداد شخص برای دريافت فيض عقل فعال به وسيله اين 1

 معدّات تام می شود و در نتيجه شخص به وسيله افاضه عقل فعال، به معلومات آگاه می شود.

 نه  نبي:شرايط سه گا ـ4

 . شدت قوه حدس به حدی باشد که بدون نياز به تفکر، معلومات را از عقل فعال دريافت کند.2

. قوه متخيله  به حدی قدرتمند باشد که علوم و معارف دريافت شده برای او تجسم يافته، تا حد مشاهده و استماع 1

 تنزل يابد.

در مواد و عناصر عالم دخل و تصرف نمايد و معجزاتی جهت  . شدت قوه متصرفه به گونه ای باشد که به واسطه آن0

 (23)اثبات صدق دعاوی خود بياورد.

داند و در نمط دهم کتاب اشارات، تفاوت چندانی بين عرفاء و  ـ ابن سينا شرايط سه گانه را منحصر در انبياء نمی 1 

 اولياء و انبياء قائل نمی شود.
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کسب معلومات بی نياز می کند، اين قوه در انسان ها دارای مراتبی است که شخص را از تفکر برای « قوه حدس»ـ  6

پايين ترين مرتبه اش برای کسی است که هيچ بهره ای از حدس ندارد و در عالی ترين مرتبه، شخص استعداد کافی از 

 (22)نظر کمی و کيفی برای اتصال با عقل فعال و دريافت فيض دارد.

رداری متصل می گردد و به علت برخو «عقل فعال»، به «عقل مستفاد»به مرحله بنابراين نبی پس از وصول 

 (21)القاء می شود را دريافت می نمايد...  «عقل فعال»از شدت قوه حدس، معارفی که از جانب 

ز اـ پس تعريف وحی چنين است که وحی القای پنهانی معرفت از جانب عقل فعال در نفس مستعد نبی است و  اين القاء 7

 جنس فعل بوده و نفس نبی را منفعل می کند و در بيداری وحی و در خوب نفث ناميده می شود.

اما الوحي و الکرامات فانّها داخلة في تأثیر النفساني في النفساني اذ حقیقة الوحي هو االلقاء الخفي من األمر العقلي باذن 

 اللقاء إما في حال الیقظه و يسمي الوحي و إمّا في حال النوم و يسمياهلل تعالي في النفوس البشرية المستعدة لقبول مثل هذا ا

 (12)النفث في الروع. 

 نفس فلکي القاگر جزئیات وحیاني ـ 8

ابن سينا همچون فارابی، قوه گيرنده وحی را عقل عملی نبی می داند؛ قسمت اعظم گزاره های جزئی وحيانی را 

بايد ها و نبايد ها يا به عبارتی، رفتارهای آدمی است؛ پس نمی توان عقل  قضايايی تشکيل می دهند که مربوط به حوزه

نظری را دريافت کننده اين علوم معرفی کرد؛ ابن سينا برخالف فارابی، منبعی غير از عقل فعال را برای افاضه جزئيات به 

 نفس نبی معرفی می کند:

ند معارف كلی را از او دريافت كند از آنجا كه عقل فعال از جواهر عقلی است، نفس تنها می توا
و برای دريافت جزئيات وحيانی، نفس نبی به نفس فلكی متصل می گردد و حقايق وحيانی را از 
اين طريق دريافت می كند. پس ادراک قضايای جزئی وحيانی ، حاصل انفعال و اثرپذيری عقل 

 (12)عملی نبی از نفس فلكی است. 
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 توضیح نقش نفوس فلكی

وری افالك، فعلی اختياری است و اين حرکات جز از اراده جزئی سر نمی زند؛ چرا که خود جزئی اند و در حرکات د

عالم خارج واقع هستند. و نمی توانند از اراده کلی صادر شده باشند. در نتيجه نفوس فلکی با اراده جزئی، مبدأ حرکات 

فلکی بايد توان تصور فعل خود )حرکات دوری( را داشته دوری است و بايد فعل خود را تصور کند و از آنجا که نفس 

باشد و اين حرکات اموری جزئی هستند، پس نفس فلکی بايد مدرك جزئيات باشد. از اين رو نفس فلکی هم اراده جزئی 

دارد و هم مدرك جزئيات است و اين کمال جسم و صورت فلک می باشد. با اين احتساب، افالك دارای نفوسی هستند 

 قادر به درك جزئيات هستند. که 

صدور حرکت از نفس فلکی مستلزم اين است که فعل خود را تصور کند و در اين فرآيند، غايت فعل خود را که همان 

وقايع و حوادثی است که در عالم ماده رخ می دهد نيز تصور می کند؛ پس هيچ حادثه ای در عالم ماده رخ نخواهد داد، 

از وقوع و تحققش به آن علم دارد. نفس نبی نيز با اتصال به نفوس فلکی، از علوم موجود در نزد  مگر اينکه نفس فلکی قبل

 (21)آنها آگاه خواهد شد. 

ـ ابن سينا در مورد رؤيت فرشته وحی و استماع الفاظ وحيانی، عقيده ای شبيه به فارابی داشته، معتقد است نبی در اثر 9

دريافت می کند و قوه متخيله، اين حقايق وحيانی دريافت شده را به « عقل فعال» اتصال به عقل فعال، علم غيب را از

صورت حروف و اشکال مختلف تصوير می نمايد. سپس اين صور و اشکال در لوح حس مشترك منطبع شده، مشاهده 

 رؤيت فرشته وحی، تلقی قوه متخيله نبی از حقيقت وجود اوست كه درو استماع می گردند. بنابراين 

 اثر اتصال عاقله نبی به عقل فعال، دريافت شده است. 
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نبی علم غيب را از حق به واسطه ملک دريافت کرده و قوه متخيله حقايق دريافت شده را از عاقله تلقی کرده و آنها 

را به صورت حروف و اشکال مختلف تصوير کرده و در لوح نفس منتقش می شود. پس نبی کالمی منظوم می شنود و 

 (26)ی به شکل بشر می بيند.شخص

ـ اشتغال به حواس ظاهری، قوه متخيله انبياء را از ادراکات باطنی باز نمی دارد. در نتيجه آنچه ديگران در رؤيا می 23

 بينند، انبياء می توانند در بيداری مشاهده کنند.

 ادامه دارد...

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

 پی نوشت ها:

 مراجعه شود.۲2شماره  به فصلنامه نورالصادق  -1
 

فارابي، ابونصر محمد، انديشه هاي اهل مدينه ي فاضله سید جعفر سجادي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.  -۲

: 1262مي و دانشگاه مك گیلابن سینا، حسین بن عبداهلل، المبدأ و المعاد، باهتمام عبداهلل نوري،  تهران، مؤسسه مطالعات اسال ؛116ـ 112: 1279

، تصحیح سید حسن 2به تصحیح هانري كوربن و ج  ۲و  1سهروردي، شهاب الدين يحیي بن حبش، مجموعه مصنفات، ج -سهروردي  ؛۸6ـ  7۸

سید جالل صدرالدين شیرازي، محمد بن ابراهیم، المبدأ و المعاد، تصحیح  ؛12۸/ ۲: 127۲نصر، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگي، 

 191ـ1۸۸: 12۵2 الدين آشتیاني، تهران، انجمن فلسفه ايران.
 

فارابي، ابونصر محمد، انديشه هاي اهل مدينه ي فاضله سید جعفر سجادي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.  -2

ام عبداهلل نوري،  تهران، مؤسسه مطالعات اسالمي و دانشگاه مك گیل، ابن سینا،حسین بن عبداهلل، المبدأ و المعاد، باهتم  1۸۲ـ  179: 1279

، تصحیح سید 2به تصحیح هانري كوربن و ج  ۲و  1سهروردي، سهروردي، شهاب الدين يحیي بن حبش، مجموعه مصنفات، ج  ؛99ـ 97: 1262

محمد بن ابراهیم، المبدأ و المعاد،  ۲71ن شیرازي، صدرالدي 222ـ  2۲1/  2؛ 127۲حسن نصر، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگي. 

  ۲6۸: 12۵2تصحیح سید جالل الدين آشتیاني، تهران، انجمن فلسفه ايران. 
 

فارابي، ابونصر محمد، انديشه هاي اهل مدينه ي فاضله سید جعفر سجادي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.  -2

ابن سینا،حسین بن عبداهلل ، المبدأ و المعاد، باهتمام عبداهلل نوري،  تهران، مؤسسه مطالعات اسالمي و دانشگاه مك گیل،   1۸۲ـ  179: 1279

، تصحیح سید حسن 2به تصحیح هانري كوربن و ج  ۲و  1سهروردي؛ سهروردي، شهاب الدين يحیي بن حبش، مجموعه مصنفات، ج  ۸۸: 1262
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محمد بن ابراهیم، المبدأ و المعاد، تصحیح سید جالل  ۲71صدرالدين شیرازي،  221/  2؛ 127۲ت و تحقیقات فرهنگي. نصر، تهران، مؤسسه مطالعا

 2۲1و  219: 12۵2الدين آشتیاني، تهران، انجمن فلسفه ايران. 
 

ن، موسسه مطالعات اسالمي و دانشگاه مك ، المبدأ و المعاد، باهتمام عبداهلل نوري،  تهرا1262؛ حسین بن عبداهلل،117ـ 116ابن سینا، همان: -۵

محمد بن ابراهیم،  2۸1ـ  2۸: 12۵2صدرالدين شیرازي،  ، النجاة، بیروت، داراالفاق الجديدة19۸۵حسین بن عبداهلل، ؛ ۲1۵: 19۸۵ابن سینا،  گیل.

 المبدأ و المعاد، تصحیح سید جالل الدين آشتیاني، تهران، انجمن فلسفه ايران.
 

 ۸1ـ  79: 1266  نصر محمد، سیاسة المدينة، مکتبة الزهراء.فارابي، ابو -6
 

فارابي، ابونصر محمد  انديشه هاي اهل مدينه ي فاضله سید جعفر سجادي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.   -7

 .۲۲1ـ  ۲19: 1279
 

د جعفر سجادي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي. فارابي، ابونصر محمد، انديشه هاي اهل مدينه ي فاضله سی -۸

 19۸ـ  1۸9:  1279
 

فارابي، ابونصر محمد، انديشه هاي اهل مدينه ي فاضله سید جعفر سجادي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.  -9

 ۲1۲ـ  ۲11: 1279
 

 1۲1ـ  116: 1262 داهلل، المبدأ و المعاد، باهتمام عبداهلل نوري،  تهران، مؤسسه مطالعات اسالمي و دانشگاه مك گیل.ابن سینا، حسین بن عب -11

 7۵ـ  69: 12۸2ابن سینا، حسین بن عبداهلل،رساله نفس، با مقدمه و حواشي و تصحیح موسي عمید، همدان، رايانه پرداز نگارش 
 

ابن سینا، حسین بن عبداهلل، النفس من كتاب الشفاء، با مقدمه  ؛۲1۵: 19۸۵الجديدة.  نجاة، بیروت، داراآلفاق ابن سینا، حسین بن عبداهلل، ال -11

 221ـ  22۸: 127۵حسن حسن زاده آملي، قم، مکتبة االعالم االسالمي. 
 

 .۲16، 19۸۵ابن سینا، حسین بن عبداهلل، النجاة، بیروت، داراالفاق الجديدة.  -1۲
 

 ۲۲2حسین بن عبداهلل ، رسائل، قم، بیدار. بیتا،  ابن سینا، -12
 

 .117، 1262 ابن سینا، حسین بن عبداهلل، المبدأ و المعاد، باهتمام عبداهلل نوري،  تهران، مؤسسه مطالعات اسالمي و دانشگاه مك گیل. -12
 

ابن سینا، حسین بن عبداهلل، الشفاء االلهیات، راجعه  ؛ ۲۵7: 1271ابن سینا و تالمیذه،  المباحثات، تحقیق و تعلیق محسن بیدارفر، قم، بیدار.  -1۵

2۸6ـ  2۸2: 127۸و قدّم له ابراهیم مدكور، بي جا    
 

 .۲۵۲بیتا:   ابن سینا، حسین بن عبداهلل،رسائل، قم، بیدار، -16 
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 اشاره:

ر ین فلسفه در عصر حاضآنچه ما را به نگارش اين مقاله وا داشت گفتاري عجیب و از سر بي اطالعي يکي از منتحل 

ردان و شاگ )علیه السالم(و شیعه به امام صادق )علیهم السالم()عبداهلل جوادِي آملي( است، كه با تکرار اتهامات دشمنان اهل بیت

 ايشان درصدد تشنیع بر تشیع و روات و محدثین شیعه و میراث روايي شیعه برآمده اند!

 

 چکیده : 

ي محدّثین و فقهاء عظام شیعه در ردّ فلسفه و تصوّف وارد  و سیره )علیهم السالم(وايات اهل بیتآنچه از ادله عقلي، قرآني، ر 

هاي پیش روي فالسفه و صوفیه مطرح بوده است. تا با تالش براي  شده است، همواره به عنوان يکي از مهمترين چالش

را در اذهان عوام تلقین نموده و به هر نحو ممکن   لسالم()علیهم اردّ و توجیه اين ادلّه، انتساب عقائد خويش به مکتب اهل بیت

ا ب  )علیهم السالم(ضمانت حیات و نفوذ خود در میان شیعه را كسب نمايند! يکي از شواهد و ادلَه مخالفت مکتب اهل بیت

فه نگاشته ردّ بر فلسدر   )علیهم السالم(ي يونان مکتوباتي است كه از سوي اجلّاء اصحاب ائمه مکاتب فلسفي و خصوصا فلسفه

 شده است.

كه توسط هشام بن حکم صحابي جلیل  «الرد علي ارسطاطالیس في التوحید»ي اين موارد كتابي است با عنوان  از جمله 

 و متکلّم شهیر و مورد تأيید ائمه، در ردّ بر فلسفه و ارسطو نگاشته شده است.  )علیهما السالم(القدر امامین صادقین كاظمین

ب منجر به آن شده است كه اخیرا جناب آقاي عبداهلل جوادي آملي همچون همیشه در مقام دفاع از فلسفه و فالسفه اين مطل

 يونان و ارسطو برخیزد.

اما عجیب آنست كه به ادعّاي موحّد خواندن او بسنده نکرده بلکه به تکفیر، در مقام دفاع از ارسطو و فلسفه يونان ايشان 

و العیاذ باهلل اين صاحبي عظیم الشأن را به عقیده كفر آلود تجسیم و تشبیه، و جهل به امّهات  هشام بن حکم برخواسته

 نمايد!  معارف توحیدي متهم مي

ات و رو، در واقع میراث اعتقادي شیعه را كه از طريق همین)علیهم السالم(و با تکرار شبهات وهابیت بر شیعه و اصحاب ائمه

را به اهمال در تعلیم مفاهیم ديني و خصوصا  )علیهم السالم(ي طاهرين را زير سؤال برده و ائمهاست  اصحاب به ما منتقل شده

ام كه همچون هش )علیهم السالم(توحید متهم نمايند. و بلکه با چنین اتهام بزرگي به خواص و بزرگترين اصحاب متکلّم ائمّه

خواستند، در واقع پیکان اتهام را به سوي خود  دين برمياز سوي شخص ائمه مورد تأيید قرار گرفته و به مناظره با ملح

 نشانه رفته و ايشان را العیاذ باهلل به عدم دانش در اصول دين و مفاهیم توحیدي متّهم نموده  )علیهم السالم(ي طاهرين ائمه

مه اص اصحاب ائاند! نوشتار ذيل به نقد و بررسي شبهات جناب آقاي جوادي آملي در تنقیص و تکفیر شاگرادان و خو

ي مشترك میان  پرداخته، و به بیان پاسخي متقن و مختصر به اين شبهه )علیهما السالم(و مکتب امام صادق و امام كاظم

 وهابیت و آقاي جوادي آملي پرداخته است.  
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   م()علیهم السالو اجالء اصحاب ائمه  )علیه السالم(ردّی بر اتهامات آقای جوادی آملی بر مکتب  امام صادق

 )رحمه اهلل(و افتراء تجسیم بر هشام بن حکم

 

 مقدّمه

باشد که به صراحت در تنافی و تعارض با  در ابوات توحيدی می )علیهم السالم(منابع روايی شيعه مملوء از روايات اهل بيت

فه و تصوف فلسباشد و همچنين وجود رواياتی که به صراحت به ذم  باورها و تعليمات فلسفه، عرفان و تصوف مصطلح می

و دوران غيبت، با تمسک  )علیهم السالم(اند. از اين روی محدّثين، فقهاء و علماء شيعه نيز در طول دوران ائمه و اهل آن پرداخته

، همواره به مخالفت با عقائد فلسفی برخواسته و از تدريس و ترويج تعاليم فلسفی در )علیهم السالم(به سيره و علوم اهل بيت

 نمودند.  يعه جلوگيری به عمل آورده و اهل فلسفه و تصوف را طرد و طعن میهای ش حوزه

  

 آمده است كه:   «توحيد مفضل»در كتاب شريف 

شان هاي اي نفرين و ناامیدي و ناكامي باد بر پیروان فلسفه! چگونه قلب: »)علیه السالم(امام صادق 

 (1)«كنند! آن را انکار مياز ديدن اين آفرينش عجیب كور است تا آنجا كه تدبیر در 

 

ني نقال عن السید المرتضى ابن الداعي الحسی اثر گرانبهای عالمه محقق مقدس:« حديقة الشّيعه»در کتاب شريف 

الرازي، بإسناده عن الشیخ المفید، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید، عن أبیه محمد بن الحسن، عن سعد بن 

، أنه قال ألبي هاشم )علیه السالم(، عن محمد بن عبد الجبار، عن امإمام الحسن العسکريعبد اهلل، عن محمد بن عبد اهلل

 الجعفري: 

اي اباهاشم! زماني مي آيد كه روي مردم خندان و شادمان است و دل هايشان تاريك و گرفته، » 

سنت در نزدشان بدعت است و بدعت سنت، مؤمن در میانشان كوچك است و فاسق محترم، 

روايانشان نادان و ستمگرند و دانشمندان در گمراهي اند، بي نیازان راهزن توشه ي بي نیازان فرمان

اند، كوچکان بر بزرگان پیشي مي گیرند و هر ناداني را آگاه مي دانند و هر چاره جوئي را بي 



                                                                                                            82 

 

------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                                     )علیه السالم(ق سایت فصلنامه ی نورالصاد

چیز مي شمرند، میان مخلص و رياگر تفاوتي نمي نهند، گرگ را از میش نمي شناسند، علماء 

ن بدترين آفريده هاي خدا روي زمین هستند؛ زيرا به فلسفه و تصوف گرايش دارند، به خدا آنا

سوگند، اينان روي گردان از دين خدا و اهل تحريف اند، در محبت مخالفین ما بزرگ نمائي مي 

كنند و پیروان و دوستان ما را گمراه مي كنند، اگر به مقامي رسند گرسنه ي رشوه اند و اگر خوار 

وند رياكارانه بندگي خدا را مي كنند، همانا ايشان راهزنان مؤمنین هستند و دعوت كنندگان به ش

شیوه ي ملحدين، هر كس آنان را درك كرد از ايشان دوري گزيند و دين و ايمانش را نگهدارد. 

ار اسراي ابوهاشم! اين آنچه بود كه پدرم از پدرانش از جعفر ابن محمد برايم روايت كرد و اين از 

  (۲)« ماست، پس آن را كتمان كن.
 

 نگارد:  در طعن بر فالسفه و کتب آنان چنين می   )ره(علّامه مجلسی  )علیهم السالم(غوّاص بحار معارف اهل بيت

اين جنايت به دين و نشر کتب فلسفه ميان مسلمين از بدعت هاى خلفاء جور و گويم:  می»

دليل بر آن نقل  آنها و از شروع مبين رو گردان سازند، معاندان ائمه دين بوده، تا مردم را از

صفدى است در شرح المية العجم که چون مأمون با يکى از پادشاهان مسيحى ـ بگمانم سردار 

ـ پيمان آتش بس امضاء کرد، خزانه کتب يونان را از او خواست که در کتابخانه  جزيره قبرس بود 

ود، پادشاه همه مشاوران خود را انجمن کرد و در اين اى گرد بود، و کسى را بر آن اطالعى نب

ها  باره با آنها مشورت کرد و همه رأی مخالف دادند جز يک مطران که رأى داد همه اين کتاب

اين کتب در هيچ دولت دينى منتشر نشوند جز اينکه آن را تباه را براى آنها بفرست چون 

ر جاى ديگر گفته: مأمون مبتکر نقل کتب از و د کنند، و ميان علماى آنها اختالف اندازند.

زبان خارجى و ترجمه آنها نبود بلکه پيش از او بسيارى نقل شده بودند، زيرا يحيى بن خالد بن 

برمک بسيارى از کتب پارسى را به عربى برگرداند چون کليله و دمنه، و براى او کتاب مجسطى 

ى که کتب يونان را به عربى برگرداند خالد يونانى را ترجمه کردند، و مشهور است که نخست کس

 بن يزيد بن معاويه بود که بکتب کيمياء دل بسته بود. 
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د و مذهب و يحيى برمکى دوستدار آنها بو و دليل بر اينکه خلفاء و پيروانشان رو به فلسفه داشتند،

ه يحيى بن ز گفته ککه کشى به سند خود از يونس بن عبد الرحمن باکرد روايتى است  آنها را تأييد می

و خواست هارون را بر ا خالد برمکى در دل گرفته بود طعن و انتقاد هشام بن حکم را بر فالسفه، و می

سپس داستانى دراز در اين باره دارد که ما آن را در باب اصحاب  (0)بشوراند و او را بکشتن کشد

  آورديم.  )علیه السالم(کاظم

در اتاقى نهان کرد و هشام را دعوت کرد تا با علماء مناظره و از آنست ـ که يحيى هارون را  

کند، و دنباله سخن را به امامت کشيدند و هشام حق آن را بيان کرد و هارون خواست او را 

و اصحاب در کتب او کتاب رد بر  ـ رحمة اهلل ـبکشد و او گريخت و از ترسى که داشت مرد 

 را در توحيد. «رد بر ارسطو»و هم کتاب « سفهتهافت الفال»اصحاب طبايع را بر شمردند، 

 در فهرست خود کتاب را از کتب قطب الدين راوندى شمرده. و شيخ منتجب الدين

 را بر شمرده و او از اجله اصحابست. « رد بر فالسفه»در کتب فضل بن شاذان کتاب و نجاشى

 از آنها انتقاد کرده.« اکمال الدين»در آغاز کتاب  و صدوق

هر آنگاه  رسوالنشان آمدند با دلیل هاى روشن شاد شدند بدان »در تفسير قول خدا تعالى  و رازى

گفته در آن چند وجه است، و آنکه در ضمن وجوه گفته: يکى آنکه مقصود از « علمى كه داشتند.

شنيدند. آن را در برابر دانش ی اين علم، علم فالسفه و دهريان يونان باشد. که چون وحى خدا را م

 شمردند. میخود خوار 

ى کرد را شنيد و به او گفتند کاش نزد او کوچ می )علیه السالم(نقل است که نام موسى و از سقراط

 ايم و نيازى به استاد نداريم.  پاسخ داد ما مردمى مهذب و آراسته

 آنچه پدر جان چرا مي پرستى»بگمانم گفته ابراهيم به پدرش:  گفته:« مطالب العالیه»رازی در 

براى آن بوده که پدرش به کيش فالسفه بوده، و « را كه نشنود و نبیند و سودي برايت ندارد.
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 «منکر بوده که خدا توانا است و دانا به امور جزئيه است، از اين رو به وى چنين گفته است!!!

 ( 4) انتهی.

ا به لسفی و فالسفه نيستيم و اهل تحقيق رما در اين نوشتار در مقام ذکر روايات و کلمات علمای شيعه در ردّ بر کتب ف  

 دهيم. لکن از باب مقدّمه به ذکر موارد فوق اشاره نموديم.  کتب و مقاالت نگاشته شده در اين موضوع ارجاع می
 

 زنی بر هشام بن حکم!  نقل قول جوای آملی در تشنیع و اتهّام 

آقای جوادی آملی پرداخته و سپس با بيان حقايق امر در ما در اين مقام ابتدا بدون هيچ تغيير و تبديلی به نقل قول 

 ها خواهيم پرداخت.  خصوص هشام بن حکم و عقائد او، به نقد اين اهانت

ای از  آقای عبداهلل جوادی آملی در ديدار اخيری که با اعضای مجمع عالی حکمت اسالمی داشته است، در گوشه

 چنين می اند اين بر فلسفه و ارسطو کتب ردّيه نوشته )علیهم السالم(صحاب ائمهسخنان خود و در مقام پاسخ به اين اشکال که ا

 گويد: 

فلسفه، با مناجات با ادعیه با زيارات با تفسیر با آيات با روايات با عرفان هماهنگ است، »... 

بشر... تشنه عرفان است؛ اگر عرفان صحیح به او ندهیم، اين به دنبال فال و عرفان كاذب و 

 (۵)« افتد... ا مياينه

ها و ادّعاهای فوق، اين مقاله با بررسی جايگاه علمی و عقيدتی هشام، و تأييد علمی و اعتقادی او  با توجه به گفته

و علمای شيعه، به نقد برداشت غلط از روايت و شبهات مطروحه بر عليه  )علیهم السالم(توسط ائمه طاهرين و اصحاب ائمه

 هشام خواهد پرداخت. 

 معرفی و تبیین جایگاه علمی و معرفتی هشام بن حکم ـ4

ابومحمد يا ابوالحکم، کندی يا شيبانی، بغدادی يا کوفی، از اعاظم ائمه کالم و از کيای اعالم، از بهترين شاگردان مکتب  

م دانشمندی جامع بوده است. هشا  السالم( علیه)، و از خواص اصحاب امام هفتم حضرت موسی بن جعفر )علیه السالم(امام صادق

گو، حاضر جواب، خوش بيان، و عقايد شناسی بزرگ بوده است. تاريخ  در علوم عقلی و نقلی، خوش قريحه، بديهه

 توان حدس زد که در اوائل قرن دوم هجری بوده است. والدتش به طور تحقيق معلوم نيست، اما می
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فه و محل نشو و نمای وی شهر واسط است وليکن از زادگاه هشام طبق گفته اکثر دانشمندان و علمای رجال، شهر کو

 فضل بن شاذان نقل شده که اصل هشام کوفی، اما محل تولد و نشو و نمای او در شهر واسط بوده است.

 

 احمد امين گويد: 

های هم در واسط داشت، و  نشو نمای هشام در کوفه بوده. اقامتگاه هشام در کوفه بود، و خان

هجری، به بغداد منتقل  922کرخ بغداد بود و  در پايان عمر، در سال  مرکز تجارتش در محله

 شد و در قصر وضاح منزل گزيد.

 گويد: )ره(شيخ صدوق

 هشام از بغداد به کوفه تغيير مکان داد به هر حال او برای تجارت از شهری به شهر ديگر منتقل می

ن  شهر آشوب اين نظر را تأييد شد. تجارت هشام، به گفته شيخ صدوق، فروش کرباس بوده، و اب

 کند.  می

مورد تعقيب هارون الرشيد قرار گرفت و به کوفه  )علیهم السالم(هجری به خاطر اعتقادش به واليت اهل بيت 972هشام در سال 

 گريخت. در کوفه به دنبال يک بيماری دار فانی را وداع گفت.

سيده ی او نر هيچ ذمی درباره»ی او گفته است که:  . و شيخ مفيد دربارهبرای او طلب رحمت فرموده است  )علیه السالم(امام رضا

 « است.

در ميان نهد و از آن  )علیه السالم(های خود را با امام صادق کرد پرسش هشام، به عنوان يک پژوهشگر شيعی، سعی می

العوجاء يکی از روزی، ابن ابی دهد:  حضرت پاسخ دريافت کند. داستان زير بر درستی اين سخن گواهی می

پرسشی درباره تعدد زوجات مطرح کرد و گفت: قرآن از سويی در آيه سوم سوره نساء  دانشمندان مخالف اسالم،

 گويد: می

 «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُالثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»

زدواج كنید، با دو يا سه يا چهار زن؛ و اگر مي ترسید میان آنها به با زنان پاك مسلمان ا

 عدالت رفتار نکنید، پس به يك همسر بسنده كنید.
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 فرمايد:  همين سوره می 219از سوی ديگر در آيه 

 «وَ لَنْ تَسْتَطیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا َبیْنَ النِّساءِ وَ لَْو حَرَْصتُمْ»

 ه عدالت رفتار كنید، هر چند كوشش كنید.توانید میان زنان ب هرگز نمي

 

يابيم که تعدد زوجات در اسالم ممنوع است؛ زيرا تعدد زوجات مشروط به  با ضميمه کردن آيه دوم به آيه اول در می

 عدالت است و عدالت هم ممکن نيست. پس تعدد زوجات در اسالم حرام است. 

صت خواست و برای گرفتن پاسخ به مدينه شتافت. هشام سخن ابن هشام از پاسخ بازماند. سپس از ابن ابی العوجاء فر

ابی العوجاء را برای حضرت باز گفت. امام فرمود: منظور از عدالت در آيه سوم سوره نساء، عدالت در نفقه و رعايت حقوق 

 ست. اين سوره عدالت در تمايالت قلبی ا 219همسری و طرز رفتار و کردار است؛ و مراد از عدالت در آيه 

 بنابراين تعدد زوجات در اسالم حرام نيست و با شرايطی جايز است.

 (6)هشام از سفر برگشت و پاسخ را در اختيار ابن ابی العوجاء قرار داد. او سوگند ياد کرد که اين پاسخ از تو )هشام( نيست.

 کرد. هشام اينگونه برای کسب علم و معارف اسالم تالش می

شام، های ه در برابر پرسش )علیه السالم(ساخت. امام نيز متقابالً هشام را از کوثر زالل واليت سيراب می  )علیه السالم(امام صادق

های توحيد صدوق و علل  ها در کتاب هايی از اين پرسش و پاسخ ساخت. نمونه داد و قانعش می با بردباری پاسخ می

 شود.  الشرايع ديده می

  

 )علیه السالم(ادقجایگاه هشام در پیشگاه امام ص ـ2

 تواند از جايگاه هشام نزد آن بزرگوار پرده بردارد:  با شاگرد ممتازش می )علیه السالم(هايی از رفتار امام صادق نمونه

 اين جوان کيست؟ 

 مکرد. در اين هنگام، هشا با گروهی از يارانش گفتگو می )علیه السالم(ترين ايام حج بود. امام صادق آن روز يکی از شلوغ

بن حکم که تازه به جوانی گام نهاده بود، خدمت امام رسيد. پيشوای شيعيان از ديدن جوان شادمان شد، او را در صدر 

 مجلس و کنار خويش نشاند و گرامی داشت.
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فتی آثار شگ )علیه السالم(شدند، شگفت زده ساخت. وقتی امام های علمی شمرده می اين رفتار اما م حاضران را، که از شخصيت

  را در چهره حاضران مشاهده کرد، فرمود:

 «هَذَا نَاصِرُنَا بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ يَدِه»

 اين جوان با دل و زبان و دستش ياور ماست.

های خداوند متعال و فروعات آنها از وی پرسيد و هشام همه را نيک  سپس برای اثبات مقام علمی هشام درباره نام

 پاسخ گفت.

 ود: هشام، آيا چنان فهم داری که با درك و تفکرت دشمنان ما را دفع کنی؟ آنگاه حضرت فرم

 هشام گفت: آری.

 خداوند تو را در اين راه ثابت قدم دارد و از آن بهره مند سازد.؛ «نفعک الله به و ثبتک»امام فرمود: 

  (7)های خداشناسی و توحيد شکست نخوردم. گويد: بعد از اين دعا، هرگز در بحث هشام می

 

 روح القدس تو را یاری كند

 بود که در يکی از روزها وی را به حضور طلبيد و  فرمود:  )علیه السالم(هشام چنان مورد توجه امام صادق

شاعر )« حسان بن ثابت انصاری»به  (صلي اهلل علیه و آله و سلم)خدا گويم که رسول درباره تو سخنی را می»

کرد( فرمود: تا وقتی که ما را با زبانت  ريم اسالم حمايت میمعروف عصر پيامبر که با شعرش از ح

 (9)«. (8)کنی، خداوند پيوسته تو را به وسيله روح القدس تأييد کند. ياری می
  

 های علمی  مناظره

هشام بن حکم، عالوه بر هوش سرشار و دانش وسيع، از قدرت بيان و صراحت لهجه و شهامت در مناظره برخوردار 

 کرد.  های ارزشمند الهی، با دانشمندان و متفکران در مناظره شرکت می ستفاده از اين نعمتبود و با ا

کرد. ششمين پيشوای  از شيوه مناظره و بيان وی خشنود بود و همواره او را تحسين می )علیه السالم(استادش امام صادق

 معصوم روزی فرمود: 

 ( 22) «(23)تو در ميان شيعيان ما باشد. با مردم سخن بگو، من دوست دارم همانند اي هشام،»
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 فرمود: ستود و می آن بزرگوار گاه شيوه بحث هشام را می

  (21)«آمده است.السالم( ما)علیهاينگونه استدالل در صحف حضرت ابراهيم و حضرت موسی»

 فرمود: می )علیه السالم(امام صادق 

بود كننده نظرهاي باطل دشمنان هشام بن حکم مراقب و نگهبان حق ما و مؤيد صدق ما و نا»

ماست. كسي كه از او پیروي كند، از ما پیروي كرده است و كسي كه با او مخالفت كند، با ما 

 (12) «مخالفت ورزيده است.

 

   )علیه السالم(هشام بن حکم کارگزار خصوصی امام هفتم ـ3

اش قرار داده بود. حسن فرزند  دی کارهای شخصیبه هشام بن حکم توجه خاص داشت و او را متص )علیه السالم(امام هفتم

 گويد: علی بن يقطين می

برای رفع نيازهای شخصی يا عمومی چيزی الزم  )علیه السالم(هرگاه حضرت موسی بن جعفر»

نوشت: فالن چيز را خريداری يا تهيه کن و بايد متصدی  داشت، به پدرم )علی بن يقطين( می

  «اين کار هشام بن حکم باشد.

عنايت حضرت به هشام چنان بود که پانزده هزار درهم به او وام داد و فرمود: با اين پول تجارت کن، سودش را   

 (24)رفتار کرد.  )علیه السالم(بردار و سرمايه را به ما برگردان. هشام پذيرفت و طبق دستور امام

در مدح هشام بن   السالم( م)علیهائمه روايت از 28بيش از  «معجم رجال حديث»مرحوم آیت الله العظمی خوئی در 

 نمايد.  نمايد و با تأکيد بر صحت سندی برخی از روايات، به استفاضه اين روايات اشاره می حکم ذکر می

ری کند که اين روايات دا اشاره به گزارشات موهم تجسيم، عالوه بر توضيح و تأويل آنها، بيان میو در ادامه با 

 باشند.  طلقاً قابل اعتماد نمیضعف شديد سندی بوده و م

 باشد.  ی آقای جوادی آملی می که از جمله موارد آن حديث مورد اشاره

باشند، به ذکر مقصود و معنای  ی هشام به تجسيم می هايی که موهم عقيده ما در ادامه با بررسی مشترك مجموعه نقل

 اين گزارشات خواهيم پرداخت. 
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 اعتقادی و حدیثی شیعه شاگردان هشام: اعاظم کالمی،  ـ1

توان به بزرگان و اعاظمی اشاره نمود که به نقل روايات و مباحثات کالمی هشام  در ميان شاگردان هشام نيز می 

باشد. خصوصاً در توحيد که اصل االصول و  اند و اين خود بزرگترين شاهد بر عظمت مقام و علم هشام می پرداخته

 وچکترين تزلزلی در آن به معنای بزرگترين انحرافات و طعن بر اشخاص شمرده میمبنای تمام مباحث عقيدتی است و ک

 گرفته است.  و اصحاب آنان قرار می  السالم( م)علیهشده و مورد طعن و ردّ ائمه

باشد. او جانشين هشام در رد مخالفان بوده و  از اعاظم شيعه و جزو اصحاب اجماع می يونس بن عبدالرحمن:

اخته ی بحث او پرد سبت داده شده است که در آنها بسيار به نقل روايات هشام و مناظرات او نيز و طريقهاثر به وی ن 03

 است. 

ابی به نام شود و کت از ياران و شاگردان نزديک هشام بوده که حتی به اين واسطه زندانی می علی بن اسماعيل ميثمی:

  های کالمی دوره خود معرفی نموده است. ی او را از چهرهآوری سخنان هشام است و نجاش نوشته که جمع« المجالس»

نشيط بن صالح بن لفافه، عبدالعظيم (، 127)متوفی  ابواحمد محمد بن ابی عمير ای نظير های برجسته شخصيت

وحيد نقل روايات فراوانی از جمله در ت السالم( ما)علیه( و ديگران، از هشام و او از امام صادق يا امام کاظم111)متوفی حسنی

 اند.  اند و شاگردان وی در نقل روايت شمرده شده کرده

 

 (45)های موهم اتهام تجسیم پاسخ به نقلـ 5

 ابهمچون ناصر بن عبداهلل القفاری در کت  السالم( م)علیهوهابيت، شبهه افکنان بر مکتب اهل بيت، و اتّهام زنندگان بر اصحاب

ی کفرآميز تجسيم به هشام، به چند گزارش و نقل روايی استشهاد نموده و از  قيدهبا اتّهام ع «اصول مذهب الشیعة امإمامیة»

 (26)اند!  ی به تجسيم را نتيجه گرفته ظاهر آنها عقيده

 ها حديثی است که در صدر مقاله و توسط آقای جوادی آملی نيز بدان استشهاد شده بود!  که از جمله همين نقل

ونه بررسی سندی، داللی، دقّت بر شروح و تأويالت علماء و ادلّه نافيه و قرائن و با کمال تأسف و تعجب، بدون هرگ

 گيری از آن پرداخته شده بود!  خارجيه، به نتيجه
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  روایت مورد استناد آقای جوادی آملی: 

 گويد: می محمد بن فرج الرخجی

ی جسم و هشام بن  ی گفته هشام بن حکم درباره ای درباره طی نامه )علیه السالم(به امام هادی»

در پاسخ نوشت سرگردانی و حيرانی را از سر بگذار  )علیه السالم(ی صورت پرسيدم. امام سالم درباره

 (27)« ی آن دو درست نيست. و از شر شيطان رجيم به خدا پناه ببر. گفته

 (28)در توحيد، حديث را مرفوعه آورده است.شيخ صدوق 

 (29)اند. نام و برخی او را مجهول دانسته نامی است مشترك ميان سه علی بن محمد

 گويد:  در داللت اين روايت ترديد و مناقشه کرده، می علّامه مجلسی

و ها. شايد تعبير آن د گفته شده که آنان گفتند جسم، نه مانند اجسام و صورت نه مانند صورت»

ق اين دو لفظ به از جسم حقيقت قائم به ذات و از صورت قائم به ماهيت باشد، اگرچه در اطال

 (13)«اند. خدای تعالی خطاء کرده
 

اين روايت مردود است؛ زيرا گرچه محمد بن فرج فرد ثقه و مورد تأييد است، حديث مزبور دچار ضعف سند و به قول 

ه تی زمانی بسيار با او داش کند که فاصله ی فردی داوری می علّامه مجلسی دچار ضعف داللت است. محمد بن فرج  درباره

 است. 

 گويد: می« يونس بن ظبيان»حديث مشابه ديگر 

گويد که آن  سخنى سخت مى« هشام بن حکم»وارد شدم و عرض کردم  )علیه السالم(بر امام صادق»

اند:  کنم. او عقيده دارد که  خدا جسم است، زيرا اشياء دو گونه را به اختصار براى شما نقل مى

فعل جسم باشد، ولى رواست فاعل جسم باشد. سپس جسم و فعل جسم، و ممکن نيست صانع، 

داند جسم محدود و متناهى است و صورت هم محدود و متناهى  امام فرمود: واى بر او! مگر نمى

يابد و چون فزونى و کاهش پيدا کرد،  است و چون جسم محدوديت دارد، فزونى و کاهش مى

 (12)«مخلوق خواهد بود.
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استشهاد بر اين روايات، و دليل گرفتن آن بر انتساب عقيده به تجسيم بر هشام، بر اين اصل  در ابتدا بايد گفت که اين نوع

 آيد در جسم يا فعل جسم منحصر است. مبتنى است که آنچه به تصور در مى

 ها در مورد ديدگاه هشام راجع به حقيقت انسان ناسازگار است. ولى اين سخن با برخى گزارش

 (11)دانسته است. نفس و روح انسان را جسم و جسمانى نمى« هشام»ها،  بر اساس برخی گزارش

آيد هشام جسم  هست که، از عنوانش بر می «الدالالت علي حدوث االجسام»در ميان آثار هشام بن حکم نام کتابی به 

مادی از  سازد. جسم مادی است و کاربرد امر داند و در باورهای کالمی وی، حدوثيت با خالق هستی نمی را حادث می

به « امهش»دهد. با اين وصف، اعتقاد  کند، و اين نيز خود نسبت تجسيم را کانون ترديد قرار می خدا سلب حدوثيت نمی

 اصل مبنا و انحصار اشياء در امور ياد شده چندان مسلم نيست. 

م غير ى شود. مگر آنکه از جستواند مسلّم و قطعيت تلق نيز نمى« هشام»از اين رو، انتساب دليل بنا شده بر آن مبنا به 

 از معناى ظاهرى آن را اراده کرده باشد، يا اين تقسيم را در خصوص محسوسات مطرح کرده باشد.

هاى موجود در مورد اعتقاد وى به تجسيم، از آن در استدالل بر تجسيم  ولى برخى غافل از اين نکته، با توجه به گزارش

 استدالل سازى کرده باشند. بهره گرفته و به سود اعتقاد به تجسيم

شمرند و روايات او را قابل استناد  را که روايت از او نقل شده ضعيف مى« يونس بن ظبيان»افزون بر اين، علماى رجال

 (10)دانند. نمى

، داند يکديگر را به اقتباس از ثنويه، مسيحيت، يهوديت و ... متهم کنن هاى مختلف همواره عادت داشته از آنجا  که فرقه

يرد، گ ها به ويژه آنگاه که بدون ارائه هرگونه دليل و مدرك صورت مى هايى قابل اعتماد نيست. اينگونه نسبت چنين نسبت

 گيرد و صرفاً براى تخريب شخصيت متهم مطرح شده است.  دهد که از اغراض و اميال سرچشمه مى نشان مى

 

کند  عرض می  )علیه السالم(وحيد نقل کرده، راوى به امام صادقآن را در ت« صدوق»آنکه در روايتی که نکته قابل توجه 

 از شما روايت می کند:« هشام»که 

 « خداوند جسم صمدى نورى است.»
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 در پاسخ می فرماید:  )علیه السالم(امام

هيچ کس از کيفيت الهى جز خود او آگاه نيست. خدا مثل ندارد و سميع و بصير است، حس »

کند، نه جسم ی کند و چيزى بر او احاطه نمی د، حواس او را ادراك نمگردی ، لمس نمنمی شود

 (14).«نه صورت... است و 

حال يا در نفى انتساب، تنزيه را کافى چنين چيزى  در اين روايت به صراحت هشام را انکار نکرده است، )علیه السالم(امام

است يا بدان دليل که توهّم ناصوابى از مسأله داشته است. دانسته « هشام»را با اين لفظ از حضرتش روايت نکرده و شنونده 

 از اين رو، حضرت همان توهّم را انکار کرده است.

صواب باشد، آنچه « هشام» السالم( م)علیههاى اهل بيت کرده، سخنى ناصواب نبوده و در آموزهی اگر اين احتمال مطرح م

 معلیه)خنى ناصواب را به او نسبت داده، صحت و سقم آن را از ائمهريشه داشته است، اما ديگران دچار سوء برداشت شده، س

 اند.  جويا شده  السالم(

در هر صورت، آنچه نقش محورى در بحث تجسيم دارد، بررسى اين مسأله است که آيا هشام اساساً به تجسيم باور 

تجسيم چه بوده است. اگر اصل اعتقاد به  داشته است يا خير. و اگر فرضًا اشاره به تجسيم کرده است مراد و منظور وى از

ی پيشگفته، خود به خود منتفى و گمانه زنى در مورد ريشه اعتقاد وى به  تجسيم به معناى متعارف آن اثبات نشود، شبهه

 تى آنپردازيم و درستى و نادرس تجسيم بيجا است. ما در ادامه به بيان واکنش شيعه در برابر انتساب اين قول به هشام مى

 کنيم.  را بررسى مى

 

   « هشام بن حکم»واکنش علمی شیعه در برابر انتساب اعتقاد تجسیم به  ـ 5 ـ4  

اند و احتماالت متعددى را در دفع اين  هاى متفاوتى نشان داده دانشمندان بزرگ شيعه در برابر اين انتساب، واکنش

  اند. مهمترين آنها عبارت است از: مطرح کرده« هشام»نسبت از 

 به تجسیم« هشام»الف( انكار اعتقاد 

 اتهام زنی حسودان و دشمنان بر هشام
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برخى بزرگان اماميه از اساس منکر اعتقاد هشام به تجسيم شده، بر اين باورند که اين اتهام از سوى معاندان و مخالفان 

ا به هايى نظير وى، ي و شخصيت هاى گوناگون مطرح شده است. به اعتقاد به اماميه و به ويژه شخص هشام و با انگيزه

 دفاعيه ها و ها به عالمان شيعه صورت گرفته است يا مناظره برخى، اينگونه اتهام« هشام بن حکم»دليل تخطئه راويان و 

 (11)هاى محکم هشام و امثال او، مخالفان را برانگيخته تا به تخريب شخصيت آنها اقدام کنند.

و افرادى همچون خيّاط و ابن قتيبه اين اقوال را  (16)ها را مطرح م اين نسبتمخالفان سرسختى همچون جاحظ و نظّا

 (17)اند. مسلّم انگاشته و ترويج کرده

روشن است که سخن اين افراد در مورد هشام حجت نيست؛ چرا که در خصوص شناخت عقايد افراد بايد به اصحاب 

ن هر کسى نمىتوان اعتنا کرد، تا چه رسد به سخنان و معاندان. خاص آنها که ثقه و مورد اعتمادند، مراجعه کرد، و به سخ

 (18)، اين عقايد از افراد ثقه گزارش نشده و حجت نيست.«هشام»در مورد 

 برخی محدثان به متکلمان بدبين بودند و از مباحثات و مناظرات کالمی دوری می السالم( م)علیهدر ميان اصحاب ائمه

 بت مینس السالم( م)علیهساختند و آنها را به ائمه بسياری در ذم و طعن دانشمندان و متکلمان میجستند. برخی از آنان روايات 

 (19)دادند.

 اند، از بازار اتهام سازی به کفر و بوده السالم( م)علیهآورده که گروهی از شيعيان که از شاگردان ائمه در روايتی ديگر کشی

  (03)روند. می به شکايت )علیه السالم(زندقه نزد امام رضا

ی خود شکوه  های مردم درباره رسد و از بدگويی می )علیه السالم(شاگرد هشام خدمت امام رضا يونس بن عبدالرحمان

 فرمايد: می  )علیه السالم(کند. که امام می

 (21)« آنان را به حال خود بگذار كه فهمشان اندك است.»

 

ای را گزارش کرده که در آن  کم و هشام بن سالم مناظرهميان دو متکلم شيعی يعنی هشام بن ح بوعمرو کشی

 (01) داند. گيرد و آن را در حد کفر می ای به هشام بن حکم ايراد می ی جمله عبدالرحمان بن حجاج )محدث( درباره
 

 هشام از افراد حسود ايمن نبوده است.
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 رمود: ف« هشام»در پاسخ به پرسشى درباره  م()علیه السالگويد امام رضا کشی از سليمان بن جعفر جعفری آورده که می

خداوند او را رحمت كند! بنده ناصحى )خیرخواهى(  بود كه از سوى اصحابش به دلیل »

 (22)«حسادتشان اذيت شد.

 

ز اهاى ناروا بوده باشد که در شيعيانى که  به آن اشاره کرده، همين تهمت )علیه السالم(چه بسا مراد از آزار و اذيتى که امام

قم در مورد صحت و س )علیه السالم(اند و گاه از ائمه اند، مؤثر افتاده و آنها را باور کرده آگاهى و رشد عقلى کافى برخوردار نبوده

 (04)اند. آن پرسيده

 «هشام»هاى  اند که و نسبت شمرده اند، ولى همواره تجسيم را مردود مى هم هر چند نفى نسبت نکرده السالم( م)علیهائمه

بته اين عمل خود معنا و مفهومى خاص دارد. شايد عدم نفى نسبت تجسيم از نارواى ديگر به برخى اصحاب، بدان دليل ال

و دفاع قاطع از آنها، شرايط زندگى براى ايشان دشوار شده و دستگاه  السالم( م)علیهگيرى ائمه بوده است که در صورت موضع

 افکار انحرافى السالم( م)علیهاند. از اين رو، ائمه گيرى خود به آنها مىافزوده حاکم، معاندان فکرى و دوستان حسود به سخت

 (01)اند. اى براى تبرئه هشام و امثال او از اين انتساب نداشته اند، ولى انگيزه کرده را نفى مى

 يه است؛ در مورد برخى اصحاب رسيده، همينگونه قابل توج السالم( م)علیهحتى تعابير مذمت آميزى که از ائمه

 

 به فرزند زراره فرمود:  )علیه السالم(چنانکه امام صادق

سالم مرا به پدرت برسان و بگو عيب جويى و نکوهش من به تو، به دليل دفاع و صيانت از »

گونه آزارى فروگذار  توست؛ چون دشمنان ما در مورد کسى که محبوب و مقرب ما باشد از هيچ

اى، خواستم به واسطه  مت به ما و خانواده ما معروف شدهکنند و چون تو به محبت و خد نمى

 نکوهشت، افکار دشمنان را از تو منصرف و شر آنان را از تو دفع کنم. 

 (06)« سپس حضرت، سوراخ کردن کشتى به دست خضر را که در قرآن آمده يادآورى فرمود.
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 ب( انتساب قول مجسّمه به هشام  

از خلط  «هشام بن حکم»به تجسيم آن است که گفته شود انتساب اين قول به « شامه»احتمال ديگر در انکار اعتقاد 

قايل به تجسيم بوده، پيروان او هم به هشاميه معروف « هشام فوطی»گيرد.  سرچشمه می« هشام بن عمرو فوطی»وی با 

 (07)نسبت داده شده است.« هشام بن حکم»گونه قصد سوئى به  اند. از اين رو، گاه عقايد پيروان او بدون هيچ بوده
 

 ج( پیش از تشیع 

اند اصل اعتقاد وى به تجسيم را بايد پذيرفت، ولى اين اعتقاد به دوره قبل از شيعه شدن يا دوره ناآگاهى وى  برخى گفته

ريف ست. تعاش تجسيم نبوده ا و بعد از آن، وى از اين عقيده بازگشته و به هر حال نظر نهايى (08)از اعتقاد امام مربوط است.

هاى او در مورد توحيد و رد  ها و مناظره و کتاب السالم( م)علیهاز او، طلب رحمت براى او از سوى ائمه السالم( م)علیهو تمجيد ائمه

 تواند گواه اين مطلب باشد.  ملحدان مى

آگاهى از  دن يا حتى قبل ازاند؛ زيرا اگر واقعاً اين اعتقاد قبل از شيعه ش عموماً به اين توجيه به ديده ترديد نگريسته

د گزارش و از آنها در مورد اين عقاي السالم( م)علیهديدگاه معصومان باشد، نبايد عقيده به تجسيم به عنوان عقيده هشام به ائمه

ذا از فل (09)اند. ها، هرگز چنين تأويلى را مطرح نکرده در پاسخ به اينگونه پرسش السالم( م)علیهشد؛ به ويژه که ائمه سؤال مى

های موهم تجسيم مربوط به دوران تشيّع هشام است تفکيک ميان اين عقيده بعد از تشيع و قبل از تشيع  آنجايی که نقل

 باشد.  ی هشام ثابت بوده است و اتهام تجسيم از اساس باطل می باشد. و قطعاً عقيده ممکن نمی
  

 د( معارضه 

عه و صاحبان فرق و مذاهب بر اين باورند که هشام مطرح کرده تجسيم را در مقام معارضه بسياری از متکلمان شي

 (43)است.

 سيد مرتضى نقل کرده که:

مطرح  را« جسم ال کاالجسام»بيشتر اصحاب ما معتقدند هشام در مقام معارضه با معتزله، تعبير »

 «شیء ال کاالشياء»گوييد خداوند ی کرده است، سخن هشام به معتزله اين بوده است که اگر م

نيز هست. بديهى است آن کس که در مقام معارضه امرى « جسم ال کاالجسام»است، پس بگوييد 

 (42)« کند، لزوماً به آن معتقد نيست.ی را مطرح م
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 نويسد:  مبنی بر تشبيه می« هشاميه»نيز پس از نقل ديدگاه منسوب به  «شهرستانی» 

ای عميق در اصول بوده  ای انديشهدار« هشاميه بن حکم»نيز پس از نقل ديدگاه منسوب به »

است. از اين رو، جايز نيست از الزامات او بر معتزله غفلت کرد؛ زيرا مقام اين مرد، از آنچه 

در مقام الزام « هشام...»خصم را بر آن ملزم کرده باالتر است و از حد تشبيه به دور است. 

لم و علم او عين ذات است. پس گويى خداوند عالم به ع گفته است: تو مى« ابوالهذيل عالف»

با ممکنات در عالم به علم بودن شريک است و از نظر اتحاد علم و ذات با ممکنات مغايرت 

گويى خدا جسمى است بر خالف  دارد. بنابراين، عالمى بر خالف علماست. پس چرا نمى

 (41)«ا...ه اى است برخالف اندازه ها و براى او اندازه اجسام و صورتى است برخالف صورت
 

خود تجسیم را باور نداشته و این سخن را صرفاً در مقام « هشام»آيد،  ها به دست مى چنانکه از اين گزارش
  الزام و معارضه گفته است؛ 

 

برخى ديگر معتقدند هشام بن حکم اين تعبير را در مقام معارضه با هشام بن سالم جواليقى مطرح کرده است. همانگونه 

حکم تجسيم نسبت داده شده، به هشام بن سالم قول به صورت انسانى داشتن خداوند نسبت داده شده که به هشام بن 

 (40)است.

برخى نسبت صورت به هشام جواليقى را صحيح دانسته، ولى نسبت تجسيم را به هشام بن حکم نادرست مىدانند. آنها 

که وقتى به صورت معتقد شدى، پس دست کم بايد و کرده  بر اين باورند که هشام بن حکم، هشام جواليقى را ملزم مى

گويند تعابيرى همچون که در مورد هشام بن  به جسم مصوّر قائل شوى، نه صورت محض توخالى. اين عده مى« ويله»

جدال و مخاصمه است؛ چون خودش را قائل « قاتله اهلل»از مهارت هشام در  السالم( م)علیهحکم رسيده، براى اظهار تعجب ائمه

 (44)به آن قول نشان داده، تا جواليقى را از آن مذهب بازگرداند.

 

 شاهد اين قول، کتابى است که از هشام بن حکم در نقد هشام بن سالم گزارش شده است. 
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 هـ ( اراده معنایى غیر از معناى ظاهرى 

 اطالق جسم بر خداوند به دو گونه قابل تصور است: 

اش بر خداوند اطالق شود و خداوند حقيقتاً مصداق جسم  که جسم به معناى حقيقىبه اين معنا  الف( تجسيم معنوى:

 هاى آن نظير طول، عرض، عمق و... بوده، احکام آن را نظير حرکت، سکون، مکان باشد؛ يعنى واجد اوصاف و ويژگى

 مندى و... دارا باشد. 

شود، ولى خداوند داراى  جسم اطالق مىبر اساس اين اصطالح هر چند بر خداوند  ب(تجسيم اسمى يا عبارتى: 

 (41)اوصاف و احکام جسم نيست.

شود. با آنکه شيئيت و  همچون آنچه از الفاظی مانند)شيئ( ، )وجود( يا )موجود( در مورد خداوند متعال اراده می

 موجوديت خداوند به خالف ساير اشياء و موجودات است. 

 فرمايند:  چنانکه در روايت می

  «األشیاء.شیئ بخالف »

 نويسد:  چنين می )ره( شيخ مفيد

هيچ چيزى شبيه خداوند نيست و جايز نيست چيزى مثل او باشد و اين اجماع اهل توحيد »

اند. آنها الفاظ تشبيه را بر خداوند اطالق، ولى در معنا با آن  است، جز گروه اندکى که اهل تشبيه

 (46)« اند. مخالفت کرده

  

 (47)و انکار معنا و خصوصيات جسم را از گروهى نقل کرده است.نيز اطالق جسم  دوانى

 

بر فرض که هشام تعبير جسم را در مورد خداوند به کار برده باشد، آيا به تجسيم معنوى معتقد بوده است يا 
 تجسيم اسمى؟ 

 

وى معتقد بوده معن شد که او به تجسيم های فوق از ظاهر برخى تعابير پيش گفته چنان استفاده مى به فرض قبول نقل

ترين گزارش در اين  دانسته است. از جمله در گزارش اشعرى که مفصلی و خداوند را داراى اوصاف و احکام اجسام م

 خصوص است، بسيارى از مطالب آن به تجسيم معنوى نظر دارد. 
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 ؟  بنابراين آنچه در خور بررسى است اين است که آيا اين تعبير مستلزم تشبيه و تجسيم است 

لى بدون هيچگونه اختالفى مستلزم تشبيه نبوده، و ناقض اص« جسمى نه مانند اجسام»اعتقاد به  سيدمرتضى معتقد است

نيست. همانگونه که متعرض فرعى از فروع دين نيز نخواهد بود و تنها اشتباهى در تعبير است که نفى و اثبات آن به لغت 

 (48)کند.ی برگشت م

صحيح، اين تعبير، ناقض اصل توقيفى بودن اسماى الهى است. لکن اين مطلب و تعبير ممکن است ی  هر چند بنابر عقيده

 باشد.  ناشی از ضيق عبارت بوده باشد. و به معنای حقيقی و مصطلح تجسيم نمی

رخى ب ، اعتقاد به عصمت ايشان و روايات، مدح و نيز برخى آرا و انديشه هاى او در)علیه السالم(پيروى از امام صادق
 مسائل ديگر، احتمال اعتقاد وى به تجسيم معنوى را به شدت تضعيف مى کند.

براى مثال، اعتقاد او در مورد نفس، گواه اعتقاد نداشتن وى به تجسيم حقيقى و معنوى است. او بر اساس گرايش مفيد، 

ن و اتصال و انفصال در آن راه داند که ترکيب، حرکت، سکو نفس و روح را امرى قائم به ذات و بدون حجم و بُعد مى

 (49)ندارد.
 

اين تعابير به معناى اعتقاد به جسم و جسمانى نبودن نفس است. بلکه او در مناظره با نظّام، حتى به جسم نبودن آن نيز 

 (13)شمارد. کند و آن را نورى از انوار مى تصريح مى

و جسمانى  نباشد؟ چگونه متصور است رتبه وجودى با اين بيان چگونه ممکن است خداوند جسم باشد اما نفس، جسم 

 اى سخن بگويد که حتى شيعيان فعل و مخلوق خداوند از او باالتر باشد؟چگونه ممکن است هشام در مورد خداوند به گونه

 اند؟   عادى از نادرستى آن آگاه بوده

 

  ی مذکور ی هشام در نفی تجسیم، مبطل توهّم و شبهه روایات صریحه ـ 5 ـ2 

افزون بر اين، تجسيم معنوى با روايات زيادی که خود است ناسازگار است. « هشام»نقل کرده  )علیه السالم(از امام صادق

هاى جسمانى نظير زمان، مکان، حرکت و ادراك با حواس از جمله  بر اساس اين روايات، جسم و صورت و نيز ويژگى

  (12)شود. از خدا نفى مىرؤيت بصرى و لمس و نيز تغييرپذيرى و ترکيب، همه 
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کالمى نقل کرده که در آن به صراحت رؤيت بصرى خداوند و «  هشام»به سند صحيح و از خود « کلينى»افزون بر اين، 

 نيز تشبيه خداوند به خلق خويش نفى شده است: 

حَوَاسِّ الْخَمْسِ لَا تُدْرِكُهُ الْأَوْهَامُ أَنَّهُ لَا جِسْمٌ وَ لَا صُورَةٌ وَ لَا يُحَسُّ وَ لَا يُجَسُ  وَ لَا يُدْرَكُ بِالْ»

 (۵۲) «وَ لَا تَنْقُصُهُ الدُّهُورُ وَ لَا تُغَیِّرُهُ الْأَزْمَانُ

 بنابراين، احتمال تجسيم حقيقى و معنوى بالشک نادرست و باطل است؛  

)با توجه به روايت امام ، به دليل احتمال غرض ورزى و حسادت «هشام»به ويژه که نسبت دهندگان اين اعتقاد به 

 اند.  ( يا به علت احتمال سوء فهم يا به جهت خلط او با معرض سوء ظن)علیه السالم(رضا

بر خداوند جسم اطالق کرده باشد، معنايى غير از معناى ظاهرى را اراده کرده، مماثلت « هشام»از اين رو، بر فرض که 

 (10)مراد او نبوده است.

«  امهش»ت که صاحبان فرق و مذاهب براى جسم معانى و تفسيرهاى ديگرى به نقل از مؤيد قوى اين سخن آن اس
 بيان کرده اند که عبارت است از:

 الف( قائم به ذات 

 ب( موجود 

  ج( شىء

کند که او بر اين باور بوده که معناى جسم بودن، موجود بودن و معناى موجود  حکايت مى« هشام»از « اشعری»

ن، موجود بود« آن جسم است»تصريح کرده است از اين سخن که « هشام». بر اساس اين گزارش بودن جسم بودن است

 (14)کنم. شىء بودن و قائم به نفس بودن آن را اراده مى

 را چنين نقل می« هشام»نيز پس از بيان تعريف جسم به شىء داراى طول، عرض، عمق و...، ديدگاه  «مقدسی»

دانسته است و در تأييد سخن خود به کار بردن تعبير جسم از سوی  مى« قائم به خودشیء »کند که وی معنای جسم را 

داند، اما مهم آن است که  را در اين کاربرد بر خطا می« هشام»، «مقدسی»کند. البته  در مورد خداوند اشاره می« هشام»

 (11)از جسم، معنای متعارف آن نبوده است.« هشام»از نظر او در اينجا مراد 

 خواهد بود.« موجود ال کالموجودات»و « شیء ال کاالشياء»، همان «جسم ال کاالجسام»اساس اين تفاسير، معنای  بر
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 (16)است.« شیء موجود»به معنای « جسم ال کاالجسام»خود در جای ديگر، از هشام گزارش کرده که « اشعری»

از جمله خود وی مبنی بر جواز اطالق شیء  موافق با آن دسته اخباری خواهد بود که« هشام»در اين صورت، سخن 

 (17)بر خداوند نقل کرده است.

دانسته و چون اطالق شىء بر خدا جايز است و حتى تعبير امام اين است  جسم را با شىء مترادف مى« هشام» گويا 

ال »ه، قيد رگونه تشبي، اطالق جسم را نيز تجويز کرده است؛ منتهى براى تنزيه خداوند و نفی ه«شیء بخالف االشياء»که 

 را ضروری دانسته است. « کاالجسام

رسد به کار بردن تعبير جسم و اراده موجود، شىء، قائم به نفس و...، امرى خالف و ناصواب و در روايات  به نظر مى 

وی به  حاکی از معتقد بودن (18)گزارش شده« هشام»و در روايات هم از « خداوند جسمى است که چيزى مانند او نيست»

و به غير مصطلح بودن آن اذعان کرده، از  (19)دانندی اند. در عين حال وى را در اين امر بر خطا م تجسيم معنوی دانسته

 (63)اند. اساس نزاع مطرح در اين مسأله را نزاعى لفظى دانسته

 ادامه دارد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------- 
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 پی نوشت ها:

 .2۲7 /61و  7۵/  2بحاراالنوار-1

 .((لَْعمْدَ فِیهَاحَتَّى أَنَْکرُوا التَّدْبِیرَ َو افَتَبّاً َو خَیَْبةً َو تَعْساً لِمُنَْتِحلِي الْفَلْسَفَِة كَیْفَ عَمِیَْت قُلُوبُهُمْ عَنْ َهذِهِ الِْخلْقَةِ الْعَجِیَبةِ : ))ق)علیهما السالم(قال الصاد

 ؛۵9۲حديقه الشیعه/  -۲

 بِدَْعةٌ َو الِْبدْعَُة فِیهِْم سُنٌَّة الْمُؤْمِنُ بَیْنَهُمْ مُحَقَّرٌ َو یَأْتِي زَمَانٌ َعلَى النَّاِس وُجُوهُهُْم ضَاحِکٌَة مُسْتَبْشِرٌَة َو قُلُوبُهُمْ مُظْلَِمةٌ مُتََکدِّرٌَة السُّنَّةُ فِیهِمْيَا أَبَاهَاشِمٍ سَ»

[ أَغْنِیَاؤُهُمْ يَسْرِقُونَ زَادَ الْفُقَرَاءِ َو أَصَاغُِرهُْم يَتََقدَّمُونَ َعلَى اْلُکبَرَاءِ وَن جَائِرُوَن َو عُلَمَاُؤهُْم فِي أَبْوَاِب الظَّلَمَةِ ]سَائِرُونَالْفَاسِقُ بَیْنَهُمْ مُوَقٌَّر أَُمرَاؤُهُمْ جَاِهلُ

ِه جْنَ بَیْنَ الُْمْخِلصِ وَ اْلمُرْتَابِ لَا يَعْرِفُوَن الضَّأْنِ مِنَ الذِّئَابِ عُلَمَاُؤهُمْ شِرَارُ خَْلقِ اللَّهِ َعلَى وَوَ كُلُّ جَاهِلٍ عِنَْدهُمْ خَبِیرٌ َو كُلُّ مُحِیلٍ عِنْدَهُمْ فَقِیرٌ لَا ُيمَیِّزُو

حَرُّفِ ُيبَالِغُوَن فِي حُبِّ مَُخالِفِینَا وَ يُضِلُّونَ شِیعَتَنَا وَ مُوَالِیَنَا ِإنْ َنالُوا الْأَرْضِ لِأَنَّهُمْ يَمِیلُونَ ِإلَى الْفَلْسَفَةِ وَ التَّصَوُّفِ وَ ايْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ مِْن أَهْلِ الُْعدُولِ وَ التَّ 

لَى نِحْلَِة اْلمُلْحِدِيَن فَمَنْ َأدْرَكَهُمْ فَلْیَْحذَرْهُمْ َو الْمُؤْمِنِینَ َو الدُّعَاُة إِ مَنَْصباً لَمْ يَشَْبعُوا عَنِ الرِّشَاءِ َو إِنْ ُخذِلُوا عَبَُدوا اللََّه عَلَى الرِّيَاءِ أَلَا إِنَّهُمْ ُقطَّاعُ طَرِيقِ

 .«نْ َأهْلِهَو هُوَ مِنْ أَسْرَارِنَا فَاكْتُْمهُ إِلَّا عَ )علیهم السالم(لْیَصُنْ دِينَُه وَ إِيمَاَنهُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا هَاشِمٍ هَذَا مَا حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ َجعَْفرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

شَیْئًا مِنْ َطعْنِِه عَلَى الْفَلَاسِفَةِ َو أَحَبَّ أَْن يُغْرَِي بِِه هَارُوَن عَن يوُنُس بْن عبَدْ الرحَّمْنَ،ِ قاَلَ:  كَانَ يَحْیَى بُْن خَالِدٍ الْبَرْمَکِيُّ َقْد وََجَد عَلَى هِشَامِ بْنِ الْحَکَِم -2

 .تْل[ َعلَى الْقَ وَ نصرته ]يُضْرِيَهُ

 .197/  ۵7بحاراألنوار  -2

 خواهد.   ـ بشر باالخره يك تکیه گاه مي۵

 االن هند با وجود اينکه يك كشور اتمي است، اما براي موش و گاو قداست قائالند.  

مام سبت به وجود مبارك اآن وقت ما با داشتن اين همه مقدسات و اين همه ائمه نتوانیم دينمان را حفظ كنیم، آن وقت كسي بیايد آن دهنکجي را ن

 بکند؟!   )علیه السالم(هادي

 اين ديگر خیلي دردآور است. 

مي را یهمان گِله جناب ابوريحان وارد است كه بارها به عرضتان رسید؛ او مي گفت يونان سقراط داشت، افالطون داشت، ارسطو داشت، اين دين ابراه

  حفظ كردند. 

ق ما تحقی»مانند حکماي يونان تالش و كوشش مي كردند، اين وضع در هند نبود. اين حرف ابوريحان است در اگر علماي بزرگي در هند مي بودند و 

  سقراطي مي خواهد، شهادتي مي خواهد، بعد او مي تواند افالطون و ارسطو تربیت كند.«. للهند

ت، بر او رد نوشته. بله رد نوشته! اين هست كه هشام حرف گويند در نقص ارسطو همین بس كه هشام كه شاگرد امام اس ها مي بینید برخي شما مي

 ارسطو را رد كرده.  

س لی»در همین كتاب توحید صدوق نقل كرده كه حضرت درباره برخي از نظرات هشامین فرمود: رضوان اهلل علیه اما اين روايت نوراني را مرحوم صدوق

 مبادا حرف اين هشام ها )هشام بن حکم و هشام بن سالم( را گوش دهید!   «:القول ما قال الهشامان

 كند!   ، ارسطوي موّحد را رد مي«گرفتار تجسیم بود»اين هشام )بن حکم( كه 

 گويي چون شاگرد امام ارسطو را رد كرده بنابراين ارسطو مردود است؟!   آن وقت شما مي

 شاگرد امام است؛ معصوم كه نیست! 

 ا مجمع بايد تشخیص دهد هشام را بررسي كند؛ نقل مرحوم صدوق در توحید را درباره هشامین اينها ر

 بررسي كند؛ آن وقت ببیند كه رّد هشام نسبت به ارسطو در كدام منطقه است. 
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دهید چه چیزي بخوانم  يخواهم بروم قم، اجازه م آمدم قم، رفتم خدمت مرحوم آقاي شیخ محمدتقي آملي. عرض كردم كه مي من از تهران كه مي

 و امثال اينها. ايشان هم از قم تعريف كرد و هم برنامه داد.  

 فرمود برنامه يك فقه، يك اصول، يك معقول.  

اند؛  اند؛ فقهاء دفن است، علماء و بزرگان در آن دفن )علیهم السالم(و فرمود قم منشأ بركت است، گذشته از اينکه خب مضجع آن كريمه اهل بیت

 اند، و در جوار قبور بزرگان بركات فراواني است.   اند؛ بزرگان دفن اء دفنحکم

 د!  شآن وقت اين قصّه را نقل كرد؛ گفت: شاگردان ارسطو هر وقت مشکل علمي داشتند، مي رفتند كنار قبر ارسطو، آنجا مباحثه مي كردند، حل مي 

با قبسات مرحوم میرداماد آشنا شديم، ديديم مرحوم میرداماد در قبسات در بحث زيارت  اين را ما از ايشان شنیديم، خب براي ما حجّت بود. بعد كه

   قبور بزرگان اين فرمايش را نقل مي كند كه:

ز كجا اشاگردان ارسطو وقتي مشکل علمي داشتند، مي رفتند كنار قبر ارسطو و به بركت آن مکان، مشکل علمي شان حل مي شد. جناب میرداماد اين را 

 «فخررازي. اينها موحّدان عالم بودند؛ قرن هاست كه شیعه و سنّي مي گويند ارسطو قبرش منشأ بركت بود...« المطالب العالیه»ل مي كند؛ از نق

 . ۲۵1/  ۲منتهي األمال -6

 . 2۲1/ 1تفسیر برهان  -7

 . ۲92/  2تنقیح المقال  -۸

 التزال مويدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك.  -9

 .217/  1وس الرجال قام -11

 يا هشام كلم الناس اني احب ان اري مثلکم في الشیعه. -11

 . 2،كتاب الحجةّ،ح 1كافي ج -1۲

 . 2۵۵؛ فهرست شیخ طوسي/ 222رجال نجاشي/  -12

 همان. - 12

هشام  معتزله در تخريب شخصیتنقش »به قلم  علیرضا اسعدي. و مقاله «انتساب تشبیه و تجسیم به هشام بن حکم»برداشتي آزاد از  مقاله  -1۵

 به قلم سید هاشم هاشمي. « ابن حکم و نسبت دادن تجسیم به او و تأثیر آن بر  محدثان شیعي

 .۵22 - ۵۲۸/  ۲اصول مذهب الشیعة االمامیه  -16

 .11۵/ 1، 12۸۸كلیني،  -17

اسأله عما قال هشام بن حکم في الجسم و هشام بن سالم  سالم()علیهم الكتبت الي ابي الحسن»عن علي بن محمد رفعه عن محمد بن فرج الرخجي قال: 

 «.دع عنك حیرة  الحیران و استعذ باهلل من الشیطان لیس القول ما قاله الهشامان»)علیهم السالم(في الصورة و كتب

 .2/ ۲، 1279مجلسي، -1۸

 .2۵2ق /1211سبحاني،  -19

 .۲۸۸/ 2ق،  1212مجلسي،  -۲1

 .99ق /  1216؛ شیخ صدوق، 12۲و121كلینى، همان/  -۲1

 .6۲-۵7ق/ 1212، المسادل السرويه، 7؛ مصنفات الشیخ المفید، ج1۲2/ ۲م 1۸99مقدسي، -۲۲

ابوالقاسم  ؛۸۵۵7، ش 171-167/ 11ق  12۲۲؛ محمد تقى شوشترى، 26۵ - 262،ص 122۸؛ طوسي، 1۲11،ش 22۸، ص 121۸نجاشى، -۲2

 .197 – 19۲/ ۲1، ج 1269خويى، 
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 .2، باب انه عزوجل لیس بجسم و الصورة، ح  9۸ص  ق، 1216، شیخ صدوق-۲2

 .۲91/  2ق،  1212مجلسى  -۲۵

 .222 - 221/  ق1212و شرف الدين،  211/  2  12۵۲؛ مامقانى، ۸2/  1ق، 1211سید مرتضى -۲6

 .91/  2-2ق  1291اسد حیدر، -۲7

 .۸2ق، /  1211سید مرتضى،  -۲۸

 .297، ص122۸؛ رك: كشي، 29، 1، ج126۲مدرسي طباطبايي،  -۲9

 .29۸، ص 122۸كشي،  -21

 «دَارِهِمْ فَإِنَّ عُقُولَهُمْ لَا تَبْلُغ.»2۸۸همان /  -21 

 .  ۲71همان / -2۲

عبداً ناصحا او ذي من قبل  كان رحمة اهلل » ۵21/ 11ق،ج12۲۲؛محمدتقى شوشترى،2۸6، ش 122۸، طوسي، 29۸، ص 122۸كشي،  -22

 «.اصحابه حسدا منهم

 .۵۵2محمدتقى شوشترى، همان/  -22

 . ۲91/ 2ق، ج  1212؛ مجلسى، ۵۵2؛ محمدتقى شوشترى، همان/ 211، ص 2، ج 12۵۲مامقانى، تنقیح المقال، -2۵

 .129 – 12۸،ص ۲۲1ش  122۸طوسى،  -26

 . 91ص  2-2ق،ج  1291اسد حیدر،  -27

و شرف الدين،  67/  1ق، 12۲1شهرستانى،  ؛67، / 1272 زدى،آقا على اكبر، مدرس ي ؛2۵6/  1، 1277نك: قاضى نور اهلل شوشترى، -2۸

 .22۲ق، / 1212عبدالحسین، 

 .۲11/ ۲، 1272قاضى سعید قمى، -29

 .۲91؛ مجلسى، همان/۲92/ 2، 12۵۲مامقانى، -21

 ۸2 -۸2/ 1 ق، 1211سید مرتضى،-21

 .1۵1ق/  12۲2شهرستانى،  -2۲

 .1۵1نك: شهرستانى، همان/  -22

 .۲11 - ۲11/ ۲، 1272ى، قاضى سعید قم-22

 .77، ص 1262عالمه حلى،  ؛122همان/  قاضى عبدالجبار معتزلى، -2۵

 .۵1)اوائل المقاالت(/   2ق، ج 1212شیخ مفید، -26 

 .۲۸۸/ 2نك: مجلسى، همان  -27

 . ۸2/  1ق،   1211سید مرتضى،-2۸

 .۵۸، المسائل السرويه/  7ق، ج  1212شیخ مفید، -29

 .1۲2/ ۲م، 1۸99نك: مقدسى، -۵1

،  2۵، ح 22۲ -221/ 2ق،  1212،باب الرد على الثنوية و الزنادقة؛مجلسى، ۲6، باب  1، ح  ۲۵1 -۲22ق، ص  1216نك: شیخ صدوق، -۵1

- 69/  2، باب اطالق القول بانه شىء؛ مجلسى، همان  6، ح 112 - 111، ص 1كلینى، اصول كافى، ح  ، نفى الزمان و المکان و الحركة؛12باب 
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، باب احتجاج ابى عبداللّه فى انواع شتى من العلوم  222 - 221/  ۲ق،  1211، باب نفى التركیب و اختالف المعانى؛ طبرسى،1، باب 1۵، ح 71

 الدينیه. 

 .۲2۵-۲22؛ شیخ صدوق، همان /  122 -122كلیني، همان /  -۵۲

 1267و مالصدرا،  ۲2۲/ ۲؛ قاضى سعید قمى، همان  ۲92/ ۲همان  ؛ مامقانى، 21/ ۲؛ كراجکى، كنز الفوائد  ۸2/ 1سید مرتضى،همان  -۵2

 .  ۲11-119ص 

 .۵۲1و  212ق،  1211اشعري  -۵2

 .29/ 1مقدسى، همان  -۵۵

 .۲1۸اشعري، همان /  -۵6

 .111، ص  6، باب اطالق القول بانه شىء، ح 1كلینى، اصول كافى، ج  -۵7

  12۲كلیني، همان  /  -۵۸

 .۸/ ۲، 1262مجلسى،  -۵9

 . 77/ 1262حلى  -61
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 اخالق و معارف
 

 )ره(ی فقیه آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی عالمه

 آیت اهلل سید قاسم علی احمدی
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 اشاره: 

آيت اهلل حاج شیخ حسن صافي اصفهاني در اين بخش از اثر گرانقدر خود ابتدا توجه مخاطبین را به رمز خلقت 

ايند. آنگاه، مختصري در مورد و علت غائي آفرينش جلب مي نمايد و سپس اجماالً به آثار تقوا اشاره مي فرم

تفسیر فرقان، آثار، اقسام و موانع فرقان بحث مي كنند و در پايان به تشرف و اقسام آن اشاره مي نمايند. 

نورالصادق دقت در مطالب اخالقي اين عارف واقعي را به خوانندگان عزيز توصیه مي كند و بطور كلي آنانکه 

رآن و عترت را بر نمي تابند و از ابن عربي ها و مولوي ها و باالتر از در راه تهذيب نفس و سلوك راهي جز ق

هم )علیكالمشان راه گشاست و از نور كالم اهل بیت )ره(اينها و پايین تر از اينها بیزارند چونان عالمه ي صافي

 روشنايي مي گیرد و روشنگري مي كند. السالم(

 
 

 (45های اخالق و معارف ) سلسله درس

 «)ره(فقیه آيت اهلل حاج شیخ حسن صافي اصفهانيي  عالمه»

 

 (1) «عَظیمِکُْم وَ اهللُ ُذو الْفَضْلِ الْيا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اهللَ يَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقاناً وَ يُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ يَغِْفرْ لَ»

؛ تمام هستی را خداوند به خاطر «الجله الکلّ و خلق لخالق الکلّ خُلق» ی درخت هستی، انسان است. عرض شد ميوه

انسان خلق کرده است. تمام موجودات حتی مالئکه را برای خاطر انسان آفريده و انسان را برای خودش آفريده است. اين 

امل و ، انسانی است کی درخت انسانيّت است، انسان کامل است، انسان متقّی است ی هستی و ميوه ی شجره انسانی که ثمره

 مکمّل، انسانی است الهی.

 

 آثار تقوا 

هايی دارد، آثار و مزايايی دارد، هم در  توانيم بگوييم ميوه ی درخت انسانيّت هم تقواست و خود تقوا را هم می ميوه

ه را قبالً بر شمرديم. س ها از آن برخوردار نيستند. چند تا از اين مزايا اين عالم و هم در آن عالم؛ ثمراتی که ديگر انسان

 ی شريفه بيان شده است: تای ديگر از آن مزايا در اين آيه

 «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اهللَ يَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقاناً ...»
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بینشي خاص است « فرقان»دهد.  مي« فرقان»اي اهل ايمان! اگر متقّي بشويد، خدا به شما 

 است. كه مخصوص اهل تقو

 

 .« ... وَ يُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ »

ی شما ثبت است لکن بعد  در پرونده تا متقّي نشده ايد، سیِئات شما حساب دارد، كتاب دارد،

د. حتی کنن می« سَتر»شود. سيئات را  از رسيدن به مرز تقوا، ديگر اين پرونده ختم و بسته می

 نند.ک شود و آنها هم اطالع پيدا نمی لکاتبين هم ستر میطبق بعضی از روايات از حفظه و کرام ا

 

 فرق تكفیر با غفران

 .«...يَْغفِرْ لَُکمْ... »

فرق بین غفران ذنوب و تکفیر سیّئات را بعضي چنین گفته اند كه: غفران، يعني خداي تعالي 

ناه گ صرف نظر مي كند و عفو مي كند، عذاب نمي كند ولي تکفیر سیئات، يعني نه فقط خود

 حتي آثار گناه هم محو مي شود؛ يعني اين آدم مي شود مثل شخصي كه اصالً گناه نکرده است.

گناه آثاری دارد، آثار وضعی دارد. اگر اين شخص متّقی حقيقی شد، آثار گناه هم از قلب و روح و سرّ و ضمير او محو 

ينند مثل ب کنند، می د تيزبين خودشان به اين بنده نگاه میشود که حتّی اوليای خدا، با آن مقامات عاليه، وقتی با آن دي می

 کسی است که گناه نکرده است. شرط غفران و تکفير تقوای حقيقی است.

 

 فرقان و تفسیر آن

 ما»مثل رجُحان، مصدر است؛ « فرقان»است. « فرقان»های درخت تقوا همين  ترين مزايای تقوا و ميوه يکی از مهم

 کند. ؛ آنچه است که چيزی را از چيزی جدا می «ءيء من الشيفرّق الشي

اند بين حق تو ی آن، شخص متّقی می در اين آيه عاملی است که به واسطه« فرقان»ی شريفه، به تناسب قبل و بعد آيه

دهد. تواند آنها را تشخيص ب و باطل فرق بگذارد. بين هدايت و ضاللت فرق بگذارد، بين ايمان و کفر فرق بگذارد. می
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بينی خاصی است که قبل از آنکه شخص متّقی بشود، ندارد و از آن محروم است. بعد از آنکه به مرز تقوا  روشن يک

 کند. بينی خاص را پيدا می رسيد و مصداق حقيقی مّتقی شد، اين روشن

برخوردار  مزيّت هيچ انسانی به هر مقام و رتبه از علم و دانش و کمال و صنعت و تکنيک برسد، اگر متّقی نباشد از اين

بينی را ندارد. اين بينشی است که خدا، فقط و فقط به متّقی داده است و احدی اين را ندارد. اين ورای  نيست و اين روشن

گيرند ولی فرقان ورای اينهاست، حتی  نيروهای ادراك بشری است، يعنی نيروهای بشری از حواسّ ظاهره نشأت می

ی خاصی درك دارد. تفکرات است که از عقل ناشی  ارد، در يک مورد و محدودهورای عقل است. عقل درك محدودی د

 تر است، نه!  شود، ولی اين تفکر نيست تا مربوط به عقل باشد. اين به الهام نزديک می

 های متعددی دارد که يکی از آنها الهام است. شاخه« فرقان»است. « فرقان»های  ای از شاخه حتی الهام هم يک شاخه

 

 دات قلبی و اقسام آنوار

واردات قلبی دو قسم است؛ يک قسم خاطرات خوب است. اينکه مثالً به قلب انسان خطور شود که فالن عمل خير، 

گويند  فالن خدمت، يا فالن احسان را انجام دهد، کارهايی را که محبوب خدا و اوليای خداست انجام دهد. اينها را می

 الهامات. اين خواطر، مَلَکی است.

يک القائات ديگری هم برای قلب هست که مثالً فالن کار بد را انجام بدهد يا دنبال فالن شر برود. يا فالن مسلمان را 

گويند وساوس شيطانی. اين  افتد. اينها را می ناراحت کند. در اين نوع خواطر فحشا و منکرات به دل آن انسان می

 ی رحمان. حيهی شيطان است و آنها از نا خاطرات بد از ناحيه

شود همان فرقان است و يکی از اقسام فرقان اين است که به قلبش  شخص متّقی کمترين چيزی که برايش پيدا می 

ن ی آ رود. فرقان چيزی است که به واسطه ی اين القاء دنبال آن کار خوب می شود و به واسطه چيزهای خوب القاء می

ای که بتواند تشخيص بدهد و اشتباه نکند. بين هدايت و  بشود به گونهبرای انسان، حق روشن بشود و باطل هم روشن 

 ضاللت اشتباه نکند، بين حقّ و باطل اشتباه نکند، بين کفر و ايمان و بين طاعت و معصيت اشتباه نکند.

 

 جهل مركب
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کنند. بدترين کارها را  خوب می کنند که کار فکر می (1)؛«يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً »ها هستند که خوب! خيلی

دهند. خدا نکند کسی اينگونه شود. اگر انسان، متقّی باشد اين چنين  کنند کار خوب انجام می دهند و فکر می انجام می

قّی با شود. مت نمی «يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً»شود. هيچ وقت متقّی مصداق شود. اين آيه تطبيق بر غيرمتّقين می نمی

 گيرد. اين اختصاص به حکمت کند که اشتباه نمی آن فرقان خدادادی و با آن بينش خدادادی يک تشخيصی پيدا می

اند ـ آيه اطالق دارد، قيدی ندارد تا ما آن را خاصّ بعضی از امور  عملی ندارد ـ چنانچه بعضی از دانشمندان فرموده

 بدانيم. 

 

 حكمت نظری و عملی

هايی دارد که مربوط  لی و نظری اين است که عقل دو بعد دارد، دو جنبه دارد: يک سلسله دركفرق بين حکمت عم

ی کنند، اين همان حکمت نظر تعريف می« علم به حقايق اشياء»به حقايق اشياء است که حکمت را هم بر همين اساس به 

 اند، نه حسّی و تجربی. و استداللی ای از حکمت نظری هستند، البته آنها که برهانی است. علوم روز هم يک گوشه

 تواند تا حدودی درك کند، حکمت عملی بُعد ديگری از درك عقل است که انسان عالوه بر اينکه واقعيّت اشياء را می

های ديگری هم دارد؛ فالن کار خوب است، فالن کار بد است، فالن چيز خير است، فالن چيز شرّ است، فالن کار  درك

 . دركی زندگی است ن کار را نبايد کرد. خالصه، درك آنچه که از اين مقوله است، يعنی مربوط به برنامهرا بايد کرد، فال

هايی که مربوط به خط مشی در اين عالم است که انسان چه خطّ مشيی بايد داشته باشد، چه کارهايی بايد بکند و چه 

 کند، همان بُعد حکمت عملی است. ه عقل درك میکارهايی نبايد بکند، اين بايد و نبايدها، اين خير و شرها ک

 

 فرقان و نقش آن

ه اين فرقان، يک نوع فرقانی است که خدای تعالی ب « إِنْ تَتَّقُوا اهللَ يَجْعَلْ لَکُمْ ُفرْقاناً»:فرمايد ی شريفه که می اين آيه

ندارد. اين شخص متّقی حتی در دهد. چرا اين فرقان را اختصاص به حکمت عملی بدهيم در حاليکه قيدی  متّقی می

 رود. های نظری هم فکرش خطا نمی همان درك
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يرش به کند، اين شخص متّقی ت اگر يک فيلسوف متّقی و ديگری غيرمتّقی باشد، اينها طرز فکرشان با هم تفاوت می

ديگری  کند ولی آن یکند. در مقدّمات اشتباه نم کند، تطبيق بر مصاديق می خورد. صغرا و کبرايی که مرتب می هدف می

شود که تيرش درست به هدف بخورد و  کند. روشنی باطن و صفای روح و قلب و سرّ و ضمير موجب می اشتباه می

 داند داند ولی واقعًا نمی علمش، علم باشد نه جهل مرکّب؛ چون يک وقت انسان ممکن است فکر کند يک چيزی را می

 و بعد هم متوجه نشود.

ح دهد که او با آن فرقان، درك صحي ی شريفه به شخص متقّی يک نوع فرقانی می ر حسب اين آيهمنظور اينکه، خدا ب

 کند که هر کس به هر مقامی از علم و دانش برسد، آن درك را ندارد. پيدا می

و  یی انسان، بُعد معنو کند و بُعد عمده البته چون قرآن کتاب هدايت است و سعادت مادّی و معنوی بشر را تأمين می

تکامل روحی است، بيشتر مورد توجه خدا و انبياء و اولياء بوده است چون آن بُعد اهميّت بيشتری دارد آن فرقانی که مربوط 

های حکمت عملی است هم بيشتر مورد توجه است. شخص متّقی به مرز تقوا که رسيد اين لطف خاص به او تعلق  به جنبه

 يابد. می

 

 اقسام فرقان

متعددی دارد. الهامات قلبيّه يکی از آنهاست، رؤياهای صادقه يکی از آنهاست و کشف شهود يکی  های فرقان شاخه

ديگر از آنهاست. ما يک رؤيا داريم، يک مکاشفه و يک شهود. ممکن است با رؤياهای صادقه به اين شخص فرقان بدهند 

 ی کشف و شهود. و ممکن است به وسيله

ی صادقه خوابی است که قراين صدق در آن وجود داشته باشد، بطوری که شخص البته خواب صدق و کذب دارد. رؤيا

اطمينان پيدا کند و راه را از چاه تميز دهد. ممکن است مشی صحيح و حق واقعی را خدا به وسيله رؤيای صادقه به 

 شخص متّقی بفهماند.

ند. گويند به او فرقان بده کاشفه میهمين طور ممکن است با حالتی که بين خواب و بيداری است و به آن کشف و م

بيند و بعد آن حالت  های صادقه می شود. اول خواب کسی که مراحلی از معنويت را طی بکند، اين حالت در او پيدا می
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ند که ک بيند. و چيزهايی را درك می شود که در آن حالت حقايقی را می مکاشفه بين خواب و بيداری برايش حاصل می

 ند.بين ديگران نمی
 

 موانع فرقان 

 :)صلي اهلل علیه و آله و سلم(ت از رسول خداحديث اس

 (1)«و سمعتم ما اسمع يتم ما اريقلوبکم لرأ يج فيكالمکم و تمر ير فیلو ال تکث)»

ی زندگی دو قسم است: يک قسم از لوازم  است. برنامه« ما ال ُيعنی»يکی از رذايل اخالقی، پرحرفی و تکلّم به 

يکی، از اضافات زندگی است. مؤمن متّقی از اضافات زندگی يعنی از فضولِ کالم، فضولِ طعام و فضول زندگی است و 

هايی که فايده نداشته باشد ـ  زند، حرف های اضافی نمی کند. صحبت کردنش روی حساب است. حرف منام پرهيز می

 زند. ی آخرتی ـ نمی ی دنيايی و نه فايده نه فايده

روند. قلب  چرد، اين طرف و آن طرف می ها، همين طور مثل حيوانی که در علفزارها می دل ((مقلوبک يج فيو تمر))

 های متعدد و مختلف دارد. ثابت نيست و آرامش ندارد، هوس

ی شنوم. من چيزهاي شنيديد آنچه را من می بينم و می ديديد آنچه را من می فرمايد: اگر اين چيزها نبود، می حضرت می

يار نيست،  گر است. در قلبتان شنويد. به خاطر اينکه دلتان هرزه شنوم که شما نمی بينيد، چيزهايی می ما نمیبينم که ش می

 گوييد. اغيار است. زبانتان هم آزاد است، هر چه خواستيد می
 

 شهود

ا خص برسد و شهود نوعی از انواع فرقان است که ش ی شهود می يکی از ثمرات تقوا اين است که انسان به مرحله

 دهد. راه را از چاه تشخيص می دهد. هدايت را از ضاللت تشخيص می ی اموری، حق را از باطل تشخيص می مشاهده

 دهد.
 

 مالقات با اولیاء اهلل

های فرقان برخورد با اشخاص خوب است. انسان وقتی که به ياد خدا و قيامت و تقوا نباشد، سر  يکی ديگر از شاخه

وَ إِنَّ الشَّياطينَ لَُيوحُونَ إِلى »گيرد.  خودش از اوليای شيطان است و از شيطان هم الهام میو کارش با شيطان است. 

 (2) «.أَوْلِيائِهِم
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وقتی که حالت يقظه پيدا کرد و متوجّه شد که وضع موجود، وضع صحيحی نيست، بايد همت کند وضعش را تغيير 

 بکند و در صراط مستقيم شرع قرار گيرد. دهد، بايد انسانی الهی شود، بايد راه مستقيم را طی

وقتی که به اين فکر افتاد و در مقام برآمد و چند قدم هم حرکت کرد، آن وقت اين حرکتش نتايجی دارد که يکی از 

 آيد. ی اول تقوا که رسيد، فرقان دنبالش می آنها فرقان است. يعنی انسان به همان مرحله

ی، آنها اين شخص را راهنمايی  کند، در نتيجه ان با اشخاص خوب برخورد میيکی از انواع فرقان اين است که انس

کند و روش و  دهد، عمل می شود. به حرفشان گوش می کنند و اين شخص هم با هدايت آن افراد خوب، مهتدی می می

ـ برخوردهای الهی است که در آنها  (۲)(( اهلل بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ يكُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ ال))کند ـ  ی آنها را اتخاذ می سيره

 شود. های دينی و اخوت اسالمی پيدا می محبت

حبّ في اهلل و بغض في اهلل، تولي اولیاء اهلل و اخوت دينی و اسالمی خود باب واسعی است که احتياج به شرح دارد؛ 

 آيا ايمان غير از حبّ و بغض است؟ (1)(( بُّ وَ الْبُغْضهَلِ اْلإِيمَانُ ِإلَّا الْحُ))؛ خودش بحث مفصّلی است تبرّي اعداء اهلل.

دهد. ممکن است اين برخوردها با افرادی عادی باشد  در پرتو اين برخوردها، طرف، حق و باطل را برای او توضيح می

ين هم از هم «تشرف به اولياء اهلل»تواند از آنها استفاده کند، و ممکن هم هست با اولياء خدا باشد که باب که شخص می

کند. تشرف به حضور حجتِ وقت هم  اش می کند به وليّی از اوليای خدا و او راهنمايی ی فرقان است. برخورد می مقوله

 از همين مقوله است.

 

 تشرف و اقسام آن

 ها را بايد مالقات ناميد. تشرف عَنائی ـ به فتح عين ـ تشرّفی است که تشرّف اقسامی دارد. بعضی از اين تشرّف

يا امام رفته ولی دشمن خدا و رسول  )صلی اهلل عليه و آله و سلم(رسول خدا برند. اين شخص در محضر طرفين از يکديگر رنج می

َو ِمنَ اْلعََناءِ ِرَياَضُة ))اند:(  گويند. عَنا، رنج و محنت است؛ )چنانچه گفته می« لقاء عَنائی»خدا يا امام است. اين را 

 يلی رنج و محنت دارد که بخواهی يک شخص پير را تربيت کنی.؛ يعنی خ(۲)((الَْهَرم

ی الهّيه است. تشرف عِنائی هم  و تشرّف عِنائی ـ به کسر عين ـ که قرين لطف و رحمت و عنايت مقام واليت کليّه

 اقسامی دارد؛ رؤيايی، کشفی، عينی و شهودی.
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 کتاب ها که در ای است که خيلی از اين تشرّف هتشرف رؤيايی، تشرف در خواب است. تشرف کشفی، همان حالت مکاشف

 اند. اين کشفی است، شهودی نيست. رسيده )عليه السالم(ت است که خدمت امامها نقل شده است به همين صور

آن حالت،  شود که در تشرف کشفی باالتر از تشرف رؤيايی است که در آن بين حالت خواب و بيداری حالتی پيدا می

 فتد.ا اند زياد اتفاق می . اين قسم تشرف برای آنهايی که مقداری تصفيه و تزکيه اخالق کردهکند تشرف حاصل می

رسند که اگر يک لحظه اين توفيق  ی اينها تشرّف شهودی است که در عالم خارج، خدمت حضرت می بهتر از همه

ه، ی الهيّ  حمتِ مقامِ واليت کلّيّهداند چقدر ارزش دارد. اگر انسان از باب لطف و عنايت و ر نصيب کسی بشود خدا می

مان ی حجّتِ وقت قرار گيرد، ه قابليّت پيدا کند که يک لحظه تشرّف پيدا کند و در همان يک لحظه مشمول عنايت خاصّه

ماند که يک شبه ره صد ساله پيموده است. با همين  شود. چنين شخصی به طفلی می يک لحظه برای هميشه کار ساز می

 رسد. استکمالی انسانيش به اوج میيک لحظه، سير 

 ها کشفی است. تشرّف کشفی و تشرّف رؤيايی هم گاهی آيد و بيشتر تشرّف البته اين قسم از تشرّف، کم پيش می

شود؛ تشرف رؤيايی بوده، خيال کرده تشرّف کشفی است، يا تشرّف کشفی بوده، خيال کرده تشرّف رؤيايی  مشتبه می

 ن تشرّف عِنائی عينی شهودی است که خدا نصيبمان فرمايد.ها هما است. بهترين تشرّف

 

 

 

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

 :پی نوشت ها
دهد؛  اگر از خدا پروا داريد، براي شما ]نیروي[ تشخیص ]حق از باطل[ قرار مي  ايد، اي كساني كه ايمان آورده  ؛۲9انفال:  -1

 د؛ و خدا داراي بخشش بزرگ است.آمرز زدايد؛ و شما را مي وگناهانتان را از شما مي
 دهند. پندارند كه كار خوب انجام مي مي؛ 112كهف:  -۲
 «.في الحديث لسمعتم ما اسمع لو ال تمريج في قلوبکم و تزّيدكم »  :۲9صريح السنة / -2

 كنند. وسوسه مي ها به دوستان خود  ؛ شیطان1۲1انعام:  -2

 .21۸/ 71نوار بحاراال، 17۲، مشکاة االنوار /7۸/ ۲كافي  -۵
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 چکیده:

ي مرحوم عالمه مجلسي ابتدا به  نويسنده در اين بخش از اثر گرانسنگ خود در شرح اين فقره از رساله

اي از مردمان چنان به  كند كه مراد اين است كه عده مقصود آن مرحوم از عبارت مذكور اشاره مي

دهند و نصوص آشکار شارع مقدس  قرار مياند كه آنها را اصل  كلمات فالسفه انس گرفته و معتقد شده

 گیرد كه با اين روش كنند، سپس نتیجه مي را چون با مسلك فالسفه موافقت ندارد تأويل و توجیه مي

توان به حقیقت رسید و در واقع تأويل كنندگان نصوص و ظواهر كتاب و سنت با اين روش،  هرگز نمي

هاي صوفیه و چند  اند آنگاه به بدعت امبرانش نسبت دادهجهل و عجز از اظهار مقصود را به خداوند و پی

ي مرحوم مجلسي در اين  نمايد و در پايان نصايح كوبنده و حکیمانه روايت در مذمت صوفیه اشاره مي

 نمايد. موضوع را بیان مي
 

 )ره(ی مجلسی  شرح رساله اعتقادات عالمه

 «آيت اهلل سید قاسم علي احمدي»

 نیستتأویل نصوص دینی جایز 

و لعمري إنّهم كیف يجترؤون أن يؤوّلوا النصوص الواضحة الصّادرة عن أهل البیت العصمة و ))

  ((الطهارة، لحسن ظنّهم بیونانيّ كافر ال يعتقد ديناٌ و ال مذهباٌ

و به جان خودم قسم )من در تحیّر و تعجّبم( كه آن فیلسوفان چگونه جرأت مي كنند به جهت 

يوناني كافري كه به دين و مذهبي اعتقاد ندارد، روايات )صحیح( و  حسن ظنّشان به فیلسوف

صريح و واضح را كه از اهل بیت عصمت و طهارت صادر شده، )از معاني حقیقي آن بگردانند 

و( تأويل و توجیه كنند؟! )البته كه جاي تعجّب است كه حسن ظن به حکماي كافر يونان، سبب 

 (1) ن خداوند بر دين شود.(تأويل و تحريف معنوي سخنان امینا

 توضیح

ای از مردمان چنان به کلمات فالسفه و قواعد حکمای يونان اُنس گرفته  اين است که عده )ره(ی مجلسی مقصود عالمه

دهند و نصوص واضح و آشکار صاحبان عصمت و وحی را چون با مسلک  اند که آنها را اصل قرار می و به آن معتقد شده

 کنند. نان موافقت ندارد، تأويل و توجيه میفالسفه و حکمای يو

د که ان اينان با اتکّا به عقل ناقص و محدود خود که راهی به سوی شناخت کثيری از معارف ندارد، قواعدی بهم بافته

 ی فلسفی با نصوص محکم قرآنی و سنّت متواتر محمّدی و مرتضوی مخالف می بسياری از اين قواعِد مسلّم فرض شده
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عجيب اين است که خود فالسفه هم در همان قواعد با هم اختالف دارند و با وجود اين، قرآن و حديث را طبق آن باشد. و 

 کنند. برند و توجيه می قواعد تأويل می

 و «تنزيه المعبود في الرّد علي وحدة الوجود»های فالسفه و عرفای اصطالحی را در دو کتاب  مقداری از مخالفت

ايم تا به خوبی معلوم شود که فلسفه و عرفان اصطالحی، مخالف و مباين با قرآن و  ذکر کرده «لعدموجود العالم بعد ا»

تر از قدمای آنها است؛ چرا که  ايم که مسلک فالسفه متأخّر، ضررش به مراتب بيش چنين واضح نموده عترت است. هم

ه تا آنها را موافق با رأی حکمای يونان نشان اينها دست تأويل و توجيه را به سوی کلمات اهل وحی و عصمت دراز کرد

 دهند.

بسياری از فالسفه که معتقدند توحيد قرآن و حديث همان توحيد وحدت وجود و موجود است، اين اعتقاد را قباًل از 

و  همآخذ ديگر فراگرفته و آن را مسلّم فرض کرده، و سپس به سراغ قرآن و حديث رفته و آنها را طبق اين اعتقاد، توجي

اند. آنها هم قباًل عقايد خود را از غير راه کشف  اند. اهل مکافشه و شهود هم همين گونه تأويل و  بر آن تطبيق نموده

های آنها رسوخ کرده و ثابت شده، و در وقت مکاشفه غالباً آنچه در ذهن و نفسشان  اند و آن عقايد در نفس فراگرفته

 ی های گوناگون برايشان متمثّل و مجّسم شده است. اگر کسی به ادلّه صورتمرتکز و ثابت بوده با ضّم ضمائمی، به 

ی دليل و بحث  شود که آنها نتيجه اصالت وجود و وحدت وجود و ... خوب توجه نمايد، اين مطلب برای او واضح می

ی نکه در مقام تحقيق و بررساند، نه اي ی دليل برای آن برآمده را قبالً مسلّم و مفروغ عنه فرض کرده و بعد در صدد اقامه

 بوده و از راه مقدّمات بديهی و تنظيم آنها، به دنبال نتيجه و مقصود رفته باشند.

تکلّم را توان مراد م ها نمی شود به واقع و حقيقت رسيد و نيز با اين پيش فرض پوشيده نيست که با اين روش نمی

معارف قرآن و حديث آشنايی داشته و با مکتب فلسفه و عرفان  دريافت. لذا از صدر اسالم تا کنون هزاران فقيه که با

مأنوس نبوده، توحيد به معنی وحدت وجود را از آيات و روايات برداشت نکرده، بلکه توحيد را مناقض با توحيد وحدت 

 اند. وجوديان دريافته

 کردند، آن را را واقعيت می می ی خود درك فالسفه و عرفای قديم آنچه با عقل و مکاشفه الزم به يادآوري است كه:

يس را زدند، ولی متأخّران آنها راه تدل دانستند و هيچ باکی از مخالفت با ديگران نداشتند و دست به تأويل نصوص دينی نمی

و   (1)نندک باشند، توجيه و تأويل می پيش گرفته و نصوص و ظواهر کتاب و سنّت را که مخالف با اصول و قواعد فلسفی می
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ايم. اين در حالی است که تأويل و توجيه نصوص و  ويند: مقصود کتاب و سنّت هم همان چيزی است که ما بيان کردهگ می

ظواهر کتاب و سنّت، مخالف با حکم عقل و ظلم بر صاحب دين و شريعت است؛ زيرا تأويل و توجيه سخنان صريح و ظواهر 

و مقصود خود ـ که برای هدايت و ارشاد خلق الزم و ضروری بوده دين دليل بر اين است که خدا و رسولش از اظهار مراد 

اند و به جای اينکه با بيانی واضح و روشن اعتقادات اصلی  است ـ عاجز و نسبت به اصول محاوره و گفت و گو جاهل بوده

وت که هر کس ـ با توجه به تفاای  اند به گونه مردم را بيان کنند، مردم را با عباراتی مبهم و نامعلوم متحيّر و سرگردان کرده

تواند آنها را معنی کند. نتيجه اين روش هم اين است که کتاب و  ها و باورهای خود می عقل و درك مردم ـ بر طبق برداشت

: تأويل کنندگان ظواهر آيات )ره(سنّت، سبب اضالل و گمراهی مردم و ايجاد اختالف در دين خدا شود. به فرمايش محقق قمی

ند و ما اند مقاصد خود را واضح کن کنند که خدا و پيغمبر نتوانسته ، منّتی بر خدا و رسول گذاشته و اينطور وانمود میو روايات

 کنيم. به کمک آنها برخاسته و مراد گوينده را دريافته و بيان می

خداوند و  باری، تأويل کنندگان نصوص و ظواهر کتاب و سنّت در حقيقت، جهل و عجز از اظهار مقصود را به

 اند.  فرستادگان و مبلّغانش نسبت داده

 (2) «:اكبیرقُولُونَ عُلُوّاً يَعَمَّا  يسُبحانَهُ وَ تَعَالَ»

 

 بدعت های صوفیه

 «التصوّف»دهرنا اتّخذوا البدع ديناً يعبدون اللّه به و سمّوه بـ  أهل و طائفة من

قرار داده و خدا را با اين دين  ها را در دين خود گروهي ديگر از مردم روزگار ما بدعت

 اند. نهاده« تصوف»پرستند و نام آن را  ها( مي )شکل گرفته از بدعت

 

 فائده اول: تصوف

تصوف روش و مسلکی است که برای خود، اصول و فروعی دارد و هر کس ملتزم و مقيّد به آن اصول و فروع باشد، 

سنّی( و خواه غيرمسلمان مانند يهودی يا دين ديگری داشته باشد؛ اش خوانند، خواه مسلمان باشد )چه شيعه و چه  صوفی

شود که تصوف قبل از اسالم در ميان يونانيان، يهوديان و نصارا بوده و از آنجا به ميان مسلمانان وارد  بلکه با تتبّع دانسته می

 سازد و اختصاص به دين خاصّی ندارد. گری با هر دينی می شده است. پس تصوّف و صوفی
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ايده ف ی صوفی و علت نام گذاری آنها به صوفی، بحث مهمی نيست و بيان اقوال در آن بی بحث از مبدأ اشتقاق کلمه

اش را هر چه بيان  ی آنهاست، حال از هر چه بخواهند آن را مشتق بدانند و جهت تسميه است. منظور ما اعتقادات و سيره

 کنند. 

نی پشم گرفته شده است. علت نام گذاری آنها هم از اين جهت است که به مع« صوف»البته واضح است که صوفی از 

 فرمود:  )صلي اهلل علیه و آله و سلم(چنانکه رسول خداآنها پشمينه پوش بودند. 

 لَهُمُ أَنَّالصُّوفَ فِي صَیْفِهِمْ وَ شِتَائِهِمْ، يَرَوْنَ  يَلْبَسُونَ  قَوْمٌ  آخِرِ الزَّمَانِ  فِي يَا أَبَاذَرٍّ، يَکُونُ ))

 (2)((الْفَضْلَ بِذَلِكَ عَلَى غَیْرِهِمْ، أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمْ مَلَائِکَةُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْض

جماعتي كه در تابستان و زمستان پشم مي پوشند و گمان مي كنند به سبب اين پشم پوشیدن، »

 (۵) « لعنت مي كنند. بر ديگري برتري دارند. اين گروه را مالئکه ي آسمان ها و زمین

 ی صوف گرفته شده، نه شود که معروف بين سابقين اين است که: صوفی از ماده با مراجعه به تاريخ هم معلوم می

اند که: صوفی از صفا گرفته شده، يا از صفّه که محل سکونت اصحاب صفّه بوده، و يا  آنچه اهل تدليس و تلبيس گفته

که لفظی است يونانی. سوف به معنی حکمت است و يای آن برای نسبت، و سوفی  باشد صوفی معرّب سوفی با سين می

 اند. يعنی: حکيم و طالب حکمت. اين کلمات را برای راه گم کردن و اضالل ديگران گفته

در حکم به بطالن مرام تصوّف، احتياج به آيه و روايت خاصی در ردّ آن نيست، مانند ديگر  الزم به تذكر است كه:

های باطل که صِرف عدم انطباق آنها با قواعد و اصول دين و مذهب، برای بطالن آنها کافی است اگرچه  و فرقه مذاهب

نصّ خاصی هم در بين نباشد، مثاًل در حکم به بطالن بهائيت، احتياج به ورود نصّ خاصّی از کتاب و سنت در مورد آنها 

 ی ه از موازين و قواعد کليّه و اصول دينيّه که از محکمات ادلّهنيست، بلکه هرگاه اعتقادات و سلوك اين فرقه با آنچ

 شرعيه به دست آمده است، انطباق نداشته باشد، برای حکم به بطالن و فساد آنها کافی است.

پس ما احتياج به برهان خارجی از آيات و روايات در حکم به بطالن تصوف نداريم، بلکه اگر اصول و عقايد عرفا و 

شود که عقايدشان با عقايد مذهب منطبق است يا نه، و در نتيجه صحّت و فساد عقايد  ريح و بيان شود، ظاهر میصوفيّه تش

 ( 6)گردد. آنها معلوم می
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ماييم. ن با اين حال، ما در اينجا از باب تبرّك و تيمّن به ذکر چند حديث که بر ردّ اين گروه تصريح کرده است، اکتفا می

 (  7)محلّش مراجعه شود. برای اطالع بيشتر به
 

 اين تذکر الزم است که اخبار در مذمت تصوف دو نوع است:

 پردازد. . اخباري كه بطور كلي به طعن و لعن بر تصوف مي1

پردازد كه به تصوّف معروف بودند و به عنوان صوفي شناخته شده بودند،  . اخباري كه به خصوص اشخاصي مي۲

 د.كن و آنها را به نام، مذمّت مي

 

که آن  اند نقل کرده )عليه السالم(اند( از حضرت رضا )که هر دو از راويان بزرگ شيعه بزنطی و اسماعیل بن بزیع . 2

 حضرت فرمودند:

هر كس كه صوفیه نزد او ذكر شود و به زبان و دلش به انکار آنان نپردازد، از ما نیست، و »

آله و  صلی اهلل عليه و)كه گويي پیشاپیش پیغمبرهر كس به زبان و دل آنها را انکار كند، چنان است 

 (۸)« كند. با كافران جنگ و جهاد مي  (سلم

 عرض کرد:  )عليه السالم(نقل شده که گفت: مردی به حضرت امام صادق بزنطی از.  1

در اين زمان جماعتي پیدا شدند كه آنها را صوفي مي گويند. نظر شما درباره ي آنها چیست؟ »

د: آنها دشمنان ما هستند. پس هر كس به آنان میل كند و گرايش داشته باشد آن حضرت فرمو

در زمره ي آنان مي باشد و با آنان محشور مي شود. به زودي گروه هايي پیدا شوند كه ادعاي 

محبت ما را دارند و با اين حال، به صوفیان میل مي كنند و گرايش دارند و از آنان سرمشق مي 

یه آنان مي نمايند و لقب هاي آنها را ]مانند قطب و پیر و مرشد و شاه و ...[ گیرند و خود را شب

بر خود مي گذارند و گفتار آنان را ]كه با معارف ما مخالفت دارد[ تأويل مي برند و به معارف 

ما بر مي گردانند، ]تا آنها را شیعه و پیرو ما در اعتقاد، قلمداد كنند.[ هر كس به آنها میل كند و 

ايش داشته باشد، از ما نیست و ما از او بیزاريم، و هر كس به ردّ و انکار آنها بپردازد مانند گر

 (9)« با كافران جهاد كند. (صلی اهلل عليه و آله و سلم)كسي است كه پیشاپیش پیغمبر خدا
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از محمد  ه است ـکه از بزرگان علمای شيع« تبصرة العوام»ـ متوفّای قرن ششم و صاحب کتاب  سید مرتضی رازی. 0

 بن حسين بن ابی الخطاب نقل فرموده که او گفته است:

ر د (صلی اهلل عليه و آله و سلم)در مسجد پیغمبر خدا )عليه السالم(محمد بن حسین گويد: با حضرت امام هادي» 

يکي از ايشان ابوهاشم جعفري بود  مدينه بودم كه جماعتي از اصحاب آن حضرت نزدش آمدند.

یح و بلیغ بود و نزد آن حضرت، موقعیتي ويژه و واال داشت. سپس جماعتي از كه مرد فص

« ال اله اال اهلل»وار نشستند و به ذكر  صوفیه داخل مسجد شدند در قسمتي از مسجد حلقه

گران توجه نکنید؛ چرا كه  كاران و حیله فرمود: به اين فريب )عليه السالم(مشغول شدند. آنگاه امام

 هاي دين مي و هم پیمانان و متّحدان شیاطین و خراب كنندگان اساس و پايه اينها جانشینان

 ورزند )و از تحمل زحمت در طلب ها زهد مي باشند؛ براي راحتي وآسودگي و آسايش بدن

خورند( و براي شکار و به دام  رنج ديگران مي كنند و از دست روزي حالل، شانه خالي مي

كشند تا  كنند. عمري گرسنگي مي شب زنده داري مي انداختن ساده لوحان و ظاهربینان

لوحان و ظاهربیناني را براي سواري گرفتن رام كنند )و مريد بتراشند(. ال اله اال اهلل  ساده

 ها و كاسه خورند مگر براي پر كردن قدح گويند مگر براي فريب دادن مردم. كم نمي نمي

گويند  عشق و محبت، با مردم سخن مي هاي بزرگ و ربودن دل هاي احمقان. با دم زدن از

ها و آراي خودشان، آنها را در چاه  و با ذلیل كردن و رام كردن آنها در مقابل خود و گفته

اوراد و اذكار ايشان، رقصیدن و كف زدن، و آواز خواندن و تغنّي كردن اندازند.  گمراهي مي

د ز احمقان، به آنها نمي گروند و معتقرو ايشان نیستند و ج است. بدين ترتیب، جز سفیهان، دنباله

نمي شوند. با اين حال، هركس به زيارت يکي از ايشان، چه زنده و چه مرده آنها برود، چنان است 

كه گويي به زيارت شیطان رفته وبه عبادت بتان پرداخته، و هر كس يکي از ايشان را ياري كند، 

اري كرده است. در اين هنگام، يکي از اصحاب چنان است كه گويي يزيد و معاويه و ابوسفیان را ي

پس آن آن حضرت پرسید: اگرچه آن صوفي حقوق و امامت شما را بشناسد و به آن اقرار كند؟ 

حضرت مانند شخص خشمگین به او نگريست و فرمود: اين گفتار را رها كن! آن كس كه به 
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نمي از ما قرار نمي گیرد. آيا حقوق ما معترف باشد و اقرار كند، در مسیر نافرماني و تمرّد 

داني كه اين طايفه، پست ترينِ طايفه هاي صوفیه اند؟ تمام فرقه هاي صوفیه از مخالفان ما مي 

باشند و راه و روش ايشان غیر راه و روش ما و مغاير و متفاوت با آن است، و نیستند ايشان مگر 

ه براي خاموش كردن نور خدا مي نصاري و مجوسان اين امّت. همین طايفه هاي صوفیّه اند ك

 (11)« كوشند، ولي خداوند تعالي نور خود را كامل مي كند هر چند كافران را خوش نیايد.

 

 چنين نقل کرده است: )عليه السالم(از امام عسکری مرتضی رازی . نيز سيّد بزرگوار4

، در آينده نزديك، به ابوهاشم جعفري فرمود: اي ابوهاشم )عليه السالم(حضرت امام حسن عسکري»

زماني بر مردم بگذرد كه... علماي ايشان بدتريِن خلق خدا بر روي زمین باشند، زيرا آنها به 

فلسفه و تصوف، میل و گرايش پیدا مي كنند. به خدا قسم كه آنها )به جهت میل به فلسفه و 

در دوستي  تصوف( اهل انحراف و كناره گیري از دين و اهل كژي و گمراهي مي باشند! آنها

با مخالفان ما مبالغه و زياده روي و اغراق مي كنند و )بر اثر آن( شیعیان ما را گمراه مي 

پس اگر پست و مقام و منصبي به دست آوردند از رشوه خواري سیر نمي شوند و  (11)كنند.

 اگر از منصب و رياست وا بمانند و كوشش آنها به جايي نرسد و از رياست يافتن نومید شوند

از روي ريا، خداوند را عبادت مي كنند. البته و به يقین كه آنان راه بُر و منحرف كننده و 

گمراه كننده مؤمنان، و دعوت كننده ي به آيین بي دينان و طريقه ي ملحدان اند. پس هركس 

آن زمان و آن علماء را درك كند، بايد از آنها بر حذر باشد و بپرهیزد و دين و ايمان خود را 

فظ و از دين و ايمان خود در برابر آنها محافظت و پاسداري كند. پس از آن، حضرتش ح

 ما)عليهفرمود: اي ابوهاشم! اين آن چیزي است كه پدرم به واسطه ي پدران خود از جعفر بن محمد

 (1۲)« برايم نقل كرد و اين از اسرار ما است. پس آن را جز از اهلش، پنهان بدار و بپوش! السالم(
 

در اين حديث شريف، برخی علماء را از آن جهت که ميل و گرايش به فلسفه و تصوف  )عليه السالم(کنيد که امام شاهده میم

گردند، شرار و بدترينِ خلق خدا خوانده و آنها را اهل انحراف و گمراهی و  کنند و بر اثر آن، سبب گمراهی شيعيان می پيدا می
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ی مؤمنان و دعوت کنندگان به آيين ملحدان معرفی فرموده است. پس چه خواهد بود  راه کنندهگيری از دين و راه بُر و گم کناره

 (20)اند. حال خود اهل فلسفه و تصوف! بلی، در اين حديث، اهل فلسفه و تصوف را ملحد خوانده

 

 )ره(ی مجلسی نصیحت عالمه

نُهُْم الصُّوفَ... أولَئِكَ يَلْعَ يَلْبَسُونَ  قَوْمٌ  آخِرِ الزَّمَانِ  فِي کُونُ ي))بعد از بيان حديث: « عين الحياة»ی مجلسی در  عالمه

در آخرالزمان جماعتي خواهند آمد كه پشمینه پوشند... اين گروه را مالئکه آسمان ها و زمین ؛ ((مَلَائِکَةُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْض

ی که ا ده بگشايی و به عين انصاف نظر نمايی، همين فقرهی عصبيّت از دي نويسد: ای عزيز، اگر عصابه می لعنت مي كنند.

ی صوفيه کافی است، قطع نظر از احاديث  ی مبتدعه در همين حديث شريف وارد شده است، برای ظهور بطالن طايفه

 بسيار که صريحاً و ضمناً بر بطالن اطوار و اعمال ايشان و مذمت مشايخ و اکابر ايشان وارد شده است.

مثل: علی  اند ها بر رد ايشان نوشته اند و بعضی کتاب مذمت ايشان کرده رضوان اهلل علیهم و متأخران علمای شيعه و اکثر قدما

رسيده ـ و فرزند سعادتمندش محمد بن  نوشته و جواب او می می )عليه السالم(ها به حضرت صاحب االمر بن بابويه ـ که نامه

متولد شده و آن دعا مشتمل بر مدح او نيز  )عليه السالم(ای حضرت صاحب االمربابويه ـ که رئيس محدثان شيعه است و به دع

هست ـ و مثل شيخ مفيد ـ که عماد مذهب شيعه بوده، و اکثر محدثان و فضالی نامدار از شاگردان اويند، و توقيع حضرت 

 بر ردّ ايشان نوشته، و مثل شيخ طوسی ـبرای او بيرون آمده مشتمل بر مدح او ـ و او کتابی مبسوط  )عليه السالم(صاحب األمر

ـ که در علم و فضل،  )ره(ی حلی ی شيعه است و اکثر احاديث به او منسوب است ـ و مثل عالمه که شيخ و بزرگ طايفه

و شيخ « عمدة المقال»مشهور آفاق است ـ و مثل شيخ علی در کتاب مطاعن مجرميّه و فرزند او شيخ حسن در کتاب 

و ابن حمزه در چند کتاب و سيد مرتضی رازی در چند کتاب و زبدة « اعتقاد»محمد دوريستی در کتاب  عاليقدر جعفر بن

.  علیهمرضوان اهلل شيعه و غير ايشان از علمای )قدس اهلل ارواحهم و شکر اهلل مساعیهم(العلماء و المتورّعين موالنا احمد اردبيلی

اند، موجب تطويل مقال است. انشاءاهلل کتابی  در اين مطلب ايراد نموده الشأن و اخباری که و ذکر سخنان اين فضالی عظيم

 شود. علی حده در اين مطلب نوشته می

پس اگر اعتقاد به روز جزا داری امروز حجت خود را درست کن، که چون فردا حق تعالی از تو حجت طلبد جواب 

اين  و شهادت صلوات اهلل علیهميث صحيحه از اهل بيت رسالت دانم بعد از ورود احاد شافی و عذر پسنديده داشته باشی. و نمی

ی ايشان، در متابعت ايشان نزد حق تعالی چه عذری  بر بطالن اين طايفه و طريقه رضوان اهلل علیهم بزرگوران از علمای شيعه
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 تابعت سفيانخواهی داشت؟! آيا خواهی گفت متابعت حسن بصری کردم که چند حديث در لعن او وارد شده است، يا م

کرده و بيان کرديم، يا متابعت غزالی را عذر خودخواهی گفت، که به  دشمنی می )عليه السالم(ثوری کردم با امام جعفر صادق

 گويد: و می« به همان معنی که مرتضی علی امام است من هم امامم!» های خود:  گويد در کتاب يقين ناصبی بوده، و می

و غير  «المنقذ من اضالل»ها در لعن و ردّ شيعه نوشته مانند کتاب  و کتاب« گناهکار است کند هر کس يزيد را لعنت می»

روم  يا مالی« شيطان از اکابر اولياء اهلل است»گويد:  آن، يا متابعت برادر ملعونش احمد غزالی را حجت خواهی کرد که می

کند و به بهشت خواهد رفت و  شفاعت می )عليه السالم(ابن ملجم را حضرت اميرالمؤمنين» گويد:  را شفيع خواهی کرد که می

 گويد:  و می«. حضرت امير به او گفت که: تو گناهی نداری. چنين مقدّر شده بود و تو در آن عمل، مجبور بودی

 موسئی با موسئی در جنگ شـد                      رنگی اسير رنگ شد  چون که بی

وی نيست که اِشعار به جبر يا وحدت وجود يا سقوط عبادات يا غير آنها از های مثن ای از صفحه و در هيچ صفحه

ته دانس اعتقادات فاسد نکرده باشد، و چنانچه مشهور است و پيروانش قبول دارند، ساز و دف و نی شنيدن را عبادت می

 است.

جمعی از اولياء اهلل »گويد:  و می هايش را در اول و آخر اين کتاب شنيدی، يا پناه به محيی الدين خواهی برد، که هرزه

بوبکر و ی ا ی علی را از مرتبه به معراج که رفتم مرتبه»گويد:  ، و می«بينند هستند که رافضيان را به صورت خوك می

کردی که من از آنها بهترم؟! الحال ديدم  تر ديدم. چون برگشتم به علی گفتم: چون بود که در دنيا دعوی می عثمان پست

و او و غير او از اين تزريقات بسيار دارند، که متوجه آنها شدن موجب طول سخن « تری! تو را که از همه پستی  مرتبه

 شود. می

کنی که بلکه از برای  خوری، آخر فکر نمی و اگر از دعواها ]و ادعاها[ی بلند ]و عجيب و غريب[ ايشان فريب می

ه دانم و هم من جميع اسرار غيبی را می»گويد:  امتحان کنی که میحبّ دنيا اينها را بر خود بندند! اگر خواهی او را 

کل ی مش يک مسئله از شکيّات نماز، يا يک مسئله«. روم شود و شبی ده بار به عرش می چيز بر من منکشف می

ند، ک گويد، اين را هم برای تو بيان می از ميراث و غير آن، يا يک حديث مشکل از او بپرس؛ اگر آنها را راست می

که: عالمت کذاب و دروغگو آن است که تو را  (24)منقول است )عليه السالم(چنانچه به سند صحيح از امام جعفر صادق

پرسی  ای از او می دهد به چيزهای آسمان و زمين و مشرق و مغرب، و چون از حالل و حرام خدا مسأله خبر می

 (21)داند. نمی
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 ها:پی نوشت 

 ايم. بعضي از معاصران قائل شده  كه ارسطو پیغمبر بوده است. ما در خاتمه كتاب، در فايده اول آن به تفصیل، آن را نقد كرده -1

 ي تأويالت و توجیهات را آنقدر وسعت داده كه مانند  مقّلدان فلسفه و عرفان و متفلسفین براي پیشرفت مقاصدشان دامنه-۲

مْ َو عَلَى سَمْعِهِمْ َو َعلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاَوٌة وَ نَّ الَّذِينَ كََفُروا سَوَاءٌ َعلَیْهِْم أَأَنذَرْتَهُْم َأمْ لَْم تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوَن خَتََم اللَُّه عََلى قُلُوبِهِ إِ» ي شريفه را: اين آيه

  «لَهُمْ َعذَابٌ عَظِیمٌ

حال  بینند، مساوي است نسبت به باشند و به غیر از خدا چیزي نمي كافرند و موحدّ حقیقي مي اند: اشخاصي كه به غیر خدا اين چنین توجیه كرده

باشند، و اهل باطن هرگز به اهل ظاهر ايمان  ايشان بترساني آنها را يا نترساني، به تو ايمان نخواهند آورد؛ )زيرا تو اهل ظاهر و آنها اهل باطن مي

هاي آنها جا نگیرد، و بر گوش آنها مهر زده است؛  مهر زده است؛ پس ياد غیر خدا و محبّت غیر خدا در دل هاي آنها آورند.( خداوند بر دل نمي

بینند، و از براي آنها است عذاب بزرگي به  هاي آنها مهر زده است؛ پس جز خدا چیزي در عالم نمي پس از غیر خدا سخني نشنوند، و بر ديده

و مجاورت اهل باطن با اهل ظاهر، عذاب بزرگي است. ديگري گويد: مراد از عذاب عظیم، شیريني بزرگي  ي مجاورتشان با تو؛ زيرا حشر واسطه

 باشد. ها رفع يد از نصّ و ظهور است و افتراي به خدا و اهانت به رسول خدا مي است. اين توجیه

 به آخر اين كتاب، بخش خاتمه، مراجعه نمائید. -2

 .2حديث  92/  72، باب كراهة لبس الصوف و الشعر إال من علة؛ بحاراالنوار ۵۸۲۸،حديث  2۵/  ۵عه ؛وسائل الشی۵29امالي طوسي /  -2

 فرمايد: مي 2۵2/  ۲در عین الحیات  )ره(ي مجلسي عالمه -۵

ند، و ك مذمت مي احاديث در باب پشم پوشیدن اختالفي دارد. و در احاديث سنیّان مدح پشم پوشي وارد شده است، و اكثر احاديث شیعه داللت بر

كند محمول بر تقیّه است، و اين حديث شريف و بعضي از اخبار ديگر داللت بر وجه جمعي مي كند كه اگر از براي تواضع  بعضي كه داللت بر مدح مي

ين ندارد؛ اما مداومت بر ا شود قصور تر تمام مي و شکستگي گاهي در هنگام عبادت يا غیر آن پوشند، يا از براي دفع سرما، يا از براي اينکه ارزان

 .نمودن و اين را لباس مخصوص خود گردانیدن، و به اين سبب خود را بر ديگران ترجیح دادن، و اين را جهت امتیاز خود ساختن بدو مذموم است

و ائمه صلوات  ي اهلل علیه و آله و سلم()صلفرمايد: از اكثر احاديث معتبره كه در باب زيّ و لباس رسول حديث در اين موضوع مي 2ايشان بعد از ذكر كردن 

شود كه لباس معهود و متعارف ايشان غیر پشم و مو بوده. و اگر بعضي اخبار  اهلل علیهم به نظر رسیده، و بعضي را در لمعات ذكر كرديم، ظاهر مي

 ب و در لمعات بیان كرديم.اند، بر يکي از چند وجه محمول است كه در اين با پوشیده داللت كند كه گاهي بر سبیل ندرت مي

اند: يدلّ علي جواز لبس الصوف بل استحبابه و ما ورد  فرموده« باب ذمّ الدنیا و الزهد فیها»از  17در شرح حديث  ۲99/  ۸هم چنین در مرآة العقول 

بي ذر أل )صلي اهلل علیه و آله و سلم(ورد في وصیة النبي بالنهي و الذم فمحمول على المداومة علیه أو على ما إذا لم يکن للقناعة بل مإظهار الزهد و الفضل كما

 «.يلبسون الصوف في صیفهم و شتائهم يرون أن لهم بذلك الفضل على غیرهم»رضي اهلل عنه: 

 مراجعه شود.)ره( ي مجلسي براي اطالع از اصول و قواعد تصوف، به شرح مفصل حقیر بر اعتقادات عالمه -6

ي  رساله و 11۲/  التحرف و البدعة ،2۵2/  ۲ الحیات عین ، ۸12 – 7۸2/  ۲ا عشريه شیخ حر عاملي، حديقة الشیعه و از باب نمونه، به اثن -7

 ام؛ مراجعه شود. حقیر در رّد تصوف كه اخبار رسیده در طعن و رّد صوفیه را در آن جمع نموده

 ؛ 16/  12؛شرح نهج البالغه خويي 12حديث ،2۲2/  12؛مستدرك الوسائل 2۲؛ االثناعشرية /  727/  ۲حديقة الشیعه  -۸

 .۲92/  ۲و االنوار النعمانیة  197/  ۵سفینة البحار 

 «.(صلي اهلل علیه و آله و سلم)رَسُولِ اهللِارَ بَیْنَ يَدَْي الصُّوفِیَّةُ َو لَمْ ُينْکِرُْهمْ بِلِسَانِهِ وَ قَْلبِهِ فَلَْیسَ ِمنَّا وَ مَنْ أَْنکَرَهُمْ فَکَأَنَّمَا جَاهَدَ الْکُفَّ ذُكِرَ عِنْدَهُ مَنْ»
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، حديث 2۲2/  1۲؛مستدرك الوسائل 727/  ۲؛حديقة الشیعه 7/ 12؛شرح نهج البالغه خويي 2۲؛االثناعشرية / 197/  ۵سفینة البحار  -9

 .۲92/ ۲؛االنوار النعمانیة 1۵

: إِنَّهُمْ أَعْدَاؤُنَا. فَمَنْ مَالَ إلیهم فَهُوَ مِنْهُمْ وَ يُحْشَرُ مَعَهُمْ، وَ سَیَکُونُ أَقْوَامٌ (علیه السالم)یَّةُ. فَمَا تَقُولُ فِیهِمْ؟ قَالَقَوْمٌ يُقَالُ لَهُمُ الصُّوفِ هَذَا الزَّمَانِ  قَدْ ظَهَرَ فِي»

 وَ مْقبهم وَ يُأَوِّلُونَ أَقْوَالَهُمْ. أَلَا فَمَنْ مَالَ إِلَیْهِمْ فَلَیْسَ مِنَّا وَ إِنَّا مِنْهُ بِرَاءٌ وَ مَنْ أَنْکَرَهُ يَدَّعُونَ حُبَّنَا وَ يَمِیلُونَ إِلَیْهِمْ وَ يَتَشَبَّهُونَ بِهِمْ وَ يُلَقِّبُونَ أَنْفُسَهُمْ بل

 «.(صلي اهلل علیه و آله و سلم)رَدَّ عَلَیْهِمْ كَانَ كَمَنْ جَاهَدَ الْکُفَّارَ بَیْنَ يَدَيْ رَسُولِ اهلل

 .۲92/  ۲؛االنوار النعمانیة 16/  12؛شرح نهج البالغه خويي ۲۸؛االثنا عشريه / 799/  ۲؛حديقة الشیعه 199/  ۵سفینة البحار  -11

فأتاه جماعة من أصحابه منهم أبوهاشم الجعفري، و كان رجلًا بلیغاً، و )صلي اهلل علیه و آله و سلم(النبي في مسجد)علیهما السالم(محمّد بن عليّ الهادي مع كنت»

 تلتفتوا ال: »)علیه السالم(، ثّم دخل المسجد جماعة من الصوفیّة و جلسوا في ناحیة مستديراً، و أخذوا بالتهلیل، فقال)علیه السالم(كانت له منزلة عظیمة عنده

د األنعام، يتجوّعون عُمرًا حتّى يديّخوا الي هؤالء الخدّاعین؛ فإّنهم خلفاء الشیاطین، و مخرّبوا قواعد الدِّين، يتزهّدون لراحة األجسام، و يتهجّدون لصیّ

يطرحونهم  في الحبّ، و ، يُکلّمون الناس بأمالئهملإليکاف حُُمراً، ال يهلّلون إلّا لغرور الناس، و ال يقلّلون الغذاء إلّا لَِمأل العِساس و اختالس قلب الدِفناس

م و التغنیة، فال يتبعهم إلّا السفهاء و ال يعتقدهم إلّا الحمقاء، فمَن ذهب إلى زيارة أحٍد في الجبّ، أورادهم الرقص و التصدية، و أذكارهم الترنّ  بأذاللهم

 «.یانمنهم حیّاً أو میّتاً فکأنّما ذهب إلى زيارة الشیطان و عبادة األوثان، و مَن أعان أحداً منهم فکأّنما أعان يزيد و معاوية و أبا سف

 بحقوقکم؟  فقال رجل من أصحابه: و إن كان معترفاً

ة كلّهم من قال: فنظر إلیه شبه المُغضب و قال: دع ذا عنك، مَن اعترف بحقوقنا لم يذهب في عقوقنا، أما تدري أنّهم أخسّ طوائف الصوفیّة و الصوفیّ

 «.وناهلل يتمّ نوره و لو كره الکافر و مجوس هذه االمّة، اولئك يجهدون في إطفاء نور اهلل و مخالفینا، و طريقتهم مغايرة لطريقتنا؟! و إن هم إلّانصارى

كنند گرچه آن عارف  يعني مالك آنها در دوستي، تصوف و عرفان اصطالحي است و نسبت به صوفي و عارف اصطالحي اظهار دوستي مي -11

شیعیان  ي اين روش بر خالف طريقهباشد و ديگران را وليّ خود گرفته باشد، مثل ابن عربي و مولوي و ...  و  )علیهم السالم(و صوفي مخالف اهل بیت

اي علي، جز مؤمن تو را دوست »فرمود:  )صلي اهلل علیه و آله و سلم(باشد چنانکه رسول خدا مي )علیهم السالم(است كه مالك آنها در دوستي و دشمني، اهل بیت

نوان و لقبي چون عارف و زاهد و واصل و سالك و ... از آنجا كه اين علماء اسم و رسمي و ع«ندارد و جز منافق و شقاوتمند، تو را دشمن ندارد.

 شوند.  كشند، باعث گمراهي شیعیان پاك طینت و خوش بین مي را يدك مي

 .۲92/  ۲؛ األنوار النعمانیة 19۸/  ۵؛سفینة البحار 17/  12؛شرح نهج البالغه خويي ۲2؛ االثنا عشرية / 7۸۵/  ۲حديقة الشیعة  -1۲

عََلى وَجْهِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُْم يَمِیلُونَ ِإلَى الْفَلْسَفَةِ َو التَّصَوُّفِ. وَ ايُْم اللَّهِ إِنَّهُمْ مِنْ أَهِْل  اللَّهِ شِرَارُ َخلْقِ ...ِ  عَُلمَاؤُهُمْالنَّاس عَلَى زَمَانٌ أْتِييَا أَبَاهَاشِمٍ، سَیَ»

ى الرِّيَاءِ. أَلَا َبدُوا اللَّهَ َعلَالِفِینَا وَ يُضِلُّونَ شِیعَتَنَا وَ مُوَالِیَنَا فإِنْ نَالُوا مَنْصَباً لَمْ يَشْبَعُوا عَنِ الرِّشَاءِ وَ إِنْ خُِذلُوا عَالْعُدُولِ وَ التََّحرُّفِ. ُيبَالِغُونَ فِي حُبِّ مُخَ

ْن عَ نْ أَدْرَكَهُمْ َفلْیَحْذَْرهُمْ وَ لْیَصُنْ دِينَُه وَ إِيمَانَهُ. ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَاهَاشِمٍ، هَذَا مَا َحدَّثَنِي أَبِيإِنَّهُْم قُطَّاعُ طَرِيقِ اْلمُؤْمِنِینَ، وَ الدُّعَاُة إِلَى نِحْلَِة الُْملْحِدِينَ. فَمَ

 «. وَ هُوَ مِنْ أَسْرَارِنَا فَاكْتُمْهُ ِإلَّا عَنْ أَهِْله۸آبَائِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

ُتْم إِنَّهُ قِیاَمةِ اعْمَلُوا ما شِئْالَّذِينَ يُلْحُِدونَ فِي آياتِنا اليَخْفَوْنَ َعلَیْنا أَفَمَنْ ُيلْقى فِى النّارِ خَیْرٌ أَمْ مَنْ َيأْتِي آمِناً يَوْمَ الْ إِنَّ»اند: پس مشمول اين آيه -12

 «بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

 ام؛ اگر خواستید به آنجا مراجعه نمايید. اره صوفیه را جمع و شرح نمودهاي مستقل در ردّ تصوف نوشته و روايات رسیده درب تذكر: حقیر رساله

 .۸،حديث 221/  ۲اصول كافي  -12

 .2۵۸ - 2۵7/  ۲عین الحیاة  -1۵
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 اي مگس، عرصه ي سیمرغ نه جوالنگه توست

 عــرض خود مي بري و زحمت ما مي داري

 

 

 

 پاسخ به شبهات

 حضرت عالمه آیت اهلل سید جعفر سیدان

 واحد پژوهش دارالصادق اصفهان
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 :اشاره

 اي كه به صراحت درباره صراط قیامت باشد، نمي است. در قرآن آيه« صراط»، مسئله «معاد» هاي مهمِ از بحث

 يابد.  توان يافت، لیکن با ضمیمه احاديث، آياتي با بحث صراط ارتباط مي

آيد كه صراط پلي بر روي دوزخ است.  در منابع وحیاني معناي روشني دارد. از ظاهر آنها به دست مي« صراط»

محذور عقلي ندارد تا نیازمند تأويل باشد. لیکن برخي ـ با توجه به مباني پیش ساخته ـ دست به تأويل اين مطلب 

 باشد.  اند كه پذيرفتني نمي آيات زده و بیاناتي مطرح كرده

 شود كه نفس، سیر دروني و تکاملي به سوي خدا دارد. در اين حركت، رذيلت از سخنان مالصدرا چنین استفاده مي

دهد ـ راه،  آيد، در اين سیر صعودي  ـ كه در خود نفس رخ مي ها در نفس پديد مي شود و فضیلت ده ميها زدو

 رونده و مسافت يکي است. 

، گردد به باور مالصدرا صراط همین حركت و سیر دروني نفس است كه در عالم قیامت به ادارك نفس محسوس مي

 شته و پلي براي گذر انسان به سوي بهشت باشد. نه اينکه تحقق خارجي ـ جداي از نفس انسان ـ دا

 خواهیم با طرح ادله وحیاني ـ بدون پیش داوري ـ به تحلیلي صحیح در اين باره دست يابیم.  در مباحث پیش رو، مي

 

 (4در پاسخ به تفسیرهای نابجا در مورد صراط )

 «حضرت عالمه آيت اهلل سید جعفر سیدان»
 

 (۲)«إِنَّ َربََّك َلِباْلِمرَْصاد»(  1)میبِْسِم اهللِ الرَّحمِن الرَّحِ * مِیَطانِ الرَّجِ یأعُوذُ ِباهللِ مَِن الشَّ

 به راستی پروردگار تو در كمین گاه است.
 

 ی اول  آیه

 از آيات مربوط به صراط، آيه مرصاد است. 

 فرمايد:  خدای متعال می

 ( 2)«إِنَّ رَبَّكَ لَِبالِْمْرصَاد»

 ر تو در كمین گاه است.به راستي پروردگا
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 لغت

 خوانيم: در مفردات می

 فرمايد:  باني است... و سخن خداي تعالي كه مي رَصَد: آمادگي براي مراقبت و ديده»

هشداري است بر اينکه هرگز برايشان گريزگاه « به راستي پروردگار تو در كمین گاه است»

كه به كمین نشستن و در انتظار  شود گاهي نیست... و مرصاد... به مکاني گفته مي و پناه

 (4)«ماندن، اختصاص يافته است.
 

 کند که: از برخی اهل لغت نقل می «لسان العرب»ابن منظور در

مرصاد، نزد عرب به معناي راه است... مرصاد جايي است كه مردمان در آن به كمین در »

 (1)« شوند(. مانند )يا مردمان در آن كمین مي انتظار مي

 

 آمده است: «سقامو»در 

كند، ولي مراقبت در آن  نیز اسم مکان است... جوهري آن را طريق معنا مي« مرصاد»»

  (6)«مدنظر است.
 

 سازد.  گير می کند و دشمن را غافل به معنای جايی است که فرد در آن کمين می« مرصاد»بنابراين 

 

 معنای مرصاد 

 در معناي مرصاد دو نظريه است:

 كوبد. گردن كشان در اين دنیا است و به موقع، آنها را در هم مي . خداوند در كمینِ 1

 کند که فرمود: روايت می )علیه السالم(ـ ذيل آيه ـ از اميرالمؤمنين علی «مجمع البیان»طَبْرِسی در 

دهي مناسب گنهکاران قادر و  معناي آيه اين است كه: همانا پروردگارت بر پاداش»

 (7)«تواناست.
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 در اين باره آمده است:  «زانتفسیر المی» در

آنها خداوند مراقب اعمال بندگان خويش است، زماني كه طغیان و فساد را از حدّ بگذرانند، »

 (۸)«كند. ها مجازات مي ترين عذاب را به سخت

 ی صراط ندارد.  ای به مسئله با توجه به اين معنا، آيه اشاره

 

 شوند. ه در آن، بندگان بازخواست مي. مقصود از مرصاد، جايگاهي است بر پل صراط ك۲

 سازد:  در ذيل اين آيه، رواياتی آمده است که آن را به بحث صراط مربوط می

 روايت شده که فرمود: )عليه السالم(از امام صادق «مجمع البیان»در 

اند از تو اي ديگر بر گردنش باشد. نمي اي كه حق بنده مرصاد پلي بر صراط است كه بنده»

 ( 9)« كند.آن عبور 

 فرمود: روح األمین )فرشته وحي( به من خبر داد:   )علیه السالم(كند كه پیامبر نقل مي  )علیه السالم(جابر، از ابي جعفر

و اولین و خداوندي ـ كه معبودي جز او نیست ـ آنگاه كه فرمان توقف خالئق را صادر كند، »

زار زمام دارد و بر هر زمامي يکصد آخرين را گرد آورد ]فرمان دهد[ جهنم را در حالیکه ه

ي قیامت[ بیاورند. آن  اند، بکشند و ]به صحنه هزار از فرشتگان خشن و قوي گماشته شده

ها و فريادهايي  ور و ناله روز جهنم را ]از شدت غضب[ صداهايي مهیب و زبانه هايي شعله

 از خشم و غضب است.

ي  انداخت، همه خالئق را به تأخیر نميزند كه اگر خداوند حسابرسي  جهنم چنان نهیب مي

 كرد.  اهل محشر را هالك مي

 كشد كه بر تمامي خلق ـ از خوب و بد ـ احاطه مي اي از آتش آنچنان زبانه مي سپس پشته

يابد. آنگاه تمامي بندگانش از فرشتگان گرفته تا انبیاء ]هر يك[ فرياد كنند كه پروردگارا، مرا 

اي رسول ما[ تقاضايت چنین باشد كه پروردگار من، امتم، امتم را نجات بده، مرا ! اما تو ]

 درياب. 
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تر از مو و تیزتر از شمشیر، و بر آن، سه ُپل  سپس بر جهنم راهي ]پُل گونه[ گذاردند باريك

و بر دومي نماز، و بر سومي عدل پروردگار عالَمیان قرار دارد. بر اولي امانت و رَحِم باشد، 

ـ حاكم است.]نظارت خاص خداون ـ كه معبودي جز او نیست  پس مردم فرمان يابند كه بر  دي[ 

دارد، اگر از اين مرحله به سالمت  رَحِم و امانت آنها را نگاه ميها بگذرند. ابتدا  آن پل

كند، و چنانچه از اين مرحله هم به سالمت عبور كردند،  گذشتند، نماز آنها را حبس مي

اند و اين است معناي پیام خداي تبارك و تعالي كه فرمود:  يآخرين مرحله در گرو عدلِ اله

و مردم بر روي صراط « گاه به كمین ]مجرمان[ است به درستي كه پروردگارت در كمین»

 (11)« اند[. ]مختلف
 

 از ابن عباس درباره اين آيه نقل شده است كه گفت:

روع و اصول دين خواهد شد بر پل جهنم هفت بازداشت گاه است ]كه در هر يك سؤاالتي از ف»

و چنانچه بنده پاسخي تمام داشته باشد، يك به يك عبور مي كند[ در اولي از شهادت به يکتايي 

خدا پرسش مي شود، پس اگر بنده، آن را كامل آورد عبور مي كند؛ در بازداشت گاه دوم از نماز، 

در ششمي از عمره مي  و در سومي از زكات، و در چهارمي از روزه، و در پنجمي از حج، و

پرسند، آنگاه در بازداشت گاه هفتم ]كه به قرينه روايت قبل، همان مرصاد است[ از مظالم عباد 

 پرسیده شود. 

 اگر انسان نتواند از عهده ي آن بیرون آيد، خطاب مي رسد كه مهلت دهید. 

امي كه كند و هنگ پس اگر داراي كارهاي مستحبي باشد از آنها اعمالش را تکمیل مي

  (11)« گردد. فراغت يافت، سوي بهشت رهنمون مي

 

 گاه طغيانگران هم در اين جهان و البته هيچ مانعی ندارد که آيه ناظر به هر دو ديدگاه باشد؛ يعنی خداوند متعال در کمين

 ن اعمال بندگان قرارهم در جهان ديگر ـ در کنار صراط ـ است. بنابراين، معنای آيه اين است که پروردگار متعال، در کمي

 اند ـ بازپرسی می دارد و بر کارهاشان آگاه است و آنها را در گذرگاهی که ناگزير از آنند ـ براساس اعمالی که انجام داده

 دهد.  کند و پاداش و کيفر می
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 فرمايد:  چنین مي  )عليه السالم(در اين باره امام امیرالمؤمنین

هرگز او را رها نخواهد كرد، و بر گذرگاهش ـ بسان گرچه خدا ظالم را مهلت دهد، ولي »

 (1۲)«استخوان كه راه گلو را بگیرد و نگذارد آب دهاني فرو دهد ـ در كمین است.

 

 آیه ی دوم 

طلبد و در سير به سوی  کند که عبادتش برای خداست و از او ياری می در سوره حمد، پس از آنکه بنده اذعان می

 خواند:  خواهد، می از خدا مدد میکمال، سعادت و رستگاری، 

 (12)؛« میاهْدَِنا الصَِّراطَ الُْمْستَقِ »

 «پروردگارا، ما را به راه راست هدايت كن.»

 

 «میاهِْدنَا الصَِّراطَ الُْمْستَقِ » در مورد آيه )عليه السالم(کند که علی بن ابيطالب روايت می «معاني األخبار»شيخ صدوق در 

 فرمود: 

 مستقیم، دو صراط است: راهي در دنیا و راهي در آخرت.راه و صراط »

اي است كه از افراط و تفريط به دور باشد و پايدار  و اما راه راست در دنیا، همان شیوه

 (12)«بماند و به هیچ باطلي نگرايد.

و يا و اما صراط در آخرت، همان راه راست مؤمنان به سوی بهشت است. مؤمنان از مسير بهشت، به سمت آتش 

 غيرآتش عدول نخواهند کرد.

 

 ی سوم  آیه

 خوانيم: در سوره حِجر می

 (1۵)؛«نيوَ إِنَّ جَهَنَّمَ َلمَوْعِدُهُمْ أْجمَعِ»

 « ي آنان دوزخ است. و قطعاً وعدگاه همه»
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 فرمود:  «نیهُمْ أجْمَعِ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُ»درباره آيه:  )عليه السالم(در تفسير قمی از ابوجارود روايت شده که ابوجعفر

  (16)؛« الصِّراط يفَوُقُوفهم عل»

 «بازداشت ايشان بر صراط است.»

 

 ی چهارم آیه

 فرمايد:  ي مريم مي خداي متعال در سوره

ِإالَّ َو  َو ِإن مِّنکمُ  ...*  ایًَّن ُثمَّ َلنُحِْضرَنَُّهمْ حَْولَ َجهَنَّمَ ِجثِ یاطِیَ فَوَ رَبِّكَ لََنحُْشرَنَُّهمْ وَ الشَّ »

 ( 17)؛«ایًّهَا جِثِ ینَ فِ یَن اتََّقواْ وَ نَذَُر الظَّاِلمِ يالَّذِ  يُثمَّ ُننَجِّ * ا یًّ رَبَِّك حَْتًما مَّقْضِ  يَاِردَُها كاََن َعل

به پروردگارت سوگند كه آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت، آنگاه آنان را در اطراف جهنم »

ـ حالیکه به زانو درآ ـ  حتماً حاضر خواهیم كرد... هیچ يك از شما نیست مگر اينکه در آن  مده انددر 

 « )جهنّم( وارد شويد، اين حکمِ حتمي و امضاء شده ي پروردگارت مي باشد.

 

گذاريم در دوزخ به زانو در آيند )و توان رهايی و نجات  دهيم و ظالمان را وا می در اين هنگام، اهل تقوا را نجات می

 ست بدهند(. را از د

اشراف « ورود در جهنم»اين آيات نيز به نحوی اشاره به صراط دارد؛ زيرا ظاهر برخی روايات اين است که مراد از 

  (28)و عبور از آن است.

 

 فرمايد: عالمه طباطبايي مي

بدانکه ظاهر برخي روايات پیشین اين است كه ورود مردم در آتش، عبور ايشان از آن »

يات صراط ـ كه پلي بر روي آتش است و نیك و بد مأمور به گذر از آن است، پس بر روا

شود. شیخ  اي كه نیکان بگذرند و فاجران در آتش افتند ـ منطبق مي گونه باشد به مي

  (19)«اين آيه را بر صراط حمل كرده است.« االعتقاد»صدوق در 
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 ی پنجم  آیه

ـ که به حض ی انسان خدای متعال درباره ا سرگرم ه باکانه در خوشی اعتنايند و در دنيا چنان بی ور خداوند متعال بیهای کوردل 

ـ می شوند و کارهای ناشايست انجام می می  فرمايد:  دهند که گويا جهان، خدايی ندارد و حساب و کتابی در کار نيست 

  (۲1)؛«فاَل اقْتَحَمَ الْعَقَبَه»

 « ر از آن نجست(.به آن گردنه در نیامد )و راهي براي رهايي و عبو»

 

 درباره اين آيه فرمود: )صلي اهلل علیه و آله و سلم(کند که پيامبر از اَنس نقل می« مناقب ابن شهرآشوب»در 

 :باالي صراط گردنه اي است كه گذشتن از آن بس دشوار است... تنها محمد و اهل بیتش»

 (۲1)«پیمايند. آن را به راحتي مي

 

 آیه ششم 

 فرمايد:  د اعمال کافران میخدای تعالی در مور

ئًا یْجِدْهُ شَيَإِذَا جَاءَهُ لَمْ  يحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّيَعَة ینَ كَفَرُوا أعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيوَ الَّذِ»

اهُ غْشَيَ يٍّجِّبَحْرٍ لُّ يأوْ كَظُلُمَاتٍ فِ*  عُ الْحِسَابِيوَ وَجَدَاهللَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَ اهللُ سَرِ

کَدْ يَدَهُ لَمْ يَمَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض إِذَا أخْرَجَ 

  (۲۲)؛«جْعَلِ اهللُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍيَرَاهَا وَ مَن لَّمْ يَ

در زمیني هموار است كه تشنه، آن را  و كساني كه كفر ورزيدند، كارهايشان چون سرابي»

آب مي پندارد. اما چون بدان رسد آن را چیزي نیابد و خدا را نزد خويش يابد و حسابش را 

تمام به او دهد و خدا به سرعت حسابرسي مي كند. يا ]كارهايشان[ مانند تاريکي هايي است 

وجي ]ديگر[ است ]و[ كه در دريايي ژرف است كه موجي آن را مي پوشاند ]و[ روي آن م

باالي آن ابري است. تاريکي هايي است كه بعضي بر روي بعضي قرار گرفته اند. هرگاه دستش 

را بیرون آورد، به زحمت آن را مي بیند، و خدا به هر كس نوري ندهد، او را هیچ نوري نخواهد 

 «بود.
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 گويد: در ذيل اين آيات مي ابوالفتوح رازی

را پرسیدند: امّت تو فرداي قیامت صراط را چگونه اهلل علیه و آله و سلم( )صليدر خبر است كه رسول»

گذراند در ظلمات قیامت؟ گفت: امّت من بر صراط به نور علي گذرند، و علي بر صراط به 

علي  نور من گذرد، و من به نور خداي تعالي گذرم، و نور امّت من از نور علي است، و نور

َو » ي تعالي، و هر كه به ما توّلا نکند او را نور نباشد، ثمّ قرء:از نور من، و نور من از خدا

 «(10).«جْعَلِ اهللُ َلهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّوريَمَن لَّمْ 

 

 فرمود: )صلي اهلل علیه و آله و سلم(روايت شده که رسول خدا «فرات كوفي» در تفسير

چه چیز بر صراط مي گذري؟ گفتم:  جبرئیل نزدم آمد و گفت: اي محمد، بشارتت دهم كه به»

آري. گفت: به نور خدا از صراط عبور مي كني و علي به نور تو از آن مي گذرد ـ و نور تو از 

پس هر كه »نور خداست ـ و امتت به نور علي از صراط مي گذرند، و نور علي از نور توست؛ 

 (۲2) «.«را خدا نوري برايش قرار ندهد، نوري از براي او نخواهد بود

 

 ی هفتم  آیه

 فرمايد:  خداوند متعال در توصيف روز قيامت می

نَا قُولُوَن رَبَّ يَ مَانِهِْم يْ هِمْ َو بِأيدِ يْنَ أیْ بَ يسْعَيَ نَ آمَنُوا مَعَُه نُورُهُمْ يَوالَّذِ  يَّاهلُل النَّبِ يخْزِيُوَْم ال يَ»

  (۲۵)؛ «رٌيءٍ قَدِ يْشَ كُلِّ  يأتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَ

در آن روز كه خدا، پیامبر و انسان هايي را كه با او ايمان آورده بودند خوار نمي كند، نورشان »

در پیشاپیش و سمت راستشان پرتو مي افکند، مي گويند: پروردگارا، نورمان را كامل كن و ما 

 «را بیامرز كه تو بر هر چیزي توانايي.
 

 درباره اين آيه آمده است که گفت:  «ابن عباس مقاتل از»در تفسير 

يعني مانند هفتاد برابر دنیا براي « نورشان ]پیش رويشان[ مي رود»اينکه خداي متعال فرمود: »

علي و فاطمه بر صراط پرتو افشاني مي كند... آنگاه اهل بیت محمد و آل او گروهي اند كه بر 

ل باد از آن عبور مي كنند، و قومي ديگر صراط چون برق جهنده مي گذرند، سپس قومي مث

بمثابه دويدن اسب، آنگاه گروهي چونان پیادگان، و سپس مردمي به صورت سینه خیز و پس از 
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آن كساني نشسته يا با زانو؛ و خدا صراط را بر مؤمنان پهن مي گرداند و بر گنهکاران باريك، 

تا اينکه به وسیله آن بر « كامل كن! گويند: پروردگارا، نورمان را»خداي متعال مي فرمايد: 

 صراط بگذريم... . 

)عليها  در سراپرده اي از زمرد سبز به همراه همسرش حضرت فاطمه )علیه السالم(پس امیرالمؤمنین

سوار بر مركبي از ياقوت سرخ ـ در حالیکه هزار حوريه او را همراهي مي كنند ـ همچون  السالم(

 (۲6)« د.برق جهنده بر صراط عبور مي كن
 

 گويد:جابر بن عبد اهلل انصاري 

مود و ن )علیه السالم(رو به علي )صلي اهلل علیه و آله و سلم(بودم، كه پیامبر )صلي اهلل علیه و آله و سلم(روزي نزد پیامبر»

 اي ندهم؟  اي ابوالحسن، آيا به تو مژدهفرمود: 

فرمود: اين جبرئیل است كه از جانب  ه و سلم()صلي اهلل علیه و آلعرض كرد: چرا، اي پیامبر خدا. پیامبر

 دهد كه به شیعیان و دوستان تو هفت ويژگي عطا كرده است:  خدا به من خبر مي

مدارا در دم مرگ، و انس به هنگام وحشت، و نور در هنگام تاريکي، و ايمني به هنگام ترس، و 

نورشان از پیشاپیش »مردم؛  عدالت در میزان، و گذشتن از صراط، و ورود به بهشت پیش از همه

 (۲7)«.« آنان، و سمت راستشان، روان است

 

 آیه هشتم

 در سوره صافات )درباره ستمگران و همتايان آنان و معبودهاشان( آمده است: 

  (۲۸)؛ «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ»

 « بازداشتشان كنید! اينان بايد ]درباره كارهاشان[ بازپرسي شوند.»
 

 که فرمود:   )صلي اهلل علیه و آله و سلم(روايت شده است از پيامبر «امالي شیخ طوسي»در 

هنگامي كه روز قیامت فرا رسد و صراط بر جهنم نصب شود، از آن عبور نکند مگر كسي »

كه با او جواز واليت علي بن ابیطالب باشد؛ و اين است معناي سخن خداي متعال كه 

 (۲9)«.« تا از ايشان بازخواست شود آنان را نگاه داريد»فرمود:
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 روایات

 معانی، تفاسير و خصوصياتی ذکر شده که قابل توجّه و تأمّل است: « صراط»در احاديث برای 

 

 روایت اول 

 (سالمعلیه ال)در روايات با عبارات گوناگون شرط عبور از صراط و يا جواز و برات عبور از آن، واليت اميرالمؤمنين علی

معرفی شده است ـ که به برخی از آنها در ذيل آيات اشاره کرديم ـ  از جمله شيخ  (علیهم السالم)امان معصومو معرفت ام

درباره  ((علیه السالم)از مُفضَّل بن عُمَر روايت کرده است که گفت از ابوعبداهلل )امام صادق «معاني األخبار» صدوق در کتاب

 پرسيدم، فرمود: « صراط»

ي معرفت خداي بزرگ است، و آن دو صراط است؛ صراطي در دنیا  صراط، طريق به سو»

وجود دارد و صراطي در آخرت مي باشد. صراطي كه در دنیاست همان امامي است كه طاعتش 

واجب است، هركه در دنیا او را بشناسد و به هدايتش اقتدا كند، از صراطي كه در آخرت پل 

 دوزخ است مي گذرد. 

 (21)«نشناسد، قدمش روي صراط آخرت بلغزد و در آتش جهنم افتد. و هر كه او را در دنیا

 روایت دوم 

 )صلی اهلل عليه و آله و سلم(روايت کرده است که گفت: رسول خدا  ((علیه السالم)از ابوجعفر )امام باقر« معانی األخبار»و نيز در 

 فرمود:

نشینیم، پس  صراط مياي علي، هنگامي كه روز قیامت فرا رسد، من و تو و جبرئیل بر »

)آزادي از دوزخ( ( 21)اي باشد كه در آن براتِ احدي )از آن( عبور نکند مگر اينکه با او نوشته

 (01)«به سبب واليت تو ثبت است.

 روایت سوم 

 که فرمود:  (علیه السالم)کند از ابوبصير، از امام صادق روايت می «امالي»شيخ صدوق در 

بندي شده اند، و صراط باريك تر از مو و تیزتر از شمشیر مردم در گذر بر صراط طبقه »

است؛ بعضي مثل برق عبور مي كنند و برخي مانند تاخت اسب و بعضي با خزيدن، و بعضي 
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قدم زنان و برخي آويزان )بر صراط( كه گاه قسمتي از آنان را آتش فرا مي گیرد و قسمتي 

 (22)«از آنان را رها مي كند.

 
 

 روایت چهارم 

 فرمود: می (صلي اهلل علیه و آله و سلم)کنند که گفت: شنيدم رسول خدا از ابوذر نقل می (علیه السالم)ام باقرام

پردازي، روز قیامت، در دو جانب صراط قرار  حقیقت صله ي رَحِم )خويشاونداري( و امانت»

آيد؛ و  دارند؛ هنگامي كه صله كننده ي رحم و امانت پرداز، بر صراط بگذرد، به بهشت در

آنگاه كه خائن امانت و قاطع رحم گذرش بر صراط افتد، هیچ عملي ـ با داشتن اين دو گناه ـ 

 (22)«او را سود نبخشد، و صراط او را در آتش سرنگون سازد.

 

  روایت پنجم

 :نقل شده که فرمود  (صلي اهلل علیه و آله و سلم)از پيامبر (علیه السالم)در تفسير منسوب به امام عسکری

خداي متعال هنگامي كه خالئق اولین و آخرين را برانگیزد، سخن گوئي از طرف »

پروردگارمان از زير عرش فرياد زند: اي گروه خالئق، چشم هاتان را ببنديد تا فاطمه، دختر 

 (2۵).« سرور زنان جهانیان بر صراط بگذرد...  6محمد

 روایت ششم

 روايت شده است که فرمود:  (صلي اهلل علیه و آله و سلم)از پيامبر  (لسالمعلیه ا)نيز در تفسير منسوب به امام عسکری 

روز قیامت، كنار صراط، مردمان زيادي ديده خواهند شد كه شمار آنان را جز خداي متعال »

نمي داند، آنها دوستداران حمزه )عموي پیامبر( اند و بسیاري از آنها از گنه كاران مي باشند، 

 ان و میان پیمودن صراط و گذر به بهشت پديد مي آيد... پس مي گويند: پس ديواري میان آن

علیه )و امیرالمـؤمنین علـي )صلي اهلل علیه و آله و سلم(اي حمزه! حالِ ما را مي بیني! حمزه به پیامبر اكرم

 مي بینید چگونه دوستانم از من ياري مي طلبند! عرض مي كند:  السالم(

 مي فرمايد:  )علیه السالم(به امیرالمؤمنین  و آله و سلم()صلي اهلل علیه رسول اهلل
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)علیه يا علي! عمويت را در ياري دوستانش و نجاتشان از آتش كمك نما. امیرالمؤمنین علي

نیزه اي را كه جناب حمزه با آن با دشمنان خدا در دنیا مي جنگید مي آورد و به دست   السالم(

و عموي برادرِ رسول اهلل! دوزخ را  )صلي اهلل علیه و آله و سلم(مبرايشان داده مي فرمايد: اي عموي پیا

از دوستانت دفع نما با اين نیزه كه با آن در دنیا، دشمنان خدا را از دوستان خدا دفع مي كردي! 

پس حمزه نیزه را به دست مي گیرد و تَِه آن را در ديوار آتش ـ كه بین دوستانش و گذر از 

 (26).« ئل شده ـ مي نهد... صراط به سوي بهشت حا

 

  روایت هفتم

آورده   (علیهم السالم)، از پدرانشان(علیه السالم)به اسنادش از سکونی، از امام صادق «فضائل الشیعه»در کتاب  )ره(شيخ صدوق

 فرمود:  (صلي اهلل علیه و آله و سلم)است که پيامبر

  (27)« باشد. اهل بیتم ميترين شما نسبت به  پايدارترين شما بر صراط، با محبّت»

 

صلي اهلل )آمده است که پيامبر (علیهم السالم)، از پدرانشان (علیه السالم)و در همين کتاب به اسنادش از ابوحمزه ثُمالی، از ابوجعفر

 فرمود:  (علیه السالم)به علی (علیه و آله و سلم

راط قدمي از او بلغزد، چنانچه دوستي تو در قلب انسان مؤمني پايدار گردد و آنگاه بر ص»

  (2۸)« گام ديگرش استوار مي ماند تا اينکه خدا به دوستي تو او را وارد بهشت كند.

 روایت هشتم 

 فرمايد: می «نهج البالغه» در (علیه السالم)اميرالمؤمنين، علی

بدانید يقیناً گذر شما بر صراط و گذرگاه هاي پرت شونده و لغزش گاه هاي ترسناك و »

  (29)« ز خطرات پیاپي آن خواهد بود.گذشتن ا
 

 روایت نهم 

 کند که فرمود: ـ روايت می« رساله حقوق»ـ در  (علیه السالم)شيخ صدوق از امام سجّاد 
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حق پاهايت اين است كه با آنها سوي چیزي كه برايت حالل نیست نروي؛ زيرا با آنها بر »

 (21)« كني! صراط مي ايستي! بنگر تو را نلغزانند كه در آتش سقوط
 

  نتیجه گیری

آيد که در قيامت حقيقت خارجی به نام صراط  از مجموع آيات و رواياتی که بخشی از آنها ذکر گرديد به دست می

کنند و اينکه واقعيت آن غير از نفس انسان و عبور  ها از آن عبور می وجود دارد که بر روی جهنّم کشيده شده و انسان

 ( 42)کنندگان بر آن است.

 

  سخن بزرگان

اند که در احاديث آمده است و اعتقاد خويش را در اين زمينه  همان معنايی را دريافته« صراط»عالمان بزرگ شيعه نيز از 

 اند. روشن و گويا ابراز داشته
 

 شیخ صدوق 

 گويد:  می «االعتقادات»شيخ صدوق در کتاب 

پل جهنم مي باشد و گذر همه اين است كه صراط حق است و آن « صراط»اعتقاد ما درباره»

خلق برآن است... و در وجه ديگر، صراط نامي است براي حجت هاي خدا؛ پس هر كه آنان را در 

دنیا بشناسد و پیرويشان كند، خداوند جواز عبور برصراط آخرت را ـ كه پلي است بر روي 

 ( 2۲)«دوزخ ـ در قیامت به او مي دهد.

 شیخ مفید

 گويد: شيخ مفيد می

ـ راه است، به همین جهت صرا» ـ در لغت  را صراط مي نامند؛ زيرا راهي است به سوي « دين»ط 

صراط نامیده مي شود،  :ثواب؛ و بدين جهت واليت امیرالمؤمنین و ائمه از فرزندان آن حضرت

 كه فرمود:  )علیه السالم(و از همین قبیل است معناي سخن امام علي

ت يعني معرفت آن حضر« اويز الهي كه شکست بردار نیستمنم راه مستقیم خدا و منم آن دست»

و تمسك به او طريقي است به سوي خداي سبحان... و صراط )آخرت( راهي به سوي بهشت 
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و راهي به سوي دوزخ است. بنده از صراط به بهشت اشراف مي يابد و ترس هاي وحشت 

 (22)« انگیز آتش را مي بیند.
 

ات ـ که در خصوص صراط آخرت وارد شده است ـ سخنی دارد که عالمه مجلسی شيخ مفيد در توجيه يکی از رواي

 پسندد.  آن را نمی
 

 گويد:  مي شیخ

 «صراط ـ براي كافرـ باريك تر از مو و برّنده تر از شمشیر است» در خبر آمده است كه:» 

ي ممقصود اين است كه كافران به جهت شدت هول ها و چیزهاي ترسناك كه گريبان گیرشان 

شود، قدم استواري نمي توانند بردارند؛ راه رفتن آنان چونان كسي است كه بر چیزي باريك 

تر از مو و برنده تر از شمشیر قدم مي گذارد. اين مثل، به جهت سختي هايي كه كافر را در 

 (22)«عبور از صراط فرا مي گیرد، زده شده است.
 

 گويد:  در نقد اين سخن، می )ره(عالمه مجلسی

مشکل عقلي ندارد تا به ناچار « صراط باريك تر از مو تیزتر از شمشیر است»اين سخن كه »

 ( 2۵)«تأويل شود، و تأويل ظواهر فراوان ـ بي آنکه ضرورتي در كار باشد ـ جايز نیست.

 

 خواجه نصیرالدین طوسی 

 ويد:گ ار راهگشاست، او میسلطان المحققين، خواجه نصيرالدين طوسی، عبارتی دارد که در مسائل اعتقادی بسي

ها از قبیل )میزان، صراط، حساب، تطاير كتب( ]از نظر عقل[ ممکن است  و ديگر شنیدني»

 (26)«كند، پس تصديق آنها واجب است. و روايات بر ثبوت آنها داللت مي

  عالمه حلی

 نويسد: عالمه حلی در شرح کالم خواجه نصير، می

 دو قول است: « صراط»درباره » 
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گفته شده در سراي آخرت دو راه است: يکي به بهشت مي رود و خداي متعال اهل بهشت را . 1

سوي آن هدايت مي كند، و راه ديگر به دوزخ ختم مي شود كه خدا اهل آتش را سوي آن رهنمون 

به زودي خدا آنان را هدايت مي كند و »مي سازد. خداي متعال درباره بهشتیان مي فرمايد: 

و درباره  (27)«.وده مي سازد و به بهشتي كه بر آنها شناسانده واردشان مي كندخاطرشان را آس

  (2۸)« پس گناهکاران را به راه دوزخ هدايتشان كنید!»دوزخیان مي فرمايد: 

. و گفته شده در آخرت، تنها يك راه بر روي جهنم است كه همه موظف اند بر آن بگذرند... ۲

به جايگاه دوزخي اش برسد، از آن صراط سقوط مي پس هنگامي كه هر يك از جهنمیان 

 ( 29)«كند.

 

 ابن میثم بحرانی

 گويد:  ايشان می

بدان صراطي كه در قرآن كريم به آن وعده داده شده، حق است و ايمان به آن واجب )هرچند »

 مردم در حقیقتِ آن اختالف دارند(. 

قائل به معاد جسماني اند اين است ظاهر ]تعالیم[ شريعت و نظر جمهور مسلمانان و كساني كه 

 جسمي است در نهايتِ باريکي و تیزي كه آن را بر روي دوزخ كشیده اند. « صراط»كه 

صراط، راهي سوي بهشت است. هر كه ]در كارها و عبادات[ براي خدا اخالص ورزد، از آن 

از درهاي جهنم  عبور مي كند؛ و هركه خدا را فرمان نَبرَد، از يکي از دو طرفِ صراط به يکي

  (۵1) « روانه مي شود.
 

اند که در احاديث و گفتار ساير عالمان شيعه آمده است  بزرگان معاصر نيز در تعريف صراط همان معنايی را بيان کرده

 نگارد: شود: آيت اهلل سبحانی درباره حقيقت صراط می که در اينجا به عبارت دو نفر از معاصرين اشاره می

خروي، تجسُّم صراط دنیوي است و سلوِك آن همانند سلوك صراط دنیوي اينکه صراط اُ »

مي باشد، به معناي انکارِ وجود صراطي بر روي دوزخ كه هر انساني بايد از آن بگذرد، نیست، 
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بلکه مقتضاي تعبُّد به ظواهر قرآن و حديث، وجود آن صراط به معناي حقیقي خودش است، 

 ( ۵1)«هرچند ماحقیقتِ آن را درنیابیم.

 

 د:گوي مي« صراط»كه درباره معاد است در بحث « پیام قرآن»در جلد ششم كتاب   آیت الله مکارم شیرازی

آگاهي تفصیلي نسبت به حقايق مربوط به قیامت و جهان پس از مرگ )كه عالمي است برتر »

الي نسبت و باال از اين جهان( براي اهل دنیا غیرممکن است، ولي اين امر مانع از آگاهي اجم

 به آن نخواهد بود. 

آنچه از آيات و روايات اسالمي استفاده مي شود اين است كه: صراط، پلي است بر دوزخ ـ 

در مسیر بهشت ـ كه نیکان و بدان بر آن وارد مي شوند؛ نیکان به سرعت از آن مي گذرند و 

وزخ مي شوند حتي به نعمت هاي بي پايان حق مي رسند، و بَدان از آن سقوط كرده، سرازير د

از پاره اي از روايات استفاده مي شود كه سرعت عبور مردم از آن بستگي به میزان ايمان و 

 ( ۵۲)« اخالص و اعمالِ صالح آنها دارد.
 

در تعاليم وحی و فهم بزرگان دين و آشنايان به مبانی قرآنی و « صراط»توان دريافت که  با توجه به آنچه گذشت، می

ها و  شود و دارای واقعيتی خارج از نفوس انسان روشنی دارد؛ پلی است که بر روی دوزخ نهاده میحديثی، معنای 

 باشد. گذرگاه ورود به بهشت می

گذرند، مسائلی مطرح است و اينکه کيفيت آن متناسب با  هايی که از آن می هرچند در چگونگی عبور از آن و گروه

و رفتار و اعمال او در اين دنيا و بايدها و نبايدهايی که بايد در زندگی به آنها باشد، ولی اعتقادات انسان  عالم آخرت می

 پای بند باشد و کارهای خير و صوابی که بايد انجام دهد، در پيمودن صراط آخرت بسيار نقش آفرين است.

تعاليم  اند که با آوری را مطرح کرده سخنان شگفت« صراط»نگريم که بعضی از فالسفه در مسئله  با وجود اين، می

 وحيانی ناسازگار است.

 ادامه دارد..
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--------------------------- 

 پی نوشت ها:

اي استشهاد كند،  روايت كرده است كه: چون خواست به آيه)علیه السالم( از حضرت موسي بن جعفر ۲11/ ۸9عالمه مجلسي در بحاراألنوار -1

 سپس آيه را تالوت كرد. « اهلل الرحمن الرحیمأعوذ باهلل من الشیطان الرجیم، بسم »فرمود: 

 .12فجر: -۲

 . 12فجر:  -2

، تنبیها أنه ال ملجأ و ال «إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد»الرَّصَدُ: االستعداد للتّرقُّب... وقوله عَزَّوجَلَّ:».2۵۵/ 1مفردات الفاظ القرآن )راغب اصفهاني( -2

 «.ان الذي اختصّ بِالتَّرَصُّدِ مهرب... و الْمِرْصَادُ... يقال للمک

 «المِرْصاُد عند العرب الطريق... المِرصاد الموضع الذي َترصُّد النَّاس فیه..»17۸/ 2لسان العرب  -۵

 .111/ 2قاموس قرآن  -6

 «.هْلَ اْلمَعَاصِي جَزَاءَهُمَمعْنَاهُ: إِنَّ رَبَّكَ قَادِرٌ َعلَي أْن يَجْزِيَ أ.»2۲2/ 7۲و  62/ ۸؛ بحاراألنوار  729/ 11مجمع البیان  -7

 «.فاهلل ـ سبحانه ـ رقیب ُيرقُِّب أعمال عباده حَتي إذا طغوا وأكثروا الفساد أخذهم بأشدِّ العذاب. »۲۸1/ ۲1المیزان -۸

 «.بِمَظْلِمَه َعبْد الِْمرْصَاُد قَنْطََره َعلَي الصِّرَاطِ، اليَجُوزُهَا عَْبدٌ.»2۲2/ 7۲و  62/ ۸؛ بحاراألنوار 729/ 11مجمع البیان  -9

، با تفاوت در 2۸6، حديث 212/  ۸اين روايت در روضه كافي  1۲۵/ 7؛بحاراألنوار ۲2۲و ۲21؛امالي )صدوق(/ 2۲1/ ۲تفسیر قمي  -11

 برخي عبارات، نیز آمده است. 

نَ أتِيَ بِجَهَنَّمَ تُقَادُ بِألْفِ زِمَامٍ، أخَذَ بِکُلِّ زِمَامٍ مِائَة ألْفِ مَلَكٍ مِنَ الْغاِلظِ الشِّدَادِ، وَ أنَّ اهللَ ال إِلَهَ غَیْرُهُ إِذَا وَقَفَ الْخَالئِقَ وَ جَمَعَ األوَّلِینَ وَ اآلخِرِي»

 ابِ ألهْلَکَتِ الْجَمِیعَ. إِلَي الْحِسَ  لَهَا هَدَّة وَ تَحَطُّمٌ وَ زَفِیرٌ وَ شَهِیقٌ، وَ إِنَّهَا لَتَزْفِرُ الزَّفْرَة. فَلَواْل أنَّ اهللَ عَزَّوجَلَّ أخَّرَهَا

 مَلَكٍ وَ ال نَبِيٍّ إاِلَّ وَ يُنَادِي يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَ أنْتَ تَقُولُ: يَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا عُنُقٌ يُحِیطُ بِالْخَالئِقِ الْبَرِّ مِنْهُمْ وَ الْفَاجِرِ، فَمَا خَلَقَ اهللُ عَبْداً مِنْ عِبَادِهِ

 ي أمَّتِي. رَبِّ أمَّتِ

ألمَانَة وَالرَّحِمُ، وَالثَّانِیَة عَلَیْهَا الصَّالة، وَالثَّالِثَة عَلَیْهَا عَدْلُ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَیْهَا صِرَاطٌ أدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَأحَدُّ مِنَ السَّیْفِ عَلَیْهِ ثَالثُ قَنَاطِرَ: األُولَي عَلَیْهَا ا

ة فَإِنْ نَجَوْا مِنْهَا كَانَ الْمُنْتَهَي إِلَي رَبِّ یْرُهُ. فَیُکَلَّفُونَ الْمَمَرَّ عَلَیْهَا فَتَحْبِسُهُمُ الرَّحِمُ وَ األمَانَة فَإِنْ نَجَوْا مِنْهَا حَبَسَتْهُمُ الصَّالرَبِّ الْعَالَمِینَ ال إِلَهَ غَ

 : الْعَالَمِینَ ـ جَلَّ ذِكْرُهُ ـ وَ هُوَ قَوْلُ اهللِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي

 .«.وَ النَّاسُ عَلَي الصِّرَاط... ‹‹ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد››

روي عن ابن عباس في هذه اآلية قال: إن علي جسر جهنم سبع محابس يسأل العبد عند أولها عن شهادة أن ال إله إال  . 62/ ۸بحاراألنوار -11

ن جاء بها تامة جاز إلي الثالث فیسأل عن الزكاة، فإن جاء بها تامة جاز إلي الرابع فیسأل اهلل، فإن جاء بها تامة جاز إلي الثاني فیسأل عن الصالة، فإ

إلي عن الصوم، فإن جاء به تاما جاز إلي الخامس فیسأل عن الحج، فإن جاء به تاما جاز إلي السادس فیسأل عن العمرة، فإن جاء بها تامة جاز 

 يقال: انظروا، فإن كان له تطوع أكمل به أعماله فإذا فرغ انطلق به إلي الجنة . السابع فیسأل عن المظالم، فإن خرج منها وإال

وَ لَئِنْ أمْهَلَ اهلُل الظَّالِمَ فَلَْن يَفُوتَ أخْذُهُ، وَهَُو لَُه بِالْمِرْصَادِ َعلَي مَجَازِ . »۸1/ 22؛ بحاراألنوار ۲۸2/ 96نهج البالغه)فیض االسالم(، خطبه  -1۲

 مَوْضِِع الشَّجَا مِنْ طَرِيقِهِ وَ بِ

 «. مَسَاِغ رِيقِه

 . 6فاتحه:  -12



                                                                                                            431 

 

------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                                     )علیه السالم(ق سایت فصلنامه ی نورالصاد

 . 71و 69/ ۸)با اندكي تفاوت(؛ بحاراألنوار  22/ )علیه السالم( ؛ تفسیر منسوب به امام عسکري 2، حديث22معاني األخبار: -12

ي اآلِخَره؛ َو أَمَّا الصِّرَاُط الْمُسْتَقِیُم فِي الدُّنْیَا فَهُوَ مَا قَُصرَ عَِن الُْغلُوِّ َو ارْتَفََع عَنِ وَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیمُ هُوَ ِصرَاطَانِ: صِرَاطٌ فِي الدُّنْیَا وَ صِرَاطٌ فِ »

لَي الْجَنَّه الَّذِي هُوَ مُسْتَقِیمٌ، اليَْعدِلُونَ عَنِ الْجَنَّه إِ ؤِْمنِینَ إِلَيالتَّقْصِیرِ، َو اسْتَقَامَ فَلَمْ َيعْدِلْ ِإلَي شَْيءٍ مِنَ اْلبَاطِلِ. َو أَمَّا الصِّراُط في اآلَخره، فَهَُو طَرِيقُ الْمُ

 «. النَّارِ وَ الإِلَي غَیْرِالنَّاِر سِوَي الْجَنَّه

 .22حجر:  -1۵

 .276/ 1تفسیر قمي  -16

 .  7۲و  6۸مريم: -17

فرمود: أما « وَإِن مِّنکُمْ إاِلَّ وَارِدُهَا»روايت كرده است كه درباره آيه   )علیه السالم(به سند معتبر از امام صادق ۵۲/ ۲ علي بن ابراهیم قمي در تفسیر-1۸

تفسیر شده است؛ روي « دخول در آتش»به معناي « ورود»ولي در برخي ديگر از روايات، تسمع الرجل يقول وردنا ماء بني فالن و لم يدخله؟! 

)سمیّة( قال: اختلفنا في الورود. فقال قوم: اليدخلها مؤمن؛ و قال آخرون: يدخلونها أبوصالح غالب بن سلیمان، عن كثیر بن زياد، عن أبي سمینة 

)صلي اهلل علیه و هللجمیعاً، ثمّ ينجّي الّذين اتّقوا. فلقیت جابر بن عبدالّله، فسألته. فأومأ بإصبعیه إلي أذنیه و قال: و صمّتا إن لم أكن سمعت رسول ا

؛ اليبقي بَرٌّ و ال فاجر إاّل دخلها، فتکون علي المؤمن برداً و سالماً )كما كانت علي ابراهیم( حتي أن لِلنّار ـ او قال يقول الورود: الدُّخولآله و سلم( 

 لِجهنّم ـ ضجیجا مِن َبرْدِها.

؛ ۵۵/  7الزوائد  ؛ مجمع2۲9/  2؛ مسند احمد ۲29/ ۸؛ بحاراألنوار ۲۵7/ ۸؛ كنز الدقائق 2۵2و  2۵2/  2؛ نورالثقلین۸1۲/  6)مجمع البیان 

 (. ۲911، حديث ۸/ ۲كنزالعمال 

و اعلم أن ظاهر بعض الروايات السابقة أن ورود النَّاس النَّار هو جوازهم منها، فینطبق علي روايات الصراط؛ و فیها أنه .»92/ 12المیزان -19

 . «ها الفجار، و عن الصدوق في االعتقاد، أنه حمل اآلية علیهجسر ممدود علي النار يؤمر بالعبور علیها البَّر والفاجر فیجوزه األبرار و يسقط فی

 .11بلد:  -۲1

إنَّ فوَق الصراط عقبة كؤودًا...ال يقطعها في غیر مشقة إالّ ». 66/  ۸؛ بحار األنوار 666/  ۵؛ تفسیر برهان 6/ ۲مناقب آل ابي طالب  -۲1

 «.)علیهم السالم( محمد و اهل بیته

 .21و  29نور:  -۲۲

 .16۲/ 12وض الجنان ر -۲2

فقال: اُبَشُِّرك يا محمد بما تَجوُز علي  )علیه السالم( أتاني جیرئیل.»12، حديث 69/  ۸؛ بحاراألنوار 27۸، حديث ۲۸7تفسیر فرات كوفي/  -۲2

َو »ور علي، و نور علي من نورك؛ قال: تَجوُز بنور اهلل، و يجوزُ علي بنورك ـ و نورك من نور اهلل ـ و تجوز اُمّتك بن الصراط ؟ قال: قلتُ: بلي.

 «.«مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اهللُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ ُنور

 . ۸تحريم:  -۲۵

 . 67/  ۸؛بحاراألنوار 2۲۸/ ۵؛ تفسیر برهان 7/ ۲مناقب آل ابي طالب -۲6

... فَیمْضِي أهلُ بیت محمد و آله ُزْمرَه علي الّصراط مثل البرق يضِيءُ عَلَي الّصراط لعلي و فاطمه، مِثل الدّنیا سبعین مّره‹‹ نُوُرهُمْ يَسْعَي›› » 

لمؤمنین . و يجْعََله اهلل علي االخاطف، ثمَّ قومٌ مِثل الرّيح، ثُمَّ قوم مثل عَدْو الفََرس، ثم يمْضي قوم مثل المَشْي، ثم قوم مثل الَحبْو، ثم قوم مثل الزَّحْف

 حتي نَجْتازُ به علي الّصراط. ‹‹ يَقُولُوَن رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورََنا›› تعالي: عريضاً و علي الُمذنبین دقیقاً، قال اهلل

 المع.قال: فَیجوزُ أمیرالمؤمنین في هودج مِن الزُُمرّد األخضر و معه فاطمة علي نجیب من الیاقوت األحمر حولها سبعون ألف حوراء كالبرق ال
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 . 2۲9/ ۵؛ تفسیر برهان ۲97/ ۲؛ روضه الواعظین21۲/ ۲خصال صدوق -۲7

الَ: فَقَالَ: أال اُبَشُِّركَ يَا أبَااْلحَسَنِ؟ فَقَ )علیه السالم( إِْذ أْقبَلَ بِوَجْهِِه عَلَي عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ )صلي اهلل علیه و آله و سلم( كُنْتُ ذَاتَ يَوٍْم عِْندَ النَّبِيِّ » 

سَ عِنْدَ قَ عِنَْد الْمَوْتِ َو االُنْ َجبْرَئِیلُ يُخْبُِرنِي عَنِ اهللِ ـ جَلَّ َجاللُُه ـ أنَّهُ قَالَ: قَْد أعْطَي شِیعََتكَ َو مُحِبِّیكَ سبعَ خِصَالٍ: الرِّفْ بَلَي يَا رَسُولَ اهللِ. فَقَالَ: َهذَا

 نُوُرهُْم يَسْعي بَیَْن ››مِیزَاِن وَالْجَوَازَ عَلَي الصِّرَاِط وَ دُخُولَ الْجَنَّه َقبْلَ سَائِرِ النَّاسِ َو الْوَحْشَة وَ النُّوَر عِْندَ الظُّلَْمة وَاألمْنَ عِنَْد الْفَزَعِ وَ الْقِسْطَ عِنَْد الْ

 «.‹‹ أيْدِيهِمْ وَ بِأيْمانِهِم

 .۲2صافات:  -۲۸

صِبَ الصِّرَاطُ َعلَي جَهَنَّم، لَمْ يَجُْز عَلَیْهِ إِالَّ مَْن َمعَهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِیَاَمه َو نُ. »67/  ۸؛ بحاراألنوار 122؛ بشارة المصطفي/ ۲91امالي طوسي/-۲9

 « ‹‹.وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ››، و ذلك قوله: )علیه السالم( جوازٌ فیه كِتَابُ واَليَه عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ

 .2، حديث 66/ ۸؛ بحاراألنوار 1، حديث 2۲معاني األخبار/ -21

ا الصِّرَاُط الَّذِي فِي الدُّنْیَا فَهُوَ امإِمَامُ الْمَفُْروُض الطَّرِيُق إِلَي مَعْرَِفة اهلِل ـ َعزَّوََجلَّ ـ وَ هُمَا ِصرَاطَانِ؛ ِصرَاٌط فِي الدُّنَْیا وَ ِصرَاٌط فِي اآلخِرَة، فَأمَّ هُوَ»

الصِّرَاِط فِي  رَّ َعلَي الصِّرَاطِ الَّذِي هَُو جِْسرُ جَهَنَّمَ فِي اآلخَِره، َو مَنْ لَمْ يَْعرِفْهُ فِي الدُّنْیَا َزلَُّت قَدَمُهُ عَنِالطَّاعَة؛ مَنْ َعرَفَهُ فِي الدُّنْیَا وَ اقْتَدَي بِهُدَاُه مَ 

 « اآلخِرَة فَتَرَدَّي فِي نَارِ جَهَنَّم.

 ؛ المنجد،«ب»باشد )لغت نامه دهخدا، حرف  زادي ميبرات، از برائت گرفته شده و به معناي: سند، اجازه، نوشته عنايت شده در آ -21

 «(. برا»ماده 

 .2، حديث 66/ ۸؛ بحاراألنوار 6، حديث2۵معاني األخبار/  -2۲

 «نْ كَانَ مََعُه كِتَابٌ فِیهِ بَرَاه بِواَليَتِك.اطِ إاِلَّ مَيَا عَلِيُّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِیَاَمه، أقْعُُد أَنا وَ أنَْت وَ َجبْرَئِیلُ َعلَي الصِّرَاطِ، فَال يَجُوزُ عَلَي الصِّرَ»

 . 1، حديث 6۵و 62/ ۸؛ بحاراألنوار 9۲؛ كتاب الزهد/ ۲2۲امالي شیخ صدوق/  -22

مِثْلَ الْبَرْقِ، وَ مِنْهُْم مَْن يَمُرُّ مِثْلَ عَْدوِ الْفَرَِس وَ مِْنهُمْ  مُرُّ النَّاسُ يَُمرُّوَن عَلَي الصِّرَاطِ طَبَقَاتٍ، وَالصِّرَاطُ أدَقُّ مِنَ الشَّعِْر وَ مِنْ حَدِّ السَّیْفِ؛ فَمِنْهُْم مَْن يَ»

 «. یْئاً وَ تَتُْركُ مِْنهُ شَیْئامَنْ يَُمرُّ حَبْواً، وَ مِْنهُمْ مَنْ يَمُرُّ مَشْیاً، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ مَُتعَلِّقاً َقدْ تَأخُُذ النَّارُ مِْنهُ شَ

 .9، حديث 67/ ۸بحاراألنوار  ؛11، حديث 1۵۲/ ۲اصول كافي  -22

عْهُ فََذ إِلَي الْجَنَّة، وَإِذَا مَرَّ الْخَائِنُ ِلألمَانَة الْقَطُوعُ لِلرَّحِمِ لَمْ يَنْحَافَتَا الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِیَامَة، الرَّحِمُ وَاألمَانَة؛ فَإِذَا َمرَّ الْوَصُولُ لِلرَّحِِم الْمُؤَدِّي ِلألمَانَه نَفَ»

 «. مَعَهُمَا عَمَلٌ َو تَکَفَّأ بِهِ الصِّرَاطُ فِي النَّار

 ، 121؛ و در امالي شیخ مفید/ 1۲، حديث6۸/ ۸؛ بحاراألنوار 222/)علیه السالم( تفسیر منسوب به امام عسکري -2۵

لَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِیَامَهِ جَمَعَ اهللُ األوَّلِینَ وَاآلخِرِينَ فِي صَِعیدٍ وَاِحدٍ ُثمَّ قَا )علیه السالم( عَنْ أبِي عَبْدِاهللِ جَعْفَرِ بْنِ ُمحَمَّدٍ چنین آمده است:  6حديث 

 .الصِّرَاط... )صلي اهلل علیه و آله و سلم( أمَرَ مُنَادِياً فَنَادَي غُضُّوا أبْصَارَكُمْ وَ نَکِّسُوا رُءُوسَکُمْ حَتَّي تَجُوزَ فَاطِمَهُ ابْنَهُ مُحَمَّدٍ

ا مَعْشََر الْخاَلِئقِ ُغضُّوا أبْصَارَكُمْ لِتَجُوزَ فَاطِمَة، بِنْتُ مُحَمٍَّد إِنَّ اهللَ َتعَالَي إِذَا بَعََث الْخاَلِئقَ مِنَ األوَّلِینَ وَاآلِخرِينَ،نَادَي مُنَادِي رَبِّنَا ِمنْ تَحِْت عَرْشِهِ: يَ»

 «.طِ...ـ سَیِّدَه نِسَاءِ اْلعَالَمِینَ ـ عَلَي الصِّرَا

 .12، حديث 6۸/ ۸بحاراألنوار  ؛226/  )علیه السالم( تفسیر منسوب به امام عسکري -26

كَثِیرٌ مِنْهُمْ أصْحَابُ تَعَالَي، هُمْ كَانُوا مُحِبِّي حَمْزَة، وَإِنَّهُ لَیُرَي يَوْمَ الْقِیَامَة إِلَي جَانِبِ الصِّرَاطِ جَمٌّ كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ، ال يَعْرِفُ عَدَدَهُمْ إِالَّ اهللُ »

لِ ونَ: يَا حَمْزَه قَدْ تَرَي مَا نَحْنُ فِیهِ. فَیَقُولُ حَمْزَة لِرَسُوالذُّنُوبِ وَاآلثَامِ، فَتَحَوَّلَ حِیطَانٌ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ سُلُوكِ الصِّرَاطِ وَ الْعُبُورِ إِلَي الْجَنَّه... فَیَقُولُ

: قَدْ تَرَيَانِ أوْلِیَائِي كَیْفَ يَسْتَغِیثُونَ بِي! فَیَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اهللِ لِعَلِيٍّ وَلِيِّ )علیهما السالم(وَ لِعَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ م( )صلي اهلل علیه و آله و سلاهللِ

بِالرُّمْحِ الَّذِي كَانَ يُقَاتِلُ بِهِ حَمْزَة  )علیه السالم( أتِي عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبٍاهللِ: يَا عَلِيُّ أعِنْ عَمَّكَ عَلَي إِغَاثَه أوْلِیَائِهِ وَ اسْتِنْقَاذِهِمْ مِنَ النَّارِ. فَیَ
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بِرُمْحِكَ هَذَا )الَّذِي كُنْتَ(  ذُدِ الْجَحِیمَ عَنْ أوْلِیَائِكَ أعْدَاءَ اهللِ تَعَالَي فِي الدُّنْیَا، فَیُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ وَ يَقُولُ: يَا عَمَّ رَسُولِ اهللِ وَ عَمَّ أخِي رَسُولِ اهللِ

ه ي حِیطَانِ النَّارِ الْحَائِلَه بَیْنَ أوْلِیَائِهِ وَ بَیْنَ الْعُبُورِ إِلَي الْجَنَّتَذُودُ بِهِ عَنْ أوْلِیَاءِ اهللِ فِي الدُّنْیَا أعْدَاءَ اهللِ. فَیُنَاوِلُ حَمْزَة الرُّمْحَ بِیَدِهِ، فَیَضَعُ زُجَّهُ فِ

 .«صِّرَاط... عَلَي ال

 «.أثْبَتُُکمْ قَدَماً عََلي الصِّرَاِط، أشَدُّكُمْ حُبّاً ألهْلِ بَیْتِي» .69/ ۸؛بحاراألنوار 6فضائل الشیعه/ -27

 ثَبَتَ َلهُ َقدَمٌ حَتَّي أدْخَلَُه اهلُل بُِحبِّكَ مَا ثَبَتَ حُبُّكَ فِي َقلْبِ امِْرئٍ مُؤْمِنٍ فََزلَّْت بِهِ قَدَمُُه عَلَي الصِّرَاطِ إاِلَّ.»69/ ۸؛ بحاراألنوار 7فضائل الشیعه/ -2۸

 «.الْجَنَّة

وَاْعلَمُوا أنَّ مَجَازَكُمْ َعلَي الصِّرَاطِ وَ مَزَالِقِ دَحِْضهِ، َو أهَاوِيلِ زََللِهِ وَ تَارَاِت .»11، شماره 67/ ۸؛ بحاراألنوار ۸2نهج البالغه، ضمن خطبه  -29

 «.أهْوَالِه

 .۲1۲۲6،ضمن حديث 172/ 1۵.وسائل الشیعه 2۲12، ضمن حديث 619/ ۲ه الفقیه مَن اليحضر -21

 «. بِكَ فََترَدَّي فِي النَّارِوَحَقُّ رِْجلَیَْك أنْ التَمْشَِي بِهِمَا ِإلَي مَا ال يَحِلُّ لَكَ فَبِهِمَا تَقِفُ َعلَي الصِّرَاطِ! فَانْظُْر أْن التَِزالَّ»

 دانند خواهد آمد.  اني كه صراط را جداي از نفس انسان نميهاي آينده گفتار كس در بحث-21

 . 71/ ۸؛ بحاراألنوار 71امإعتقادات في دين امإمامیه/-2۲

لدنیا و ، فَمَن َعرَفَهم في ااعتقادُنا في الصراط أنَّه حقٌّ، و أنَّه جِسْرُ جهنّم، وأنَّ علیه ممَرّ جمیعِِِ الخلق... و الصّراطُ في وجه آخر، إسمُ حُجَج اهلل»

 «.أطاعهم، أعطاه اهلُل جوازاً َعلَي الّصراط الذي هو جسُْر جهنّم يوَم القیامة

 . 111، 11۸/ ۵موسوعه الشیخ المفید )تصحیح اعتقادات امإمامیه(  -22

لیه )عرالمؤمنین و األئمه من ذُرّيّته الصراُط ـ في اللُّغه ـ هو الطريق، فلذلك سُمّي الدين صراطاً ألنَّهُ طريٌق إلي الثواب، و له سُمّي الوالء ألمی»

 : )علیه السالم(صراطاً، و من معناه قال امیرالمؤمنینالسالم( 

يعني أنَّ معرفَتَه و التمسك به طريٌق إلي اهلل سبحانه... و هو طريقٌ إلي الجّنه و طريق « أنا صراطُ اهلل المستقیم و عُروته الوُثقي الّتي ال انفصام لها»

 «.شرف ]َيسیر[ العبد منه إلي الجنة و يَرَي منه أهوال النارإلي النار، ي

 . 111، 11۸/ ۵موسوعه الشیخ المفید )تصحیح اعتقادات امإمامیه(  -22

دة م القیامه مِن شلصراط يوَو جاءَ الخبُر بأنَّ الصراَط أدقُّ مِن الشَعَرة و أحدُّ مِن السیف علي الکافر؛ و المراد بذلك أنَّه ال يَْثبُُت لکافر قدمٌ علي ا»

 یف. ما يَلْحَقُهم مِن أهوال القیامة و مَخاوفها، فهم يَمْشُونَ علیه كالذي يَمْشي علي الشيء الّذي هو أدقُّ من الشعرة و أحدُّ من الس

 «.و هذا مثلٌ مضروب لما يَلْحَُق الکافر من الشدّة في عبوره علي الصّراط

اضطراَر في تأويلِ كونه أدَقَّ ِمنَ الّشعرة و أحدَّ من السیف، و تأويل الظواهر الکثیرة بالضرورة، غیر أقول: ال » .71ـ 71/  ۸بحاراألنوار -2۵

 «.جائز

و سائر الّسمعیات، مِنَ المیزان و الصّراطِ و الحسابِ و تطايُر الکتب، ممکنه دلَّ السّمعُ عَلَي » . 2۲۵كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد/  -26

 «.     التّصديق بها ثبوتها فیجبُ

 .6 - ۵محمد:  -27

 .۲2صافات:  -2۸

 . 2۲6 - 2۲۵كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد/   -29

 مي نويسد: ۸69مرحوم آيت اهلل سیدهاشم حسیني تهراني در كتاب نفیس توضیح المراد )تعلیقه علي شرح تجريد االعتقاد(/ 



                                                                                                            146 

 

------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                                     )علیه السالم(ق سایت فصلنامه ی نورالصاد

مقصد سیر امإنسان هو الجنّة، وامإمام المفروض الطاعة هو موصل امإنسان إلي ذلك المقصد، و  الصراط هو ما يصل به السائر إلي مقصد سیره، و

 إنَّ صراط اآلخرة جسر علي جهنّم تمثیل و تصوير األمر االُخروي في صورة األمر الدنیوي، و لیسا مثلین في الحقیقة.

لجنّة، َيْهدِي اهللُ تعالي أهلَ الجنّة الیه؛ و االخري إلي النار، يَهدي اهلُل تعالي أهلَ النار و أما الّصراط: فقد قیل: إنَّ في اآلخرة طريقین: اِحداهما إلي ا»

 و‹‹ رَاطِ الْجَحِیمِفَاهُْدوهُْم إِلَي صِ ››و قال في أهل النار: ‹‹ وَُيدْخُِلهُمُ الْجَنَّه َعرَّفَهَا لَهُمْ *سَیَهْدِيهِمْ وَيُْصلِحُ بَالَهُمْ ››إلیها. كما قال تعالي في أهل الجنّه: 

 «.طَ من ذلك الّصراطقیل: إّن هناك طريقاً واحداً علي جهنّم، يُکَلَّفُ الجمیع المرور علیه... فإذا بَلَغَ كلُّ واحد الي مُسْتََقرّه مَنَ النّار، سَقَ

   .۲21/ 11؛ نیز بنگريد به، شرح اصول كافي )مازندراني( ۲۵6/ ۲شرح نهج البالغه )ابن میثم(  -۵1

 واعلم أّن الصِّراَط المَوعُوَد بِه فِي القُرآنِ الَکريِم حَقٌّ يَجِبُ امإيماُن به و إن اختلف النّاسُ فِي حَقیقتِه. »

 م و هُو طَريقٌٌد عَلي جهنّو ظاهرُ الشَّريعة و اّلذي عَلیه جُمهورُ المُسلِمین و من أثبت المعادَ الجِسمانيّ يقتضي أنَّه جسمٌ في غاية الدّقة و الحدّة ممدو

 «.إلي الجنّة يجوزه من أخلص هلل؛ و َمن عَصاه سلَك عَن جنبتیه أحَدَ أبواب جهنّم

 . ۲7۲/ 2امإلهیات علي هدي الکتاب و السنه والعقل  -۵1

عن  حیص لکل إنسانلیس معني كون الصراط األخروي تجسماً للصراط الدنیوي أو سلوكه تمثاّلً لسلوكه إنکارُ وجوِد صراٍط فوق الجحیم، ال م»

 «.سلوكه، بل مقتضي التعبد بظواهر القرآن والحديث وجود ذلك الصراط بمعناه الحقیقي وإن لم نفهم حقیقتَه

 .191/  6پیام قرآن  -۵۲
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 اشاره:

آن دچار  هاي علمیه با در مورد فلسفه و مخالفت حوزه )علیه السالم(يکي از خوانندگان نورالصادق

ترديد و سردرگمي شده كه سؤاالت خود را توسط ايمیل به دارالصادق اصفهان ارسال و 

پاسخ سؤاالت اين عزيز را همراه با متن ايمیل  )علیه السالم(درخواست پاسخ كرده است. نورالصادق

 نمايد. ايشان تقديم خوانندگان عزيز مي

 

*** 

 سوال ارسال شده از ايمیل

mohammadaminhaddad 1271@ gmail.com 

 

 زحمت از سردرگمي و شکاكیّت و دو دلي با پاسخ استداللي و عقلي و منطقي درم بیاريد!! شك و شبهه با سالم و احترام. بي

 ه:را كه گفته شد  ها و اين منقوالت ام اين است سرورم كه برام از نگاه اعتقادي بررسي و تحلیل بفرمايید اين صحبت

طريق  توان از هاي كانت و هگل به مباحث اعتقادي ما وارد ساختند را فقط و فقط مي یکاتي كه فلسفهكه شبهات و تشک 

ترين وجه ممکن دفع و خنثي كرد و اگر اين سخن درست باشد پس چرا  فلسفه مالصدرا آن شبهات و تشکیکات را به عالي

ها مخالفت و نقد شديد علمي دارند  هاي علمیه و دانشگاه زهاي از علماء و فضالء و اساتید مباحث كالم و عقايد در حو عده

اي كه اين قسم از علماء و فضالء  مان و اگر اين نقدهاي علمي از ورود فلسفه مالصدرا به مباحث الهیات و اعتقادات ديني

اهند با تشکیکات و خو به ورود فلسفه مالصدرا به مباحث الهیات و اعتقادات دارند درست و صحیح باشد پس چطور مي

مان وارد كرده مقابله و آنان را دفع و خنثي نمايیم چون اگر خاطر  شبهات سنگین فلسفي كه فلسفه غرب به مباحث اعتقادي

بايست از نگاه و منظر و دريچه  تان باشد آنان منقوالت و آيات و روايات و احاديث را به هیچ وجه قبول نداشته و مي شريف

 ق و عقل و مباحث تحلیلي ورود كرد؟استدالل و منط

*** 
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 توان با های کانت و هگل به ما وارد شده را می آیا شبهاتی که در فلسفه

 شود؟ ی مالصدرا پاسخ داد؟ اگر آری چرا با آن مخالفت می فلسفه

 «واحد پژوهش دارالصادق اصفهان»

 
 

 رديد لطفاً دليلتان را اقامه کنيد.اين انحصار )فقط و فقط( را چگونه احراز ک اوالًپاسخ ما: 

 های بسيار بزرگی از فالسفه عکس اين مطلب را اعتقاد دارند. شخصيتثانیاً 

  گويد: ی جعفری در وصف او می ی معاصر است که عالمه از بزرگترين فالسفه ی حائری سمنانی  عالمهمثالً 

و  ها را انجام داده و محی الدين حضرت آقای عالمه ]سمنانی[ غايت تتبع و تحقيق و تدقيق »

ها و صدرالمتألهين را از مقام پرستش پايين آورده و بدون مبالغه آخرين ضربت را بر  جامی  

 مسلک وحدت موجود و وحدت وجود )قسم مخصوصش( وارد آورده، و ما چنين گمان می  

ا ن مسلک درآيد ناچار، بکنيم که اگر کسی پس از انتقادات حقيقيه معظم  له، در مقام اثبات آ

 چند عدد شعر گل و بلبل انجام خواهد داد.

س ام پ ای از اهمیت مطالب این کتاب برآمدهاینجانب که در صدد بیان شمه 
ی )تقریباً( غیر از کتب فلسفاز مطالعه چهار هزار کتاب فلسفه و عرفان غربی 

ین مبحث و عرفانی شرقی این مشی علمی و فلسفی که از معظم  له در ا
ام، منحصر دیده و بدون مبالغه گواهی به انفراد معظم  له مشاهده نموده 

 (1) «دهم. در تحقیقات این مبحث می 
 

 فرماید: میعالمه حائری سمنانی 

کشد و وحدت وجود چشم ماديين ]کمونيسم[ را روشن   اصالت وجود به وحدت وجود می

  (1)کند. می 
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 فرماید:  یم )ره(ی جعفری عالمه

... در افکار بعضی از اين دسته ترديد نخواهيم کرد... خدا عين موجودات، و موجودات عين 

 (0) يعنی در حقيقت در واقع يک موجود بيشتر نداريم.« خداست

 فرمايد: می  وحدت وجود ی و نيز درباره 

و جاده مخالف بوده، مکتب وحدت موجود، با روش انبياء و سفرای حقيقی مبدأ اعلی تقريباً د»

و به همديگر مربوط نيستند، زيرا انبياء همگی و دائماً بر خدای واحد، ماورای سنخ اين موجودات 

اند، و معبود را غير عابد تشخيص، و خالق را غير مخلوق مادی و صوری تبليغ و دعوت کرده

  (4) «اند...بيان کرده

 فرماید:  می )ره(عالمه حلی 

 (1) اند.که جهاد با آنها واجب است، فالسفه از جمله کسانی 

و در جای ديگر از کتابهای  (6)داند.هم به عنوان يک فقيه فيلسوف وحدت وجوديها را کافر و نجس می  )ره(امام خمینیو 

 (7)اسفار و فتوحات و فصوص به ورق پاره و دام ابليس تعبير می کند.

 فرماید: میو مال اسماعیل خواجویی 

سفی نظريات اشخاص است )نه وحی منزل( و برهانی آنها را اثبات نکرده است آنها قواعد فل

مفاهيمی وهمی است که به هيچ وجه نمی تواند در برابر ظواهر نصوص شرعی عرض اندام کند 

  (8)ی.مانپس کما اينکه دستور داريم، استقامت کن و پيرو هوای نفس نباش که از راه خدا باز می 

 فرماید:  میدین طوسی خواجه نصیر ال

، و های سخت بدان! که اين دو رشته از حکمت نظری ـ يعنی طبيعيات و الهيات ـ از پيچيدگی

ی وهم با عقل در فراگرفت این دو رشته، قوه اشتباهاتی بزرگ مصون نيستند، چرا؟ چون 

لسفی، و مطالب ف دهدمی چالد، و در بحث های آنها باطل خود را به صورت حق نشان می 

 (9) در طول تاريخ، هميشه مورد اختالف بوده و هست.
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 : (استاد امام خمینی)عالمه رفیعی قزوینی 

مانند مولوی و ابن عربی و مالصدرا ]باشد  وحدت شخصی وجود که مختار برخی متصوفه می

ذات ل، با صريح شرع انور مغايرت کلی داشته و مرجع آن به انکار واجب الوجود با[و پيروان آنها

  (23)و نفی مقام شامخ احديّت است.

 دکتر رضا داوری اردکانی:

  (22)ی مسلمانان نيست و ارتباطی به اسالم ندارد. ی اسالمی فلسفه فلسفه

 :)ره(عالمه محمد تقی جعفری

سخن عرفا در نهايت با سخن ماديون يکی است چرا که هر دو تنها يک موجود قبول دارند که 

 (21)گذراند. و ماديون نام آن را ماده میعرفا نام آن را خدا 

 ترکه اصفهانی : علیصائن الدین 

 (20)هاست.  ای متراکم از ظلمات و تاريکی های فيلسوفان مجموعه کتاب

 میرزا ابوالحسن جلوه: 

اول کسی که خواست مالصدرا را تخطئه نمايد و به طور مستقيم درصدد قدح بر آخوند برآمد 

داده  ن جلوه است که در مجلس درس، مآخذ اقوال آخوند را نشان میمرحوم ميرزا ابوالحس

 (24)است.

ميرزا ابوالحسن جلوه بر مبانی مالصدرا، به ويژه بر حرکت جوهری و وحدت وجود و اتحاد 

 (21)سازد...  هايی وارد می عاقل و معقول اشکال

 : (مدرس زنوزی)آقا علی حکیم 

موافق با  [کما اينکه نظر مالصدرا چنين است]کند  میاينکه نفس بدن را به اذن خدا انشاء 

 (26)روايات نيست.

 گويد: الدين ميخطاب به محي  عالء الدوله سمنانی

ونه کنی، پس چگ ی شيخ عين وجود شيخ است آيا به او غضب نمی اگر کسی بگويد فضله»

از اين مهلکه نجات دهد، پس توبه کن تا  انسان عاقل چنين هذياناتی را به خداوند نسبت می

 (27)«ی که مادييون و طبيعيون و يونانيون و شلمانيون از آن استنکاف دارند. يابی، مهلکه
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 گويد:  ي وحدت وجود ابن عربي مي و نیز درباره

در جميع ملل و نحل کسی بدين رسوائی سخن نگفته است و چون نيک بازشکافی مذهب »

  (28)«اند. ين عقيدهطبيعيه و دهريه بهتر به بسياری از ا

 ابوسلیمان سجستانی:

 (29) تواند به حقايق دست يابد. عقل بدون وحی، نمی

 شیخ الرئیس:

در توان بشر نيست از راه فلسفه، به حقايق اشياء دست يابد... ما حقيقت مبدأ اول، حقيقت عقل، 

 (13)کنيم... نفس، فلک، آتش، هوا، آب و زمين را ـ با فلسفه ـ درك نمی

د، به کن آيات قرآن می« ظواهر»در گفتارهايش نشان داده... که کوچکترين استنباطی که احياناً از  ،ریحانابو

   (12) مراتب، بر بافته های فالسفه ترجيح می دهد.

 شیخ اشراق سهروردی:

 (11)يابيم. در فلسفه، به چيزی بيشتر از تعريفات )مفاهيم( دست نمی

 شیخ  بهایی:

 ی چرکين يونانی؟! ـبتايان مـانی          بر سر سفرهتـا چـند، چـو نک

 طلبی؟! از سـؤر ارسطو، چه می           فـرمـوده نبـی« سُؤر المــؤمن»

 (10) فَضاَلت فضايل يونان است؟!          که تو را جان است« علمِ دَنی»وين 

 میرداماد:

  (14)های عميق در احاديث است.  حکمت

 میرفندرسکی:

 (11)حکماء خطا بردار است.علوم 
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 : (فرزند مالصدرا) میرزا ابراهیم شیرازی

  (16) بعکس راه و روش پدرش بود. [ميرزا ابراهيم شيرازی]راه و روش او 

 آقا بزرگ حکیم: 

فرمود: ما به آنچه در کتاب شفا آمده است  پسنديد، می ی مشاء را می با اينکه روش فلسفه

 (17)اعتقاد نداريم.

 :)ره(هلل العظمی سید محمد باقر صدرآیت ا

ای از دوگانگی که موجب تعلّق انديشه خالق و مخلوق باشد مقوّم و بدون شک اعتقاد به مرتبه

د بنابراین اعتقا ريشه و اساس اسالم است زيرا بدون آن عقيده توحيد اصالً معنايی ندارد.

 ندیشه معتقد بهای باشد که آن دوگانگی را از ابه وحدت وجود اگر به گونه

شود که فرق بين خالق و مخلوق فقط گاهی ادعا می وحدت وجود بزداید کفر است...

امری اعتباری و غير واقعی است زيرا اگر حقيقت به طور مطلق و بدون صورت در نظر گرفته 

های مختلف در نظر گرفته شود غير خداست شود خداست، و اگر به طور مقيد و دارای صورت

 (18)ن اعتقاد کفر است. ای و....

شود و هيچ کجا ديده نشده يک فيلسوف از راه فلسفه  پاسخ به شبهات مخالفين از طريق علم کالم داده میثالثاً 

 شخصی را به راه راست هدايت کرده باشد. 

رند و از ای صدرا نظرات بسيار تند منفی د ی بزرگی مثل پرفسور فالطوری و ديگران در مورد فلسفه فالسفه رابعاً

 (19)اينکه اين فلسفه را بخواهند در غرب ارائه دهند بسيار نگران و وحشت دارند.

ا و ه داده، مگر هشام بن حکم مگر قبل از مالصدرا و کتاب اسفار کسی پاسخ به شبهات منحرفين را نمی خامساً:

ها و... با افکار صدرا و ابن عربی خو  حلیی  ها فلسفه مالصدرا خوانده بودند، مگر شيخ مفيدها و عالمه فضل بن شاذان

 دادند. کردند و در حد اعلی به شبهات پاسخ می گرفته بودند که از دين پاسداری می
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ی فقهاء پاسداری و نگهبانی از دين و بيان احکام و معارف است و چون اين بزرگواران کارشناسان  وظيفه سادساً:

ر معارف مخصوصاً در توحيد مخالف عقل و از وهميات است و با مبانی وحيانی دين هستند نظريات بشری را که غالباً د

 تباين دارد بايد صحت و سقمش را آنها تشخيص دهند همين و بس حال پاسخ کانت و هگل و... را بدهند يا ندهند.

د برطرف تواني ات نمیشما هم انحرافات را با انحراف، توان شست مضافاً بر اینکه به قول عوام خون را با خون که نمی

 کنيد.

لی، خواجه ی ح کنند مثل عالمه های بزرگ شيعه که با فلسفه صدرا و يونانيات و ارسطوئيات مبارزه می پس شخصيت

ی دراکه و عقل و خرد  نصير و ... اين بزرگواران در هر حال بهتر از زيد و عمرو و بکرهای زمان ما بودند، هم از جهت قوه

 ی از جهت ايمان و اخالص و دلسوزی برای دين و غالباً برخالف پيروان فلسفه و عرفان امروز، شائبهو انديشه و هم 

 توجه به مقام و موقعيت و بدست آوردن مال و منال و مريد و مريد بازی و... در آنها وجود نداشت. 

د نان بخورند خواهن ياری از آنها میکنند بنابر اعتراف بس مطمئن باشيد کسانی که اين چنين افراطی از فلسفه دفاع می

 دن میشوند و آنها را از نان خور ها برکنار می و زندگی کنند اگر کوچکترين مخالفتی بنمايند از کار، بخصوص از دانشگاه

 به جهت اينکه در اظهار نظرها خودشان و زندگيشان موضوعيت دارد نه قرآن و عترت. (03)اندازند

 

 «نقوالت را قبول ندارند، بايد از منظر منطق و عقل وارد شد.آنان م» و اینکه گفتید:

 
 گوئیم: پاسخ می

 توانيد از منظر کالم با آنها وارد شويد. شما میاوالً: 

 دانيد ما برای شما بسيار بسيار متأسفيم. اگر شما آيات و روايات را عاری از منطق و عقل می ثانیاً:

 ما با صاحبان اديان ديگر خالی از منطق و عقل بود؟  )عليهم السالم(مناظرات ائمه معصومين

 اگر چنين بود پس چرا تاريخ مخالفين را محکوم اعالم کرده است.

ل ی مجلسی با شرح فاض حال اگر شما واقعاً طالب حق و حقيقت هستيد ما در اينجا از کتاب مستطاب اعتقادات عالمه

ای کوتاه به کيفيت بهره برداری از مطالب فلسفی در مقابله با منکران حق  گرانمايه آيت اهلل سيد قاسم علی احمدی، اشاره
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دقت  پرستی را کنار بگذاريد و به اين مطالب نماييم. مطمئن هستيم اگر چند لحظه شخصيت تعالی و ابطال سخنان آنان می

 اه با اندکی ايمان به مبدأ و معاد وکنيد پاسخ علمی و عقلی و استداللی خود را دريافت خواهيد کرد و اگر اين دريافت همر

 نصوص دينی باشد هرگز حاضر نخواهيد شد ديگر حتی نام مالصدرا و پيروانش را هم بر زبان جاری کنيد.

 

 واگذار نشده است مردماصول عقائد به عقول 

 فرمايد:  ی مجلسی می مرحوم عالمه

  (21)یتحیّرون في مراتع الجهاالت. و معاذ اهلل أن يتّکل الناس إلي عقولهم في أصول العقائد، ف

هايش اعتماد و تکیه و  پناه بر خدا كه مردم در اصول و پايه و اساس اعتقادات خود به عقل

اكتفا كنند كه در آن صورت، در )صحرا و( علفزارهاي جهالت، سرگردان و حیران بمانند و 

 (2۲))همانند چهارپايان در وادي گمراهي( بچرند. 

 د: فرماي شارح مي

 مدركات عقل دو نوع است. ی اول: فایده

 هاي عقل دو گونه است: مدركات و دريافت

باشد. برای اثبات  ی عقالء می فهمد و مورد قبول همه که عقل به وضوح و روشنی آنها را می . مطالب بدیهی9

نند. اين مسائل، ک آنها را تصديق میهای پيچيده نيست و با توجه و التفات پيدا کردن، همه  اينگونه مطالب، نياز به استدالل

ی اجتماع دو ضدّ و دو نقيض،  محدود و انگشت شمار است، مانند: استحاله وجود معلول بدون وجود علّت، استحاله

ای بر علم و  دار بودن مجموعه تر بودن محيط از محاط، و داللت نظم مداوم و هدف ی دور و تسلسل، بزرگ استحاله

ی عقل، و تغيير ناپذير است. وحی هم با همين مطالبِ روشن عقالنی،  اين مسائل از مدرکات اوّليّه شعور ناظم آن و... .

های روشن عقالنی و نيز آنچه بر اساس اين حقايق روشن، ثابت شود و به  شود و متّکی به آن است. اين درك ثابت می

 آن متّکی باشد مورد قبول همه عقالء است.
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ظاهر وحی و مطالبی که به وحی منتسب است با مستقالت و مدرکات اوّليه و قطعيّه عقل  بر اين اساس، هر کجا که

 (00)مخالف باشد، پذيرفتنی نيست.

البتّه در صورتی که سند و صدور آن قطعی باشد، بايد ظاهر وحی را توجيه و تأويل کرد. روشن است چنين چيزی در 

خود وحی به بهترين صورت آن را توجيه نموده و حقيقت را روشن  مدارك وحيانی نيست مگر آنکه قبل از هر توجيهی،

 (01).«نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِی»و:  (04)«إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ»ی  ی شريفه کرده است، از قبيل آيه

 

 از همين رو است که در آنها اختالف پيدا می. مطالب نظری و غیر بدیهی که نیاز به استدالل دارد. 2

مسائل فلسفی، بعضی از آنها همان قواعد قطعيّه عقلی است که در فطرت عموم عقال وجود دارد و تمام افراد  شود. حال

های قراردادی آن مسائل آشنايی نداشته باشند، مثل:  برند، اگرچه به اصطالحات و عنوان جوامع مختلف از آن بهره می

 ی دور و تسلسل، و ... . نقيض، استحالهی اجتماع دو ضدّ و دو  احتياج معلول به علّت،  استحاله

امّا بعضی از مسائل فلسفی، نظری و غيربديهی و اختالفی است از قبيل: اصالت وجود يا ماهيّت، وحدت وجود يا تباين 

 ي الواحد ال يصدر منه إال الواحد و انطباق آن بر ذات ربوبي، قاعده قاعدهوجودات، وحدت تشکيکی يا اطالقی وجود، 

 ی حرکت در جوهر، هيوال و مسئله ي الشيء ما لم يجب لم يوجد، الحقیقة كل األشیاء و لیس بشيء منها، قاعدهي بسیط 

 صورت، و حدوث و قدم ... .

یرد، گ آن مسائل و قواعدی که در پاسخ منکران حق تعالی و ابطال سخنان آنان مورد استفاده قرار می
ی علوم، میزان و  باشد و در همه مورد قبول همه می همان بخش اوّل است که مسائل قطعی و بدیهی و

شود و در فلسفه نیز مطرح شده  مقیاس صحّت و سقم است. این مسائل از قرآن و حدیث هم استفاده می
است و منحصر به فلسفه نیست که بدون دانستن آن، در باب اثبات عقاید و ردّ منکران، ناتوان و درمانده 

 ( 26)ه عقال است و اختالفی هم در آنها نیست.باشیم، بلکه مورد قبول هم

ر د )ره(باشد که از مباحث نظری و مورد اختالف است و کالم شيخ انصاری آنچه مورد بحث و نظر است، قسم دوّم می

 فرمايد:  رسائل به اين قسم نظر دارد. وی می
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بأصول الدين؛  و أوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلیّة النظريّة مإدراك ما يتعلّق

فإنّه تعريض للهالك الدائم و العذاب الخالد، و قد أشیر إلي ذلك عند النهي عن الخوض في 

   (27)مسئله القضاء و القدر؛

تر از دنبال نکردن استدالالت عقلي در باب احکام فرعي، دنبال نکردن مطالب عقلي  واجب

صول دين است؛ زيرا دنبال كردن نظري ـ نه بديهي ـ است براي رسیدن به آنچه مربوط به ا

اين روش، سبب قرار گرفتن در معرض هالكت دايمي و عذاب همیشگي است و در نهي از 

 ي قضا و قدر به همین مطلب اشاره شده است. فرو رفتن و خرد شدن در مسأله

و اصولی آن هم در شود که اختالفات اساسی  اگر به کلمات فالسفه، چه اشراقی و چه مشائی، مراجعه شود، ظاهر می

حدّ تضاد در اکثر مسائل مهم  ميان آنها وجود دارد. اين خود دليلی است بر اينکه شعاع روشنگر عقل، محدود و بسياری 

 از مسائل مهمّ از پوشش آن خارج است.

ل: اصالة ثتضاد مبانی و نظريات شيخ اشراق و شيخ فالسفه ابن سينا و مالصدرا و ديگر فالسفه در اکثر مسائل مهم، م

الوجود، تشکيک در وجود، وحدت وجود، بحث علم، اراده، حدوث و قدم، فاعليت حق تعالی، حرکت در جوهر، اتحاد 

کند که روش فلسفی، راهی پر خطر و ناامن و  ی روح و کيفيت حشر و معاد و ... کامالً روشن می عاقل و معقول، مسأله

ی اين راه اگر چه فقط در يک مورد در ضاللت  تضمينی ندارد و روندهپيمودن آن خطرناك است و سالمت و ايمنی آن، 

  (08)و انحراف بيفتد، هرگز معذور نيست.

در اصل بعضی از عقايد، عقل و شرع اتفاق دارند و در اصول عقايد اصلی و اساسی، مرجع و حاکْم عقل  خالصه،

راهی  (09)بسياری از مطالب و در تفاصيل مسائل اعتقادی است و قرآن مجيد هم مردم را به تعقّل دعوت کرده است؛ امّا در

له و )صلی اهلل عليه و آبرای معرفت به آنها جز رجوع به مدارك صحيح و کتاب و عترت وجود ندارد و فقط با وحی و اخبار رسول

و  ئله از مستقالت عقليه و اوّلياتقابل اثبات است. زيرا يا اصالً عقل راهی به آن ندارد، يا چون مس (عليهم السالم)و اهل بيت سلم(

 های عقلی در باب آنها، سبب قرار گرفتن در معرض ضاللت و گمراهی می بديهيات و فطريات نيست، دنبال کردن بحث

در مباحث مربوط به الهيّات از اين قبيل است. از اين ( 43)گردد، چنانکه بسياری از مباحث فلسفه و کالم و عرفان اصطالحی



                                                                                                            157 

 

------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                                     )علیه السالم(ق سایت فصلنامه ی نورالصاد

های عقلی اينگونه برای تحصيل اعتقاد، سخت نهی شده است، و مکلّف در  ار و روايات از پی جويی استداللرو، در اخب

 اشتباه و ضاللتش در اينگونه مباحث که از آن نهی شده، معذور نيست.

 

 ی دّوم فایده

 قل کافی است.در مستقالّت عقليّه و يقينيّات که عقل در آنها از استقالل روشن و بيّنی برخوردار است، ع

کنيم تا استدالالت مناسب را بياموزيم. استفاده از قرآن و احاديث  وقتی با عقل، وحی را پذيرفتيم، به وحی مراجعه می

و آموختن و تعليم يافتن و فراگرفتن نزد متخصّصان الهی است و بهترين « تعلّم من ذی علم»در معارف و عقايد به عنوان 

رين ت های استداللی که در قرآن و روايات بيان شده، بهترين و سالم باشد. استفاده از روش میروش برای استفاده و افاده 

 ترين طريقه و روش است. و معصوم

 ( 42)مخفی نماند که عقل و وحی دو حجّت پروردگارند و هرگز تضاد بين آن دو معقول نيست.

وحيانی، حکمی و درکی داشته باشد، در حاليکه در شود که عقل در مقابل مطالب  عالوه بر آن، تضاد وقتی تصوّر می

 رسد. بسياری از اينگونه مسائل، عقل حکم و درکی ندارد و به آن مسائل نمی

بلی، بعد از اثبات وحی )يعنی خداوند و نبوّت نبیّ و ...( به دليل عقل و کاشفيّت عقل از وحی، شکّی نيست در اينکه 

 و عقل، معقول نخواهد بود.وحی مرجع است و هيچ تضادّی بين وحی 

مانی اينکه بخواهی معاد جس مالّصدرا برای نارسا بودن عقل در بعضی از مسائل مثل معاد، این تشبیه را آورده است:

ها را با حس چشايی يا بويايی يا شنوايی و يا المسه درك  مانی که بخواهد رنگ را با عقلت بفهمی مانند کور مادرزادی می

 ها است. عبارتش اين است:  عين انکار وجود رنگکند و اين کار، 

و إيّاك أن تستشرف امإطاّلع علیها من غیر جهة الخبر و امإيمان بالغیب، بأن تريد أن تعلمها 

بعقلك المزخرف و دلیلك المزيّف، فتکون كاألكمه الّذي أن يعلم األلوان بذوقه أو شمّه أو 

لوجود األلوان. فکذلك الطّمع في إدراك أحوال سمعه أو لمسه، و هذا عین الجحود و امإنکار 
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اآلخرة بعلم امإستدالل و صنعة الکالم عین الجحود و امإنکار لها. فمن أراد أن يعرف القیامة 

  (2۲)بفطانته المعروفة و عقله المشهور فقد جحدها و هو ال يشعر.
 

ند که ک يگرش مراجعه کند يقين پيدا میهر کس به کلمات مالّصدرا در آن کتاب و کتب د الزم به تذکّر است که:

ربط و تفسيرهای ذوقی را باز کرده است.  خودش از کسانی است که اين کالم خودش را نقض نموده و باب تأويالت بی

 های عظيم گشته و به مقاالت عجيب و غريبی معتقد شده است. لذا در بسياری از مسلّمات وحيانی دچار لغزش

 ست متين که موافق با اخبار و مطابق با فطرت بيان نموده است. به هر حال، اين کالمی ا

دّ عقل ی عقلی نداشته باشند ـ ض هايی مانند معاد جسمانی اگر عقلی نباشند ـ يعنی دليل اثبات کننده بحث خالصه،

ال آن ند، به معاد و امثا و مسلّمات عقلی هم نيستند و ما به جهت اينکه خداوند تعالی و انبياء و اوصيائش آن را بيان نموده

 : )ره(شويم. به قول خواجه نصيرالدّين طوسی معتقد می

   ( 22)؛«و الضّرورة قاضیة بثبوت الجسماني من دين النّبيِ مع إمکانه»

وجود معاد جسماني ممکن است و عقل با آن تضادي ندارد. از طرف ديگر، دين هم آن را »

 « اثبات نموده است.

م ی عقلی ه ی عقلی هم برای آن نبود ـ اگر چه دليل اثبات کننده امکان داشت و استحاله پس وقتی معاد جسمانی

  (44)کند. ی نقلی برای اثبات و اعتقاد به آن کفايت می نداشته باشد ـ ادلّه

ستی پر های شخصی و شخصيت که صرف نظر از حب و بغض کنیم  در هر حال ای برادر عزیز به شما سفارش می

 رويد. بی که بيان شد به دقت فکر کنيد انشاءاهلل از سردرگمی بيرون میدر اين مطال

 د نمونهی فعلی مخالفند که چن ضمن اينکه بسياری از عرفا و فيلسوفان بزرگ و معروف نيز به شدت با همين فلسفه

 جعه نماييد.ی نورالصادق يا سايت دارالصادق مرا اش را ذکر کرديم. اگر بيشتر طالب مطالب هستيد به فصلنامه

 والسالم
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--------------------- 

 پی نوشت ها:

 . ۵1/  9نورالصادق  -1

 .۲2۸/ ۲حکمت بوعلي -۲

 .7۲مبدأ أعلي/  -2

 .72مبدأ اعلي/  -2

 .21/ 9تذكرة الفقهاء  -۵

 .16۵/ ۲1ي امام خمیني  صحیفه -6

 199ي   عروة الوثقي، بحث نجاسات، مسأله -7

 ي سید جالل آشتیاني. گردآورنده ۲12/ 2الهي ايران  منتخباتي از آثار حکماي-۸

 .129الهیات الهي و الهیات بشري)نظرها( / -9

 .2۲و  21ي رسائل و مقاالت فلسفي / مجموعه-11

 .۲۸۵فلسفه چیست؟ /-11

 .7۲مبدأ أعلي/ -1۲

 .11تهمیدالقواعد /-12

 .6۸مقدمه شواهد الربوبیّه /  -12

 ۲21و  ۲29/ 92ي حوزه   مجله-1۵

 .112سبیل الرشاد / -16

 .۵۵/ ۸ـ روضات الجنات  2۸9و  2۸۸نفحات االنس جامي/-17

 .2۸۲ـ  2۸2نفحات االنس/ -1۸

 .67الهیات الهي و الهیات بشري )نظرها( / -19

 .۸7الهیات الهي و الهیات بشري )نظرها( / -۲1

 .79« /ي والدت او ي ابوريحان بمناسبت هزاره هاي درباره يبررس»، شهید مطهري، مجله 11۸الهیات الهي و الهیات بشري )نظرها( /  -۲1

 1۲7الهیات الهي و الهیات بشري )نظرها( /  -۲۲

 ي سعید نفیسي كلیّات آثار و اشعار شیخ بهايي با مقدمه؛ ۲69الهیات الهي و الهیات بشري )نظرها( /  -۲2

 .12۲قبسات /  -۲2

 .2۲7الهیات الهي و الهیات بشري )نظرها( / -۲۵
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 .۲16هدية االحباب /-۲6

 .۵۸7الهیات االهي و الهیات بشري )نظرها(/  -۲7

 شرح عروة الوثقي. -۲۸

 (.۲مقاله رابطه دين و فلسفه) ۸ي نورالصادق /  فصلنامه -۲9

 بعضي از مدارك اين اختناق فکري در مراكز مخصوصاً فرهنگي كشور در آرشیو مؤسسه دارالصادق موجود است. -21

 ه: الحیوانات، بدل: الجهاالتفي نسخ-21

انند، و بر آن اعتقاد و دينشان را بنا نهادند ـ مثل: قاعده بسیط الحقیقة كلّ االشیاء، د اند و آن را عقلي مي   قواعدي كه فالسفه و عرفا بافته -2۲

ع جز موهومات و متخیّالت چیزي نیست، و جز تحیّر الواحد ال يصدر منه اال الواحد، اتحاد عاقل و معقول، وحدت وجود، و قدم عالم و ... ـ در واق

 اي ندارد. و سردرگمي و انحراف و ضاللت از طريق حق و صواب، نتیجه

 اگر سند آن درست نباشد و توجیه روشني هم براي آن نباشد، در اين صورت پذيرفتني نخواهد بود. -22

 .۲2قیامت: -22

 .۲9حجر: -2۵

ي    كنند. و در آيه   است، يعني: به رحمت پروردگارشان نظر مي« إلي رحمة ربّها ناظره»ي اوّل،    از آيهدر مدارك وحیاني آمده كه مقصود 

و معناي « در او از روح خودم دمیدم»ي ظاهر آيه اين است:  ي تشريفي است. ترجمه دوّم مقصود از اضافه كردن خداوند روح را به خودش، اضافه

خداوند چیزي است كه روح دارد و از او جدا شده و ... و اين خالف مسلّمات عقل و نقل است. لذا وقتي به مدارك  ظاهر آيه اين خواهد شد كه:

كنند، يعني: روح شريفي كه مخلوق    ي تشريفي معنا مي   اضافه« روحي»ي روح به خدا را در    بینیم اضافه   كنیم، مي   وحیاني مراجعه مي

وق، ن. ك: توحید شیخ صد«. بیتي»كعبه را به جهت شرافت و عظمتش به خودش اضافه كرده و نسبت داده و فرموده است: ويژه من است، چنانکه 

 مراجعه شود.« 116ـ  11۵وجود العالم بعد العدم/ »براي آگاهي بیشتر به  .166« / نفخت فیه من روحي»باب معني قوله عزّوجلّ:  ۲7باب 

 يابد.   لّط به همین مطالب قطعي، نهج البالغه و ديگر كتب حديث، روشني و وضوح ميبا توجه به اين قواعد و تس -26

 .12فرائد االصول بحث القطع/  -27

رداري از عقل و ب   نبايد اختالف بین فالسفه را با اختالف بین فقهاء قیاس كرد و آن را دلیل بر درستي روش فلسفي دانست؛ زيرا طريق بهره-2۸

 معارف و عقايد بین فقهاء و فالسفه متفاوت است. شرع و رسیدن به

ن، ايچون: تکلیف فقهاء مراجعه به كتاب و سنت است و در اشتباهشان در استنباط از اين دو معذورند: زيرا غیر از اين راهي ندارند. عالوه بر 

 كنند.   آنها در مسائل فقهي مورد اختالف، ادعا جزم و كشف واقع نمي

كه از راهي كه مأمور بودند، نرفتند و از بیراهه رفتند، چرا كه آنها ـ با وجود اينکه مسائل از مستقالت عقلیّه نبود ـ تکیه بر به خالف فالسفه 

 عقول ناقصشان كردند و با اعتماد به آن، از بسیاري از مدارك شرعي، دست برداشتند؛ با اين حال چگونه معذور باشند؟ 
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يد و اصول معارف است، بايد راهشان يقیني باشد و با احتمال خالف واقع ـ و لو يك در هزار هم باشد ـ بايد از از آنجا كه بحث فالسفه در عقا

 آن اعتقاد صرف نظر كنند و بما هو الواقع )واقع را همانطوري كه هست( معتقد گردند.

ن گیرد و در حّد تضاد است، نشا ئل فلسفي را در بر مياي وسیع از نفي و اثبات كه بیشتر مسا   اختالفات آشکار و بسیار روشن در محدوده

ي ناامني و خطر اين مسیر است، بلکه گواه است بر اينکه اقوال آنها مستند به مدرك و اصل صحیحي كه منتهي به خدا و رسول گردد،  دهنده

 ند، اختالفي نیست. ا هاي الهي   در اصول دين كه مبیّن آن، انبیاء و حجّت باشد. نمي

رسد، نوعاً از قبیل زياده و نقصان است ـ به حسب اختالف حال  تر به نظر مي   اختالفي هم كه در معارف و عقايدِ سطح باال با معارف سطح پايین

 سامع ـ نه از قبیل تناقض و تضاد. بنابراين، بايد بین مفاد روايات، جمع كرد.

نشر، عرض اعمال و مسائل زيادي از اين قبیل، كه تنها مرجع مصون از اشتباه در آنها مثل تفصیل میزان، ثواب، جزا، صراط، كیفیت حشر و  -29

 قرآن و عترت است.

 در حقیقت، عرفان اصطالحي همان تصوّف خالص است.-21

ا معنا آن ظواهر ربلي، اگر بعضي از ظواهر نقلي يا داليل قطعي عقلي به ظاهر، تنافي داشته باشند قبل از همه و بهتر از هر كس خود وحي  -21

 كرده است چنانکه بیان شد.

 .1۵1/ ۵،جلد 2۸ي    ي ياسین ذيل آيه   تفسیر القرآن الکريم،سوره -2۲

 .221كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد، المقصد السّادس، المسألة الرّابعة في وجوب المعاد الجسماني/  -22

ده درك ي نهم )محدو ي كتاب، فايده ايم. براي تفصیل اين بحث به بخش خاتمه یز استفاده كردهدر اين دو فايده از بیانات بعضي از اعالم ن -22

 عقل( مراجعه نمايید.
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 آشنایی با شخصیت ها

 استاد یاسر فالحی
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 عالمه مجلسی سالک سترگ آفاق تحقیق

 «استاد ياسر فالحي»

 

من العار لوجئته لرأيت الناس  في رجل يا سائلي عنه لمّا جئت تسئله اال هو الرّجل العاري »

 «و الدهر في ساعه و األرض في دار.

اي فردي كه از من جوياي حال او هستي، بدانکه او مرديست كه از هرگونه نقص و عیب 

مبّراست. اگر او را ببیني، خواهي ديد كه وجود همه مردم در يك فرد جمع است و روزگار 

      خانه قرار گرفته است.  در يك ساعت متمركز و جهان در يك 
 )ابوالعالء معرّی در وصف سید مرتضی(

 

شان با عظمت يک امّت برابری  های بزرگی هستند که گاه عظمت در ادوار حيات و فصول زندگی يک ملّت، انسان

 محدّثی حياتشان مبيّن عيار علم و فرهنگ و ادب يک سرزمين است. بدون ترديد عالمه بزرگ و  کند و کارنامه می

 سترگ عالمه محمّد باقر مجلسی از آن نمونه است. 

شناسی و تدبير کمتر نظير دارد. مردی که بايد  ای که در جهان اسالم و عالم تشيّع، در جامعيت علمی، فهم، زمان نمونه

دومين منبع  را يعنی )عليهم السالم(عصومينی يازدهم هجری ميراث گرانقدر و پر ارج م او را مجدّدی دانست که در سده

ترين جوامع روايی، يعنی کتاب مستطاب بحاراالنوار که در طبع کنونی آن به  شناخت )عترت و سنّت( را در قالب جامع

هـ   2234تا  2377شود ساماندهی و احيا نمود و نزديک به سه دهه از عمر پر برکت خود را از  يکصد و ده جلد بالغ می

بديل صرف نمود. و البته سهم او فقط در جمع و نقل روايات نبود،  ی عظيم و بی در تأليف و پديد آوردن اين مجموعه

مود، ن بلکه اخبار را خصوصاً غوامض و غرايب و نوادر آنرا با درايت و فهم حديث شناسانه، رمزگشايی و قابل استفاده می

 ه صرفاً راوی و ناقل روايات. ی آن و غوّاص اين بحر عميق بود و ن ی احاديث و درايت کننده او براستی فهمنده
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ر گردد، شرح ايشان ب نمی «دايرة المعارف بحاراالنوار»فعاليت علمی اين دانشی مرد تاريخ اسالم محدود به تأليف 

به زبان عربی و شرح ديگر ايشان بر تهذيب شيخ الطايفه با  «مرآة العقول»کافی شريف در بيست و هفت جلد با عنوان 

که خصوصاً در نقش رجالی برجسته و سند شناسی زبردست ظهور نموده است از آثار ديگر اين  «ارمالذ االخی»عنوان 

عالمه ذوالفنون است. همچنان که حفظ و تدوين و تبويب و ساماندهی احاديث در قالب جوامع روايی در قرون اوليه 

 ی محمدين ثالث اوائل يعنی: اسالمی بر عهده

 کافی شريفـ محمد بن يعقوب کلينی صاحب 2

 ـ ابوجعفر محمدبن علی بن حسين بن موسی بن بابويه قمی )شيخ صدوق( مؤلف من ال يحضره الفقيه.1

 ـ ابوجعفر محمدبن حسن بن علی طوسی )شيخ الطايفه( صاحب تهذيب و استبصار بوده است.0

احاديث ايشان )عليهم گيری از اندراس علوم ائمّه اطهار و جلوگيری از محو و محق  جمع آوری و تأليف و پيش 

صلوات ا... اجمعين( در سده های بعد به دست سه نفر از فحول علمای شيعه انجام شد که به محمدين ثالث اواخر مشهور 

 گشتند يعنی:

 ـ محمدبن مرتضی بن محمود کاشانی معروف به فيض صاحب وافی.2 

 ائل الشيعه .ـ ابوجعفر محمدبن حسن بن علی عاملی معروف به شيخ حُرّ مؤلف وس1 

« نواربحاراأل»ـ عالمه محمدبن محمد بن علی مجلسی )محمد باقر بن محمد تقی بن مقصود علی( مؤلّف کتاب عظيم 0

، کار اند که بايد صرف نظر از  اينکه دو کتاب وافی و وسائل با مقصد علمی خاص و کاربردی مشخّص نگاشته شده

)رضوان ا.. تعالي و ديگر هم  عصرانش يعنی فيض کاشانی و حرّ عاملیمجلسی بزرگ را در اهتمام به امر احاديث از د

ک دوره های او در عقايد مثل حق اليقين که ي تر و پرابعادتر دانست که تحقيقاً چنين است. تک نگاری بسی عظيم علیهما(

ار اوست ت از ديگر آثاصول عقايد به زبان سليس، بيانی استداللی و در عين حال به زبان فاخر فارسی نگاشته شده اس

ی   ی عالی نثر فارسی در دوره ی شفق نمونه که بنابر اقرار بزرگان ادب فارسی همچون ملک الشعرا بهار و دکتر رضازاده

 صفويه است.
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حق اليقين شامل ضرورياتيست که يک مسلمان در عقايد بايد بداند، که در کمال اتقان و روانی طبع و عذوبت منطق 

های بعد در اصول عقايد توسط علمای بزرگ شيعه تأليف گرديده همه به نوعی به  هايی که در دوره کتابنگاشته شده و 

اند. مثل کتابی با همين عنوان )حق اليقين( که مرحوم عالمه سيد عبداله شبّر در عقايد تأليف  اين اثر ممتّع و نافع نظر داشته

 نموده است. 

ی اعتقادات به عربی شامل دقايق اعتقادی و جالء العيون به فارسی که  الهی مجلسی مثل رس های ديگر عالمه کتاب

است و کتابی مهم در سيره است و نيز عين الحيوة به فارسی که شرح وصايای رسول  )علیهم السالم(ی معصومين زندگينامه

ه ترين و پاکيزه ترين آثار در نوع خود به ا بوذر غفاری است و محتوايی اخالقی دارد، از زبد )صلي اهلل علیه و آله و سلم(اکرم

 هستند. 

ی بارز عظمت اين دانشمند و محدّث بزرگ و اين فقيه و اصولی سترگ به اهتمام فوق العاده ايشان به  گرچه وجهه

گويا خلقت او برای اين خدمت دينی بوده »حفظ وصيانت از قرآن و احاديث است، آنچنانکه به قول مؤلف ريحانة االدب 

خواهد،  ( نمیالم()علیهم السو البته اگر بزرگی را بتوان به وصف بزرگی ستود، دليلی بهتر از اين )حفظ مواريث اهل بيت« است

ته ی معقول يعنی فلسفه و کالم نيز تبحّر داش ی مجلسی نشان از آن دارد که وی در زمينه وليکن بايد گفت جامعيت عالمه

ای به وسعت تمام علوم اسالمی مصطلح يعنی: فقه، اصول، حديث،  منطقهی دانش او  ی پژوهش و دايره است و حوزه

ی  هی مجلسی صاحب رسال گرفته است. در فقه عالمه تفسير، تاريخ، کالم، فلسفه و علوم ادبی و بالغی را در بر می

هی حاذق و د فقيبوده است و خو« حديقة  المتقين»ی فقهی پدر بزرگوارش با عنوان  استفتائات و نيز حاشيه بر رساله

 ای نيز تأليف نموده است.  نموده و بر آن حاشيه ی حلّی را تدريس می زبردست بوده، چنانچه کتاب قواعد عالمه

او که  ی تأليفات ايشان است. کتاب پاسخ به استفتائات همچنين تعليقات بر کتب فقهی مانند فقرات شرح لمعه در زمره

 دارد که پاسخ به استفتائات مقلّدين از قول ايشان در آن درج شده است.  از آن سخن رفت عنوان نظم اللئالی را

 توان های اصولی او پراکنده گاه در بحار گاه در مرآة العقول و گاه در مالذ األخيار آمده است. آنگونه که می ديدگاه

ريميه ی حکميه تح ی شبهه سألهگری مبرّا دانست، ديدگاه او در م به ضرس قاطع وی را فقيهی اصولی ناميد و از اخباری

و نيز اعتقاد راسخ او به اصل برائت و هم آنچه در مرآة العقول مبنی بر واجب کفايی دانستن اجتهاد و واجب عينی دانستن 
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دهد و نيز حجت دانستن ظواهر قرآن کريم  تقليد غيرمجتهدين از مجتهدين آورده است و تعريفی که از اجتهاد ارائه می

 ی علمای اصولی است.  ن معناست که وی در جرگههمه گواه اي

ی مشّا متبحّر و وارد بوده، آنچنانکه در جلد  و اما در معقول بهترين شاگرد آقاحسين خوانساری بوده و در فلسفه

 گويد:  نخست بحاراالنوار می

 «ی کافی بردم. بر اين علوم حريص بودم و از آن بهره»

و علوم عقلی از مطاوی کتاب السّماء و العالم بحار خصوصًا در بحث حدوث  ضمن آنکه ورود تخصّصی او به معقول

 عالم و نيز مباحث عقل شناسی و نفس شناسی در بحاراألنوار و ساير آثار ايشان بخوبی هويداست. 

د به ری نقلی و سمعی بيانی منطقی و متکّی به استدالالت متين دا در طرح مباحث کالمی هم عالوه بر توجّه به ادلّه

 ی عنوان مثال در بحاراالنوار در مباحث توحيدی ابتدا شش برهان عقلی بر وحدت صانع اقامه نموده و سپس وارد ادلّه

شود. آنچنانکه در حق اليقين نيز بيانی استداللی دارد. در عين اعتقاد راسخ به منابع شناخت يعنی قرآن و سنت  سمعی می

 دو نکته را مطمح نظر دارد:

ی عقل نظری و استنتاجات عقلی که بر مقدّمات روشن  به عقل بديهی اعم از مستقالت عقليه و بديهيات اوليه اول آنکه

 شود. ی نقلی با بديهيّات عقلی هيچگاه متعارض نمی استوار گشته معتقد است و ديگر آنکه معتقد است ادلّه

داند که  داند و آن را از علومی می الزم میعالمه علم کالم را به قدری که اصول خمسه به استدالل دانسته شود 

 موقوف عليه استدالل و استنباط است. 

 ی مجلسی در دو بعد فردی و اجتماعی وجه ديگری از شخصيّت واال و تبارنژاده حسن فاعلی و اخالق عملی عالمه

و مستحبّات و آنچه وارد ی اوست. در سلوك هرگز فراتر از مأثورات و رياضات شرعيه و دستورات شرع و انجام نوافل 

د باشد، مرزبندی جدّی دار رود و با عرفان غيرشرعی اعم از صناعی )ساختگی( و التقاطی که مشی صوفيه می شده نمی

 پردازد.  و حتی با آن به عنوان بدعت در دين به مخالفت می

های  و مذهب شيعه از ويژگی و اما در بعد اجتماعی سماحت وی در برخورد با مخالفان و حتّی معاندان دين اسالم

ها از دانشمندان و طالب گرفته تا مردم عادی،  اخالقی اوست، رواداری و خردورزی وی در برخورد با اصناف و گروه
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ا و ه در صبر و مدارا و چاره جويی و پاسخ به شبهات در رابطه با مردم و گروه  )علیهم السالم(ی ائمّه معصومين يادآور سيره

 و مذاهب گونه گون است. اديان و فرق 

قرآن و احاديث و منطق  استوار اسالم که برهانی قاطع در دست وی بوده، او را از هرگونه تحکّم و جبر در برخورد با 

 نموده آنچنانکه هم عصر او مالعبدالرزاق الهيجی گفته بود: نياز می انحرافات و اعوجاجات فکری و اعتقادی بی

 ،«برهانيستتمثيل معصوم در حکم قياس »

رد و قادر به ک مجلسی نيز از معدود کسانی بود که از اين ظرفيت برای بيان برهانی و عقلی مبانی دينی استفاده می 

 انتها بود.  بکارگيری اين ظرفيت بی

ی آن به  يافت و به احيای امر آن، و عرضه شناخت و سراپا حُسن بودن آن را در می معاريض کالم معصوم را می

وش مند، متديک و با نسق علمی همت گماشت. عالمه نسبت به اسالف خود از علمای شيعه کمال ادب و صورت ر

 نهد. در برخورد با شاگردان احترام و تواضع  علمی را دارد، خصوصًا آثار ايشان به ويژه کتب اربعه را به تمامی ارج می

ود، و به هيچ وجه در بذل علم و معرفت ممسک نبوده نيز در عين هيبت و مهابت علمی و کاريزمای شخصيّتی، مهربان ب

 و شاگردانی را تربيت نمود که هر يک از مفاخر جهان اسالم و عالم تشيّع گشتند. 

 هـ که رحلت فرمود، مهاری بود بر خودکامگی و بی 2223تا  2393حضور او در منصب شيخ االسالمی از سال 

 شی نظام سياسی و اضمحالل ديوانی در دستگاه دولتی. برنامگی پادشاه صفوی و مانعی بود از فروپا

ولی شوربختانه، عالمه مجلسی جز پنج سال اول سلطنت شاه سلطان حسين در قيد حيات نبود و پس از رحلت عالمه 

هـ  حکومت صفوی به پادشاهی سلطان حسين صفوی بيست و پنج سال تمام ادامه داشت در حاليکه از  2223در سال 

ا ه شناس، آگاه، مدبّر و مشاوری امين محروم بود و سرآخر رو به افول گرائيد و به دست افغان عالمی زماننعمت وجود 

 هـ منقرض گرديد.2201در سال 

فتاد ا آنچنانکه محقّقين و دانشمندانی چون محدّث بحرانی ذکر نموده است، اگر مجلسی زنده بود سقوط صفويه اتفاق نمی

رخنه در صفويه افتاد. امروز پس از گذشت نزديک به چهار قرن از درگذشت او، از رونق علمی و بعد از وفات او بود که 

مندان  ی تحقيق و تتبّع بسياری از عالقه ی گرانسنگ بحار، ماده آثار وی کاسته نشده بلکه تأليفات او خصوصاً موسوعه
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را مي توان دايرة المعارفي دانست كه تا  بحار باشد آنچنان که های مختلف آن می و محققّان علوم اسالمی در شاخه

 كنون كمّاً و كیفاً به جامعیت آن نگاشته نشده است.

-------------------- 
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 فرمودند: )صلی اهلل علیه و آله و سلم(پیامبر اکرم

  (( إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُ مَّتِي فَلْیُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اهلل))  

 كه علم خود را آشکار سازد.   ها در میان امتم پديدار شوند، بر عالم است هرگاه بدعت

 هر عالمي چنین نکند، لعنت خدا بر او باد.

 1/۵2كافي 

 

 

 رهبرمعظم انقالب:

ه اين يك مسأله است و مسأله ـني جامـع ي روشـن فکر اسالمي دچار همان  ي بسیار مهـمي است، يعـ

اده اي قبل به آن دام افته باليي شد، به همان دامي افتاد كه گذشتگان ما يعني متفکران اسالمي در قرن

يك روز آن نهادها، فلسفه ي نهايت آن كه بودند: دام آلودگي ذهني به نهادهاي فکري غیراسالمي 

 تفکرات كالمي و اشعري و معترلي بود، يك روز هم تفکر الحادي فالن ايدوئولوژي بود.  يونان بود،

 69هاي فرهنگي /  دغدغه
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 اشاره:

ها و طبیعت آدمي نهاده شده است و اين خود، راه و رسمي دارد  بي به قلم قضاء الهي در وجود انسانحق پژوهي و حق طل

 آورد.  كه اگر از آن تخطي شود سر به تركستان در مي

ا يُعْرَُف لَ فرمود: )علیه السالم(اندكما اينکه امیرالمؤمنین ي اين راه و رسم را براي ما بیان نموده سرلوحه )علیهم السالم(عترت طاهرين

ها ببینیم، بلکه بايد حق را بشناسیم  ي اشخاص يا شخصیت ، ما نبايد حق را در چهرهالْحَقُّ بِالرِّجَاِل اعْرِِف الَْحقَّ تَعْرِْف أَهْلَه

 آنگاه اشخاص  را با حق بسنجیم هر كس گفتار و كردارش مطابق حق بود او نیز حق است و اهل حق.

ي به معروف و ناهي از منکر و ارزش فوق العاده  ين راه و رسم و با توجه به آيات و روايات آمرهنورالصادق با توجه به ا

مسأله ارشاد و هدايت و نیز بر اساس سیاست كلي اين فصلنامه كه مبارزه علمي با انحراف و منحرفین است تا جايي كه 

الي ها را از الب ات فاسد اشخاص بخصوص شخصیتمقتضي موجود و مانع مفقود باشد تصمیم دارد كه انحرافات و اعتقاد

هاي محکم و علمي خود را ارائه دهد تا عذري براي حق  هاي آنها بیرون كشیده و پاسخ ها يا مصاحبه كتاب ها يا سخنراني

طلبان وجود نداشته باشد، لیهلك من هلك عن بیّنه و يحیي من حيّ عن بینه و همین كه انسان موفق بشود از انحرافي 

شود و اين همان  جلوگیري كند در راه روشنگري فکر مردم تالش كند به قول مقام معظم رهبري تالشش جهاد نامیده مي

باشد كه بارها رهبر معظم انقالب به آن تکیه داشتند  هاي آزاد انديشي مي سیاست تضارب آراء و افکار و تشکیل كرسي

كنیم و پاسخ آن را از بیانات  تقادات فاسد آقاي جوادي آملي اشاره ميي كوچکي از اع بر همین اساس ما در اينجا به گوشه

دهیم تا يا هادي باشیم و يا هدايت شويم كه در هر صورت ارزش  علماء و دانشمندان ديگر به خوانندگان عزيز ارائه مي

 اي دارد انشاءاهلل. فوق العاده

*** 

 مرزداران توحید یا شرک و بت پرستی

 

 آقای جوادی آملی:

 حضرت ابراهیم بودند!!  سقراط و ارسطو موحد و شاگرد

ارسطو و سقراط و ... همه از شاگردان حضرت  تاريخ مدرن خاورمیانه نشان مي دهد

ها فکر ابراهیمي تمام خاورمیانه و يونان را فرا گرفت و ارسطو و سقراط  ابراهیم بودند...

 (1)تربیت شدند.
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ه اند اين است كز اين راه نسبت به افالطون به دست آوردهتلّقي و دريافتي كه حکماي اسالمي ا

هاي مشركانه، بر هاي اساطیري و ديدگاهاو حکیمي موحّد است كه در روزگار گسترش كثرت

گذر از ظواهر طبیعي و مادّي، و وصول به حقايق و صور ازلي همّت ورزيده، و عالوه بر طريق 

و استدالل مفهومي، به حراست از مرزهاي توحید كه  تصفیه و شهود قلبي، با استعانت از برهان

  (۲)حاصل تعالیم انبیاء سلف بوده پرداخته است.
 

 و اما پاسخ به آقای جوادی آملی:

 :)ره(امام خمینی ـ4

 امثال ارسطو بویی از توحید و معارف قرآن نبرده اند

لك وقتي كتابهاي آنها را مالحظه مي كنیم آن اشخاصي كه قبل از اسالم بودند... ـ مثل ارسطو و امثال او ـ مع ذ

 (2)بويي از آن چیزي كه در قرآن است در آنها نیست.

 

 دکتر مهدی محقق: ـ2

 تدبیر نافرجام برای تطهیر فلسفه

تر، فالسفه برای حفظ انديشه و تفکّر و به کار بردن خرد و عقل و محفوظ داشتن آن از تکفير و تفسيق يا به قول ساده

ه، کوشيدند که برای هر فيلسوفی يک منبع الهی را جستجو کنند و علم حکما را به علم انبياء متصل سازند، از تطهير فلسف

 (4)های علمی شدند.اين جهت متوسلّ به برخی تبار نامه

 

 پروفسور فالطوری:   ـ3

 ارسطو بت پرست بود

 شد خروسی نذر بت خانه  ه مريض میپرستيد و هرگا رفت و خدايان آنان را می ارسطو در معابد يونانيان می

 کرد.  می
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 ات ها احساس رفت و در مقابل همان بت ها می ها و بتخانه ارسطو با تمام آن بزرگی و کمال عقلش به عبادتگاه

 داشت.  دينی خويش را ابراز می

 اين  .((اً یّکونَ نبيكاَد ان )): اين ارسطو را در حوزه ی اسالمی چنان معرفی کردند که در موردش گفته اند

حرف ها را در واقع حکيمان مسلمان ساخته اند برای اين که آن اختالفاتی را که در آغاز نضج گرفتن فلسفه 

 بين فقها و حتی بين علمای صرف و نحو ]با اهل فلسفه[ پيدا شده بود، حل کنند.

 ت و غيره میخدايی که دارای علم و حيات، ولی فاقد صفات مشخصی چون اراده و قدرت، رحمت و رأف 

باشد... چنين خدای ارسطويی با خدای اسالمی تفاوتی بس عظيم دارد و از اين رو، تغيير خدای ارسطويی در 

  يکي از بزرگترين حوادثي است كه در تاريخ فلسفه رخ داده.ی اسالمی به خدای اسالمی،  فلسفه

 (1)است. ارسطو مخصوصاً هيچ توجهی به الهيات به معنای  اسالمی کلمه نداشته 

 

 استاد محمود طاهری: ـ1

 ادعای بزرگ آقای جوادی آملی اما بدون هیچ مدرکی

در حاليکه  ،(6)اند کرده زندگی می  )علیه السالم(سال قبل از ميالد مسيح 1333حدود  )عليه السالم(دانيم که حضرت ابراهيم می

سال فاصله  2633، يعنی حدود (7)اند زيسته می سقراط و افالطون و ارسطو همگی در قرون پنجم و چهارم قبل از ميالد

آن است که اين فيلسوفان يونانی از انديشه و آيين  ]آقاي جوادي آملي[تاريخی بين آنها وجود دارد. حال اگر منظور ايشان 

جا و چگونه ك را در)عليه السالم( بايد پرسید كه آنان معارف حضرت ابراهیماند،  مند شده ابراهيمی به طريق غيرمستقيم بهره

دريافت كرده اند؟ آيا به وسیله تماس با پیروان دين ابراهیمي و يا با خواندن كتاب و نوشته اي از آن پیامبر بزرگ؟ آيا 

 (۸)براي اين ادعاي تاريخي مدركي نیز ارائه مي شود؟ 
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 : )صاحب حدائق(محدث بحرانی  ـ5

 ایمان نیاورد )علیه السالم(افالطون به عیسی

دم ضعيف پيامبر مر  )علیه السالم(دعوت کردند، پاسخ داد: عيسی  )علیه السالم(را به تصديق شريعت عيسی [افالطون]وقتی او 

 (9)العقل است و امثال من در کسب معرفت، نيازی به انبياء ندارند.

 

 : )صاحب مجمع البیان(مرحوم طبرسی  ـ6

 ایمان نیاورد  )علیه السالم(سقراط به موسی

پاسخ داد: ما  [آوری و به او ايمان نمی]کنی؟  هجرت نمی  )علیه السالم(گفته شد، چرا به سوی موسی چون به سقراط

 (23)ايم و ديگر به کسی که ما را تهذيب کند، نياز نداريم. خويشتن را تهذيب کرده

 

 شهید مطهری: ـ7

 ارسطو جز به عنوان محرك اول، از خدا تصوری ندارد.

 (22)ی گويد، اما خدای ارسطو شباهت چندانی با خدای اديان الهی ندارد.ارسطو اگرچه از خدا سخن م

 

 دکتر برنجکار: ـ8

 خدا داشت 55ارسطو 

و حداقل  11کند، بلکه حتی نسبت به جهان، علم و آگاهی نيز ندارد. او ... در آخر عمر،  خدا نه تنها در جهان کاری نمی

نوع فلک و حرکت وجود دارد و هر نوع  47يا  11ناسی زمان ارسطو، کند؛ زيرا بر اساس ستاره ش خدا را اثبات می 47

 (21)شود. حرکت به يک محرك نا متحرك منتهی می

 

* * * 
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 هشام بن حکم گرفتار تجسیم و کافر بود اما ارسطوی بت پرست موحد!!!

 

 آقای جوادی آملی: 

 گرد امام است برشما مي بینید برخي ها مي گويند در نقص ارسطو همین بس كه هشام كه شا

 او رد نوشته.

بله رّد نوشته اين هست كه هشام حرف ارسطو را رد كرده اما اين روايت نوراني را مرحوم 

در همین كتاب توحید صدوق نقل كرده كه حضرت درباره برخي از نظرات  )رضوان اهلل علیه(صدوق

ا را گوش دهید اين هشام مبادا حرف اين هشام ه« لیس القول ما قال الهشامان»هشامین فرمود: 

كه گرفتار تجسیم بود ارسطوي موحّد را رد مي كند آن وقت شما مي گويي چون شاگرد امام. 

 (12)ارسطو را رد كرده بنابراين ارسطو مردود است؟! 

 

 و اما پاسخ به آقای جوادی آملی:
 

و بايد اين مطلب که از هشامان نقل شده هستند بر اين است که هشامان از اين عقايد فاسد مبرا  اجماع علماء شیعه ـ4

 تأويل شود.

 :)ره(آیت اهلل العظمی خویی  ـ2

کنم تمام روايات که داللت دارد برا ينکه هشام معتقد به جسميت است، موضوعه است ]جعليات[ که منشأ اين  من گمان می

قال سألت أبالحسن ))الجعفری قال: های ناروا حسد است کما اينکه کشّی روايت کرده است از سليمان بن جعفر  نسبت

 (12)((.من قبل اصحابه حسد امنهم له  يان عبدا ناصحا و أوذكعن هشام الحکم قال: فقال رحمه اهلل   )علیه السالم(الرضا

 

 مي فرمايد: )ره(عالمه مجلسی  ـ3

ر شکی در جليل القد ضمن اينکه [يعنی قابل اعتماد نيست] مرفوعه است [س القول ما قال الهشامانيل] اين حديث

 شکي در مبرا بودن اين دو بزرگوار از اين انحراف نیست.بودن هشام بن حکم و هشام بن سالم نيست و نيز 
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 ادهها را به آن دو بزرگوار د از روی دشمنی اين نسبت [مخالفين هشامين يا مخالفين شيعه]به احتمال قوی مخالفين 

به اكابر محدثین شیعه مثل زراره و غیره نسبت داده اند براي اينکه رواة و علماء  عقايد و مذاهب شنیعه اي اند کما اينکه

 شیعه را تخطئه كنند و سفاهت آراء آنها را بیان كنند.

 کردند به چيزهايی  و شايد وقتی اين دو بزرگوار در احتجاجات خود برای ساکت کردن خصم، آنها را ملزم می

 ها را به ايشان بدهند. زم بودند موجب شد که اين نسبتکه خودشان قبول داشتند و به آن مل

 اند. )يعنی هشامان چنين و شايد مراد اين باشد که فرمود: قول حق اين نيست که تو خيال کردی هشامان گفته 

 ای ندارند.( عقيده

 رگوار زاند درست نيست بلکه قول اين دو ب گويی هشامان گفته و شايد هم معنايش اين باشد که اينکه تو می

 مباين و مخالف آن است.

 متعرض بطالن اين قول شدند اما متعرض صحت و عدم صحت اين   )علیه السالم(تر اين است که امام و احتمال قوی

علیه )اند و همين امر داللت دارد بر تکذيب اين نسبت در مورد آنها اگر غير از اين بود امام نسبت به هشامان نشده

 (21)بر ذم مبطلين است.  السالم( م)علیهکردند زيرا روش اهل بيت میآنها را مذمت   السالم(

 

 در شرح اصول كافي مي فرمايد: مالصالح مازندرانی ـ1

 (26)ضعيف است يعنی قابل اعتماد نيست. [س القول ما قال اهلشامانیل]اين روايت 

 

ها مبرا دانسته است و در  ز اين نسبترا ا [هشامان]به شدت ساحت مقدس اين دو بزرگوار   (قدس سره)سید مرتضی ـ5

 ی کافی بر اين مطلب اقامه نموده است. کتاب الشافی ادله

 

 (27)در کتاب خالصه به شدت هشامين را مدح و توثيق کرده. عالمه حلی ـ6
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اء راند: وقتی مخالفان متوجه جاللت قدر هشامين شدند برای ترويج آ بعضی علماء گفتهفرمايد:  می سید بن طاوس ـ7

 ها را به آنها دادند.  ی خودشان اين نسبت فاسده

 (1۸)((. ر مدافعیة غيدة معروف الوالیح العقیالظاهر انّ هشام بن سالم صح ـاهلل عنه  يرض ـقال ابن طاوس ))

 

 عالمه شیخ محمدحسن مظفر: ـ8

  است. السالم( ما)علیهاز شاگردان و راويان امام صادق و امام کاظمهشام بن سالم 

 از بزرگان اهل کالم و مناظره بود که با سخنان متين خود دشمنان اسالم و اهل  [نيز همانند هشام بن حکم] او

 را سرکوب کرد و حجت را بر آنان تمام نمود و راه حق را به مردم معرفی نمود.  السالم( م)علیهبيت

 ترسي از لغزش و   السالم( م)علیهه اماماناو از كساني بود كه اجازه ي مناظره داشت و قدرت علمي او به قدري بود ك

 سقوط او نداشتند.

 هايی نقل شده که داللت بر علوّ مقام و جاللت قدر او دارد.  ی او ستايش درباره  السالم( م)علیهاز معصومين 

  .او نیز همانند بزرگان ديگر مورد شماتت و مذمت هايي قرار مي گرفت كه پاسخ آنها كامالً مشخص است

 (29)علوم است كه هیچگونه طعن و اشکالي به چنین شخصیت ها وارد نیست.البته م

 

 فرماید:  در پاسخ  به آقای جوادی  آملی می آیت اهلل صافی اصفهانی ـ9

 «.مبادا حرف اين هشام ها را گوش دهید»را ترجمه كردند به « لیس القول ما قال الهشامان»ايشان  

 :ًغلط است. معنای عبارت چنين نيست که ايشان گفتند.خيلی واضح است که اين ترجمه  اوال 

  :ًی تجسيم مشکل داشته باشد اين چه ربطی به توحيد و موحد بودن يا نبودن  بر فرض که هشام در مسئلهثانیا

رست را پ گوييم شخصی که گرفتار تجسيم است با دليل و برهان ارسطوی بت ارسطو دارد. فوقش اين است که می

ن چه اشکالی دارد؟ کما اينکه ايشان ]آقای جوادی آملی[ با آن همه مشکالت اعتقادی که دارند رد کرده است، اي

اند:  ی او فرموده اند و درباره ی مناظره در توحيد را داده مخصوصاً در توحيد، هشام را که امام معصوم به او اجازه

 دانند!!!  ا منحرف میکنند و او ر رد می« من خالفه و الحد فيه فقد عادانا و الحد فينا»
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  :ًاين  )علیه السالم(با اين مطلب که امام« ها را گوش دهيد مبادا حرف اين هشام»آيا اين عبارت شما که ثالثا 

 دند:ی هشام فرمو فرستادند و درباره ی با معاندين مخصوصاً در موضوع توحيد می دو بزرگوار را برای مناظره

 متناقض نيست؟ ((دانامن تبعه تبعنا و من خالفه فقد عا))

 

  )علیه السالم(آیا این راهی که ایشان در مورد هشام و ارسطو برگزیدند مخالف راه امام صادق

 نیست؟

 

 ی فرمودند بجز هشامين را و به اين دو بزرگوار اجازه اصحاب خود را از مناظره نهی می  )علیه السالم(وقتی امام رابعاً:•

اصالً د معلوم است که حضرت ترسی از لغزش و سقوط اين دو هشام نداشتند و دادند آن هم در توحي مناظره می

فرستادن هشام برای مناظره بمعنای این است که به حرف های هشام گوش دهید. این ها 

کما اينکه در مورد  در اعتقادات بخصوص در توحید که موضوع مناظره است لغزشی ندارند.

 .((ه تبعنا، و من خالفه و الحد فيه فقد عادانا و ألحد فينامن تبعه و تبع أمر))هشام فرمودند: 

 گوييد: هشام گرفتار تجسيم بود و به حرف موضع می گيريد می  )علیه السالم(پس اين شما هستيد که در مقابل امام صادق

 های او گوش ندهيد!!!!!

 از این روشن تر می شود؟  )علیه السالم(آیا مخالفت با امام صادق

 

 :ًوييم گ را در مورد هشام بپذيريم، می  )علیه السالم(بر فرض که بنابر نظر آقای شيخ عبداهلل جوادی قدح امام خامسا

 کند بر جاللت و علو منزلت هشام.  در مقابل اين قدح رواياتی هست که داللت می

لمالك لذا همان طور که در باب احکام تعارض هست ممکن است در حال رجال حديث هم تعارض باشد و ا

 شود. المالك،آنچه که اظهر و يا صريح و يا قرينه است بر روايات ديگر مقدم می

علیه )توان پذيرفت که هشامی که قائل به تجسيم است اينقدر نزد امام در مورد هشام هم همان مالکات جريان دارد، چگونه می

ند ده در مباحث اعتقادی به هشام ارجاع بدهند، و به او اجازه مردم را   )علیه السالم(محبوب و مقرب باشد تا جايی که امام  السالم(
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شد )مگر افراد قليل که هشامان در  ای داده نمی تا در توحيد با ملحدان مناظره کند آن هم در زمانی که به کسی چنين اجازه

  ی آنها بودند(. رأس همه

 داد؟!  ا رواج بدهد که مردم را به هشام ارجاع میی تجسيم ر خواست )نستجيرباهلل( نظريه می  )علیه السالم(آيا امام

ه ی زراره وارد شد کنيد اگر هم قدحی در کار بوده برای حفظ جان هشام بوده مثل رواياتی که درباره و آيا فکر نمی

ه کشتی را ود کب  )علیه السالم(به پسرانش فرمود به پدرتان بگوييد که مَثَل قدح ما، مثل حضرت خضر  )علیه السالم(است که امام

 (13)گوييم.  سوراخ کرد تا پادشاه آن را غصب نکند، ما برای حفظ تو اينها را در حق تو می

* * * 

 جوادی آملی: 

 (۲1)]هشام[ شاگرد امام است معصوم كه نیست.

 

 اما پاسخ به آقای جوادی آملی:

 آیت اهلل صافی اصفهانی:

 :ًمعناست. واقعاً در اينجا بی« که نيستهشام معصوم »اين عبارت آقای جوادی آملی  اوال 

رود نه در اصول آن هم به ندرت، اينگونه سخن گفتن از  اينچنين تعبيرات، در مجامع علمی در جزئيات و فروع بکار می

 شخصی با هزاران ادعا خيلی عجيب و تأسف بار است.

 ز فقه و فقاهت و رجال و دراية.عجوالنه و سطحی به روايات نگريستن و نظر دادن داللت دارد بر دور بودن ا
 

  :ًوقتی هشام که شاگرد امام است و از اصحاب خاص امام است و به منبع وحی دسترسی دارد و تمام ثانیا

گيرد، معصوم نيست و ممکن است خطا کند، حضرتعالی که فاقد اين خصوصياتيد  ی علم می مسائلش را از سرچشمه

 اولی خطا کاريد. و پيرو ارسطوی بت پرست هستيد به طريق

پس وقتی امر دائر شود بين مطالب دو خطا کار غير معصوم، مسلم است که آن غير معصومی که در کنار معصوم نشسته 

گيرد مثل هشام مقدم است بر آن ديگری مثل شما که معصوم را درك نکرده بلکه پيرو  و علمش را از معصوم می
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زاران باشيد، البته به فاصله ه جنسی و ابن عربی خصم الدشيعه میارسطوی بت پرست و افالطون قائل به اشتراك 

 ميليارد سال نوری پس احتمال خطای شما به مراتب نامتناهی بيشتر است از افرادی مثل هشام.

شود احتمال خطا درش هست. اما ارسطوی بت پرست و افالطون  ی زالل علم سيراب می آيا هشام که از سرچشمه

 (۲۲) سی، احتمال خطا در آنها نيست؟! کما اينکه مالصدرا معتقد است احتمال خطا در آنها وجود ندارد.قائل به اشتراك جن

 

* * * 
 

 آقای جوادی آملی: 

شاگردان ارسطو وقتي مشکل علمي داشتند مي رفتند كنار قبر ارسطو و به بركت آن مکان 

كند از المطالب العالیه  مشکل علمي شان حل مي شد. جناب میرداماد اين را از كجا نقل مي

فخررازي. اينها موحّدان عالم بودند قرن هاست كه شیعه و سنّي مي گويند ارسطو قبرش منشأ 

 (۲2)بركت بود. 

 

 پاسخ یکی از خوانندگان نورالصادق به آقای جوادی آملی:

صبی است، از شيعه هيچ کتاب المطالب العاليه فخر رازی دروغگوی نا [ادعای آقای جوادی آملی]مدرك اين مطلب  ـ1

 مدرکی ارائه نشد، پس اين ادعا از ريشه فاسد است.

وقتی اصحاب خاص ائمه مثل هشام بن حکم و فضل بن شاذان و عباس بن محمد بن عباس که ائمه آنها را مدح ـ ۲

د چطور ان .. اجماع نمودهاند و فقها از صدر اسالم تا کنون بر مذمت ارسطو و افالطون و .اند بر ضد ارسطو کتاب نوشتهکرده

 شود قبرش منشاء برکات باشد!!!می

 شود؟ شان حلمگر انبیاء گذشته قبري نداشتند كه شاگردان ارسطو بروند آنجا مباحثه كنند و مشکل علمي ـ2

*** 

 آقای جوادی آملی: 

 فلسفه رئیس علوم است

 (۲2) ست...... در آن صورت فیلسوف شیخ الرئیس مي شود چون فلسفه رئیس علوم ا
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 پاسخ به آقای جوادی آملی:

 استاد محمود طاهری)محقق و پژوهشگر(:

روشن است که اينگونه اظهارات برای کسب اعتبار بيشتر برای دانش فلسفه و فالسفه و تحقير علوم و دانشمندان ديگر، 

و ند سقراط، افالطون، ارسطفاقد يک منطق صحيح و قابل دفاع است. وجود نظريات غير علمی و نادرست فالسفه ای مان

و مانند آنان درباره موضوعاتی مثل زمين، آب ها، گستره عالم، آسمانها و ستارگان، آب و آتش و هوا، موجودات روی 

زمين، نژادهای بشری، توالد و تناسل، ارزش زن و حقوق اجتماعی مردم و بسياری مسائل ديگر که ذکر آنها در اين مقاله 

  (11)لماً نمی تواند نشانه آقايی آنان در علوم باشد؟مختصر نمی گنجد، مس
 

* * * 
 

 باید فلسفه صدرالمتألهین را گسترش داد!!!
 

 آقای جوادی آملی: 

غرب با فلسفه صدرالمتالهین آشنا نیست و خیلي طول مي كشد اين فلسفه را بشناسد غرب 

الي بايد آن را گسترش فلسفه اسالمي را با ابن رشد مي شناسد؛ بر اين اساس مجمع حکمت ع

 (۲6)تدريس و تحلیل دهد، چون غرب اين فلسفه را از ره  آورد حوزه  علمیه مي پذيرد.

 

 پاسخ به آقای جوادی آملی:

 

 پروفسور فالطوری: ـ4

 هعقول عشر« »قاعده الواحد»هايی که فلسفه صدرالمتألهين بر آن اساس بوده، االن فروريخته است: پايه »

 (17)«.عقول عشره؟ کدام افالك؟ آخر کدام« افالك»

  ...خدا نکند كه ما بخواهیم روزي اسالم را با همین فلسفه خودمان به دنیاي غرب عرضه كنیم 

 «کند... سالهاست که کسی عقايد ارسطو را به عنوان حقيقت تلقی نمی 
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 متفکر بزرگ شیعه حضرت عالمه آیت اهلل شیخ مرتضی رضوی: ـ2

 است السالم( م)علیهین سالح برای براندازی قرآن و اهل بیتافکار مالصدرا کشنده تر

بود، هرگز لندنی های کاباليست روی خوش  السالم(علیهم )... اگر مالّصدرا و افکارش ذرّه ای به نفع مکتب قرآن و اهل بيت

ا در براندازی مکتب به او و به افکارش نشان نمی دادند بل او را و راهش را با کل توان سرکوب می کردند، و چون او ر

 (18)بُرنده ترين و کشنده ترين اسلحه می دانند به تکريم و بزرگداشت او می پردازند... السالم( م)علیهقرآن و اهل بيت

 

 شهید مطهری: ـ3

 مالصدرا در همان پوست گردوی خودش مانده

ر تفسیواند بيرون بيايد، حس می کنم مالصدرا در محيط خودش )در فن خودش( غرق شده است، از آن ديگر نمی ت

 (۲9)بیايد.قرآن هم كه مي نويسد هیچ امکان ندارد كه از آن پوست گردويي كه در داخل آن قرار گرفته بیرون 

 

* * * 
 

 فلسفه تریبون دین است، آن را بدست دین بدهید!!!

 جوادی آملی:آقای 

 (21)فلسفه بهترين و رساترين مبلغ در جهان است.

 

 دی آملی:پاسخ به آقای جوا

 : شهید مطهری

نه  توانند بشر را در راه حقیقت به حركت در بیاورندفالسفه بالغشان بالغ مبین نیست لذا اين پیغمبرانند كه مي

 (21)فیلسوفان.

  

* * * 
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 جوادی آملی:آقای 

 (2۲)اولین كساني كه با عرفان هاي كاذب برخورد كردند، حکماء بودند!!!

 

 پاسخ به آقای جوادی آملی:

ده اند ساخته ش السالم( م)علیهعرفان های کاذب، عرفان هايی هستند که در مقابل عرفان اهل بيتآیت اهلل صافی اصفهانی: 

لذا به طور قطع و يقين می توان گفت که فالسفه و عرفا بنيان گذاران و اشاعه دهندگان عرفان های کاذب هستند، زيرا وحدت 

هلل و امامت نوعی و معاد مثالی و انکار جهنم و عذاب و جبر و تجسيم و تشبيه و قدم عالم وجود )همه خدائی( و ال موجود اال ا

و صلح کل و اسقاط تکاليف و قرار دادن فالسفه در عرض انبياء و عشق بازی با زيبا رويان و ... همه و همه عرفان های کاذبی 

، در مقابل انبياء و ائمه ی معصومين قرار گرفته اند که به است که چونان گرگی در لباس ميش با عنوان فلسفه و عرفان اسالمی

 قصد براندازی تعاليم آسمانی انبياء تالش های گسترده بين المللی انجام گرفته است.

 رفانباشد كه ما اينها را ع آقايان فالسفه و عرفاي اصطالحي تعالیمشان عیناً همان تعالیم بودا و اشو و اوپانیشادها مي

 (22)دانیم و فالسفه و عرفا بنیان گذاران آن هستند. يهاي كاذب م

* * * 

 عبارات شیخ همانند روایات است!!!

 آقای جوادی آملی:

 فرمود:قدر بس كه مرحوم استاد ذي فنون آية اهلل شعراني ميدر عظمت كتاب بوعلي سینا همین

 (22)عبارات شیخ الرئیس همانند روايات است. 

 

 ی:پاسخ به آقای جوادی آمل

 شود!!!خوردن شراب موجب نورانیت می

 مالصدرا: ـ4

]آيا اينها مثل  (01)شود. روی نشود... ايجاد نورانيت میهمانا اگر شراب متعادل نوشيده شود و زياده)قال الشیخ...( 

 روايات است.[
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 (06)ابوعلی سينا را با تمام هوش و ذکاوتی که دارد کودن و نفهم می داند. مالصدرا ـ2

 

 بو علی سینا: ـ3

]آيا ( 07)علی اعلَم اُمّت و عُمَر اَعقَل اُمّت بود و اين اعدل و اين اعقل، در رتق و فتق امور ملّت کمک هم ديگر هستند!

 اينها مثل روايات است.[

 

 مال اسماعیل خواجویی: ـ1

 قواعد فلسفی اوهام است

ا اثبات نکرده است آنها مفاهيمی وهمی است که قواعد فلسفی نظريات اشخاص است )نه وحی منزل( و برهانی آنها ر

م، پس کما اينکه دستور داري به هیچ وجه نمی تواند در برابر ظواهر نصوص شرعی عرض اندام کند

 (08)استقامت کن و پيرو هوای نفس نباش که از راه خدا باز می مانی.

 

 صائن الدین علی ترکه اصفهانی: ـ5

 (09)اکم از ظلمات و تاريکی هاست.کتاب های فيلسوفان مجموعه ای متر

* * * 
 

 جوادی آملی:
يادمان باشد كه هرگاه رابطه ي فلسفه و دين كمرنگ شود برخي از فقها همچون عالمه حلي و 

 (21)شهید اول در تشیع و ابن رشد از برادران اهل سنت به تحکیم فلسفه برخاستند. 

 

 پاسخ به آقای جوادی آملی:

 :عالمه حلیـ 4

 (42)اند.کسانی که جهاد با آنها واجب است، فالسفه از جمله 



                                                                                                            185 

 

------------------------------------------------------- 
 www.Nooralsadegh.ir                                     )علیه السالم(ق سایت فصلنامه ی نورالصاد

 .ي فالسفه است.[]و اين عقیده (41)هر کس قائل به قدم عالم باشد کافر است 

 گويد: عالم ي آملي مي]و آقاي حسن زاده( 40)ی حدوث و قدم عالم است.فارق بين اسالم و فلسفه )کفر( مسأله

 [(22)قديم است.

 

 شهید ثانی: ـ2

 کندمزخرفات فیلسوفان، چشم باز را نابینا میانس با 

آنچه موجب می شود حق و باطل بر انسان مشتبه شود، و خداوند درِ قلب را به روی حقايق ببندد، و چشم باز را نابينا 

 سازد، و سرانجام، کار انسان را به عذاب دردناك دوزخ منتهی گرداند، يکی اين است که انسان به سخنان ملحدان و ضدّ

 (51)ت.اس« مزخرفات فیلسوفان»دیگر انس و الفت با دينان و باور سوزان گوش دهد و مانند آنها بينديشد؛ 

 

 میرزای قمی: ـ 3

 قواعد فلسفه با اسالم موافق نیست

 نه معراج جسمانی با استحاله ی خرق و التيام افالك قواعد ايشان ـ فالسفه و عرفا ـ با طريقه ي اسالم موافقت نمي كند،

می سازد، و نه سواری مالئکه با اسبان اَبلَق ... با روحانيت بلکه تجرد جميع مالئکه می سازد، و نه جبرئيل کنايه از عقل فعال 

بودن، و وحی الهی عبارت از اتصال نفس پيغمبر به عقل عاشر و دانشمند شدن، می سازد، و نه حدوث عالم و مسبوق بودن ما 

اصی ـ با قِدم عقول و افالك می سازد،  و نه خبر از انعدام همه ی اشياء و فانی شدن آسمان ها سوی اهلل به عدم ـ در وقت خ

 (46)می سازد.« ما ثَبَتَ قِدمُهُ، امتنع عَدَمه»با قاعده ی 

 

 شیخ انصاری:ـ 1

 (47)پرداختن به مطالب فلسفی برای فهم مسائل مربوط به اصول دين موجب هالکت دائم و عذاب ابدی است.

 
 قاضی:ـ 5

 (2۸)در فلسفه از دين خبري نیست.

 

* * * 
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 عمر و ابوبکر و یزید و شمر هم خدا هستند!!!

 آقای جوادی آملی:

  انسان چیزي جز وجود مجازي نیست مثل اسناد جريان آب به ناودان )كه مي گويند

ناودان جاري شد( زيرا وجود ممکنات وجود مرآتي است كه در خارج وجودي ندارند 

ال جبر و ال تفویض در ور اشیاء در آئینه( پس در اين صورت معناي )مثل ص
]يعني در اين عالم  مورد انسان، از باب سالبه به انتفاء موضوع است

اصال انساني وجود ندارد تا اينکه مجبور باشد يا مختار لذا ابوبکر و عمر سعد و يزيد 

وجود ابن عربي و و امام حسین و هر چه هست خداست و اين همان معناي وحدت 

 (29)مالصدراست.[ 

  همانا نامتناهي تمام وجود را پر كرده است، پس چگونه جايي براي فرض غیر او خواهد

 (۵1)ماند؟ ]كه اين عقیده بر مبناي وحدت وجود است.[ 

  هر چه غیر خدا باشد رشحه ذات اوست پس جدا از او نمي باشد. ]كه اين عقیده بر

 (۵1)مبناي وحدت وجود است.[ 

  موجود ازلي مطلق و غیرمحدود يکي بیش نیست، پس در اينجا غیري در كار نیست

 (۵۲)تا با او تباين داشته باشد.]كه اين عقیده بر مبناي وحدت وجود است.[ 

 

 پاسخ به آقای جوادی آملی:
 

 شیخ حر عاملی: ـ4

 (10)قائلين به وحدت وجود از مذهب شيعه خارجند.

 

 :)ره(امام خمینی ـ2

 (14)ها اگر ملتزم به لوازم مذهبشان باشند ]که هستند[ کافر و نجس می باشند. ت وجودیوحد

 

 عالمه حائری سمنانی:  ـ3

 (11)کند. را روشن می [کمونيسم]کشد و وحدت وجود چشم ماديين  اصالت وجود به وحدت وجود می
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 عالمه محمد تقی جعفری: ـ1

حقيقی مبدأ اعلی تقريباً دو جاده مخالف بوده، و به همديگر مربوط  مکتب وحدت موجود، با روش انبياء و سفرای 

 (16)نيستند.

* * * 
 

 آقای جوادی آملی:

سیدنا االستاد )طباطبايي( بحث معاد اسفار را تدريس مي كردند و هیچگونه اثبات و ردّي 

 (۵7)در مطلب آخوند نداشتند.

 

 پاسخ به آقای جوادی آملی:

 ی: آیت اهلل شیخ جعفر سبحان

به خاطر دارم هنگامی که خدمتشان اسفار  کرد.هیچ وقت معاد را تدریس نمیايشان ]عالمه طباطبايی[ »

خوانديم، وقتی به مبحث معاد رسيديم درس را تعطيل کردند. علت را هم هيچ وقت بيان نکردند. فقط تنها چيزی که می

عاد مرحوم صدرالمتألهين را قبول نداشت، چون با ظواهر ما توانستيم کشف کنيم اين بود که مرحوم عالمه طباطبايی، م

کرد. البته صدرالمتألهين خيلی تالش کرد که بگويد معادی را که آورده عين قرآن است و از قرآن استخراج آيات تطبيق نمی

   ( 18)« کند.میشده وآيات را برآن تطبيق داد. با اين حال، معاد مرحوم آخوند )مالصدرا( با اکثر آيات قرآنی تطبيق ن
 

*** 

 

 شیطان مطیع است، رسالتش هم دعوت به گناه است

 آقای جوادی آملی:

شیطان در كارهاي تکويني همانند كلب معلم تمام حركت ها و ادراك هاي او تحت تنظیم 

مبادي فوق بوده و هرگز كاري را بدون دستور انجام نمي دهد و در وسوسه و اغواء، رسالتش 

  (۵9)اه است... .فقط دعوت به گن
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 شیطان مأمور مطیع و فرمانبردار خداست!!

 گوید: حجت االسالم محمد حسین طهرانی هم می

شيطان نه در وجود و ذات و نه در اثر و فعل، از خود استقاللی ندارد، هستی اش و فعلش با خدا و به امر خداست... 

 طان هر کاری می کند حق است.[]يعنی شي( 63)و شيطان يک مأمور مطيع و فرمانبردار خداست.

 

 عالمه طباطبایی: 

 ديدگاه عالمه طباطبايی هم نسبت به شيطان چنين است:

 شيطان مجبور و مخلوق به شقاوت و معصيت است و امر و نهی مولوی در وی مورد ندارد. 

از آنجا که خداوند از قول شيطان  نبود و  )علیه السالم(مفهوم کالم علّامه اين است که، شيطان مأمور به سجده بر حضرت آدم]

 نبايد مورد مؤاخذه قرار گيرد!  یتَنِ يرَبِّ بِمَا أغوَ می کند: نقل 

 (61)[ و در کل، جهنم از وجود ابليس محروم خواهد بود چرا که وی در عصيان خويش فاقد اختيار بوده است!

 *** 

 فالسفه در عرض خاتم االنبیاء هستند!!!

 آقای جوادی آملی:

الصدرا را در مقابل خاتم االنبیاء كه عقل كل است قرار مي دهد و مي گويد: جا دارد كه م

مالصدرا با آوردن حکمت متعالیه ]كه اساس و شالوده ي آن وحدت وجود است[ بگويد 

 (6۲)الیوم أكملت لکم عقلکم و اتممت علیکم نعمتي!!! 
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 تاستفتائا
 آیت اهلل العظمی خویی 

 آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

 آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

 آیت اهلل العظمی دوزدوزانی

 آیت اهلل العظمی نوری همدانی

 آیت اهلل العظمی علوی گرگانی

 آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی

 آیت اهلل العظمی گرامی
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 اشاره:

و مذمت از اين  )علیه السالم(ي جلیل القدر امام صادق در پي سخنان تند و توهین آمیز آقاي جوادي آملي به صحابه

هاي حوزوي را در اين مورد  دق بر آن شد كه فتاوي و نظرات مراجع تقلید و شخصیتشخصیت بزرگ شیعه نورالصا

ا از را دريابند و حق ر )علیهم السالم(امید است عزيزان راه روشن و صراط مستقیم اهل بیت تقديم خوانندگان عزيز بنمايد.

 باطل جدا نمايند.

 

 دیدگاه آیت اهلل العظمی خویی درباره هشام

 :)ره(ظمی خوییآیت اهلل الع

منشأ  که [جعليات]کنم تمام روايات که داللت دارد برا ينکه هشام معتقد به جسميت است، موضوعه است  من گمان می 

بالحسن ))قال سألت أهای ناروا حسد است کما اينکه کشّی روايت کرده است از سليمان بن جعفر الجعفری قال:  اين نسبت

 (1)م قال: فقال رحمه اهلل كان عبدا ناصحا و أوذي من قبل اصحابه حسد امنهم له ((. عن هشام الحک )علیه السالم(الرضا

 سؤال:

 بسمه تعالي

 مدظله العالي محضر مبارک مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

 با سالم لطفاً به سؤال زير پاسخ دهید:

 آيا هشام بن حکم قائل به تجسیم بوده است؟

 بوده است؟ )علیهم السالم(مورد مذمت ائمه و آيا

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 علیکم السالم و رحمة اهلل

وجاهت  از  )علیهم السالم(شود هشام بن حکم قائل به تجسيم نبوده و در نزد ائمه آنچه که از قرائن موجود در روايات استفاده می

  خوبی برخوردار بوده است و اهلل العالم.

 1229رم الحرام مح ۲۵
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 سؤال:

 بسمه تعالي

 مدظله العالي محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

 با سالم لطفاً به سؤال زير پاسخ دهید:

 آيا هشام بن حکم قائل به تجسیم بوده است؟

 بوده است؟ )علیهم السالم(و آيا مورد مذمت ائمه

 پاسخ:

 «.جسم ال كاالجسام»مخالفين، اين جمله هشام است: تنها دليل پاسخ اجمالی: 

شواهدى وجود دارد که اين نسبت به هشام چيزى جز افترا و تهمت نيست؛ زيرا هشام از جمله اصحاب اهل  اوالً:

توان به سادگی اين  اند و نمی آمده که به عنوان مدافع از حريم حقّ و حقيقت مطرح بوده به حساب مى )علیهم السالم(بيت

 نسبت را قبول کرد.

هشام اين جمله را بيان نموده تا با آن معارضه و مقابله کند نه اينکه عقيده خود را بيان کند و اصوالً اينطور نيست  ثانیاً:

 گويد به آن اعتقاد داشته باشد. که هر کس در مقام معارضه، چيزى مى

ت که تنها دليلى که آنها به آن تمسک کرده و نسبکنيم  هاى مخالفين مشاهده مى با مراجعه به کتاب پاسخ تفصیلی:

. اينک اين نسبت را در دو «جسم ال كاالجسام» اى است که از او درباره خدا روايت شده: اند، جمله تجسيم را به هشام داده

دهيم: يکى در اصل اين نسبت که آيا صحيح است يا خير، و ديگرى آنکه بر فرض صحت  مرحله مورد بررسى قرار مى

 نسبت، آيا اين جمله داللت بر اعتقاد هشام به تجسيم دارد يا خير؟

 کنيم: شواهدى وجود دارد که اين نسبت به هشام چيزى جز افترا و تهمت نيست. اينک به برخى از آنها اشاره مى
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و حقيقت مطرح آمده که به عنوان مدافع از حريم حقّ  به حساب مى )علیهم السالم(هشام از جمله اصحاب امامان اهل بيت

 اند.  بوده

 در رجال خود از سليمان بن جعفر نقل کرده که گفت: کشى

 درباره هشام بن حکم سوال کردم؟  )علیه السالم(از امام رضا

اى نصيحت کننده بود که از ناحيه اصحاب خود به جهت حسدى که به او داشتند اذيت و آزار  او بنده»حضرت فرمود: 

 (1)«.شد

 آمد. اعتراف شيعه و سنّى، يکى از متکلمين اماميه و دريايى عميق از معارف عقلى به حساب مىهشام بن حکم به 

 

 گويد: مى شهرستانى

توان مباحث و  هشام بن حکم کسى بود که در مباحث اصول، بسيار کار کرده بود و نمى»

 (0)«.مناظرات او را با معتزله ناديده گرفت

 (4)سته است.نيز او را متکّلمى زبردست دان ذهبى

 

 در شأن او فرمود:  )علیه السالم(امام صادق

 (1)«. او ناصر ما به دست و زبان و قلب است» 

 و نيز در جايى ديگر فرمود:

 (6)«. مثل تو بايد براى مردم عقايد بگويد»

 

 درباره هشام بن حکم رسيده که فرمود:  السالم( علیه)در حديثى از امام صادق

حقّ ما، و دنبال کننده گفتار ما، تأييد کننده صدق ما، و دفع کننده باطل هشام بن حکم پيشگام »

دشمنان ما است. هر کس که او و اثرش را دنبال کند ما را دنبال و پيروى کرده و هر کس که او 

 (7)«.را مخالفت کرده و هتک حرمت او کند با ما دشمنى کرده و هتک حرمت ما را کرده است
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 فرمايد: کند، مى در دعايى که بعد از بر آوردن حاجت هشام مى  السالم( )علیههـ ( امام کاظم

 (8)«.خداوند ثواب تو را بهشت قرار دهد»

 لذا با مراجعه به روايات هشام بن حکم و يونس بن عبدالرحمن که درباره توحيد و صفات خداوند متعال رسيده پی می

 بريم که هرگز با عقيده به تجسيم سازگاری ندارد.

 

 استشهاد کرده و فرمود:  )علیه السالم(اى که بين او و يکى از کافران واقع شد، به کالم امام صادق چرا که هشام در مناظره

شود، اوهام او را  جز آنکه خداوند جسم و صورت نيست... به حواس پنچ گانه درك نمى»... 

بينا است بدون وسيله کند... شنوا و بينا است. شنوا است بدون وسيله شنوايى و  درك نمى

 (9)«.بينايى....

که به هشام بن حکم نسبت داده شده، با اعتقاد به تجسيم سازگارى ندارد؛ زيرا اين جمله « هو جسم ال کاالجسام»تعبير 

 گويد: را بنابر نقل شهرستانى، در محاجّه با عالّف گفته است. هشام به عالّف مى

زمه اين حرف اين است که خداوند علمش همانند بقيه گويى خداوند عالم است به علم، ال تو مى

 (23)گويى که خداوند جسم است نه مثل ساير اجسام؟ مردم باشد پس چرا تو نمى

شود که هشام درصدد معارضه و مقابله با عالّف است، نه اينکه عقيده خود را بيان  از اينگونه تعبير به خوبى استفاده مى

گويد آن را اعتقاد داشته باشد؛ زيرا ممکن است که قصد او  مقام معارضه، چيزى مى کند. اينطور نيست که هر کس در

  (22)امتحان عالّف باشد؛ همانگونه که شهرستانى نيز همين مطلب را فهميده است.

 سؤال:

 بسمه تعالي

 مدظله العالي محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل العظمی  دوزدوزانی

 ل زير پاسخ دهید:با سالم لطفاً به سؤا
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 آيا هشام بن حکم قائل به تجسیم بوده است؟

 بوده است؟ )علیهم السالم(و آيا مورد مذمت ائمه

 

 پاسخ:

 بسمه تعالي

 قبل از اينکه به اصل سؤال پاسخ بدهم به دو مطلب مهم اشاره می نمايم:

 در تعريف و تمجيد هشام وارد شده است. الم()علیهم السشود گفت به حد تواتر رسيده از ائمه هدی ـ روايات بسياری که می2

 اند: های خود به جاللت قدر ايشان تصريح و او را توثيق نموده ـ علمای بزرگ شيعه در کتاب1

 فرمايد: می« عديده»در رساله   (قدس سره)از جمله مرحوم شيخ مفيد

نی است که طعن و ذمّ در موردشان راه ندارد هشام از اعالم و رؤسايی است که از آنها حالل و حرام اخذ شده و او از کسا

 کند. باشد از هشام با عظمت ياد می که از بزرگان متکلين قرن سوم می )ره(و فضل بن شاذان

شود که همگی ضعيف و فاقد  باشد در ذم ايشان ديده می در بين روايات چند روايت که در مقابل روايات مادحه کم می

وارد شده گرچه سندش معتبر است ولی متن آن قابل قبول  نيست و با  )علیه السالم(از امام رضاباشند و روايتی که  اعتبار می

شود هشام با رعايت نکردن تقيه باعث قتل امام  شواهد تاريخی و روائی سازگار نيست چرا که از اين روايت فهميده می

ه سبب قتل امام شايع شدن اموال برای آن حضرت شده در حاليکه شواهد روائی و تاريخی متعدد است ک )علیه السالم(کاظم

 بوده است. السالم( ا)علیهمگوييم هشام فرد اليق و برجسته و مورد رضايت امام صادق و امام کاظم بوده لذا قاطعانه می
 

رساند که اين مطلب که  عظمت و جاللت هشام جايگاه رفيع آن در نزد امامان و علمای شيعه می اما جواب سؤال:

بگويد خدا جسم است يا واقعيت ندارد و ساخته و پرداخته دشمنان و حسودان است و يا خطا و مسامحه در اطالق  هشام

باشد چرا که جسم نبودن خدا در بين شيعه از مسلمات و مخالفی نداريم بطوری که ابوالحسن اشعری از هشام نقل  لفظ می

 کرده که هشام فرموده:

 ظورم اين است که خدا موجود قائم بذات است.گويم خدا جسم است من من که می
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 (1۲)د انه موجود قائم بذاته. يار ية قال هشام: انیل ان هشام قائل بالجسمی: قيقال ابوالحسن االشعر

 سؤال:

 بسمه تعالي

 مدظله العالي محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل العظمی  نوری همدانی

 ید:با سالم لطفاً به سؤال زير پاسخ ده

 آيا هشام بن حکم قائل به تجسیم بوده است؟

 بوده است؟  )علیهم السالم(و آيا مورد مذمت ائمه

 پاسخ:

آمده « لثقاتمعجم الراوة ا»سالم عليکم، قائل شدن ايشان به تجسيم از طريق معتبری ثابت نيست و همانگونه که در کتاب 

 است.  لسالم(ا ا)علیهمايشان از اجالی اصاحب امام صادق و امام کاظم

 سؤال:

 بسمه تعالي

 مدظله العالي محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل العظمی علوی گرگانی

 با سالم لطفاً به سؤال زير پاسخ دهید:

 آيا هشام بن حکم قائل به تجسیم بوده است؟

 بوده است؟  )علیهم السالم(و آيا مورد مذمت ائمه

 پاسخ:

 شود در شأن ايشان استفاده می  )علیهم السالم(وع بيانات اهل بيتآنچه که از مجمبسمه تعالی، 

  )علیهم السالم(آن است که اين شخصيت مورد اعتماد و از اصحاب خاص امامان معصوم 

 باشد و به نظر ما قائل به تجسيم نيست. می
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 سؤال:

 بسمه تعالي

 مدظله العالي محضر مبارک  حضرت آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی

 سالم لطفاً به سؤال زير پاسخ دهید: با

 آيا هشام بن حکم قائل به تجسیم بوده است؟

 بوده است؟  )علیهم السالم(و آيا مورد مذمت ائمه

 پاسخ:

 بسمه تعالی، هشام بن حکم از اصحاب جليل القدر است و چنين نسبتی به وی صحيح نيست.

 1229ربیع األول  11

 سؤال:

 بسمه تعالي

 مدظله العالي اهلل العظمی محمد علی گرامی محضر مبارک آیت

 با سالم لطفاً به سؤال زير پاسخ دهید:

 آيا هشام بن حکم قائل به تجسیم بوده است؟

 بوده است؟  )علیهم السالم(و آيا مورد مذمت ائمه

 

 پاسخ:

 بسمه تعالی 

نيفه و ح ـ ظاهراً نسبت عقيده تجسم به او، برای حفظ او بوده که در اين نظر به مثل ابن2

ه امام ای ک برخی ديگر باشد که محفوظ بماند. وگرنه اين عقيده با احترام فوق العاده

 کرده اصالً سازگار نيست. برای او قائل بوده و عمل می  السالم(علیه )صادق

داده و اين خطری برای امام و  ـ در زمان امام هفتم که به مناظرات خود ادامه می1

ش تقيه تطابق نداشته و از اين جهت خطر آفرين بوده ليکن شيعه داشته، قدری با رو

بزودی متوجه خطای خود شده و به روش تقيه برگشت ولی ديگر کار گذشته بود، 

 فراری شده و پس از مدتی که مخفی بوده در حال خفاء از دنيا رفت.
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--------------------- 

 پی نوشت ها:

 .192شي /، رجال ك2۲1/ ۲1معجم رجال الحديث -1

 .۲71رجال كشى/ -۲

 .۲2و  ۲۲/ ۲الملل و النحل در حاشیه الفِصَل،  -2

 .۵22/ 11سیره اعالم النبالء  -2

 .172و  17۲/ 1كافى  -۵

 .۲۸2ـ  ۲۸1اعالم الورى/  -6

 .1۲۸معالم العلماء/  -7

 .۲71رجال كشى/  -۸

 .۲۵1ـ  ۲22توحید، شیخ صدوق/ -9

 .۲2/ ۲الملل و النحل، شهرستانى  -11

 .۲67-۲61هـ . ش،ص 12۸7گرد آوري از: سلفي گري )وهابیت( و پاسخ به شبهات،علي اصغر رضواني، انتشاراتمسجد جمکران، قم،  -11

 .6/  ۲مقاالت االسالمیین -1۲
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 های خلیج فارس های یک مسلمان از آن سوی آب آه و ناله

 ی آملی در مورد عرفان آقای حسن زاده ای به آیت اهلل صافی اصفهانی  در نامه

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 محضرمحترم و مبارك عالم گرانقدر حضرت آيت اهلل شیخ علي صافي اصفهاني

 نامند و کلمه طيبه الاله اال اهلل را شرم آور می ی خود را عارف الی اهلل میسالم عليکم، آنان که در لباس زهد وتقو

ـ نماز که استوارترين پايه عمل واعتقاد دردين است و برترين جايگاه تقرب به حضرت باری  ـ بايد بعرض برسانم که  دانند

ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدًا  اشهدانباشد ـ و در آن شهادت به يگانگی حضرت حق را دارد و در آن ذکر  تعالی می

واجب است و اصالً لباس تقوی ازجنس الاله اال اهلل است و اين تذکر است برای بيداری وتوجه بشر به  عبده و رسوله

 اينکه درمحضر خداييم.

 کسی که به اين هم اعتقاد ندارد و از گفتن آن شرم دارد، پس به چه چيز اعتقاد دارد؟

ولوا ال اله اال اهلل قمام عمر بابرکت خود را صرف تبليغ از همين کلمه طيبه کرد و فرمود: ت صلی اهلل عليه و آله و سلم()پيامبر بزرگوار

 ا هم شرمر اشهد ان محمداً رسول اهلل داند مسلم آور می ، پس کسی که ال اله اال اهلل را شرمقولوا اهلل تفلحوا، نفرمود: تفلحوا

 داند. آور می را هم شرم  وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْأَطيعُوا اهللَ وَ َأطيعُوا الرَّسُولَ داند. آور می

 حضرت آيت اهلل صافي

 آيا غیرت يك مسلمان  پذيراي اين گفتار كفرآمیز هست...؟

 آيا سکوت كنم... ؟

 چیزي نگويم... ؟ فرياد نزنم

تأسف  شرمساري مي گفت: بايدننويسم... ؟ آه و ناله و نفرين نکنم كه ابوسفیان هم تا آخر عمر اين كلمه ي طیبه را با 

 خورد و از اين تأسف مرد...

 با احترام ـ ابراهیم عابديني

 )ره(بندر امام خمیني    

    ۲6  /1۲ /129۵ 
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 «توحید و جبر و اختیار در قرآن کریم»

 آيت اهلل سیدجعفر سیدان مؤلف:

 129۵دلیل ما، چاپ اول  ناشر:

 قرآن موضوع:

 121ـ  2۲2179۸1 تلفن:         اصفهان ي دارالصادق مجموعه مركز پخش:

 

 «موالی معرفت»

 باقر فخار مؤلف:

 انتشارات عطر عترت ناشر:

 علیهم السالم()فضائل اهل بیت موضوع:

 191۲2۵117۸۵         1912۵۲11792      تلفن پخش:

 

 

 «و سالکین راه شیطان)فوج مقتحم( السالم( علیه)علی»

 دكتر عبدالعلي گويا مؤلف:

 انتشارات دلیل ما ناشر:

 نگاهي به معارف وحیاني در مقايسه با معارف شیطاني ع:موضو

 مركز پخش:

 27722212 تلفن:      9قم، خیابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه همکف، واحد 

 27727111 تلفن:      تهران، خیابان انقالب خیابان فخررازي، نبش بن بست ري

 2۲۲27112  تلفن:كتاب  مشهد، چهارراه شهداء، ضلع شمالي باغ نادري، مجتمع گنجینه 
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 «رسول ابلیس»

 محمد مهدي سلمان پور مؤلف:

 انتشارات كتاب جمکران ناشر:

 نگاهي به تحريفات مدعي يماني احمد اسماعیل بصري موضوع:

 1۲۵ـ  27۲۵2221 تلفن:         قم، مسجد مقدس جمکران مركز پخش:

 

 

 «های شاه نعمت اله کرمانی   خودستایی»

 اهلل عفیفيدكتر فرج  مؤلف:

 نشر راه نیکان ناشر:

 هاي صوفیه   در موضوع ادعاها و خودستايي موضوع:

 مركز پخش:

 1۲1ـ  ۵۵6۲1211 تلفن:  تهران، انتشارات دارالکتب االسالمیه             

  1۲۵ - 27۸221۲1تلفن: قم، كتابفروشي ياسین                                  

 1۵1 - 2۲۲۲1912 تلفن:حي                  مشهد رضوي، مؤسسه مکتب و

 

 «صوفیان و دروغگویی»

 سید محمد حسین فقیه ايماني مؤلف:

 نشر راه نیکان ناشر:

 هاي كه میان صوفیان متداول است   بررسي دروغ موضوع:

  مركز پخش:

 1۲1ـ  ۵۵6۲1211 تلفن:  تهران، انتشارات دارالکتب االسالمیه            

  1۲۵ - 27۸221۲1تلفن: شي ياسین                                 قم، كتابفرو

 1۵1 - 2۲۲۲1912 تلفن:مشهد رضوي، مؤسسه مکتب وحي                  

 

 

 


