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ه  بسم  الرحمن الرحیم الل 
ه  الحمد لله رب العالمین و صلی ه  علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنةالل  هم ئعلی اعدا الل 

 اجمعین 
 
 

   آغاز سخن
گردد می  ص به اسالم یا خروج وی از دین آنچه موجب ورود شخ  مباحث عقیدتی نقش اساسی در منظومه دین دارد زیرا

 همان باور ها و وابستگی های قلبی است. 
اث اند سعی در  اعتقادی کتب زیادی نگاشته شده و مؤلفین با گرایش های مختلفی که داشته  ات یافته  بدر زمینه معارف 

و سقم مطالب  صّحت    کنکاش کنند وکه در نوشته ها،    د کنمی  های خود کرده اند و این امر فرصتی برای پژوهشگران مهّیا
است که نقد  بدیهی  نظران است.  و فنون مرهون جرح و تعدیل آراء صاحب  را جویا شوند زیرا رشد و پیشرفت همه علوم 

از آن، تقلید شعالمانه موجب سیر صعودی علوم و چشم پو  اندیشه های گذشتگان را در پی خواهد داشت و    و  ی  توقف بر 
 دنی در حق علم و معرفت، و حبس اندیشه در قید و بند تعصب خواهد بود.ن خود جفائی نابخشو ای

  ب که با کت  یکی از کسانی که در مباحث اعتقادی آثاری را به رشته تحریر در آورده آقای سید محمد حسین طهرانی بوده
وهشی در آثار وی داشته  بل تصمیم گرفتیم پژ ی از طالب را تحت تأثیر عقائد تصوف قرار داده است. چند سال قخود عده ا

خورد بیان کنیم که مجموع یاد  می  باشیم و نقطه نظرات مهم او را منعکس نمائیم و در ضمن اگر نقدی و اشکالی به چشم
محمد   آثار عالمه  در  نام »سیری  به  ها  پی  حداشت  در  را  ایشان  مریدان  امر واکنش  این  که  رسید  به چاپ  سین طهرانی« 

ابتداء شخصی به  کداشت   نام آقای تولئی فایل صوتی در فضای مجازی منتشر نمود که حاوی سخنانی به دور از مباحث ه 
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و   مرحوم عالمه طهرانی  آراء  تبیین  نام »محک  به  کتابی  به صورت  را  گفتارها  همان  بود سپس  علمی  ع علمی  یار سنجی 
 مخالفان« به چاپ رساند. 

زی بیان کردم که مورد استقبال بسیاری از مخاطبان قرار گرفت  ئی را در فضای مجاپاسخ خطابه های آقای تول  نگارنده
بر   تا حقیقت  نمایم  ارائه  مذکور  کتاب  به شبهات  ای  جوابیه  آن شدم  بر  دوستان  اصرار  به  محک  کتاب  از چاپ  بعد  ولی 

 آشکار گردد. ،جویندگان
 گی در آن گفتار داشته باشیم.که شایسته است درن در ابتداء کتاب محک آقای محمد حسن وکیلی تقریظی نوشته اند 

  انصاف صوفیان
اند. مرحوم آیة دانسته  مردود  را  نظریه وحدت وجود  از فقهاء،  ای    العظمی سید محمد کاظم طباطبائی یزدی الّله    عده 

 نویسد:  می
ب مو »القائلون  الوجود  نجاستهم حدة  عدم  فالقوی  السالم  باحکام  التزموا  اذا  الصوفیة  العلم  اّل    ن  مع 

 1«.تزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد بال
از صوفیه   اگر ملتزم به احکام اسالم باشند اقوی این است که نجس نیستند مگر  قائلین به وحدت وجود 

التزام این افراد به لوازم مذه این صورت حکم به    ب اینکه علم به  صوفیه که فاسد است پیدا شود]که در 
 شود[ می نجاست آنها 

ع مراجع  از  عظام:  بسیاری  آیات  ازجمله  اند.  ننوشته  آن  بر  ای  حاشیه  و  اند  پذیرفته  را  فتوا  این  عراقی،  ظام  ضیاء  آغا 
تعالی  الّله    رضوان   2دی شیرازی اگلپایگانی، مرعشی نجفی، شاهرودی، میالنی، قمی، خوانساری، حائری یزدی، سید عبد اله 

 م به لوازم را موجب کفر دانسته اند. صی وجود بدون التزا بلکه بعضی حتی صرف قول به وحدت شخ علیهم.
 نویسد:  می آقای وکیلی در رّد فقهاء مذکور که عمری در معارف دین کوشیده اند 

ن این مسأله مخالفت  این  م»برخی از فقهاء که تخصصی در معارف ندارند با  البته کالم فقهاء در  وده اند 
اند برداشت های  شکل تخصصی وا ون به  قهاء چ مسائل حجیت ندارد ... برخی از ف این مسائل نشده  رد 

دانستند و گاهی فتوا به کفِر قائل آن یا  می  اشتباهی از وحدت وجود داشته اند و این مسأله را مالزم با کفر 
 3ند.« ا کسی که به لوازم آن ملتزم باشد داده 

 
 

 2مسألة  140ص 1الوثقی جالعورة  - 1
 لعالمیة ا -علیهم السالم–موسسه السبطین  116ص  2العروة الوثقی و التعلیقات علیها ج – 68ص 1لعصر جعلیقات اعالم االعروة الوثقی وبهامشها ت - 2
 225کتاب معلم )خداشناسی( ص - 3
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، حال توصیف آقای  کار تخصصی کرده اند این قضاوت آقای وکیلی است درباره علمائی که یک عمر در علوم دینی  
 نمائیم: می  سلک صوفیه شده را ذکرگذشته و جذب م شکه تنها شش سال از آغاز تحصیل  -آقای تولئی–وکیلی از نوجوانی  

هاده اند و به لطف الهی و عنایت  ن»ایشان حدود شش سال است که قدم در حوزه علمیه  
ودت فهم در این مدت،  و حّدت ذهن و ج  هو به برکت حسن قریحالسالم  علیهم  اهل بیت

مباحث عرفان   از  برخی  و  و حکمت  اصول  فقه و  را در  دروس مقدمات و سطح و خارج 
 1پشت سر گذاشته و توشه ای ارزشمند در این وادی اندوخته اند« 

ا  ایشان وارد ر کسی دهها سال در پی  گآری در مسلک صوفیان  نماید،    تحصیل و تدریس و تحقیق باشد ولی نقدی به 
شود ولی اگر نوجوانی که تنها شش سال از دوران تحصیلش گذشته ایشان  می معرفی   2ر متخصص، بی حیا و معاندجاهل، غی 

مت و عرفان جلوه  فقه و اصول و حک  گردد و عالم بهمی  را تأیید نماید توصیف به حسن قریحه، حّدت ذهن و جودت فهم
 شود. می داده

 نویسد:  می  ه این روش صوفیاناستاد محمد تقی جعفری دربار 
»از خواص این مکتب )عرفاء وصوفیه( این است که اگر کسی اصالت را بر وجود دانسته و وجود را واحد  

وجود  عالم  حقیقت  به  و  اعلم  شخصی  چنین  بداند  هی   شخصی  اگرچه  است،  شناساچرسیده  ی  ئگونه 
ه و تمامی حواس و  ر خود مرتکز نمودنداشته باشد و این همان معنای عشق است که ماسوای معشوق را د

نگرد، آن وقت برای مبتدئین فلسفه که هنوز معنای حقیقت می  حقائق را با همان چشم عاشقانه به معشوق 
اینکا م تلقی شده  و ظاهر را نفهمیده است و این معنا به طور اصل مسلّ  ه حقیقت شناسی دیگر  صال فکر 

خطور او  ذهن  به  هست  محتمل  ینمی  هم  و  عارف  کند  مبتد ک  امثال  مسلک  از  بیشتر  او  نظر  در  ی 
را  اشخاص  آن گونه  اصال  جلوه کرده  بوعلی و لهیجی  این  نمی  میرداماد،  و  متفکر محسوب کند  تواند 

 3شود«می معنا در تمامی عقیده مند های فلسفی مشاهده 
 ان در مباحث علمی صوفی ادب

 فرماید:  می  قرآن کریم
تي ْحَسنِهيَ َو جاِدْلُهْم ِبالَّ

َ
 4. أ

 آیا ادبیات صوفیان در مباحث علمی و در برخورد با منتقدان این گونه است؟!  ولی
 

 

 16محک ص  - 1
 58ص 1ج  نور مجرد - 2
 108مبداء اعلی ص - 3
 125نحل  سوره نها به روشی که نیکوتر است مناظره و استدلل کن.ترجمه: با آ - 4
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 گوید: می آقای محمد صادق طهرانی
مودند: »اینان گرفتار  رفمی  والد معظم در ترسیم شخصیت منکرین و معاندین عرفان و حکمت و اهل آن

 1«. سوم بی حیائی استمثلثی هستند که یک ضلعش جهل، ضلع دیگر عناد و ضلع 

 گوید: می  آقای محمد حسین طهرانی در رّد منتقدان این گونه
کنیم.  می  شناسیم نه این گونه گوسفندان که نامی از آن بر زبان دارند. عزاداری واقعی را مامی ولیت را ما 
حقی ماقزیارت  را  ائمه می  ی  معرفت  و  شناسائی  شهودًا  السالم  علیهم  نمائیم.  و  علمًا  وجدانًا  و  عقاًل  و 

 2اختصاص به ما دارد.
 نویسد: می و آقای وکیلی

از  روایات عترت،  فهم عمیق آیات و  برای  نکردن  اطالعی و تالش  بی  از سر  کسانی که 
م مانده اند و هم راهزِن ا چشمه جوشان توحید محرومند و از سر جهل، هم خود تشنه ک

نفسانیمی  جویندگان توحید اغراض  نیز  میا   شوند و گاهی  به  را  و شیطانی  کار  ن آمده و 
 3گسترانند. می دشوارتر نموده و بساط جسارت و اهانت به اولیاء الهی را همچون گذشته

 گوید: می نیز چنینگذرد میکه شش سال از دوران طلبگی او  آقای تولئی  
از به  شماری  با    افراد،  هم  گروهی  متاسفانه  و  فکری،  و  علمی  استضعاف  و  ضعف  دلیل 

قوائی آشکار به نقد جاهالنه و غیر روشمند زندگی و آثار مرحوم  غیر الهی و بی ت  اغراض
حسینی طهرانی پرداخته اند و حقایق مطالب عرشی ایشان را واژگون جلوه  الّله    عالمه آیة

و امی  داده  اخیرا شماری  معارف   زدهند.  با  آشنایان  و    نا  ناب  اسالم  از  و محجوبان  الهی 
ندیده  حقیقت  زدندراستین،  افسانه  ره  بی    ،  و  تقطیعات  و  تحریفات  از  ای  مجموعه  با  و 

و   نموده  منتشر  طهرانی«  آثار عالمه سید محمد حسین  در  »سیری  نام  به  اثری  ها،  دقتی 
 4ساختند.  مزمینه رسوائی علمی و احیانا سوء تفاهم گروهی را فراه

ادبیات عرفان فقاهتی است که فرقه   از  ای  از آن  این گوشه  استهزاء منتقدان  ئگو زند، ناسزا می  دمطهرانی  و تحقیر و  ی 
شود. این رویکرد ناشی از حق مطلق دانستن خود و مبّراء دیدن خویشتن  می  روشی است که در آثار متصوفه به فراوانی یافت

 
 

 581ور مجرد صن - 1
 546روح مجرد ص - 2
 15محک ص - 3
 24محک ص - 4
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  سخن این گونه   را بدهد با ناقدان های خویش کسی احتمال اشتباه و نقص در آراء و اندیشه ر گ ا اّل  است وخطاء  از هر گونه
 شمارند. می دانند و مخالفانشان را باطل مطلق می گوید. در حقیقت این جماعت خود را معصوم از هر لغزشینمی

از پایان مطالعه کتاب حاضر قضاوت   اتهاشما خواننده گرامی بعد  ی های صوفیان صحیح  ئات و ناسزاگو منمائید که آیا 
 است یا خیر؟ 

ت کالم بنمونه ای از اد    و عف 
گوئی های آقای وکیلی و تولئی شکوه ای نداریم چون آن دو بزرگوار به آقای سید محمد حسین  و ناسزا   از اهانت هاما  

ر کنیم تا اخالق عملی و عّفت کالم ک طهرانی اقتداء نموده اند که در این مقام مناسب است نمونه ای از سخنان ایشان را ذ 
 ال المأموم« حال المام ظهر حف و عرفان روشن شود »واذا ظهر اهل تصّو 

مس فرد  وظیفه  کتاب  در  طهرانی  حسین  محمد  اسالم، آقای  حکومت  احیای  در  را    لمان  ای  و  کنمی  نقلخاطره  د 
 گوید:  می

دست کیفم  بود،  ظهر  آمدم  منزل  به  مدرسه  از  من  که  روز  خدمت    م»یک  بیرونی  قسمت  در  آمدم  بود، 
ند و این سید علیرضا صدقی نژاد آمد منزل و  بودند دیدم در زددر بستر افتاده    پدرمان نشستم و ایشان هم

احوالپرسی و سخنانش   بین  بود. در  افتاده  احوالپرسی و پدر ما هم  به  سالم کرد و نشست و شروع کرد 
ما و گفته که تو به آقا این خبر را بده که ایشان هم یکی    نگفت سرتیپ محمد خان درگاهی آمده در دّکا

هس نفری  چهار  در  از  اندطهران  تند که  شده  ا  معین  آقا    نکه مجلسیبرای  گفتم  من  بدهند ولی  تشکیل 
تو فالن ....  تند و گفتند  مریض اند .... تا این جمله را پدر ما شنیدند بلند شدند و در رختخواب نشس

بی   ِء الزناپدر سگ ولدکجا مریضم؟ من سالمم! این  مریض است من    فتی فالن کسگ  خوردی
و شروع کرد به فحش دادن از آن   ،ا مثل خودش هستیمکه م کندمی  خیال  ،دیوث غیرِت 

که این پدر سوخته چه هست و   فحش های بسیار قبیح و زشت نه از این فحش های عادی
، را که از مازندران آورده اند اطالع  ضا خانر و اشاره به    و این ملوط، این بی پدر چه هست و ....  

ایشان را از مازندران آورده یعنی پدرش معلوم نیست این    ماجده او : والده  ها گفتند   داریم که در سخنرانی 
دی، برده    17را گرفته در    -اشرف وشمس–پدر ندارد این لوطی است این فالن است که دست دخترانش  

کند ما مثل خودش دیوث هستیم که دخترهای خودمان را به  می او خیال ن نشان سربازها داده به عنوان جش
نش شر مردم  ایشان  دهیم  سید  ان  بیچاره  آن  و  سیاه  توت  مثل  بود  شده  رنگش  و  دادن  فحش  به  کرد  وع 
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بود اصال داشت مثل لیمو زرد شده  برو  می  علیرضا رنگش  این  ُمرد.  به  به سرتیپ    الزناولدبگو  )اشاره 
 1این غول بیابانی ببرند.«  پیغام مرا برای  رگاهی( که عیند

 ست؛ در حکایت مذکور دو نکته ضروری ا 
 الفاظ قبیح و مستهجن که در شرع اسالم حرام شمرده شده است تصریح به    -1
این امر منوط به اقامه شاهد و بینه است و گرنه  به افراد  الزنا دادن  نسبت ولد   -2   حّد با شرائطی که در فقه بیان شده  که 

 پی دارد.در   فقذ 
  اهانت به مراجع عظام

 گوید: می  آقای محمد حسین طهرانی
ست درس خواندن؟ متوجه شدن! مراقبه داشتن! اگر این است خب انسان خیلی  چه؟ یعنی در یعنی  صوفی  

زنید؟!  می  ید چرا تهمتب شما که دارای عنوان مرجعیت هست خ  صوفی باشد اگر این نیست، خوب است  
بودند و بعضممراجع در آن وقت ه اساس  این  بر  داریم ولی  می  ی هاه  این  گفتند: کلیات عرفان را قبول 

اینها می  ی جزئی است و خیلی مهم نیست.ئحرف ها چیزها رسد، انسان باید دنبال همین مصادر  انسان به 
ه اند  د و اموری باشد که عنوان تبلیع و ترویج شریعت دارد و غیر از این چیزی نیست .... اینها هم جمع ش

عنوان   به  شریعت،  حفظ  عنوان  به  دین،  عنوان  به  امیرالمؤمنین  قبر  هزادور  حوزه  شیخ  نگهداری  ساله  ر 
برگردن ماست، می اآلن  اما مگر میطوسی که  بفرما نگهدار!  الله!  بسم  را نگهدارند.  شود  خواهند حوزه 

دارد،  دارد، نگه میست! نگه میا امیرالمؤمنین را گول زد! عزیز من، امیرالمؤمنین زنده و مرده اش یکی  
قعر جهنم و ابدا باکی ندارد! با امیرالمؤمنین که  اندازدتان در  میآید و با ُمخ  دارد ... بعد آخر مینگه می

 شود بازی کرد. نمی
نفسانی خود صید و شبکه قرار داده اند    یا و مشهورند و دنیا را برای طعمه هعلمائی که به خود مغرورند  

 دی خطرناک ترند. و از هر موج
دنیا حمی  فکر  من یک وقتی این  داده است: یواناتی قرا کردم خداوند در  اینها هر    گرگ،   ر  شیر، پلنگ، 

هستند؟کدام ح حیوانات  این  از  کدام یک  مانند  )مراجع(  اینها  هستند،  دّرنده  که  یوانات  شود  نمی  دیدم 
  نها تشبیه کرد بعد دیدم که نه، شیر و پلنگ را هم آاینها را به هیچ حیوانی تشبیه کرد بلکه باید حیوان را به  

تشبیه  نمی اینها  به  اینها حکم تشود  دارند، تانک وقتی حرکتکرد!    آید جلو، هیچ می  کند و می  انک را 
گیرد و  می  فهمد که زیر آن انسان باشد، حیوان باشد، درخت باشد، دیوار باشد، هر چه باشد زیر خودنمی

 
 

 30و   29حکومت اسالم ص  وظیفه فرد مسلمان در احیای - 1
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آوردن  که برای به دست    کنند می  این طور نفسی پیدا  –العیاذ بالله    –لمای سوء  ، عدرو می  کند ومی  نابود
دارهای شیطانی خود، هیچ چیزی مانع و رادعشان نیست، شما هزار آیه قرآن برایشان بخوانید،  مقاصد و پن 

دستتان  جلوی  فرمول  تا  آمی  زود چهار  به  راجع  آیه  این  که  اونن گذارند  به  راجع  آیه  این  است،  ج جاست 
اینجا نیست.   وایت، آن را  رض است با آن ر عام  روایت گوید: آقا جان! این  می  وانیدخمی  روایت راجع به 

ترجیح  را  روایت  آن  مجلس  فالن  در  دیروز  شما  جان!  آقا  کنی.  عمل  به  می  باید  اآلن  چگونه  دادی 
ل عمل نیست چرا  بدهی؟ شما گفتی: آن روایت معارض دارد و قامی  مصلحت خود این روایت را ترجیح 

 کنی؟ می  امروز به آن تمسک
  شنوید که صّدام لعنة می  ز این قرار است که اگر شمارار است؟ مسأله ا آن وقت توجه کنید مسأله از چه ق

شده خیلی تعجب نکنید به خدا قسم آن شخصی  السالم  علیه  المؤمنین علیه با تانک وارد صحن امیر الّله  
  المؤمنین دارد و با کبکبه و دبدبه وارد صحن نحراف از صراط مستقیم امیر ا اهکه به نام مرجعیت و امثال این

ار تا از این تانک ها بدتر و خطرناک تر است! و آن تانک هاست که این تانک ها را به  شود، او از هز می
 1وجود آورده است. 

آیات عظام   از:  عبارتند  در نجف  آقای طهرانی  با  هم عصر  مراجع  است  ذکر  به  محسن حکیم، سید محمود  سلزم  ید 
 جمعین. علیهم ا الّله  شاهرودی، سید ابوالقاسم خویی رحمة 

  ن در مباحث علمیروش صوفیا
از میدان بحث و مناظره  می  شگرد عرفا و صوفیه را این که منتقدان را  برای  توان در کتاب محک مشاهده نمود. آنان 

 ؛ یمر بمی خارج کنند چند رویکرد دارند که به اختصار نام 
 گوید: می کتاب محکنویسندۀ  تجهیل و تکفیر: -1

در افقی عالی از فهم دین  حّداد  ر حضرت آقایتوان دریافت چقد می از خالل این اشکاالت
و معارف ناب اسالمی قرار داشته و چه قدر مخالفان ایشان نسبت به این، جاهل بوده و در  

مخا متاسفانه  است  خالی  دستشان  اسالمی  معارف  قرنها لوادی  بلکه  و  سالها  عرفان  فان 
رشی دین نداشته  و تحلیل معارف ع  است جز هیاهو متاع چشم گیری دیگری در تبیین 

با تمام قوا تالش کرده   اند بلکه  اند، ایشان نه تنها به تبیین مطالب عرشی دین نپرداخته 
وش حق  گاند تا اهل فن و متخصصان هم در این زمینه مطلبی نگویند یا فرمایشاتشان به  

 
 

گاه ص  - 1  است. سن طهرانی که بیان داشته اند فایل صوتی آن نیز موجود حمد حسین طهرانی، مقدمه و تعلیقه سید محمد مح بیانات آقای سید م  69و  68سالک آ
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الّله    َأْفواِهِهْم َوبالّله    ا ُنوَرُیریُدوَن ِلُیْطِفُؤ»لبته خداوند خود بشارت داده است  طلبان نرسد. ا
 1.2« ُمِتّم ُنوِره 

 «َو َلْو َکِرَه اْلکاِفُرون»شود و ادامه آیه این است؛ می ناگفته نماند آیه مذکور در مقابل کفار و معاندان خوانده 
 گوید: می کتاب محک در موردی نویسندۀ   ن:یتحقیر و توه -2

ل های عرفانی است یعنی اگر د و عدم درک حداقاین اشکال هم ناشی از بی دقتی شدی
کسی با الفبای عرفان یا علوم عقلی آشنا باشد محال است در طول عمر خود چنین جمالتی  

 3بگوید. 
متاس و  فکری،  و  علمی  استضعاف  و  ضعف  دلیل  به  افراد  از  گروهیفشماری  با    انه  هم 

ثار مرحوم  روشمند زندگی و آی آشکار به نقد جاهالنه و غیر  ئاغراض غیر الهی و بی تقوا
آیة جلوه  الّله    عالمه  واژگون  را  ایشان  عرشی  مطالب  حقایق  و  پرداخته  طهرانی  حسینی 

و و  می  داده  ناب  اسالم  از  و محجوبان  الهی  معارف  با  آشنایان  نا  از  اخیرا شماری  دهند. 
تقطیعات  ار  و  تحریفات  از  ای  مجموعه  با  و  زدند  افسانه  ره  ندیده،  حقیقت  بستین،  ی  و 

اث ها،  و  دقتی  نموده  آثار عالمه سید محمد حسین طهرانی" منتشر  نام "سیری در  به  ری 
 4زمینه رسوائی علمی خود و احیانا سوء تفاهم گروهی را فراهم ساخته اند. 

 رجز خوانی و عبارت پردازی:  -3
 گوید: می حک کتاب م  هنویسند 

الهی  حّداد    مرحوم آقای  بالله که بقاء    داشتند و به خاطربه خاطر مقام فنائی که در ذات 
 احاطه علمی دارند ... الّله  ترین موجودات عالم و برتمام ما سواءپیدا کرده بودند بر ریز

عارف   شخص  کار  زمینه  این  در  گفتن  کشیده   دیده سخن  زحمت  آیة  ای  و   هالّل  مانند 
سوال   ایشان  از  که  زمانی  است  به  شدکشمیری  که  کسی  شما  آیا  اسف،  رسیده  را ناء  ت 

ای  فدیده  بله مرحوم آیةد؟  آقای حّدالّله    رمودند:  اد. سخن گفتن درباره  قاضی و مرحوم 
آقای احّداد    مرحوم  آیة  سالم شأن  شهید  مرحوم  چون  که الّله    شناسی  است   مطهری 

 5ست. افرمودند: این سید حیات بخش می

 
 

 8صف سوره  - 1
 209محک ص  - 2
 288محک ص  - 3
 24محک ص  - 4
 254 - 253محک ص  - 5
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 1ر داده است. گفتنی است استاد مطهری در آثارش نظرات عرفا و صوفیه را مورد نقد قرا 
 نام شخصیت ها: از  استفاده  -4

 نویسنده کتاب محک می گوید: 

احساس اند  شده  خارج  عوامانه  داری  دین  افق  از  که  ای  می  کسانی  ویژه  کار  باید  کنند 
ت. به این افراد در طول تاریخ صوفی گفته  سانجام دهند و آن، مجاهده و جهاد با نفس ا

هائی، شهید اول و بسیاری دیگر از یخ بلسی اول، شر عالمه مجشده است لذا بزرگانی نظی
 2شدند. می  بزرگانی که از علمای جهان تشیع اند در این وادی به عنوان صوفی شناخته

به کسی گفته است صوفی  به ذکر  به وحدت شخصی می  لزم  قائل  باشد  شود که  باطل آن را    وجود  و ثمرات و لوازم 
حدت وجود" چهل ثمره فاسد برای آن برشمردیم. اگر در آثار علماء و  اصالت وجود و و بپذیرد. ما در کتاب "تاملی در نظریه  

و    تتوان حکم به تصوف او کرد وگر نه صرف اینکه عالمی از معنویمی  بزرگان، التزام به وحدت وجود و لوازم آن هویدا بود
و روحانی مطرح کرده  ء مباحث معنوی  شود. بسیاری از علماء و فقهانمی  تعالی و ترقی روحی سخن گفت صوفی قلمداد

توان آن را  نمی  شمردند عالوه بر آنکه اگر تصوف فردی از علماء اثبات شد از نظر فنیمی  اند در حالی که صوفیه را مردود
کسی باید در آن ار داد چون اصول اعتقادات تحقیقی است نه تقلیدی، هر  ر وسیله ای برای جذب افراد به مسلک تصوف ق 

 ماید و معرفت و یقین حاصل کند و تقلید در اصول دین به ادله عقلی و نقلی مردود است. نتفّحص   حقیق و مباحث ت
   ادعای عرفان فقاهتی
از مکتب عرفانی فقاهتی  29در کتاب محک صفحه   دفاع  "لزوم  با عنوان  برای    هنویسند   کند،می  شیعه" مطرح  بحثی را 

کند که صوفیان حوزوی ادامه دهنده فقه و فقاهت  می  وانموداین چنین    خاطببرد و به م می  مسلک تصوف نامی زیبا به کار
تا  اّدعا    این صّحت    باشند. برای عدممی  علمای نجف ناچاریم چند مطلب را از آقای سید محمد حسین طهرانی نقل کنیم 
 فان آنان ربطی به فقه و فقهای نجف ندارد.ر روشن شود ع

 کند:  می قاضی نقل د آقای سید علیآقای محمد حسین طهرانی از فرزن  -1
آقا سید احمد کربالئی.   از پدرم پرسیدم: شما عرفان را از چه کسی اخذ کرده اید؟ فرمودند: از مرحوم 

حسین قلی همدانی. عرض کردم:   عرض کردم: او از چه کسی اخذ کرده است؟ فرمودند: از مرحوم مال 

 
 

ست بدون اینکه هیچ گویند وجود، یک واحد محض اائل باشند یعنی می فا قائل به وحدت وجود هستند بدون اینکه هیچ کثرتی در حقیقت وجود قر استاد مطهری: ع  -  1
 84ص 9د. مجموعه آثار جنتواند کثرات محسوس را به کلی نفی کرود یعنی نمی با عقل فلسفی هرگز زیر بار این حرف نمی بته یک فیلسوف کثرتی در آن راه یافته باشد ... ال 

 37محک ص  - 2
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از چه کسی؟ فرمودند: از همان مرد    . عرض کردم: اواو از چه کسی؟ فرمودند: از آقا سید علی شوشتری
از چه کسی؟   او  )بافنده(. عرض کردم:  تغّیرجول  چه  با  تومی  فرمودند: من  من  می  دانم!  برای  خواهی 

   1سلسله درست کنی؟! 
به نام جول)بافنده(د محمد حی آقای س  سلسله عرفاِن   ربا س الحالی  به شخص مجهول  از  می  سین طهرانی  شرح  رسد که 
 آقای قاضی هم بی خبر است و از فقه و فقاهت او هیچ اثری در دست نیست.  حتی حال او 

 نویسد: می  آقای محمد حسین طهرانی -2
شت، مسأله وحدت ادیان را که  ادالّله    این نکته گفتنی است که ابن عربی در اثر عالئقی که به مسأله حّب 

وحی را فرو کشد و به    د تا پرده صوریو کوشی  شتر دادرونق بیقبل از وی هم در میان صوفیه مطرح بود،  
 2ُکنه و غور آن بنگرد و وحدتی در محتوای درونی همه ادیان بجوید.

 گوید: می ابن عربی درباره وحدت ادیان 
ب بعقد مخصوص و تکفر  تتقّید  أن  العلممفاّیاک  بل یفوتک  ما هو    ا سواه فیفوتک خیر کثیر  باألمر علی 

تعالی أوسع و أعظم من أن یحصره عقد دون  الّله    معتقدات کّلها فإّن هیولی لصور ال  علیه. فکن فی نفسک 
 3عقد.

 4عقد الخالئق فی الله عقائدا *** و انا اعتقدت جمیع ما عقدوا. 
رت خیر زیادی از  و به عقائد دیگر کفر بورزی که در این صو   یبپرهیز از اینکه مقید شوی به اعتقاد خاص

جامع هر گونه اعتقادی باش  شود پس در نفس خود می ت از تو فوت به حقیقکه علم گردد بلمی تو فوت
 چرا که خداوند متعال وسیع تر و بزرگ تر است که محصور در اعتقاد خاصی گردد.

بودند؟ ادیان  وحدت  به  قائل  نجف  فقهای  صوری  آیا  ای  پرده  را  وحی  نادیده می  و  را  قرآن  آیات  صریح  آیا    دانستند؟ 
َلْن ُیْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ماید:  فر می  که آنجا    گرفتند می

َ
ْسالِم دینًا ف ِ

ْ
  5ِمَن اْلخاِسرین"   ِفي اآلخرِة   "َو َمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْل

نَّ هذا ِصراطيفرماید:  می  یا اینکه در آیه دیگر
َ
ِبُعوُمْستَ   "َو أ ِبُعوُه َو ال َتتَّ اتَّ

َ
َق ِبُکْم َعْن  قیمًا ف َتَفرَّ

َ
ُبَل ف َسبیِلِه ا السُّ

 
 

 ی پاورق 190ص 1الّله شناسی ج - 1
 252ص 2الّله شناسی ج  - 2
 113ص 1فصوص الحکم ج - 3
 142ص 2فصوص الحکم ج - 4
 .از اسالم دینی اختیار کند هرگز از وی پذیرفته نیست، و او در آخرت از زیانکاران استمه: هر کس غیر ترج -  85آل عمران  - 5
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ُقونذِلُک  َتتَّ ُکْم  َلَعلَّ ِبِه  اُکْم  َوصَّ متعال  1" ْم  ِمْن  فرماید:  می  و همچنین در آیه دیگر خداوند  ُسوَل  الرَّ ُیشاِقِق  َمْن  "َو 

َن َلُه اْلُهدی  َتَبیَّ ِبْع   َبْعِد ما  َیتَّ َم    َو  ُنْصِلِه َجَهنَّ َو  ی  َتَولَّ ِه ما  ُنَولِّ اْلُمْؤِمنیَن  چرا بر    2" را َو ساَءْت َمصیَغْیَر َسبیِل 
 گذارید و بدین وسیله حقیقت را پنهانمی  افکار و عقائدی که با نصوص قرآن و احادیث در تعارض است نام عرفان فقاهتی 

 کنید؟! می
ص  -3 و  عرفا  از  بسیاری  مانند  طهرانی  رعایت و آقای  را  صحیح  معیار  روایات  به  عمل  در  مباحث  نمی  فیه  در  و  کنند 

 کنند. می بدون منبع و یا ضعیف استفادهروایات جعلی و اعتقادی از 
 ی موجود نیست؛ ئکنند که در منابع معتبر روامی  ربه طور مثال ایشان دو عبارت را به عنوان حدیث ذک 

 مورد اول:
إذا سکروا طابوا، و إذا  إّن لّله تعالی شرابا إذا شربوا إذا خل  سکروا، و  صوا  طابوا ذابوا، و إذا ذابوا خلصوا، و 

إ و  بین  طلبوا،  و  بینهم  فرق  ل  اّتصلوا  إذا  و  اّتصلوا،  وصلوا  إذا  و  وصلوا،  وجدوا  إذا  و  وجدوا،  طلبوا  ذا 
 3. حبیبهم

 مورد دوم: 
 در حدیث قدسی آمده است: 

ه و من  تنی عشقنی و من عشقنی عشقحبّ أ نی و من  حبّ أ من عرفنی   نی و من وجدنی عرفنی و نی وجد ب  ل  ن ط  م  
 4نا دیته.أدیته ف یته و من علّی د  ه فعلّی تقتل ه و منته قتلتعشق

مواردی از همین قبیل از آثار ایشان ذکر شده است. آیا فقهاء    122و    121در کتاب سیری در آثار عالمه طهرانی صفحات  
 کنند؟! می گونه روایات بدون منبع، عمل ن در مباحث اعتقادی و معرفتی به ای

 ذارد؟! عرفان فقاهتی گ توان نام این روش نادرست را  می  آیا

 
 

سازد! این چیزی است  که شما را از طریق حق، دور می های پراکنده )و انحرافی( پیروی نکنید، ز راه ترجمه: این راه مستقیم من است، از آن پیروی کنید! و ا   –  153انعام    -  1
 کند، شاید پرهیزگاری پیشه کنید به آن سفارش می خداوند شما را که 

م؛ و به دوزخ  بریرود می ماید، ما او را به همان راه که می ر شدن حق، با پیامبر مخالفت کند، و از راهی جز راه مؤمنان پیروی نا ترجمه: کسی که بعد از آشک  –  115نساء    -  2
 .کنیم؛ و جایگاه بدی داردداخل می 

ن مست شوند، پاکیزه گردند و چون پاکیزه شوند و ترجمه: خداوند متعال را برای دوستانش شرابی است که هرگاه بنوشند، مست شوند و چ  –پاورقی    168وح مجرد ص  ر   -  3
چون بپیوندند، میانشان و  د، بپیوندند و و چون بجویند، بیابند و چون بیابند، برسند و چون برسنوب شوند، خالص شوند و چون خالص شوند، بجویند  گردند و چون ذذوب می 

 . میان محبوبشان تفاوتی بر جای نمان د
د، آن کس که به  ورز ناسد و آن کس که دوستم داشت به من عشق می شیابد، آن کس که مرا یافت می ترجمه: آن کس که مرا طلب کند می  –ی قپاور  168روح مجرد ص  - 4

بهایش بر من واجب   رسانم و آن کس را که بکشم و به قتل برسانم خون کشم و به قتل می او عشق ورزیدم او را می  م، آن کس که بهورز من عشق ورزید من نیز به او عشق می 
 .خودم خون بهایش هستماست و آن کس که خون بهایش بر من واجب است پس من 
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  ی بر خالف واقعیاتئادعا
تول امیر ئآقای  از  روایتی  بندگانالسالم  علیه  مؤمنان   ی  توصیف  ذکر خاّص    در  متعال  خداوند  صالح  سپس می  و    کند 

 نویسد: می
لی الموحدین در عصر  ق این فرمایش گهربار حضرت موی بی شک یکی از بارزترین مصاد

حسین حسینی طهرانی است، شخصیتی که  حاج سید محمد    الّله  حاضر مرحوم عالمه آیة
از سرآمدان عصر خود   عالیه،  معارف  این  تحقق  در  چه  و  الهی  معارف  فراگیری  در  چه 

ند متعال را برای  وبوده و با چراغ فروزان دانش و بینش خود، مسیر عبودیت و بندگی خدا
 1ن ساخت. خیل کثیری از دلدادگان توحید و محبان وادی قرب و فناء روش

 :بررسی
اول   شده  بیان  آقای طهرانی  توصیف  در  ایشان که  گفته  مسّلم  ال این  چنانچه  است  بندگان   استکالم  که  احادیث    مراد 

شوند  نمی  ر دارند و هرگز از دین خدا منحرفا کنند کسانی هستند که پیوسته در مسیر شرع قر می  خداوند را توصیفخاّص  
مقدم شرعی  حکم  بر  را  خویش  نظر  دنمی  و  ولی  یافتکنند  مواردی  طهرانی  حسین  محمد  آقای  آثار  با  می  ر  که  شود 

بیان  تکلیف  مقام  از  سالک  خروج  مورد  در  را  مالصدرا  نظر  مجرد  روح  کتاب  در  مثال  نیست.  سازگار  شرعی    دستورات 
 نماید. یم کند و تاییدمی

 نویسد:  می  ایشان
درها چو  وی  برای  تاسرحئن  باید  شد،  گشوده  غیب  از  عمل  ی  امکان  به    بهد  و  احکام  ظاهر  مقتضای 

تا   امکان نداشت پس  باطن  و  به ظاهر  او جمع میان عمل  برای  اگر  و  بنماید  باطن کشف شده  مقتضای 
به پیدا ننموده، باز واجب است بر او  لهنگامی که آن حال باطنی و آن وارده ملکوتی بر حال این سالک غ

ه پیدا کرد و سالک را مغلوب نمود به طوری که  و حال باطن غلباز علم ظاهر پیروی کند و اگر آن وارده  
د وی  که  چرا  کند  عمل  حالش  مقتضای  به  باید  صورت  این  در  برد،  بیرون  تکلیف  مقام  حکم  از  ر 

 2ارج نموده است. از اراده و اختیار خ  وآنان را فرا گرفته   مجذوبین است که جذبه الهیه 
 د: نویس می  آقای وکیلی در کتاب عشق مجازی

 
 

 پاورقی  12محک ص - 1
 334و   333روح مجرد ص  - 2
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الیالّله    آیة   مرحوم عالمه سلوک  در  اقسام موسیقی  از  برخی  »مسّلما  بودند  فرموده  طهرانی  الّله    حسینی 
 1مفید است. 

انو  از طریق دستورات شرع  انسان  به مصالح و کمال  گاهی  و آ نهی شارع مقدس    ر پر واضح است طریق علم  و  امر  و 
ال مامی  فهمیده  توان  می  بودن چیزی حکم کنیم. بنابراین چگونه  ش به مصلحت دار توانیم به ِصرف حالی خو نمی  شود و 

الله مفید است با اینکه هیچ امری  به نواختن موسیقی در شریعت نداریم بلکه   گفت برخی از اقسام موسیقی در سلوک الی 
 وسیقی مذمت شده است. مدر روایاِت ما از  

 : نویسد می - فرزند آقای طهرانی  -  آقای محمد محسن طهرانی
دید  حّداد    حسین طهرانی( نسبت به مرحوم انصاری یک دیدی را داشتند، نسبت به مرحوم ایشان )محمد  

  فرمودند: من وقتی با مرحوم انصاری اختالف داشتم در بعضی می  گویم آقامی دیگری را داشتند وقتی من 
تی من  وقفرمودند که    گفتند: به من می  کردم حال فهمیدی علتش چیه؟ وقتی ایشانمی  از مسائل احتیاط 

خودم پیغمبر  مثل  را  ایشان  اینکه  وجود  با  بودم  انصاری  مرحوم  خدمت  در  می  در  حال  عین  در  دانستم 
احساس که  را  فقهی چهمی  مسائلی  اختالف  آن مسائل  در  دارم  اختالف  ایشان  با  کردم؟ می  کار  کردم 

اینمی  بودم اگر حّداد    کردم ولی وقتی که با مرحوممی  احتیاط را رعایت  لیوان خون است دیگر    گفتند: 
 2.خوردممی کردمنمی احتیاط 

جهت   به  است  السالم  علیهم  معصوم  امامان  مقام  مخصوص  شرط  و  قید  بدون  مطلق  اطاعت  که  است  حالی  در  این 
 عصمت ایشان. 

 السالم:  یه لعامیرالمؤمنین   عن
هِ  ُة ِللَّ اع  الطَّ ا  م  ِإنَّ ُسوِلهِ   ...  ِلوُ   یهعلالّله    صلی  و  ِلر  ر  وآله و   م  أ  ا  م  ِإنَّ ِر و   األأ مأ ِة  ُسوِل صلیالّله    ل  الرَّ ِة  اع  علیه  الّله    ِبط 

ةِ  اع  ِبط  ر   م  أ  ا  م  ِإنَّ و   ِتِه  ِصی  عأ ِبم  ُمُر  أأ ی  ل   ٌر  هَّ ُمط  ُصوٌم  عأ م  ُه  نَّ أِل  ُمُرون     وآله  أأ ی  ل   ُرون   هَّ ُصوُمون  ُمط  عأ م  ُهمأ  نَّ أِل  ِر  مأ األأ  ُأوِلي 
ِتِه.بِ  ِصی  عأ  3م 

 عن المام الصادق علیه السالم: 
نأ  ك   قال: م  ر  شأ ع   أ  ام   م  ُتهُ  ِإم  ام  دِ  ِمنأ  ِإم  نأ الّله    ِعنأ تأ  م  س  یأ ُتهُ  ل  ام  ان  الّله  ِمن   ِإم  رِکاً  ک  هِ  ُمشأ  1. ِباللَّ

 
 

 72عشق مجازی ص - 1
 118یث عنوان بصری صانی های شرح حدمتن سخنر  - 2
 130ص 27وسائل الشیعه ج - 3

و معصوم  متعال فقط به اطاعت پیامبرش امر فرمود چون ا   ا و "ولة المر"]یعنی چهارده معصوم علیهم السالم[ باشد. و خداونددترجمه: فقط اطاعت باید برای خدا و رسول خ
 نند. کصومین علیهم السالم امر فرمود چون آنان معصومند هیچ گاه به عصیان خداوند متعال امر نمی قط به اطاعت مع کند و فاست هیچ گاه به عصیان خداوند امر نمی 
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 نویسد: می طهرانی مد صادقحآقای م 
رچه موافق با ظواهر شرع نباشد، هیچ  یا ولی خدا، اگواقعی ... در برابر قول و فعل معصوم    مومن و محّب 

دهد، اگر او را به سخت ترین کارها امر نمودند و فرمودند که خود را  نمی  اضطراب و تزلزلی به خود راه
را ات  زندگی  یا  بیانداز  پایین  به  بلندی  ظاهر مستلزم    از  به  که  دیگری  امر  هر  یا  بزن  آتش  با دست خود 

انجام دهد تا طعم شیرین وحقیقی   درنگ و تامل و   هالک انسان است بدون از روی طوع و رغبت باید 
 2ایمان را ذوق کند.

  تصوف مثبت و منفی
حمد حسین طهرانی  م به بعد تصوف به مذموم و ممدوح تقسیم شده است و تصوف آقای    35در کتاب محک از صفحه  

 شود. می  جزء قسم ممدوح و مثبت معرفی
تکرار مطلب  این  حکمت صفحه  آقای وکیلی  عا ادّ   ولی  عرفان و  کتاب  در  منفی    50ی  و  مثبت  به  را  تصوف  است که 

اثبات کردیم که تصوف    به طور مفصل  " کند. ما در کتاب "نقدی بر تصوفمی  کند و بیست فرق میان آن دو بیانمی  تقسیم 
آقای وکیلز حو  تعبیر  به  یا  در وی  با تصوف  "مثبت"  شاخصه  ی  در مهمترین  "منفی"  و ئها اویش  آقای  نموده  ی که  ذکر  کیلی 

 توانند برای پیگیری این مطلب به آن کتاب مراجعه نمایند. می  لذا مخاطبین محترم مشترکند. 
  ادعای تقطیع

 آمده است:  34در کتاب محک صفحه 
تقوا بی  متعددی  موارد  هئدر  علای  یعنی  ی  است،  گرفته  صورت  مطلب  تقطیع  مانند  می 

تن را حذف و  از مطلصدر و ذیل مطلبی  اصلی  ها بخشی  از ذکر بخش  و  نقل کرده  را  ب 
 مطلب، صرف نظر کرده اند در نتیجه تحلیل نادرستی از مطالب نقل شده ارائه داده اند. 

ه آقای سید محمد حسین طهرانی به صراحت عدم  کیک مورد تقطیع را ذکر کرده اند و آن موردی است  52و در صفحه 
 گوید: می  دارد ومی  هبری را اعالماعلمیت مقام معظم ر 

خمینی که عنوان رهبری به جناب آقای حاج سید علی خامنه ای سپرده اند در اینجا  الّله    بعد از رحلت آیة
ان تقلید از عنوان حکومت جدا  و هم بایستی ما وظیفه خودمان را بدانیم چون بدون اشکال از این به بعد عن

اعلمیت  ردم نیستند. زی شد یعنی دیگر جناب آقای خامنه ای مرجع تقلید م را بدون شک در تقلید عنوان 

 
 

 373ص 1الکافی ج - 1
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اعلمیت   نتوانستند  به حسب جهاتی  است ولی چون  اعلمیت لزم  اگرچه  اما در حکومت هم  است  لزم 
قطه نظر استنباط مدارک فقهیه و دینیه اعلم  ن فقهی را با قدرت رهبری در یک فرد جمع کنند و شخصی از 

رهبری مردم   از جهت قدرت  بهترین مردماز همه،  امروز    هم  دار ترین مردم  با کفایت ترین و بصیرت  و 
 1باشد پیدا کنند لذا تفکیک پیدا شد. 

این عبارت تقطیع شده است. تقطیع یعنی حذف صدر یا ذیل یا وسط کالم به    ،صاحب کتاب محک معتقد است که 
و بعد کالم    د بحث، اگر قبلند و در مور ت ک داشطوری که مخاطب به مراد متکلم نرسد و مقصود او را به گونه ای دیگر بر 

استفاده عبارت مذکور  از  آنچه  در  تغییری  هیچ  کنید  را مالحظه  نزد می  آقای طهرانی  در  رهبری  اعلمیت  یعنی عدم  شود، 
کند اما از نظرش  می  بعد، از مقام معظم رهبری تعریف و تمجید هرانی در صفحات طشود. بله آقای نمی  آقای طهرانی، ایجاد

گردد، بنابراین اگر در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" یک صفحه قبل  نمی مقام معظم رهبری است بر که عدم اعلمیت  
آنکه در صفحه بعد از  مهم  گشت  نمی  شد در مراد آقای طهرانی تغییری حاصل می  و یک صفحه بعد از این عبارت هم نقل

 نویسد: می  همین عبارت مذکور
 2ور واقعه را طبق نظر و رأی اعلم امت به جریان اندازد.لزم است که امبر ایشان )رهبری( 

و این گفته تاکید بر کالم قبلی آقای طهرانی است که رهبری ولیت ندارند و باید امور را زیر نظر مرجع اعلم که ولیت  
 جریان اندازند.  هدارد ب

  جایگاه علمی
 کنند؛ می اهدی اقامه مریدان آقای طهرانی درباره جایگاه علمی وی شو 

دهند  می  کنند و یا فرزندشان از مقامات علمی پدر گزارشمی  مواردی که آقای طهرانی از خودشان تعریف و تمجید مثل  
 کند: می مانند اینکه فرزندشان از قول پدر نقل 

آیة به طهران    هالّل  مرحوم  و  بمانید  نجف  در  محمد شما  آقا سید  فرمودند:  من  به  خویی 
 3انید بعد از من الیختلف علیک اثنان. گر در اینجا بمنروید و ا
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السالم  علیه  از قول امام  و  داند که شهادت راویانی که خود را توثیق کرده اندمی هر کسی با علم رجال آشنائی داشته باشد
اق  ر مصد را این ام پذیرند زی نمی  قبول نیست و فقهاء و علماء رجالی آن راید نقل کرده اند قابل  جبرای خویش تعریف و تم

 شهادت ذی نفع بر نفع خویش است. 
تمجید و  تعریف  را  خود  خداوند،  اولیاء  و  صالحان  آنکه  یاد نمی  عالوه  نیکی  و  خوبی  به  را  آنان  دیگران  و    کردند 

 فرماید: می  شمردند. خداوند متعال می  گفت، قبیحمی ناء ثکردند و اگر کسی برای خود مدح و می
 
َ
وا أ ال ُتَزکُّ

َ
قیْنُفَسُکْم ُه ... ف ْعَلُم ِبَمِن اتَّ

َ
 1. َو أ

گاه تر است    خودستائی نکنید او به پرهیزکاران آ

خویی  ه  اللّ   کند که حاکی از آن است که مرحوم آیةمی  از پدرش نقل  یافزون بر این آقای محمد محسن طهرانی گزارش
 نویسد: می و  دهد. می هشدار به آقای سید محمد حسین طهرانی درباره تمّحض نداشتن وی در دروس حوزه 

آیة )مرحوم  اساتیدشان  از  یکی  ایشانالّله    شبی  به  مثل  می  خویی(  از  است  محمد حیف  آقا سید  گوید: 
رنامه های مخصوص این راه  ب شمائی با این استعداد و نبوغ علمی، وقت خود را به امور سلوکی و رعایت  

طلبه بالتر است از پرداختن به    شود ارزش اوقاتمی  بگذارید این مطالب خود به خود برای انسان حاصل
 2این امور.

آیة که  است  آن  از  حاکی  گزارش  رحمةالّله    این  درس الّله    خویی  در  متمّحض  شاگرد  یک  را  طهرانی  آقای    علیه 
 گویند اگر شما در نجف بمانی بعد از من لیختلف علیک اثنان؟! می نه به اوو دانسته اند و با این وصف چگنمی

 کنند؛ می  نقل زید عزه سید احمد مددیالّله  گزارش دیگری از آیة  78تاب محک صک در
آیة درس  اول  های  حلقه  که  کسانی  نجف،  قدمای  از  بودند  الّله    برخی  دیده  را  خویی 

سیستانی هم بحث بودند و عالمه طهرانی  الّله  ا آیةبتصریح داشتند بر اینکه عالمه طهرانی 
خود بحث  هم  از  دوره  آن  بودنددر  اقوی  آیةشان  را  الّله    .  خودشان  درس  نیز  خویی 

 3سیستانی و عالمه طهرانی نمودند. الّله  موقوف به حضور آیة
ایشان این گزارش را تکذیب کردند و فرمودند:  الّله    اما در تماس تلفنی با آیة  من چنین مطلبی نگفته ام." فایل  "مددی 

 ست. صوتی ایشان موجود ا 
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  اجازه اجتهاد
ا   78صب محک  در کتا  آیة از  اجتهاد مرحوم  نام حّلی    شیح حسین الّله    جازه  بر  می  به آقای طهرانی  دلیل  را  برد و آن 

 شمارد. می جایگاه علمی وی
 ی به ایشان یاد شده است. ناز اجازه اجتهاد مرحوم شیخ آقا بزرگ طهرا  177در کتاب آیت نور ص 

 حسین طهرانی سخن بگوییم؛ صیل آقای محمد برای بررسی این امر ناچاریم اندکی درباره دوران تح 
 در کتاب آیت نور که حاوی تقریظ آقای محمد صادق طهرانی است نوشته اند: 

آغاز کرد   ا ق وارد قم شد و دروس حوزه ر  1364آقای محمد حسین طهرانی در سن نوزده سالگی در سال 
 1عت نمود.به طهران مراج ق1377امه تحصیل به نجف عزیمت کرد ودر سال  ق برای اد1371و در سال 

 نویسد: می ق مجموعا دوازده سال دوران تحصیل ایشان بوده و در کتاب آیت نور 1376ق تا آخر سال 1364از سال 
 2کند. می یک سال برای انجام وصیت پدر ترک تحصیل 

 ده سال بوده است. تحصیل ایشان یاز  بنابراین دوران
 اند.   ق در نجف اقامت داشته1377ق تا  1371از سال 

این مدت آقای طهرانی در علوم حوزوی متمحض نبوده اند و در مسائل سیر و سلوک و    به گزارش کتاب آیت نور در 
 کردند. نوشته اند: می عرفان نیز کار 

حاج شیخ محمد جواد انصاری برای زیارت  الّله    در سومین سال توقف حضرت آقا در نجف اشرف، آیة 
مشرف  عالیات  مجمی  عتبات  و  م شوند  دو  اقموعا  آقامی  امت اه  سفر  همین  در  و  استاد    ، نمایند  توسط 

ایشان آالّله    آیة   رقوچانی به محض الّله    سلوکی خودشان در نجف یعنی آیة  شنا  انصاری راه پیدا کرده و با 
نزدیک و صمیمی و  اراد  گردند می  شده  استمرار و  سلوکی  های  مراوده  و  موجب  می  ت  سرانجام  و  یابد 

ای به همد مسافرت چهارده   از مجلس  روزه  ایشان در نجف و بهره وری نزدیک  ان در سال پنجم اقامت 
ادای فریضه و  کند:  می  سپس از قول پدر چنین نقلگردد ...  می  انصاری الّله    آیة از  حقیر هر شب پس 

اصول حضرت آیة  به خدمتشان مشرف  ّله لا   درس  ..... و  می  خویی در معیت شیخ عباس قوچانی  شدم 
 3کشید. می  ا بلند، لهذا مجلس به مدت دو ساعت طول رجب بود و شبه  چون ایام

 در کتاب آیت نور نوشته اند: 
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از چهارده سال تالش مستمر علمی و   اشرف پس  اقامت خود در نجف  حضرت عالمه در هفتمین سال 
م و  تحت تربیت بزرگمردان میدان عل الّله    بارکه قم و حوزه مقدسه نجف در سلوک الیمعملی در حوزه  

آیةّله  ال  عمل آیة آیة الّله    عالمه طباطبائی و  بزرگانی  الّله    قوچانی و  با  مراوده سلوکی  و  انصاری و آشنائی 
اد،  هاشم حّد   سید جمال گلپایگانی و حاج شیخ عباس طهرانی با حضرت آقای حاج سید الّله    همچون آیة 

 1شوند.می شاگرد ممتاز مکتب تربیتی حاج سید علی قاضی آشنا 

اساس و بنیان اجتهاد است ش ها حاکی  گزار این     از عدم تمحض آقای سید محمد حسین طهرانی در فقه و اصول که 
اندازه ایمی دهند.  می  او هشدار  خویی بهالّله    شود که مرحوم آیة می  باشد. فاصله گیری وی از دروس فقهی و اصولی به 

 کند: می  آقای محمد محسن طهرانی از قول پدر نقل
یمی  ایشان آیةفرمودند: شبی  )مرحوم  اساتیدشان  از  ایشان الّله    کی  به  محمد  می  خویی(  آقا سید  گویند: 

رعایت   امور سلوکی و  به  را  علمی، وقت خود  نبوغ  و  استعداد  این  با  مثل شمائی  از  است  حسین حیف 
اوقات  شود. ارزش  می  . این مطالب خود به خود برای انسان حاصل خصوص این راه بگذارید م برنامه های  

 2تر است از پرداختن به این امور.بال طلبه
حّلی و مرحوم آقا بزرگ طهرانی به آقای محمد حسین  الّله    شود که اجازه اجتهاد مرحوم آیة می  با این توضیحات روشن 

مده  حّلی این عبارت آالّله    است خصوصا که در اجازه نامه مرحوم آیة  3جتهد متجّزی م طهرانی شهادت به این است که وی  
ل  ع   ص  ة  ِمن  اإلجِتهاِد« »ح  ب  رت   یعنی برای آقای طهرانی مرتبه ای از اجتهاد حاصل شده است. 4لی م 

خصصی نکرده بودند تا  ت م است آقای طهرانی در آن چند سالی که در نجف بوده اند در همه ابواب فقهی کار  آنچه مسلّ 
 مجتهد مطلق به حساب آیند. 

 نویسد: می  ین امر است آنجا که در کتاب روح مجردای طهرانی بر ا شاهد این مطلب اعتراف خود آق
مشرف شده ام  السالم  علیه  حقیر قبل از تشرف به نجف اشرف فقط سه بار به زیارت حضرت ثامن الئمه 

دانستم زیارت آن حضرت ثواب زیارت  نمی  دیث و اخبار نبود،اچون محّط دروس تحصیلی ما مطالعه اح
بیت  تا دم را  الحرا الّله    حج  ماه رجب  دارد  اواسط  و  1378ر  تقاضا  بنابر  از دوستان سلوکی  تن  با چند  ق 

 
 

 212آیت نور ص - 1
 ق1428محمد محسن طهرانی انتشارات عرش اندیشه  110حریم قدس ص - 2
 توضیح:  - 3

شد به او هم مجتهد ای قوۀ استنباط گشته است. مثال اگر شخصی در یک باب هم قوۀ استنباط پیدا کرده با که تنها در بخشی از علم فقه دار  گویندمجتهد متجزی به کسی می 
 ن او مجتهد متجزی است نه مجتهد مطلق. شود لکگفته می 
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دعوت آنها عازم به تشرف شدیم و من تا آن زمان به گوشم نخورده بود که زیارت حضرت ثواب حج را  
 1دارد.

 سازد. می را از آن روایت مطلع  کوچک ایشان او و سپس همشیره 
 رسی شود؛ در این گزارش چند نکته باید بر 

ق رخ داده یعنی بعد از اتمام تحصیالت آقای طهرانی در قم و نجف، زیرا چنانچه گفتیم  1378اقعه در سال  این و  .1
 نماید. می  ق از نجف به طهران مراجعت1377او در سال  

اقرار .2 احادیث نبوده است. کسی که ه تا  ککند  می  آقای طهرانی  اخبار و    آن زمان محّط دروس تحصیلی ما مطالعه 
 کنند.می  خویی معرفیالّله  خبار و احادیث نبوده چگونه مریدانش او را اعلم شاگردان آیة محّط مباحثش ا 

 دانسته است  نمی مسأله به این سادگی را که همشیره کوچک ایشان اطالع داشته ولی آقای طهرانی  .3
مراجعه    125انی" صفحه  آثار عالمه طهر خواهید قوت فقه و اصول آقای طهرانی را بدست آورید به کتاب "سیری در  می  اگر

علیه نقل شده و سپس پاسخ آن  الّله    العظمی میالنی رحمةالّله    نمایید. نامه ایشان در مورد وجوب تعیینی نماز جمعه به آیة 
 دهد. می شده است. که این نامه به روشنی مرتبه علمی آقای طهرانی را نشان  رمرحوم و نقد ادله آقای طهرانی هم ذک

التی که در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" مطرح شده راجع به آراء اعتقادی و معارفی ایشان که  اشک  ، ه بر آنو عال
است،  از عرفان و تصّوف  اجتهاد  می  نشأت گرفته  به فروع فقهی که محّل  ربطی  و  تا شما در    وباشد  است، ندارد  استنباط 

 .ید نمائذکر هاد آقای طهرانی را اجت  آن اشکالت پاسخ 
بسا فقهیخش   چه  فروع  در  اعتقا  ،صی  مسائل  در  ولی  باشد  باشد. لزممجتهد  انحراف  و  دچار ضعف  در    ۀدی  اجتهاد 

به   121ر عالمه طهرانی" صفحه  انظرات و قّوت آراء در معارف اعتقادی نیست چنانکه در کتاب "سیری در آث صّحت    فروع،
به روایت ضعیف و غیر معتبر، استناد کردند. یعنی در    و عقیدتی  عارفیاحث مبعد مواردی ذکر شده که آقای طهرانی در مب 

 مقام عمل ملتزم به مبنای فقهاء که استناد به روایات معتبر است، نبوده اند.
ط آقای  علمی  جایگاه  بر  شاهد  بهترین  این،  بر  کته افزون  مهمترین  است.  ایشان  آثار  اعتقادی  مسائل  در  در  رانی  او  ب 

 : عقاید عبارتند از
 الله شناسی  .1
 مام شناسی ا  .2
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 معاد شناسی  .3
 روح مجرد  .4

 اگر به کتب مذکور مراجعه نمایید آنها را بر پنج بخش خواهید یافت؛ 
از دیگران نقل کرده اند که در مباحث ع .1 از خود و یا  ارزش  لقصه و داستان های فراوانی که  می و تخصصی فاقد 

 است و قابل استناد نیست.
 ی و صری، ابن فارض و مولد ابن عربی، قی تکرار مطالب مشایخ صوفی مانن  .2
 تفسیر آیات قرآن بدون ارائه مباحث تخصصی تفسیری  .3
ی  لاستناد به روایات ضعیف و یا بدون مأخذ معتبر و در بعضی از موارد نیز استناد به روایات اهل سنت. این در حا .4

 قادی. اعتد به مباحث کنند چه برس نمی است که فقهای عظام در فروع فقهی به چنین روایاتی استدلل
 تمسک به آیات و روایات متشابه و عدم التفات به محکمات.  .5

 کنیم. می  مثال و نمونه برای هر یک از امور مذکور موجود است ولی به جهت اختصار از ذکر آن صرف نظر
   میگذار جمهوری اسالانیمشاوره دادن به بن

به نقل   16در صفحه   آثار عالمه طهرانی"  "وظی  کتاب "سیری در  احیای حکومت اسالمی"  از کتاب  فه فرد مسلمان در 
 حمد حسین طهرانی مدعی شده است که؛ آقای سید م است:   گزارشی نقل شده 26صفحه 

 و نظر کردند.  قبل از قیام پانزده خرداد رهبر انقالب چهار مرتبه از من کسب رای 
 گویید ما چکار کنیم؟می  دو بار گفتند: شما

 قسمی اعالمیه بنویسم؟  ه چ ا بگویید منمرتبه سوم گفتند: شم 
 1و در مرتبه چهارم گفتند: پس چه کنیم؟ 

 کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" در ذیل این گزارش گفته شده است:  20در صفحه 
توان پذیرفت رهبر انقالب با وجود علمای  می  سال بوده است با این حال چگونه 38آقای طهرانی در آن تاریخ حدود   سّن 

صر، ایشان را مورد مشاوره آن هم به این شکل قرار دهند؟! و در یک جلسه چهار مرتبه از ایشان کسب رأی  رجسته در آن ع ب
 و نظر کنند؟! 

 جواب داده اند:  84و  83در کتاب محک در صفحه 
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اصول دارد باید به همه بی اعتنائی کند؟ این    ی که درس خارج فقه واساله    60آیا انسان  
شخص رهواقعیت،  حّریت  و  مشخصیت  را  انقالب  که  می  بر  فردی  به  ایشان  زیرا  کند 

آله وعلیهاللهصلی  سپارد مگر رسول خدامی  کند حرف و نظری دارد گوش دلمی  احساس
غیر از این نوع رفتارها  السالم  علیه  نی امیرالمؤمن  کردند؟ مگر سیره می  برخالف این عمل

م های  مشورت  اینکه  بر  مضافا   .... فقیبود؟  رهبر  با  رحوم  ارتباط  در  منحصر  انقالب  د 
مرحوم عالمه طهرانی نیست، مرحوم شهید بهشتی دو سال از مرحوم عالمه کوچکتر بودند  

  ان مشورت شو رهبر فقید انقالب در موضوعاتی که بعضا موضوعات حساس هم بود از ای
نیز  می انقالب  معظم  رهبر   ... کوچکتر  10گرفتند  از عالمه طهرانی  نق  سال  اما  ش بودند 

قرار  انقالب  فقید  رهبر  مشورت  مورد  که  کسانی  از  یکی  عنوان  به  بر  می  ایشان  گرفتند 
 1کسی پوشیده نیست. 

   پاسخ:

یست بلکه اشکال صغروی است. یعنی  ناشکالی که در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" مطرح شده است کبروی  
قابل تامل این است که آقای سید محمد حسین طهرانی در    ی نکتهاست ول  ان بودهاصل مشورت با اهل خبره سیره همه بزرگ

از علمای   آن تاریخ نه در حوزه علمیه تدریس داشته اند و نه تالیفی منتشر کرده بودند تا بگوییم شخصیت شناخته شده و 
از وی مشورت  رهبر انقالب    شدند و نه از شاگردان رهبر انقالب بودند تا بگوییم بر اثر حضور در درسمی  وبسبرجسته مح 

 بگیرند. 
 گویند: می آقای سید محمد حسین طهرانی درباره خودشان در آن سال چنین

امام جماعت ساده ای که اسمی نداشتیم، رسمی نداشتیم، هیچ، یک    و   رفتیم مسجد می  ما در آن وقت 
 2آمدیم.می

است، آن کسی خارج فقه و اصول    42که در سال    روشن  تالیفا صاحب کرسی درس  بوده است چگونه و صاحب    ت 
توان پذیرفت که از یک امام جماعت ساده در مساله مهم انقالب کسب رای و نظر کند و به او بگویند: "من چه قسمی  می

سید مصطفی خمینی که  الّله    در جوارشان فرزند برومندشان مرحوم آیة  واعالمیه بنویسم؟" در حالی که خود اهل قلم بودند  
 حضور داشتند. ب علمی بودند دارای مرات
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بهشتی و مقام معظم رهبری به جهت این بوده که آن دو بزرگوار شاگرد ایشان  الّله   مشورت رهبر فقید انقالب با مرحوم آیة
اثر ارتباط علمی بر ایشان شناخت کاف حاصل شده بوده است آنان مانند آقای طهرانی یک امام جماعت ساده    یبودند و در 

مش  تا  ایشان  نبودند  با  و  ورت  مشغول تحصیل  علمیه  های  در حوزه  که  علمائی  با وجود  است  باشد و روشن  برانگیز  سوال 
انقالب بودند، نوبت به مشورت گرفتن   تایید رهبر فقید  ز کسی که دوران  ا تحقیق و تدریس بودند و در علم و عمل مورد 

 رسد. نمی  ،سال بوده و در آن روز هیچ بروز و ظهور علمی نداشته 11تحصیلش  
   ال از سه گزارش سو

از صفحات   از قول آقای طهرانی در کتاب    20تا    15در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی"  وظیفه فرد  »سه گزارش 
 نقل شده:   «مسلمان در احیای حکومت اسالم

 بیر انقالب بر ک ه ی ر ئادعای راهنما  .1
 دو ادعای نقش اساسی در شکل گیری قیام پانزده خرداد سال چهل و  .2
 ان بنیانگذار جمهوری اسالمی ادعای نجات ج .3

ادعاها گفته شده »در هر    20و در صفحه   انقالب  ئحال در آثار عالمه طهرانی  ی مطرح شده که در مستندات تاریخی 
 اسالمی موجود نیست. 

از صفحه   س  95ا  ت   85در کتاب محک  فعالیت های  ارائه شدهدرباره    و   یاسی آقای سید محمد حسین طهرانی مطالبی 
اده نشده و همچنان  همه این حکایت ها باز پاسخ سوال د  باه اسنادی را درباره مبارزات ایشان نشان دهد ولی سعی کردمؤلف 

است باقی  اینکه  پرسش  اس  وآن  مدعی  طهرانی  را آقای  را  انقالب  کبیر  رهبر  که  نوشتن  ئنما هت  کیفیت  و  است  کرده  ی 
ان آقای طهرانی جان رهبر کبیر انقالب را نجات داده است و به  ز دستگیری ایشا   اعالمیه را به ایشان پیشنهاد داده است و بعد 

تایید مرکز   این سه گزارش در کتب تاریخی که مورد  بنویسند!!  ایشان  برای  مراجع عظام سفارش کرده که حکم مرجعیت 
رکی برای  مد  است و هیچ  ده داده نش  ها   الب اسالمی باشد نقل نشده است و در کتاب محک جوابی به این پرسش قاسناد ان

 ادعاهای مذکور ارائه نشده است.
 : می دهند زنجانی در باره نجات رهبر فقید انقالب اینگونه گزارش آیه الله العظمی شبیری 

 1342خرداد  15از   یر ی شب هاللتی آ تی روا  »
ما آمدند و گفتند که   ی آقابه منزل حاج   ی گانیگلپا ی، شب عاشورا از طرف آقا1342سه شب قبل از پانزده خرداد   دو

  نی کند و ا  ریرا دستگ  شانیدارد ا  می که حکومت تصم م یکند و اطالع دار  یدر روز عاشورا سخنران خواهد یم  ینیخم ی آقا
است،    قیرف  ینیخم ی والد خواسته بودند چون با آقا ی و از حاج آقا  کند یحرف ما را قبول نم ینی خم یاست و آقا  ی کار جّد 
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کردند که شما   دار ی حاج آقا را ب ها، یاز زنجان ی شب هم بعض مهیکار منصرف کند. شب عاشورا ن   نی ا  را از  ینیخم ی آقا
 .د ی کار منصرف کن  نی را از ا  ینیخم ی آقا

 نکند.    یبخواهم سخنران شان ی بروم و از طرف ا  ینیخم  یروز عاشورا مرحوم والد من را فرستادند که به منزل آقا  عصر
. آقا شهاب  نمیرا بب ی نیخم ی. موفق نشدم آقا ند یایب یسخنران ی برا  خواستندید، چون مغ بو شلو  یلیخ ینیخم ی آقا منزل 

گفته بود   ی نیخم یآقا  ی اطالع داد ول ینی خم ی. آقا شهاب رفت و به آقا و مطلب را به او گفتم دم یرا د   شانی داماد ا  یاشراق
  ر یرا دستگ  شانی ا   یکرد. ول یآمد و سخنران  هیّ ضی به ف ینیخم ی بود. بعد هم آقا  کردهو ارعاب است و اعتنا ن  د ی تهد  ها نی که ا 

 نکردند. 
هم بود که حکومت در روز عاشورا   ی عینبود؟! البته طب ی و ارعاب بود و خطر   د ی تهد   یدیو گفت: د  دیشهاب مرا د  آقا

 کردند.  ر یدستگرا  شان ی بعد از دو روز ا  ی ول شدیم  شتر ی نکند، چون مردم عزادار بودند و غائله ب ی ری اقدام به دستگ
  رزای)ساکن تهران( و آم یآمل یمحمد تق  خی آش ، یالنیم  ی آقا ،یعتمدار یشر  ی کردند، آقا  ریرا دستگ  ینیخم ی آقا یوقت

چهار   ن یبه دستگاه حاکم دادند. نامه به امضاء ا  یانامه ینی خم یآقا   ییقضا تی اقدام کردند و درباره مصون  یانی احمد آشت
که گفت: متن نامه را من نوشتم. قاعدًة هم   دمی شن ی عتمداری شر  یبود. از خود آقا  یعتمدار یشر  ی متن نامه از آقا ی عالم، ول

 .  گرید  انیموافق بود نه با قلم آقا  ی عتمداریشر  یآن نوشته با سبک نگارش آقا 
  ینداشت ول یی قضا تیبه مصون ح یمجتهد و مرجع است. قانون درباره مجتهد تصر  ی نیخم یبود که آقا  نی نامه ا  مفاد

مجلس طبق قانون مصون هستند و طراز اّول فقها بر   ندگانیکه چون نما قانون استدلل کرد ی به فحوا  یعتمدار یشر  ی آقا
 مصون هستند.   نی فقها و مجتهد  ةیّ اشراف دارند، پس باألولو  ندگان ینما

( در بالخانه منزل حاج  که به صحن مطهر رفته بود یاز آقا نجف   ری )غ انیکردند، همه آقا   ریرا دستگ  ینیخم ی آقا یوقت
  شانینبودند چون ا  ی اراک ی بودند. آقا یهاشم آمل رزا یم  یآقا  ،یعتمدار یشر  ی آقا ،یگانیگلپا ی قاوالد جمع شدند. آ ی قاآ

 ی نی مشک  یبه آقا  ی هم قدر یگانیگلپا یکرد. آقا  یاظهار حرارت و ناراحت ی رآمد و قد ینیمشک   ی. آقا رفتینم یی اصاًل جا
 .«می کنی: »ما تحّمل مگفتیم ،ی به و  ی گانیگلپا  یآقا  ی درباره تند  ی نیمشک  یا تند شد. بعدًا آق

را که مناسب نبود در جلسه بالخانه   یاز اشخاص یبالخانه نشسته بود و جلو بعض ی هاپّله یحاج آقا رضا صدر رو  ی آقا
که مّتهم بود با دستگاه شاه مرتبط   ان یاز آقا یکی  کیاز اصحاب نزد  ی کی. ند یایبال ب گذاشت یو نم  گرفتیشرکت کنند، م

 به آن شخص برخورد!  یلیرا گرفت و خ شیجلو حاج آقا رضا  ی ول دیا یاست، خواست بال ب

https://ebnearabi.com/
https://ebnearabi.com/


 www.ebnearabi.com   شی درباره ابن عربی، عرفان و تصوفژوه پ

28 

 
 

اجتماع   ی ها را برا نامه نوشت و آن  انیبه آقا  یعتمدار یشر   یاجتماع کنند. آقا   یاز آن جلسه قرار شد علما در شهر ر  بعد 
  یآقا   نیجزء مدعّو  ی اهواز ِی بهبهان یعل د ی س ر یآم یو آقا   یهمدان ی اّل علآخوند م  یآقا  ، یالنیم  یدعوت کرد. آقا 

 1« آورده بودند. زی را ن ی عیرف  الحسنابو  دیآس  یبودند. در اجتماع شهر ر  یعتمدار یشر 
   اعتراض به استعمال لفظ امام

الب  قامام درباره رهبر اناعتراض آقای طهرانی نسبت به استعمال لفظ    21در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" صفحه  
استعما این است که عالمه طهرانی  انقالب را    ل لفظ امام درنقل شده و سپس گفته شده "نکته قابل توجه  مورد رهبر کبیر 

گویند: »تسلط  می  رسیده اند.السالم  علیه  امیرالمؤمنین  دهند ولی درباره خودشان مدعی اند که به مقام می  مورد اشکال قرار 
نفوس بر  تسلط  من  صفات السالم  علیه  یننامیرالمؤم  مثل  خودم  در  من   ... گاهم  آ و  مطلع  نفوس  شّر  و  خیر  از  و    است 

 بینم« می راالسالم  لیهع رالمؤمنین می ا 
صفحه   از  محک  کتاب  عدم  96در  درباره  بعد  بیان صّحت    به  مطالبی  انقالب  فقید  رهبر  درباره  امام  لفظ    استعمال 

 دهند که واژه نائب المام استفاده شود«.می شنهادی»عالمه طهرانی پ  ند:گویمی 100کنند و در صفحه می
 پاسخ: 

آقای طهرا مبنای  فناطبق  مقام  و  نی  است  امری ممکن  آن  از  عبور  و  ائمه  مقامات  به  کامل، رسیدن  انسان  و  ذات  در  ء 
و عبور از    مبه مقام امام معصو کنید؟! شما که وصول  می  دست یافتنی است در این صورت چرا به استعمال لفظ امام اشکال 

برای عارفان و صوفیان بکارگیری  می  جائز  آن را  نباید در  ا دانید دیگر  الفاظ  اینجا سخنان صریح آقای  این  شکال کنید. در 
 ؛ کنیممی طهرانی را درباره رسیدن به مقامات ائمه را نقل 

 آورده اند: این گونه    در کتاب روح مجرد -1
اء و صفات  لکوت اسفل و تحقق به معنای کلیه عقلیه اسم ماز مراحل مثالی و  سالِک طریق پس از عبور  

ماید، یعنی علم محیط، قدرت محیط و حیات محیط بر عوالم  نمی  ی تجلیکلیه ذات حق متعالی برای و 
باشد و حتما  میالسالم  علیهم  نماید که در حقیقت همان وجود باطنی و حقیقی ائمه می  را بالعیان مشاهده 

الی البد  اّل    از این مرحله عبور کند وبع الحقائق و ذات حضرت احدیت، باید  نمکمال و وصول به    برای 
 2هد ماند.همینجا خوا  در

 نویسد: می  آقای محمد صادق طهرانی -2
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کند  نمی  عین ولیت ائمه طاهرین است و هیچ فرقی حّداد    فرمودند: ولیت آقای می  حضرت عالمه والد
 1ته اند ایشان نیز رفته است. وصیای الهی رفا هر جا که آن  ه للّ ا   یعنی در سیر الی

 نویسد: میهمچنین  -3
آقای قاض امام زمان عجلی و آقای حّد ولیت  با ولیت  الهی  اولیاء  از  تعالی  الّله    اد، کاًل ولیت کاملین 

 2کند. نمی فرجه فرقی 
 کند: می و در کتاب روح مجرد آقای طهرانی خود به این کلمات تصریح  -4

خود،  در موجود برتر و بالتر از خود است یعنی فنای هر ظهوری در ُمظهر    موجودی فنای  ر نهایت سیر ه
ولی در علت خود، و نهایت سیر انسان کامل که همه قوا و استعداد های خود را به فعلیت رسانیده  هر معل

ل اسم له    ا است و فنای در "م  است و فنای در "هو"الّله    است فنای در ذات احدیت است و فنای در ذات 
 3باشد.می  و ل رسم له"

مقاما  از  انسان کامل عبور  مبنایش در  ائمهکسی که  فنای در ذات احدیت است دیگر معن السالم  معلیه  ت  به  و  ندارد  ا 
  لی در سیر ا دانید و  می  و قاضی را عین ولیت امام معصوم حّداد    رده گیری کند. شما که ولیت آقای استعمال لفظ "امام" خ

 کنید؟!! می شمارید در به کار گیری لفظ "امام" اشکال میالسالم علیهم ان را مانند اهل بیتنآالّله  
بیت  اهل  است که مقامات  از کسانی صحیح  اشکال  نالسالم  علیهم  این  مبنایتان  یدانند نه شما می  یافتنیارا دست  ی که 

 است.   علیهم السالم عبور از مقامات ائمه
  علیه السالمن  مناؤم ام امیرول به مقادعای وص

 گوید: می و حمل بر خالف ظاهر نمود آنجا که و را توجیه با توجه به مبنای آقای طهرانی که توضیح دادیم نباید گفتار ا
تسلطتسلّ  مثل  نفوس  بر  من  در خودم  امیرالمؤمنین    ط  من  گاهم،  آ و  مطلع  نفوس  شّر  و  خیر  از  و  است 

 4.بینممی را  السالمعلیه امیرالمؤمنین صفات
بعد   113در کتاب محک صفحه   ایننویسندۀ    به  برای  توجطهر   آقایاّدعای    تالش کرده است که  ارائه دهد و انی    یهی 

 نویسد: می
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هر که  است  شیعی  روایات  مسلمات  خالصیمؤمن    از  و  حقیقی  شیعه  و  تواند  می  کامل 
العقل اب  ت"ک. در کتاب کافی  را در خود ببیند ...السالم  علیه  امیرالمؤمنین   صفات حضرت 

ابوعبدفوالجهل" در روایت چهاردهم این حدیث آمده:   خلق  ّله  ال  الم: اّنعلیه السالّله    قال 
توضیح  عقلال را  عقل  حضرت  جدهند  می  ...  و  است  خداوند  اول  مخلوق  عقل  از هکه  ل 

اد که  مراتب پایین خلقت خلق شده است و خداوند برای عقل هفتاد و پنج سرباز قرار د
قل هستند ... خداوند در مقابل هر سربازی که برای عقل بود برای جهل هم  عاینها جنود  
فرمایند:  می  شمرند در ادامهمی  ضرت سربازهای عقل و جهل را بررار داد و ح سربازی ق

کلها خصالی،   الخصال  هذه  تجتمع  اند جمعوال  عقل  جنود  از  او  ااّل    شوند،نمی  که  نبي  في 
موصي   او  امتح نبي  جمع می  حضرت   به لقالّله    نؤمن  کسی  در  صفات  این  تمام    فرمایند 

ی که خداوند قلبش را مورد امتحان قرار داده  امبر و مومندر پیامبر و وصی پی ااّل    شودنمی
شیعیان از  یعنی  کهامیرالمؤمنین    باشد  هستند  در  می  کسانی  را  خصال  این  تمام  توانند 

السالم  علیه  امیرالمؤمنین  وآله  وهیعلاللهصلی  ل خداخودشان جمع کنند و صفاتشان با رسو 
مسان شوند ... وظیفه آنها جنود عقل ه  در صفات و خلقیات و به تعبیر حدیث شریف در 

ی که از جنود جهل، ئرا در خودشان کامل کنند تا آنجا  ]شیعیان[ این است که جنود عقل
ء و  رجه با اولیادگیرند و هم  می  ار پاک شوند، اگر این کار را کردند در آن مقام عالی قر

طهرمی  اوصیاء عالمه  به  اختصاص  جایگاه  این  تنها  نه  یعنی  بشوند،  ندارد  تمام  انی  لکه 
 1توانند و باید به این مقام برسند. می شیعیان خالص

 پاسخ: 

است را  هرانی  آقای طاّدعای    دیگر داستانی که حاکی از   رو سقم توجیه مذکور مناسب است با صّحت    برای روشن شدن 
 نویسد: می  کنیم. فرزند آقای طهرانی مرور

شد، یکبار که  می  ا و مدینه منوره مشرف ارت خانه خد یکی از شاگردان حضرت عالمه مکرر به حج و زی 
ساخت از حقیر خواست تا از حضرت آقا استفسار کنم که این بار نیز به  می  خود را برای سفری جدید مهیا 

ای نفس  و ت ها روی هند و فرمودند: این نوع حج و زیار دی دا یشان پاسخ منفشود یا خیر؟ ا مشرف  حج  
 رد. بوده و تنها داعی نفسانی دا 

رفتم و هیچ کسی همراه ما نبود حقیر از ایشان  می  تا روزی که در خدمت ایشان در مسیری پیاده   این بود 
خود از حج خانه    و ممانعت برادران  شیعیان خود را از تعویقالسالم  علیهم  پرسیدم در برخی از روایات ائمه

شما بود که ایشان را  حتی مد نظر  عمل، شدیدا نهی نمودند چه جهت و مصل  خدا بر حذر داشته و از این
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از را  این سوال  اگر  ... فرمودند:  نمودید؟  از آن  السالم  علیه  امیرالمؤمنین   از حج خانه خدا منع  داشت و 
کس مصلحتحضرت  حضرتمی  ب  باید   دند: فرمو می  کرد،  چه  نبایدمی  نرو!  البته  کردم  عرض    کرد؟ 

سر انگشتان خود به هم کوچکی    نزدیک کردن  رفت، فرمودند: عقول مردم خیلی کوچک است، و با می
امام این جمله هر دو دست  السالم  علیه  آن را نشان دادند ولی عقل  بر همه تسلط دارد و در هنگام گفتن 

به حالت سیط و  برده  بال  اشار خود را  آن  مثل    هره و تسلط  بر نفوس  تسلط من  کردند و سپس فرمودند: 
گاهم. به همین منوال یکباریر و شر ز خو ا السالم  علیه امیرالمؤمنین   تسلط فرمودند: من  می  نفوس مطلع و آ

 1بینم. می  را السالم علیه امیرالمؤمنین  در خودم صفات
 نکات مهم: 

 دارد؛ توجه به چند نکته در این داستان اهمیت 
 علیه السالم امیرالمؤمنین  تواند از رفتن به حج منع کند همانند منع کردنمی آقای طهرانی  -1
 بپذیرند و نباید مخالفت کنندالسالم علیه امیرالمؤمنین  آقای طهرانی را مانند نهی باید نهیاد افر  -2
عقل -3 همانند  طهرانی  آقای  کالسالم  علیه  امیرالمؤمنین  عقل  خیلی  مردم  عقول  آاست!  عقل  ولی  است  ای  ق وچک 

 ت. اسسالم الهعلی  لط ایشان مانند سیطره و تسلط امامطهرانی بر همه تسلط دارد و سیطره و تس
گاهند. السالم  علیه امیرالمؤمنین  ایشان مانند  -4  از خیر و شّر نفوس مطلع و آ
از جمله    دو نکات مذکور مرا   بیند با توجه به قرائنمی  را السالم  علیه  امیرالمؤمنین  آقای طهرانی در خودشان صفات -5

نیست که عبارت  صحیح  قل شد  کتاب محک ن  بینم« توجیهی که ازمی  را السالم  علیه  امیرالمؤمنین   »من در خودم صفات 
اگر کسی در خودش صفات جنود عقل را  بود از اینکه آقای طهرانی در خودشان صفات جنود عقل را جمع کرده است. 

آیا به حدی از رفتن به حج نهی کند؟! حجی که در  السالم  علیه  نینمامیرالمؤ   مچونکه هرسد  می  ایجاد کند  بتواند مردم را 
از آن نهی شده آیا کسی که در خودش صفات جنود عقل را جمع کرده عقل او  آن امر شده  احادیث به   از منع دیگران  و 

گاهو شّر ن  از خیر السالم  هلیع  امیرالمؤمنین  کند و مانندمی  مانند عقل امام سیطره و تسلط بر نفوس پیدا شود؟ تا  می  فوس آ
ائل در بسیاری از اعالم علماء و فقهاء  ذ نیک و دوری از ر صفات    ق به، تخلّ بر آنجائی که مردم را از حج منع کند؟! عالوه  

ودش  ود عقل را در خنکتاب محک هر کسی که صفات جنویسندۀ    بوده ولی هیچ یک چنین ادعائی نکرده اند بنا بر توجیه
شنیده نشده و  مطلب مذکور  تا به حال از علماء شیعه  و حال آن که  اند مانند آقای طهرانی چنین ادعائی کند  و تمی  پدید آورد

 شود.نمی در احوالت آنان مشاهده 
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به قرائن محفوف در  نویسندۀ    حاصل آنکه توجیه التفات  با  و  به مبنای آقای طهرانی که گذشت  توجه  با  کتاب محک 
 بل قبول نیست. کالم قا
آد مری  مجردان  نور  کتاب  بعدی  های  چاپ  در  "اضعف"  کلمه  کردن  اضافه  با  طهرانی  مانعو خمی  قای  برای  استند  ی 

اُس "صراحت کالم ایجاد کنند تا آقای طهرانی را از اشکال   د     ل  ُیق  مَّ د"   علیهم السالمِبآِل ُمح  ح  ِة أ  مَّ ُ ِذِه األأ برهانند. ولی    1ِمنأ ه 
 کند. می  رسازد و بطالن توجیهات مریدان را آشکا می بنای آقای طهرانی، مراد ایشان را روشنمور در کالم و نیز  قرائن مذک

 کند این است: می  آقای طهرانی ارائهاّدعای  کتاب محک برای این نویسندۀ   وجیه دیگری کهت
،  بیشتر باشدمحّبت    شود، هرچه قدر اینمی  محبت، سبب طلوع صفات محبوب در محّب

محب مصفات  در  صح وب  محّب،  و  کرده  طلوع  بیشتر  خود ّب  در  بیشتر  را  محبوب    فات 
 2یابد ...  می

م استکامال  نهایتکه    شخص  در  کسی  باشد،  السالم  علیه  امیرالمؤمنین  بهمحّبت    اگر 
البته این کمال یا کماالت به برکت   را نیز در خود احساس خواهد کرد و  صفات حضرت 

  آورد بلکه محبّ نمی  شأن حضرت را پایین و    ت اسالسالم  علیه  ینامیرالمؤمن  وجود مقدس 
 3د. برمی باال  را به برکت حضرت تا عرشامیرالمؤمنین 

  معصومین علیهم السالم بهعدم صحت مقایسه 
باشد و عدم توجه به  می  باشد که مباحث آن مبتنی بر آن اصول می  مباحث اعتقادی همچون مباحث فقهی دارای اصولی

عقیم  ه دست آمده  گردد همانطور که اگر در فقه به اصول و قواعد استنباط توجه ننمائیم نتیجه بمی  لل موجب اخالآن اصو 
 خواهد بود.

علیهم   معصومین  با  معصوم  غیر  مقایسه  صحت  عدم  "اصل  از  است  عبارت  اعتقادی  مباحث  مسّلم  اصول  آن  از  یکی 
 السالم"

 شود؛ می  فاسدی مترتب یت نشود توالثمره این بحث آن است که اگر این اصل رعای

 یرد.گمی ن قرار شأن و مقام معصومین تنّزل پیدا نموده در ردیف غیر معصومی  .1
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داده .2 قرار  معصوم  موضع  در  معصوم  غیر  بار می  شأن  او  بر  معصومین  احکام  و  آثار  و  همانند  می  شود  گردد 
 عصمت و ... 

 رفت. در تحلیل مباحث و تحقیق مسائل مربوطه به خطا خواهیم  .3

 شود. می  مور مبدأ انحرافات اعتقادی دیگراین ا  ی و گاه

السالم در لسان روایات نیز منهی است چرا که مقدمات انحراف از مسیر  صومین علیهماز طرفی مقایسه غیر معصوم با مع 
 شود؛ می  هحق را در پی خواهد داشت؛ در این زمینه طوائفی از روایات هستند که به اختصار به بعضی از آنها اشار 

  ه اول ئفاط
 فرمایند: می  روایاتی که صراحتا منع از مقایسه

 شده؛ لسالم وارد ا از امیرالمؤمنین علیه

اُس  ِت ل  ُیق  یأ ب  ل  الأ هأ ُن أ  د ... ...  ن حأ ح  ا أ   1ِبن 

بدل و ل  المام واحد دهره ل یدانیه احد و ل یعادله عالم و ل یوجد له » فرمودند:  -علیه السالم-مام رضا ا 
 2  «مثل و ل نظیر له

  طائفه دوم
 م و یا تبیین صفات امام و تعریف امام است. ز بشر در فه روایاتی که بیانگر عدم دستیابی مردم به امام و عج

 السالم: مثل روایت "مرو" از امام رضا علیه

ُلُغ  بأ ِذي ی  ا الَّ نأ ذ  م  اِم   ... ف  م  ِ
ة  اإلأ ِرف  عأ تِ   م  ِکُنُه اخأ وأ ُیمأ اُرُه ه  أ  ِت  یأ ی  ار  ُحُلوُم و  ح  ِت الأ اه  ُعُقوُل و  ت  ِت الأ لَّ ات  ض  ه  یأ ات  ه  ه 

لأ  اُب و  خ  األأ  ُعُیونُ ب  ِت الأ أ  اُء و     س  ب  ُخط  ِت الأ ِصر  اُء و  ح  م  ُحل  ِت الأ ر  اص  ق  اُء و  ت  م  ُحک  ِت الأ ر  یَّ ح  اُء و  ت  م  ُعظ  ِت الأ ر  اغ  ص  و  ت 
و    اُء  ِلبَّ األأ  ِت  ِهل  الش  ج  ِت  لَّ أأ ک  ش  ِف  صأ و  نأ  ع  اُء  غ  ُبل  الأ ِت  ِیی  ع  و   اُء  ب  ُد  األأ ِت  ز  ج  ع  و   اُء  ر  أأ ع  ش  ِمنأ  ِمنأ  ن   ة   ِضیل  ف  وأ  أ  ِنِه 

ِصیِر ... قأ ِز و  التَّ جأ ع  تأ ِبالأ رَّ ق  اِئِلِه و  أ  ض   ف 
اِوِلین  و   ن  ُمت  ِد الأ ُم ِمنأ ی  جأ ُث النَّ یأ نَّی و  ُهو  ِبح  ف  و  أ  یأ و  ک  ِف الأ صأ  اِصِفین  ...و 
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ا ...  ذ  ُل ه  ُد ِمثأ ن  ُیوج  یأ ون   1أ  ُظن  ن    أ  ت  ِلك    أ  ُد ِفي  ذ  د   ُیوج  مَّ ُسوِل ُمح  ِر آِل الرَّ یأ ِه   صلی الله علیه و آله غ  ُهمأ و  اللَّ تأ ب  ذ  ک 
اِطیل ُهُم األأ ب  تأ نَّ ُفُسُهمأ و  م  نأ  ... أ 

   طائفه سوم
ا  این لسان  از همهاهل بیت علیهم  د ست که خداون روایاتی که به  به  السالم قرار داده و اموری  انبیاء علیهم  السالم را برتر 

 به احدی از عالمیان نداده است. که ه است آنان داد

 2عالمه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بحار شریف بابی در این عنوان منعقد کرده اند؛ 

 مده است: آ السالم لیهو در زیارت جامعه کبیره از امام هادی ع

مأ  ا ل  ُه م  اُکُم اللَّ ِت  ... آت  دًا ِمن    ُیؤأ ح  ِمین أ  ال  ع   3...  الأ

 روایت دیگر از امام موسی بن جعفر علیهما السالم آمده است: یا در

ا ُأوِتي  ا م  ِه ُأوِتین  انُ  و  اللَّ م  یأ ح   ُسل  ت  أ  مأ ُیؤأ ا ل  اُن و  م  م  یأ ت  ُسل  مأ ُیؤأ ا ل  ِمینع  ٌد ِمن  الأ و  م   4...ال 
  طائفه چهارم

 ه پیمان بر ولیت آنان گرفته است؛ ه از مالئکدارند خداوند از جمیع مردم بلکمی روایاتی که بیان 

اب السالم قال،  عن المام  ابیه عن جده علیهم  الله عن  ِه صلیی عبد  اللَّ ُسوُل  ال  ر  ض  وعلیهاللهق  ب  ا ق  هُ   آله م    اللَّ
ِبّیاً  ی أ  ن  تَّ نأ ُأوِص  ح  ِني أ  ر  م  ِتِه و  أ  ب  ص  ِتِه ِمنأ ع  ِشیر  ی ع  نأ ُیوِصي  ِإل  ُه أ  ر  ُد  ُقلأ ي  ف  م  مَّ ا ُمح  ِص ی  وأ ال  أ  ق  بِّ ف  ا ر  نأ ی  ی م  ُت ِإل 

ُکتِ  و   ِة  اِلف  السَّ ُکُتِب  الأ ِفي  ُه  ت  ب  ثأ أ  دأ  ق  ِإنِّي  ف  اِلب   ط  ِبي  أ  ِن  بأ ِليِّ  ع  ك   مِّ ع  ِن  ابأ ی  اِإل  ِفیه  ِلك     ب   ذ  ی  ل  ع  و   ك   ِصی  و  ُه  نَّ أ 

 
 

 201، ص: 1اإلسالمیة(، ج  -الکافي )ط  - 1
دیده ها بی نور و    واب نماید هیهات هیهات در اینجا عقل گمگشته و خویشتن داری ها بیراهه رفته و عقل ها سرگردان  اند او را انتخ م را بشناسد یا بتو کیست که اماترجمه:  

ی از شئون  که بتوانند یک انددانان درمانده ه فکر و خطیبان درمانده و خردمندان نادان و شعرا وامانده و ادیبان ناتوان و سخن بزرگان کوچک و حکیمان متحیر و خردمندان کوتا
کسانی که    در صورتی که او به مانند ستاره است )در اوج آسمان( نسبت به دست  و فضائل امام را توصیف کنند و همگی به عجز و ناتوانی معترفند ... چگونه و از کجا

قام در غیر خاندان رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله یافت ه اند که این ما می شود؟ گمان کردبخواهند به او برسند یا او را وصف نمایند ... کجا مانندی برای او پید
 نمایند. ان دروغ گفته و بیهوده آروز می نشود؟ به خدا که ضمیرشان به آمی 

 267، ص: 26بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط  - 2
 615، ص: 2من ل یحضره الفقیه، ج  - 3

 به احدی از عالمیان عطا نفرموده است. ی کرده است که ا اهل البیت عنایاتترجمه: خداوند به شم
 159، ص: 26بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط  - 4

ا  یان نداده به ما عطنچه که به او نداده همه را به ما عنایت کرده است. و آنچه را که به احدی از عالمخدا سوگند خداوند به ما آن چیز هائی را که به سلیمان داده و آ هترجمه: ب
 فرموده است. 

https://ebnearabi.com/
https://ebnearabi.com/


 www.ebnearabi.com   شی درباره ابن عربی، عرفان و تصوفژوه پ

35 

 
 

اِثی و  ِئِق و  م  ال  خ  اق  الأ ُت ِمیث  ذأ خ  ِبی  أ  نأ أ  ِليِّ  ق   ِة و  ِلع  ُبوَّ ُد ِبالن  مَّ ا ُمح  ك  ی  ِة و  ل  ُبوِبیَّ ُهمأ ِلي ِبالر  اِثیق  و  ُت م  ذأ خ  اِئي و  ُرُسِلي أ 
ِة. ی  ل  و  اِلب  ِبالأ ِبي ط  ِن أ   1بأ

 یند: افرممی  یگردر روایت د 

ر  علیه
ف  عأ ِبي ج  نأ أ  اِء ع  م  ِه ِإنَّ ِفي السَّ : و  اللَّ ال  ِعین  السالم ق  بأ س  ع  ل  م  ت  ِو اجأ ِة ل  ِئک  ال  م  فًا ِمن  الأ ِهمأ   ِصنأ یأ ل  ُل   ع  هأ ِض   أ    األأ رأ

ِدینُ  ی  ُهمأ ل  ُهمأ و  ِإنَّ وأ ص  حأ ا أ  ُهمأ م  ف  ِمنأ د  ِصنأ د  ُصون  ع  ُهمأ ُیحأ ل  ُکل  ا. ون  ِبو  ِتن   2ی 

   طائفه پنجم
 برند؛ می مقام عصمت نام  اص خویش از در مقام تبیین شئون خاهل البیت علیهم السالم روایاتی که  

ع   اء   د  ُشه  ا  ن  ل  ع  و  ج  ا  ن  م  ص  ا و  ع  ن  ر  هَّ ه  ط  اللَّ ِإنَّ   : ال  ق  ِه  یأ ل  ع  ِه  اللَّ اُت  و  ل  ِمِنین  ص  ُمؤأ الأ ِمیِر  أ  نأ  قِ ع  لأ خ  ی  ُحجَّ ل  ِفي  ِه و   ُه  ت 
ِضه رأ  3...  أ 

که   است  ای  درجه  در  معصومین  پاکی  و  عصمت  و  تر طهارت  هیچ بدون  معصوم  نمی  را  کس  دید  چهارده  با  شود 
این  السالم مقایسه کرد.  علیهم و  رسانده  به طهارت کامل و مطلق  زائل کرده و  از آنان  خداوند در آیه تطهیر هر رجسی را 

طبق مفاد آیه تطهیر    لمیان چنین طهارت و عصمتی برایشو احدی از عا   ، سو ب  ت اس  ایشان ص  طهارت کامل و مطلق مخت
   .اردوجود ند 

  ه ششمطائف
 دهد: می  روایاتی که ایشان را عدیل و شریک قرآن قرار

 مانند حدیث متواتر که از نبی اکرم اسالم نقل شده است و فرمودند: 

 
 

 272، ص: 26بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط  - 1
و آله( فرمود: »خداوند جان هیچ پیامبری را نگرفت جز پس  کند که پیامبر )صلی الله علیه ن نیز از جّد بزرگوارش روایت می اترجمه: امام صادق )علیه السالم( از پدرش و ایش

: »به د شان خود، او به من نیز امر کرد که وصّیت کنم، عرض کردم پروردگارا به چه کسی وصّیت کنم فرمو ی از مردان خویتا وصیت کند به شخصاز آن که به او امر کرد  
  ن و پیامبران وین مطلب از آفریدگاشده که او وّصی توست و بر ا  ها نوشته ام و در آن پیشینیان نام او را ثبت کرده  طالب )علیه السالم(، زیرا من در کتبابی بن پسرعمویت علی 

 .طالب )علیه السالم( پیمان گرفتمابی بنعلی  ام، از آنان برای ربوبّیت خود و برای نبّوت تو ای محّمد و برای ولیترسولنم پیمان گرفته 
 339ص  26جبحار النوار  - 2

را بشمارند نخواهند توانست. و  صنف و گروه از آنان    مگی بخواهند یکگر مردم روی زمین هبه خدا سوگند در آسمان هفتاد صنف و گروه از مالئکه وجود دارد اترجمه:  
 . دمعتقد به ولیت ما هستن همانا آن مالئکه

 
 250ص 26ج و بحار النوار 343، ص:  23بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط  - 3

 ار داد. حجت بر اهل زمین قر ترجمه: همانا خداوند ما را پاک و معصوم نمود و ما را شاهد بر خلقش و 
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اِع  د  و  ِة الأ جَّ ُقوُل ِفي ح  ُث ی  یأ ا ِإنأ  ِإنِّي ت  ... ح  ِن م  یأ ل  ق  ُتمأ   اِرٌك ِفیُکُم الثَّ کأ سَّ م  وا  ت  ِضل  نأ ت  ا ل  ِدي کِ ِبِهم  عأ ِه و   ب  اب  اللَّ ت 
ض  ... وأ ح  يَّ الأ ل  ا ع  ِرد  ی ی  تَّ ا ح  ِرق  ت  فأ نأ ی  ا ل  ُهم  ِتي و  ِإنَّ یأ ل  ب  هأ ِتي أ  ر   1ِعتأ

   طائفه هفتم
 محبت و ولیت ایشان به مقام اولی العزم بودن رسیدند؛  سطها العزم به و دارد انبیاء اولی می روایاتی که بیان 

السالم علی النبیاء" متضمن بر  ار در این رابطه بابی را با عنوان "باب تفضیلهم علیهمبحار النو مرحوم عالمه مجلسی در  
 روایت تدوین کرده است از باب مثال؛  88

م  عن المام ابی جعفر علیه السالم   ي ...ِإنَّ ِم ُأوأ   ا ُسمِّ زأ ع  ِهمأ ُأوُلو الأ یأ ِإل  ِهد   ُه ع  نَّ ِم أِل  زأ ع  مَّ   ِفي  ِلي الأ اِء  د  و  األأ  ُمح  ِصی  وأ
اِر ِبِه.  ر  قأ ِ

ِلك  و  اإلأ ذ  ِلك  ک  نَّ ذ  ی أ  ل  ُمُهمأ ع  زأ ع  ع  م  جأ ِتِه و  أ  ِديِّ و  ِسیر  هأ م  ِدِه و  الأ عأ  2ِمنأ ب 

 آمده است:  السالم لیهیا در روایت دیگر از امام صادق ع

نأ  ِبي  ع  دِ  أ  بأ هِ   ع  ال  السالم علیه  اللَّ ا:  ق  ِبي   ِمنأ   م  ُسوِل  ِمنأ   ل   و    ئ  ُنبِّ  ن  ِسل   ر  ااّل   ُأرأ ِتن  ی  ل  ا و    ِبو  ِضیِلن  فأ ی  ت  ل  نأ  ع  ا م  ان   3. ِسو 

   طائفه هشتم
 آفرید؛ نمی دارد اگر ایشان نبودند خداوند هیچ مخلوقی رامی روایاتی که بیان 

ِن  ِمِنین  علیهمال  ع  ُمؤأ ِمیِر الأ نأ أ  اِئِه ع  نأ آب  ا ع  ض  ال  مام الرِّ ال  ر  السالم ق  ِه صلی الله علیه و آله ق  ِلي   ُسوُل اللَّ ا ع  ... ی 
ق   ل  ا خ  ُن م  وأ ل  ن حأ م    ل  اء  و  ل   آد  م  ار  و  ل  السَّ ة  و  ل  النَّ نَّ ج  اء  و  ل  الأ وَّ ض  و  ل  ح   4... األأ رأ

  طائفه نهم
اصی خود از علم وسیع خود نام برده اند و  شئون اختص  روایاتی که در مقام بیان تبیین جایگاه خود و سخن از امتیازات و 

 این شأن خاص را به سه گونه تبیین نموده اند: 

 
 

 100، ص: 2بیروت(، ج  -ار األنوار )ط بح  - 1
مراه نمی شوید یکی قرآن و دیگری اهل بیتم و گران بها در میان شما می گذارم مادامی که به آن دو تمسک کنید گ ترجمه: پیامبر اکرم در حجة الوداع فرمودند: من دو چیز

 وند. کوثر بر من ملحق ش  آن دو از هم جدا نمی شوند تا در حوض
 /   70 ، ص:1/ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلی الله علیهم، ج  416، ص: 1اإلسالمیة(، ج  -ي )ط الکاف - 2

ان عزم و  ره و روشش و همه آنده شدند که عهد بستند درباره پیامبر آخر الزمان و اوصیاء بعدش و حضرت مهدی و سیترجمه: پیامبران اولوا العزم، بدان جهت اولوا العزم نامی
 داشتند بر آن سیره و روش و اقرار به آن. اراده

 278، ص: 26بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط 
  437، ص: 1ج  اإلسالمیة(، -/ الکافي )ط  281، ص: 26بیروت(، ج  -األنوار )ط  ربحا  - 3

 دادن ما بر ماسوای ما یت ما و برتری واسطه اقرار به ول ترجمه: هیچ پیامبری و رسولی به مقام نبوت و رسالت نرسیده مگر به 
 335، ص: 26بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط  - 4

 و زمین خلق نمی شد مومنین فرمودند اگر ما نبودیم آدم و حوا و بهشت و جهنم و آسمان ل ترجمه: پیامبر به امیر ا
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ُن  به روایاتی که  -1 حأ انُ  تعبیر "ن  هِ  ُخزَّ ه اللَّ ِم اللَّ ی ِعلأ ل   ران علم خدا هستند( وارد شده است: نه داای ایشان خز " )یعنع 

ِه علیه اللَّ ِد  بأ ِبي ع  أ  نأ  ُن السالم ق  عن سدیر ع  حأ ال  ن  ُتمأ ق  نأ أ  ا  اك  م  ُت ِفد  ُه ُجِعلأ ُت ل  : ُقلأ انُ   ال  هِ   ُخزَّ ِه    اللَّ اللَّ ِم  ی ِعلأ ل  ع 
ا ب  ُة الأ ُحجَّ ُن الأ حأ ِه ن  يِ اللَّ حأ ُة و  اِجم  ر  ُن ت  ل  ن حأ ُة ع  ِض. ِلغ  ق  األأ رأ وأ اِء و  ف  م  ا ُدون  السَّ  1ی م 

 ست؛ وارد شده اروایاتی که در مورد اسم اعظم  -2

م  علیهعن ابی عبد الله علیه السالم:   ی  رأ ن  م  ی ابأ ِن ِإنَّ ِعیس  یأ ف  رأ ِطي  ح  ان    السالم ُأعأ ُل   ک  م  عأ ی    ی  ِطي  ُموس  ا و  ُأعأ ِبِهم 
ُرف  و   حأ أ  ة   ع  ب  رأ ِطي أ  ُأعأ فًا      رأ ر  ح  ش  ة  ع  س  مأ ُنوٌح خ  ِطي   ُأعأ و   ُرف   حأ أ  ة   اِنی  م  ث  اِهیُم  ر  ِطي ِإبأ ُأعأ ِرین   و   ِعشأ ًة و   س  مأ ُم خ  آد   

آله الله علیه و  د  صلی  مَّ ِلُمح  ُه  ُکلَّ ِلك   ذ  ع   م  ی ج  ال  ع  ت  ه   اللَّ ِإنَّ  فًا و   رأ ث ال    -ح  م   ظ  األأ عأ ِه  اللَّ م   اسأ ِإنَّ  ٌة و  س  و   ُعون   بأ ث 
ٌد صلی الله علیه و آله  مَّ ِطي  ُمح  فًا ُأعأ رأ ِعین    -ح  بأ ِن و  س  یأ ن  فًا اثأ رأ اِحٌد.  ح  ٌف و  رأ ُه ح  نأ  2و  ُحِجب  ع 

برخیاء   -3 علم آصف  و  دریا  به  تشبیه  را  علم خود  علیه  3روایاتیکه  سلیمان  ای  وصی حضرت  قطره  اندازه  به  را  السالم 
 محاسبه فرموده اند: 

ِدیر  ع   : ُکنأ   نأ س  ال  ُن ق  اُوُد بأ اُز و  د  زَّ ب  ی الأ ی  حأ ِصیر  و  ی  ُبو ب  ا و  أ  ن  ِثیر  فِ   ُت أ  ِه علیهک  ِد اللَّ بأ ِبي ع  ِلِس أ  جأ السالم .... ي م 
لَّ  زَّ و  ج  ِه ع  اِب اللَّ ت  ِمنأ ِکت  أأ ر  ا ق  ت  ِفیم  دأ ج  لأ و  ه  ِذي  -ف  هُ   قال  الَّ د  ٌم   ِعنأ دَّ  أ    ِکتاِب الأ   ِمن    ِعلأ ت  رأ نأ ی  ل  أ  بأ ا آِتیك  ِبِه ق  ن 

ُفك   رأ ك  ط  یأ ُجِعلأ   4ِإل  ُت  ُقلأ ال   اك  ق  ِفد  ِم  ُت  ِعلأ ُه ِمنأ  د  ِعنأ ان   ک  ا  م  ت   ِلمأ ع  لأ  ه  و   ُجل   الرَّ ت   فأ ر  ع  لأ  ه  ف  ال   ق  ُتُه  أأ ر  ق  دأ  ق   
ة   ر  طأ ق  ُر  دأ ق  ال   ق  ِبِه  ِني  ِبرأ خأ أ  ُت  ُقلأ ال   ق  اِب  ِکت  الأ الأ اِب م   ِمن   ِکت  الأ ِم  ِعلأ ِمنأ  ِلك   ذ  ُکوُن  ی  ا  م  ف  ِر  ض  األأ خأ ِر  حأ ب  الأ ِفي    -اِء 

ال  ُقلأ  ل  ق  زَّ و  ج  ُه ع  اللَّ ُه  ُسب  نأ نأ ی  أ  ا  ذ  ر  ه  ث  کأ ا أ  ِدیُر م  ا س  ال  ی  ق  ا ف  ذ  لَّ ه  ق  ا أ  اك  م  ُت ِفد  ِبُرك     ُت ُجِعلأ ِذي ُأخأ الَّ ِم  ِعلأ ی الأ ِإل 
ا ِدیُر ف    ِبِه ی  یأضاً س  لَّ أ  زَّ و  ج  ِه ع  اِب اللَّ ت  ِمنأ ِکت  أأ ر  ا ق  ت  ِفیم  دأ ج  لأ و  فیقُ   -ه  نأ    لأ ک  ُکمأ و  م  ن  یأ ِني و  ب  یأ ِهیدًا ب  ِه ش  ِباللَّ

ِکتاِب  ُم الأ ُه ِعلأ د  کِ   5ِعنأ ُم الأ ُه ِعلأ د  نأ ِعنأ م  ال  أ  ف  اك  ق  ُت ِفد  ُتُه ُجِعلأ أأ ر  دأ ق  ُت ق  ال  ُقلأ اِب ُکل  ق  ُم  ت  ُه ِعلأ د  نأ ِعنأ مأ م  ُم أ  ه  فأ ُه أ 
 

 

 105، ص: 26، ج بیروت( -ار )ط / بحار األنو  104: ، ص1بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلی الله علیهم، ج  - 1
 ه شأنی و جایگاهی دارید؟ چالسالم عرض کردم فدایتان گردم شما گوید: به امام صادق علیه ترجمه: سدیر می 

 مین است هستیم. ئیم ما تبیین کنندگان وحی خداوندیم ما حجت بالغه بر هر کس که زیر آسمان و روی ز حضرت فرمودند: ما خزانه داران علم خدا
 134، ص: 17بیروت(، ج  -/ بحار األنوار )ط  230، ص: 1إلسالمیة(، ج ا -الکافي )ط  - 2

به حضرت عی  بود که بسترجمه: همانا  اعظم( داده شده  اسم  )از  السالم دو حرف  السالم چهار  واسطه آن دو حرف معجره می ی بن مریم علیه  فرمود. حضرت موسی علیه 
مبر  اعلیه السالم پانزده حرف و حضرت آدم بیست و پنج حرف، خداوند تمام این حروف را در اختیار پی  حرف و حضرت نوحم علیه السالم هشت  حرف و حضرت ابراهی

از ت شده و یک حرف آن  حرف از آن عنای  72م هفتاد و سه حرف است که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله  اکرم صلی الله علیه و آله قرار داد و همانا اسم الله العظ
 شد.  حضرت پوشیده

ی یک پلک زدن، از قصر بلقیس به مجلس حضرت سلیمان علیه السالم نآصف بن برخیاء همان کسی بود که تخت سلطنتی بلقیس ملکه سرزمین صبا را با فاصله زما  -  3
 نتقل کرد. م
 .40النمل:  - 4
 . 43الرعد:  -5
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لأ م   ُت ل  ب  ُضُه ُقلأ عأ اِب ب  ِکت  د  الأ ُه  نأ ِعنأ ِه ُکل  اِب و  اللَّ ِکت  ُم الأ ال  ِعلأ ِرِه و  ق  دأ ی ص  ِدِه ِإل  أ  ِبی  م  وأ أ  ال  ف  ُه ق  اِب ُکل  ِکت  ُم الأ ُه ِعلأ
ِه ُکل   اِب و  اللَّ ِکت  ُم الأ ا ِعلأ ن  د  د  ِعنأ  1ا. ن  ُه ِعنأ

   طائفه دهم
انتخاب  یهماهل بیت علآله و  وعلیهاللهدارد خداوند پیامبر صلیمی  روایاتی که بیان السالم را برای برتری بر همه عالمیان 
 نموده است، مانند؛ 

اِلب  علیهم ِبي ط  ِن أ  ِليِّ بأ نأ ع  ِه ع  دِّ نأ ج  ِبیِه ع  نأ أ  د  ع  مَّ ِن ُمح  ِر بأ ف  عأ نأ ج  ِن اع  ِبيِّ صلی  لسالم ع  ُه  وعلیهاللهالنَّ نَّ أ  آله 
ِلي    ع  ا  ی  ُه  ل  ة   ِصیَّ و  ِفي  ال   اللَّ ق  ف  ِإنَّ  ر  شأ أ  لَّ  ج  و   زَّ  ع  ی  ه   ل  ِني  ع  ار  ت  اخأ ف  ا  ی  نأ ی  الد  ل  ع  ا  ه  ع     ِمنأ ل  اطَّ ُثمَّ  ِمین   ال  ع  الأ اِل  ِرج 

ع   الأ اِل  ی ِرج  ل  ك  ع  ار  ت  اخأ ة  ف  اِنی  ِمین  ب  الثَّ ل  ال  ِدك  ع  ة  ِمنأ ُولأ ِئمَّ ار  األأ  ت  اخأ ة  ف  اِلث  ع  الثَّ ل  ِدي ُثمَّ اطَّ اِل  عأ ك   ی ِرج  د  عأ ِمین  ب  ال  ع  الأ
ِمین ال  ع  اِء الأ ی ِنس  ل  ة  ع  اِطم  ار  ف  ت  اخأ ة  ف  اِبع  ع  الرَّ ل   2.ُثمَّ اطَّ

  طائفه یازدهم
فرمایند: اهل بیت عصمت و طهارت  می  طور مثال   ها دارد به  نبقیه انسا  نسبت بهروایاتی که حاکی از شئون متفاوت آنان  

گاهی داشتند که در رحم السالم از زمانی علیهم  ، اقرار به شهادتین داشتند؛ یا اینکه از همان بدو تولد مادر بودند علم و آ

ر  علیه
ف  عأ ُبو ج  ال  أ  ِ ق 

ِإنَّ اإلأ اِم ف  م  ِ
ُموا ِفي اإلأ لَّ ک  سأ السالم ل  ت  ام  ی  م    ُع م  م  ال  ک  ِنیٌن  الأ ه و  ُهو  ج  ِن ُأمِّ طأ  3... ِفي ب 

 ند: فرمایمی  هاین گونو در روایتی  
 

 

 572؛ ص 1اإلسالمیة( ؛ ج  -الکافي )ط  - 1
آنچه از قرآن خدای عز و جل خواندی به  یر و یحیی بزاز و داود بن کثیر در مجلس امام صادق علیه السالم بودیم، آن حضرت فرمود: تو درد: من و ابو بصترجمه: سدیر گوی

( برای تو می سور   40این آیه برخوردی؟  را  از کتاب: من آن  بود علمی  او  از آه نمل(: »گفت آنکه نزد  بر هم زنی«آورم پیش  ق  نکه چشم  را  گوید: گفتم:  ربانت، من آن 
ك قطره بوده است در دریای گوید: گفتم: به من از آن خبر دهید، فرمود: علم او به اندازه ی  ؟ام، فرمود: آن مرد را شناختی و دانستی چه علمی از کتاب نزد او بودهخوانده

 اخضر )مدیترانه( این اندازه چیست نسبت به علم کتاب؟ 
دهم، ای  ه من به تو خبر می کست این اندازه، فرمود: ای سدیر چه بسیار است که خدای عز و جل او را منسوب به آن علمی کرده  چه بسیار کم ا   وید: گفتم: قربانت،گ

 سوره رعد(: 43ای )جل خواندی این آیه را خوانده  سدیر آیا در آنچه از قرآن خدای عز و
ست  اتر ام قربانت، فرمود: کسی که همه علم کتاب را دارد بافهم دارد« گوید: گفتم: آن را خوانده سی که علم کتابن و شما خداوند و ک »بگو بس است برای گواه میان م 

خدا کرده و فرمود: به    اشتر است، سپس با دست خود اشاره به سینه علم همه کتاب را دارد او با فهم بافهمیا کسی که جزئی از علم کتاب را دارد؟ گفتم: نه، بلکه آن که  
 اش نزد ما است. نزد ما است، به خدا همه علِم کتاب 

 270، ص: 26بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط  - 2
ن برتری دان، مرا بر جهانیاای نمود و از میان مر درستی که خداوند در دنیا نظاره الم آمده است: ای علی! بهالسوآله به علی علیه علیه اللههای پیامبر اکرم صلی در توصیه   ترجمه:
ردان  ار سوم نظاره نمود و فرزندان تو، ائمه اطهار را پس از تو، بر م بت بخشید، و پس از آن نظاره دیگری کرد و تو را پس از من، بر جهانیان برتری بخشید، سپس برای و فضیل 

 .فضیلت بخشیدلمیان برتری و رگزیده، بر زنان عاجهانیان برتری عطا فرمود، پس در مرتبه چهارم توجه دیگری نمود و فاطمه را ب
 45، ص: 25بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط  - 3

)دارای مقام فوق العاده از علم و فهم و درک است و سخن    شنودمی  است سخنان را    جنین بوده  شکم مادر  حالی که در  رامام د  همانا  امام سخن نگوئید که  بارهترجمه: در
 د( شو متوجه می  ستا جنین  در حالی که شکم مادر  مردم را در
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ا علیه ض  ی الرِّ ِن ُموس  ِليِّ بأ ِن ع  س  ح  ِبي الأ أ  نأ  اِس و   ع  م  النَّ ک  حأ اِس و  أ  النَّ م   ل  عأ أ  ُکوُن  اٌت ی  م  ال  اِم ع  م  ِ
: ِلْلأ ال  السالم ق 

ی النَّ  ق  تأ حأ أ  أ  اِس  اِس و   د  النَّ ب  عأ اِس و  أ  ی النَّ خ  سأ أ  اِس و   النَّ ع   ج  شأ أ  اِس و   م  النَّ رًا  و  یلد ]یُ ل  هَّ ُکوُن ُمط  ُتونًا و  ی  خأ ُد[ م  ول 
ِض ِمنأ  ی األأ رأ ع  ِإل  ق  ا و  ُه ِظلٌّ و  ِإذ  ُکوُن ل  ِه و  ل  ی  یأ د  ِن ی  یأ ی ِمنأ ب  ر  ا ی  م  ِفِه ک  لأ ی ِمنأ خ  ر  ِن ُأمِّ و  ی  طأ ع  ب  ق  ی  ِه و  ل  هِ   ع  یأ ت  اح    ر 

ِن و  ل    یأ ت  اد  ه  ُه ِبالشَّ ت  وأ اِفعًا ص  ِلمر  ت  حأ  1...ی 

   طائفه دوازدهم
 دارد: اصال طینت و سرشت ایشان با طینت دیگران فرق دارد؛ می روایاتی که بیان 

ِن علیه یأ ُحس  ِن الأ ِليِّ بأ نأ ع  زَّ ع  ه  ع  : ِإنَّ اللَّ ال  لَّ السالم ق  ین  ِمنأ   و  ج  ِبیِّ ق  النَّ ل  ین    خ  یِّ ِة ِعلِّ ُهمأ  ِطین  هُ   ُقُلوب  ان  د  بأ  2.مأ و  أ 

 السالم روایت شده است؛ مام باقر علیهاز ا 

ال   ا ِمنأ   ق  ن  ق  ل  ه  خ  ی ِإنَّ اللَّ ل  عأ ین   أ  یِّ ق     -ِعلِّ ل  ُه و  خ  ا ِمنأ ن  ق  ل  ا خ  ا ِممَّ ِتن  ق  ُقُلوب  ِشیع  ل  هُ و  خ  ان  د  بأ . أ  ِلك   3مأ ِمنأ ُدوِن ذ 

ما   باللتزام  یا  و  بالمطابقه  که  دیگری  فراوان  روایات  بهو  رهنمون  این  را  بیت  می  مطلب  اهل  مقامات  و  نماید که شئون 
  بحار النوار مراجعه  26و  25باشند. برای دست یابی به مطالب بیشتر به جلد  نمی السالم قابل مقایسه و دسترسی احدی علیهم
 شود.

  مذهب  ت ضرور
اهل بیت علیهم ایشان از ضروریات مذهب  ه احدی با  السالم بر جمیع مخلوقات و عدم صحت مقایس اعتقاد به افضلیت 

 امامیه است.

 مرحوم شیخ صدوق قدس سره در بیش از هزار سال پیش این مطلب را از جمله عقائد امامیه بیان فرموده است؛ 

و من بعده األئمة    صلی الله علیه و آلهیخلق خلقا أفضل من محمد    مو تعالی ل   الله تبارك  یعتقد أن  أن  یجب
علیه الله  أ صلوات  أنهم  و  الله  م  أخذ  به لما  إقرارا  أولهم  کرمهم علیه و  أ الله عز و جل و  إلی  الخلق  حب 

 
 

 116، ص: 25بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط  - 1
گاه ترین مردم است از همه بهتر حکم را می اترجمه: حضرت رضا علیه السالم فرمودند برای   نماید با تقوا ترین آنهاست بردبار ترین  داند و حکم می مام نشانه هائی است. آ

بیند برای ی بیند همان گونه که از پیش رو مشود از پشت سر می ردم است ختنه شده و پاک و پاکیزه متولد می ن و عابدترین مها و سخاوت مند تریمردم است و شجاع ترین آن
شود)خواب  ی م هیچ گاه محتلم نمنماید و دیگر اینکه اماکف دست بر زمین گذاشته صدای خود را به شهادتین بلند می   شود دو او سایه نیست و آن زمان که از مادر متولد می 

 بیند( و ... انی نمی شیط
 2، ص: 2اإلسالمیة(، ج  -الکافي )ط  - 2

 ح و بدن های پیامبران را از طینت علیین آفرید. اهمانا خداوند متعال قلوب و ارو 
 4، ص: 2اإلسالمیة(، ج  -الکافي )ط  - 3

 از آن خلق نمود، آفرید و بدنهای شیعیان را از مادون اعلی علیین خلق کرد.  آنچه که ما را  اح شیعیان ما را ازترجمه: همانا خداوند ما را از اعلی علیین خلق کرد و ارو 
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لی ُهمأ ع  د  ه  شأ أ  ُکمأ قاُلوا ب    میثاق النبیین في الذر و   بِّ ُت ِبر  سأ ُفِسِهمأ أ  ل  نأ آله  وعلیهاللهله بعث نبیه صلیلو أن ا  لیأ 
آله و  وعلیهاللهطی کل نبي علی قدر معرفته نبینا صلیأعطی ما أعالسالم في الذر و أن الله  إلی األنبیاء علیهم

سبقه إلی اإلقرار به و نعتقد أن الله تبارك و تعالی خلق جمیع ما خلق له و ألهل بیته صلوات الله علیهم و أنه  
النار و ل آدم و ل حواء و ل المالئکة    قلهم ما خللو  مما  و ل شیئا  الله السماء و األرض و ل الجنة و ل 

 1خلق صلوات الله علیهم أجمعین. 

الله علیه را نقل کرده و تایید و تاکید   نمایند و می  مرحوم عالمه مجلسی قدس سره نیز همن مطلب شیخ صدوق رحمة 
 فرمایند: می

ا  أئمتنا صلوات الله علیهم علی جمیع المخلوقات و کون أئمتن  نبینا و   فضل  الله من  ذکره رحمه   اعلم أن ما
السالم علی وجه اإلذعان  سالم أفضل من سائر األنبیاء هو الذي ل یرتاب فیه من تتبع أخبارهم علیهمالعلیهم

الب هذا  في  أوردنا  إنما  و  أن تحصی  کثر من  أ ذلك  في  األخبار  و  الیقین  مو  قلیال  في  ناب  متفرقة  و هي  ها 
السالم کلمة الله و باب بدو  علیهمباب أنهم  السالم و األبواب ل سیما باب صفات األنبیاء و أصنافهم علیهم

فاطمة و  المؤمنین  أمیر  فضائل  أبواب  و  األنبیاء  من  أعلم  أنهم  باب  و  علیه    أنوارهم  و  علیهما  الله  صلوات 
 2. ألخباراجاهل ب ّل ا   عمدة اإلمامیة و ل یأبی ذلك

   دفع شبهات
  کنند که با اندکی دقت و توجهمی  را عنوان  شبهاتی یعضب  شودمی مقامات ائمه معصومین علیهم السالم بیان هنگامی که 

 کنیم؛ می را مطرح  آنهااز    بخشیبه جواب آن رسید.  توانمی

اول:  نیس  شبهه  مقایسه  قابل  السالم  علیهم  ائمه  با  احدی  بپذیریم  حق  تاگر  مقام  یاین  با  منافات  قت 
حالی که اصال با ما قابل مقایسه  اشند در  کند زیرا چگونه آنان امام و پیشوا بمی  امامت و حجیت آنان پیدا 

 توان به مقام آنان دست یافت؟ نمی نیستند و

 جواب: 

یا    ح معمولیاگر شاگردی و یا شاگردانی را فرض کنیم که از نعمت هوش و استعداد در سط  الف( جواب نقضی:
توانند از چنین معلمی  نمی  یا شاگردانباشد؟! آ آنان فردی نابغه و بسیار با هوش    و مرّبی  تر باشند آیا محال است که معلمپایین
ی باشد که شاگردان نتوانند به پایۀ رتبۀ  بیاموزند؟! حتی اگر فرض کنیم فاصلۀ علمی شاگردها با معلم به حّد   و اخالق  علم

 ند؟! علمی معلم برس

 
 

 373، ص:  16بیروت(، ج  -)ط  بحار األنوار - 1
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زم نیست  شد اما ل م فراتر از قدرت فهم شاگردان نباآنچه مهم است این است که آموزش های معلّ   حلی:واب  جب(  
 دن م برسبه حّد و منزلت معلّ  انیا شاگرد م در سطح و حّد شاگردان باشد.که معلّ 

لذا از  را هدایت و راهنمائی کند.  شجو دان تواند می  بهتر رخوردار باشد باتفاقا هر قدر که معلم از نبوغ و شایستگی بیشتری 
انتخاب بیت دانشجو  استعداد برای تر  فرهیخته و معلم کم  با استعداد و  بین معلممنظر عقالئی     بدون شک گزینه نخست را 

 کنیم. می

رهب است  مردم لزم  و تربیت  بودن  الله  امامت و حجة  آنچه در مقام  امام  به    علمی و عملی  ی و هدایتر در مورد  مردم 
 ن به مقامات امامان.نه دستیابی مامومی است که همان تقوی و عبودیت است سوی کمال  

این  مۀ مقام حجیت امام این است که ماموم به مقام امام برسد و نه لزمه مقام امامت و رهبری و تربیتی امام ه لز این ن  بنابر
 فرمودند:  به همین نکته تصریح السالم ین علیهنه که خود حضرت امیرالمؤمنانگو م، ه است که ماموم به مقام امام برسد 

ُکمأ   و  ِإن    أل  بنور علمه   ماموم اماما یقتدی به و یستضیء  ال و اّن لکّل  ام  ی  ِإم  ف  ت  ِد اکأ ِه و  ِمنأ    ق  یأ ر  اُه ِبِطمأ ی  ِمنأ ُدنأ
هِ  یأ ص  ِمِه ِبُقرأ ِدُر   أل ُطعأ قأ ُکمأ ل  ت  ِکنأ  و و  ِإنَّ ِلك  و  ل  ی ذ  ل  عِ ن  ع  اد ... ینُ أ  ِته  ع  و  اجأ

ر   1وِني ِبو 

 امامان است؛ یات بیانگر امکان وصول به درجه بعضی از روا  شبهه دوم:
ِني ِخلأ دأ ُهمَّ أ  ِني ِمنأ ُکلِّ ُسوء    ُکلِ   ِفي  مانند: ...اللَّ ِرجأ خأ د  و  أ  مَّ دًا و  آل  ُمح  مَّ ت  ِفیِه ُمح  لأ خ  دأ ر  أ  یأ ُه    خ  ت  ِمنأ جأ ر  خأ أ 

داً  مَّ د... ُمح  مَّ  2و  آل  ُمح 
 جواب: 

و    از جهت ظهور اقوی هستند معنا نمود لت روشن و  جه به محکماِت باب که از نظر دل همیشه در باب روایات باید با تو 
 جمع بندی کرد. 

السالم به ایشان را نمود نقل    م ما دوازده طائفه از روایات که با صراحت و وضوح دللت بر عدم قیاس غیر اهل بیت علیه
فقه همیشه هیچ عام و مطلقی   اید تفسیر نمود، همان طور که در را نیز با توجه به آن قرائن منفصله واضحه ب  روایت کردیم این  

معنا   مثل دیگر  منفصلۀ  و  متصله  قرائن  و  ادله  و  مخصصات  مقیدات و  گرفتن  نظر  در  بدون  را  آن  امثال  و  البیع"  الله    "احل 
 کنیم. نمی

 
 

 45البالغه نامه نهج  - 1
گاه باش هر مامومی را امامی است که از او پیروی می  گاه باش امام شما از دنیای خود به دو جامه فرسوده و دو فرص نان گیرد. آ شنی می و از نور دانشش رو  کندترجمه: آ

 ن و پاکدامنی و راستی مرا یاری دهید. ا توانائی چنین کاری را ندارید اما با پرهیز کاری و تالش فراوامرضایت داده است بدانید که ش
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اینمثال در مورد این روایت   این خانواده را داخل  در هر خ  خل نما ا د   است که خدایا مرا   باید گفته شود منظور  یری که 
. لکن معلوم است که این خیر باید در  به من نیز توفیق اعمال صالح و عبادات و خیرات بنما  به مقدار ظرفیت من مثالدی  نمو 

داده نشده به  ا العزم  اده شده که حتی به انبیاء اولو که به اهل بیت عصمت و طهارت د  ی حّد و ظرفیت فرد باشد نه هر چیز
  و   بمقر  ملك   ر حدی است که احدی حتىای که فرموده اند: این مقامات دعادی داده شود. آن مقامات خاصه  یک فرد  

 به نرسیده و نخواهد رسید. نبى مرسل 

له بدل و ل له مثل و ل  یعادله عالم و ل یوجد   دهره ل یدانیه احد و لواحد  مالما»خالصه به تعبیر امام رضا علیه السالم  
 1«.نظیر

  117و    116ی افتاده است. در صفحه  ئگو آقای طهرانی به تناقض  اّدعای    در توجیهکتاب محک  نویسندۀ    افا بر اینکهمض
 نویسد: می

م خصال )جنود عقل( را  د تمانتوانمی  کسانی هستند کهالسالم  علیه  منین ؤالمشیعیان امیراز  
فات و خلقیات و به در صامیرالمؤمنین    ن با رسول خدا وخودشان جمع کنند و صفاتشا در  

ش حدیث  کنند.تعبیر  همسان  عقل  جنود  در  که  ریف،  است  این  )شیعیان(  آنها  وظیفه   ...
ار  ک ی که از جنود جهل، پاک شوند، اگر این  ئ را در خودشان کامل کنند تا آنجا  جنود عقل

اولیاء و اوصیاءمی  رار را کردند در آن مقام عالی ق شوند، یعنی نه  می  گیرند و هم درجه 
توانند و باید  می  خالصطهرانی ندارد بلکه تام شیعیان    نها این جایگاه اختصاص به عالمهت

 2به این مقام برسند. 

ه  در صفحشود و  می  با اولیاء و اوصیاء  هجنود عقل را در خود جمع نماید هم درجمؤمن    در عبارت مذکور گفته شد اگر 
 نویسد: می  123

یا   نفوس  بر  مرحوم عالمه طهرانی  به حضرتتسلط  ایشان    نین المؤمامیر  مشابهت صفات 
والسالم  علیه ایشان  مقام  که  نیست  معنا  این  مگرامیرالمؤمنین    به  است  مرتبه  یک   در 

م است  عقل و جهل آنچه مسّل  و رسول خدا هم مقام بودند؟ در روایت جنودامیرالمؤمنین  
فات را در هم  ل در آنها جمع است و صفت های مشترکی دارند و آن صاست که خصا این  

 3د. کنن می  دیگر احساس
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صفحه   از  محک  کتاب  هاب  119نویسنده  داستان  بعد  نقلئه  را  ائمه می  ی  طهرانی  آقای  نماید  اثبات  اینکه  برای    کند 
دانسته ولی فرزند آقای طهرانی در کتاب نور  نمی  وارانرده و کسی را هم تراز آن بزرگمش می  را برتر از همگانالسالم  علیهم

 نویسد: می  با سائرینالسالم علیهم رباره تفاوت ائمه مجرد د
و سلمان نیست زیرا آنجا خداست و بس. همه  السالم  علیه  امیرالمؤمنین  مّیزی بیندر عالم وحدت و فناء،  
کند و نهایتا به لقاء خدا نائل  طّی می طولی را الم کثرت خارج شده و این مراتب عاولیاء کامل پروردگار از 

درجات اهل ولیت متفاوت است و درجه    ر عالم کثرت گردند ولی دمی  م امن الهی داخل شده و در حر 
  ضی ر عنیست که از این جهت در اینجا تعبیر به مقام  السالم  علیه  امیرالمؤمنین   سلمان قابل مقایسه با درجه

 1شود. می
 پاسخ: 

 نویسد: می صاحب کتاب نور مجرددانند چنانکه می  ( را عدمی و پوچعرضیثرات )مقام فیه عالم کعرفاء و صو 
وجودی ندارد که مالک تشّخص باشد و از  الّله    مسلک اهل عرفان و وحدت شخصی وجود، ما سوی  رد

 2ماند. نمی برای اشیاء جز ماهیتی و تعینی اعتباری باقی
 نویسد: می هرانی ی طاآق

که را  احساسمی  آنچه  یا  عقلمی  بینیم  و  اندیشه  به  یا  ابمی  کنیم  و  آوریم  "وجود  و  ندارند  وجودی  دا 
 ما عدم هستیم و وجود ما غیر از وجود او نیست.د" فقط حق است جل شأنه و بس، و  موجو 

 ما عدم هائیم و هستی ها نما 
 تو وجود مطلق و هستی نما 

 یست جز او نکه همه اوست و  
 3. هـواّل  وحـده ل الـه 

)مقام   کثرات  عالم  پعرضیهنگامی که  محاسبه شده  معدوم  ائمه(  مقام  میان  که  تفاوتی  به  لسالم  ا همعلی   س  سائرین  و 
 رضی ذکر گردیده شد معدوم خواهد بود نتیجه این تفاوت تنها لفظی و تشریفاتی است. ععنوان مقام  
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اد   غلو  درباره آقای حد 
از کتاب روح  حّداد    مبالغه های ایشان درباره آقایسید محمد حسین طهرانی"  ب "سیری در آثار عالمه  کتا  26  هدر صفح

 مجرد نقل شد. 
 نوشته اند:  155ک صفحه  اب محدر کت

آقای  وصف  در  را  عباراتی  چنین  عالمه  اشارهمی  بیانحّداد    اگر  نیز  را  آن  وجه    کند 
طهرانیمی عالمه  نگاه  در  چون  آقای  فرمایند،  متمکنحّداد    جان  توحید  و    به  بود  شده 
ایشان  ایش تعبیر  به  و  توحیدی  باالی  مقامات  به  بان  بودند  رسیده  الهی  ذات  در  ا  فناء 

این  توضیحات دقیقی که در علم عرفا ای که خداوند متعال در  اندازه  به  ن مطرح است، 
عبور  خودش  از  که  هم  انسانی  است،  ارزشمند  خداونمی  عالم  به  و  پیوندد  می  دکند 

السالم  علیه  شود قبل از مرحوم عالمه طهرانی، حضرت امام هادی می  ناارزشمند و قابل اعت
َفْتُحفرمایند: "َیمی  هستند که اَل ُیوَصُف  ا  َوَلُد    َکَما  َو  اْلَخِلیُل  َو  الرَُّسوُل  َو  اْلَجِلیُل َجلَّ َجاَلُلُه 

اْلُمْؤِمُن اَل ُیوَصُف  َفَکَذِلَك  باید به طور دقیق  وین  1اْلُمَسّلُم ِلَِْمِرَنا"   اْلَبُتوِل  سندگان این کتاب 
 2ی نقد دارند؟ مشخص کنند که به چه چیز

 پاسخ: 

 کنیم تا خوانندگان درباره آن تعابیر، خود قضاوت کنند؛ می را نقلحّداد  آقای طهرانی درباره آقای مبالغه هایما غلّو و 
"الحّد می  آقای طهرانی و ما  نویسد:  ا ا اد  بلحّد دراک ما  تعبیر  این  از  اد؟"  است که خداوند درباره  مثل  رگرفته  سوره قدر 

 3ر" .ر و ما ادراک ما لیلة القد"انا انزلناه فی لیلة القداید: فرم می  شب قدر
برای وی کوتاه است به قدری وسیع و واسع بود که   "عظمت"این مرد به قدری عظیم و پر مایه بود که لفظ 

 ر آنجا راه نیست.  دعبارت وسعت را 
د به  آن کریم همین لفظ را برای خداونکوتاه است در حالی که قر حّداد    برای آقای  "عظمت"گفت لفظ    ان تو می  چگونه

 4برد "وهو العلی العظیم". می  کار
به کار رفته است حّداد    چگونه عبارت "وسعت" در آقای  عبارت درباره خداوند در قرآن    راه ندارد در حالی که همین 

 1واسعا حکیما" الّله  "کان
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 انی: طهر  آقای 
فقط اسمی است    بود که آنچه به گوییم و بنویسیم در توحید و مندّک در ذات حق متعال    به قدری متوّغل

 2تعّین خارج و از اسم و رسم بیرون بود.و رسمی، و او از 
 نویسد: می در جائی دیگر

مدّبر عالم قیوم و  تعّین خارج شود  از  "دگر می  کسی که  به حسب حال،  د  بالله که  کامالن واصل را  بقاء 
د و خود را مطلق بی  جّلی ذاتی، به بقاء حق باقی گرددهد آن است که بعد از فناء سالک در تمی  دست

جسمان متعّین  و  نماید،  مشاهده  کائنات  ذّرات  همه  به  محیط  را  خود  علم  و  بیند  روحانی  و  به  ی  ّتصف 
و مراد به کمال توحید عیانی  خود نبیند  دّبر عالم باشد و هیچ چیز غیر  م جمیع صفات الهی باشد و قّیوم و  

 این است: 
 زمان   آنگفت  همی آنکه سبحانی

 یان ه بود او را عاین معانی گشت
 هم از این رو گفت آن بحر صفا

 خدااّل   نیست اندر جّبه ام
 آن "انا الحق" گفت این معنا نمود
 گر به صورت پیش تو دعوی نمود 

 آن کو گفته است  الدارین"  "لیس فی
 نا چه نیکو سفته است ین معدّر ا 

 چون نماند از توئی با تو اثر 
 3مان یابی از این معنا خبر بی گ

ی نیست؟ اگر این امور مبالغه نباشد دیگر غلّو، مورد و مصداقی  ئمقام خدا حّداد اّدعای    این مقامات برای آقایاّدعای    آیا
 نخواهد داشت.

 نویسد: میحّداد   درباره آقای و نیز آقای طهرانی
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اندیشه   و ا  و  و عقل  فکر  طائر  هر چه  است که  پروازی  بلند  دریا  شاهباز  را  بخواهد وی  و  بگیرد    بد اوج 
الفکر خاسئا و امی لبصر ذلیال و البصر کلیلة فتبقی حیری  بیند او برتر و عالی تر و راقی تر است "فیرجع 

 1ل اماما من خلف.  عن یسرة و ل فوقا من تحت و لتعرف یمنة
 کند اقتباس شده است؛ می  نظام عالم را توصیف ز آیه ای کهاین گفتار ا 

ِطبالَّ  َسماواٍت  َسْبَع  َخَلَق  َتری ذي  ما  الرَّ   في  اقًا  اْلَبَصَر َخْلِق  اْرِجِع 
َ
ف َتفاُوٍت  ِمْن  ْحمِن 

َتْیِن َیْنَقِلْب  َهْل َتری  مَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َکرَّ
ُ
ُطوٍر ث

ُ
 2 ُهَو َحسیٌر.ِإَلْیَك اْلَبَصُر خاِسئًا َو  ِمْن ف

یست" آن شخصی است که  قابل توصیف ن فرماید: "مومن می از روایتی که  با توجه به توضیحاتی که دادیم روشن شد مراد 
م  س"المؤمن المفرمایند:  می  دارد و تسلیم فرمان آنهاست آنجا کهالسالم  علیهم  ایمان به خدا و رسول و امامت اهل بیت ل 

 داند. می ی دارد و خود را فانی در ذات خدا و مدّبر و قّیوم عالم ئخدا اّدعای  نه کسی که   المرنا"
است تفاوت  وایادر ر مؤمن    اساسا عنوان  احادیث آمده  و  آنچه در آیات  با  عقاید آنان  بر صوفیان صادق نیست چون  ت 

ه نمائید. در آنجا  اصالت وجود و وحدت وجود" مراجع  زیادی دارد. برای کسب اطالعات بیشتر به کتاب "تاملی در نظریه
 ی وجود هستند ذکر کردیم. بنای صوفیه که قائل به وحدت شخصسد مخالف عقل و نقل را برای مچهل ثمره فا 

 شود" ربطی به صوفیان ندارد.نمی فرمایند: "مومنی که تسلیم امر ما باشد وصف میالسالم علیه حال اگر امام هادی
ا   عالوه آنکه  مبآنچه مورد  و  ای است که دربشکال است غلّو  ریف و  مطرح شده، آقای طهرانی تع حّداد    اره آقایالغه 
  چ یک از اعاظم و علماء شیعه نکرده است، بار دیگر به تعریفات آقای طهرانی از آقای رباره هیکند که دمی  تمجیدی از وی

 که گذشت توجه فرمایید: حّداد 
 3ک و ل یوصف بود. یدر که  یدرک و ل یوصف بود نه آنلنه تنها ل یوصف بود بلکه 

القا و بی نظیر است در    ه مانند ایشان مشاهده نشده شودکه در تمام علماء امامیمی  ءبا این تعاریف به مخاطب این گونه 
 و صالحان است. مؤمنان    شامل همهالسالم علیه حالی که روایت امام هادی

کند که ایشان  می مطلبی را از آقای قاضی نقل حّداد  ی  و مبالغه آقای طهرانی از آقاّو نویسنده کتاب محک برای تثبیت غل
 است: فرموده  
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مانند  عصب دارند، او در توحید ذات  سّنی ها که در سّنی گری ت  سید هاشم و در توحید 
حق متعّصب است و چنان توحید را ذوق کرده و مّس نموده است که محال است چیزی  

 1وارد سازد.  لبتواند در آن خل
 پاسخ: 

آق به محّل بحث ندارد، تعّصب در توحید و عدم خلل  ای قاضی رباین سخن  به آقطی  به توحید منحصر  اعتقاد    ای در 
آقای  حّداد   های  مبالغه  و  غلّو  برای  مجّوزی  امر  این  و  اند  بوده  چنین  این  شیعه  علماء  اعاظم  و  بزرگان  از  بسیاری  و  نبوده 

از سائر علماحّداد    بایست همان تعاریفی که از آقایمی  آقای طهرانیاّل    شود و نمید  ا حّد   آقای  نسبت بهطهرانی   ئی  نموده 
 نمود.می که تعصب در توحید داشتند

  ادبررسی شغل آقای حد  
که نعل کوبی  حّداد    شغل آقای  26از کتاب روح مجرد صفحه    28و    27در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" صفحه  

 ن بوده نقل شده است. ابه پای اسب
 اند: حک نوشته  در کتاب م 

ان  کردند پاسخ مشخص است ایش می  گریچرا آهنحّداد    اگر ایراد به این است که مرحوم
با نبوی  روایت  این  في طلب  به  اجزاء  تسعة  اجزاء  "العبادة عشرة  فرمودند:  که  دارند  ور 

ت ... اگر هم آقایان  سالحالل" عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن در طلب روزی حالل ا
نگری با  حصیل علوم حوزوی است و شغل آهد سعادت و کمال، تنها در گرو تگمان کردن

جّمال با آن قرب و نزدیکی  ست که باید یادآوری کنیم صفوان  مقامات معنوی در تضاد ا
به امام زمان خود، شتربان بود یا شغل بسیاری از انبیاء چوپانی و بافندگی و نجاری بوده  

 2ت.سا
 پاسخ: 

آق از نقل شغل  بوده وحّداد    ای مقصود  ایشان آهنگری  کار و حرفه  بود که  و    از علوم   این  قرآنی و حدیثی که هدایت 
 است.   دت بشر در آن است بی بهره بودهسعا
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ر  " 
ف  عأ ُبو ج  أ  ال   ِرفأ السالم  علیه  ق  يَّ اعأ ا ُبن  اِزل    ی  ن  ِتِهمأ    م  ای  ِر ِرو  دأ ی ق  ل  ِة ع  یع  ِإنَّ الأ و  الشِّ ِتِهمأ ف  ِرف  عأ ةُ  م  ای  ر  ة  ِهي  الدِّ ِرف  عأ   م 

ِة   ای  و  ای  ِللرِّ ر  ُلو الأ و  ِبالدِّ عأ اِت ی  ای  و  ج  اِت ِللرِّ ر  ی د  ص  قأ ی أ  ِمُن ِإل  ِلي ُمؤأ اب  ِلع  ُت ِفي ِکت  رأ ظ  اِن ِإنِّي ن  یم  ِ
السالم  علیه  اِت اإلأ

ة  ُکلِّ  نَّ ِقیم  اِب أ  ِکت  ُت ِفي الأ دأ ج  و  ِرف    ف  عأ ُه م  ر  دأ ِرئ  و  ق   1..." ُتهامأ
و  خی از نظراتشان که مخالف آیات  روایات روشن خواهد شد زیرا بر   به آیات و حّداد    در مباحث آینده عدم آشنائی آقای 

 شود.می روایات است مطرح
ن همه غلّو و  آبندی بوده و فرصت تحصیل علوم قرآنی و حدیثی نداشته  علنیا صحیح است درباره کسی که شغلش  آ

 برای وی گفته شود؟نشده است   دی که درباره هیچ یک از اعاظم و علماء شیعهی چنان تعریف و تمجمبالغه شود؟! آن 
اقرارحّداد    یا صحیح است آقایآو انبیاء را ندارد نویسندۀ    که به  انبیاء و ائمه  2کتاب محک عصمت  که  السالم  علیهم  با 

یوسته در تحت تعلیم و تربیت معصوم بوده اند قیاس  پ  کهالسالم  علیهم  ا اصحاب ائمهبعصمت مطلقه دارند قیاس شود؟ و یا  
 گردد؟!
 ادت تلمذ در نزد آقای حد  مد  
آقای  24ه  صفحدر   نقل شده که مدت تلمذشان در نزد  ایشان  از  آثار عالمه طهرانی"  دو سال  حّداد    کتاب "سیری در 

 گوید: می بوده،
ات متفرقه را با هم جمع و ضمیمه نمائیم دو  شب و روز بوده ام، اگر آن اوق  مجموع اوقاتی را که با ایشان

 3. سال تمام خواهد شد 
 گوید: می  در حالی که آقای طهرانی

عالم شدن و متخصص شدن در دانش های بال بسیار زحمت دارد، عمری را طلبه خوش فهم و خوش  
 ه نائل آید.شد ... سپری کند تا بدین مرحلا استعداد و باهوش که هم قوای فکریه و هم حافظه اش خوب ب

 است:  در کتاب محک پاسخی که به این اشکال داده شده این
ای از  آقای طهرانی  متخصص شدن  منظور  اند  گفته  عمری نکه  به  نیاز  باال  های  دانش  در 

  را حّداد    دارد علوم حوزوی و ظاهری است. عالمه طهرانی در علوم ظاهری شاگردی آقای 
یا  حّداد    محضر مرحومبگوئیم فالن مقدار در  ه حاال  ککردند  نمی این مقدار کم  و  بودند 
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مسائل سیر و سلوکی و باطنی بوده    ردحّداد    مرحوم عالمه از مرحوم  زیاد است. استفاده 
 1است.

 پاسخ: 
اعلی عرفان و    ت دانند که رسیدن به درجامی  کسانی که با سیر و سلوک صوفیان و اسفار اربعه و علوم باطنی آنان آشنایند 

ی عرفان  در اواخر عمر به درجه اعال ّداد  ح  گوید استادش آقایمی  ری تالش دارد چنانکه آقای طهرانیبه عم نیاز  تصوف نیز  
 رسیده بود.

اواخر عمر مشاهده حّداد    حضرت آقای فناء  می  در  از مقام  دارای  شد که پس  و تمکن در تجّرد  صرف 
 2مقام بقاء بوده اند. 

 نویسد: می ق طهرانیدآقای محمد صا
.... نسعالمه وال بودهد  قائل  بسیاری  احترام  به حضرت عالمه طباطبائی  استفاده   بت  بیاناتشان  از    .... و 

 3شد که مقام فناء برای آن بزرگوار در پایان عمر حاصل شد و با آن حال از دار فانی رحلت نمودند.می
ظاهر  علوم  بالی  درجات  و  تخصص  به  رسیدن  ع  یبنابراین  کردن  سپری  نیازمند  باطنی  جهتو  این  از  و  است  با    مر 

 یکدیگر فرقی ندارند.
  ر فیزیکیعدم نیاز به حضو

 نوشته اند: 
عال استفاده   مرحوممرحوم  از  در  حّداد    مه  است  بوده  باطنی  و  سلوکی  و  سیر  مسائل  در 

سا  باشد،  شاگرد  هم  شاگرد  و  باشد  استاد  استاد،  اگر  نیز  باطنی  و  روحانی  تی  عمسائل 
کاف الهی  ولی  در محضر  بحضور  را  خودش  بار  انسان  تا  است  خداوند ی  به سمت  و  بندد 

حرک که  متعال  است  این  در  صحبت   ... کند  عمل  ت  بر  مبتنی  سلوکی  مسائل  به سنخ 
دستورات و کشش و جاذبه و والیت نفس استاد است و نیاز به ارتباط حضوری و فیزیکی  

 4ندارد. 
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 پاسخ: 

دو سالی که آقای طهرانی حضور فیزیکی در نزد    نیست پس همان   حضور و فیزیکی ی نیاز به ارتباط  کاگر در مسائل سلو 
  ه که از ایران به نجف مسافرت کنند و در محضر ایشان حاضر شوند، است و هیچ نیازی نبودپیدا کردند لغو بوده حّداد  آقای 

 هره مند شوند. باز علوم ایشان حّداد   توانستند به وسیله اشراف باطنی آقایمی
 گوید: می  در ادامه نویسنده کتاب محک 

اند از  حّداد    ر خدمت مرحومالبته همین مقداری هم که مرحوم عالمه د  نظر زمانی،  بوده 
و  م تا چهل  نیم ساعت  بین  هر جلسه  معموال  قابل توجهی است دروس خارج  بسیار  قدار 

شود در  می  رسی هم برگزار دفرض اینکه سالی یکصد و پنجاه جلسه    باپنج دقیقه هستند،  
نهایتا نهصد ساعت در محضرل درس خارج، شهشت سا  کمتر از استاد است یعنی    خص 

راح روز. گمانم خیلی  به دست چهل  به می  ت  ارتباط کامل مرحوم عالمه  آید که دو سال 
آقای  دروس  حّداد    مرحوم  در  حضور  و  اساتیدشان  از  ها  خیلی  استفاده  از  بیشتر  بسیار 

 1ه های علمیه است. زمتعارف حو
 پاسخ: 

اعالم حّداد    مجموع همراهی با آقایهرانی  آقای ط حّداد    ی با آقاینه استفاده از علوم باطنی. همراهکند  می  را دو سال 
 شود. می مسیر ها، مسافرت ها، خوابیدن، خوردن غذا، قعده و جلسات غیر علمی و ....طّی   شامل 

 می نویسد: 
رت ها که به طور دقیق، آن مقدار  ساف و م خوردها و شب و روز آوردن ها ر ما در مدت بیست و هشت سال ب

را با هم جمع  ز بوده ام، اگر آن اوقات متفرقه ع اوقاتی را که با ایشان شب و رو که حساب نموده ام، مجمو 
 2و ضمیمه نمائیم دو سال خواهد شد. 

استفاده از  اعم  از مجموع مصاحبت ها که  به روشنی حکایت  غیر علمی است  این عبارت  و  می  علمی و کارهای  کند 
 توان ساعات آن را تعیین کرد. نمی  دهد ونمی  هیچ گزارشی از مدت استفاده علمی خالص

  اهری و باطنیم ظعلو
از قول آقای طهرانی نقل  حّداد    درباره میزان تحصیالت آقای  29و    28در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" صفحه  

 ز علوم قرآنی و حدیثی بی بهره بوده است. ا   و 1تا کتاب سیوطی بیشتر نخوانده   حّداد شده که آقای
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 اده شده: ب دجوا این گونه   به این اشکال  165ه  در کتاب محک صفح 
هر کس که قرآن بخواند و از طرفی روایات را اندک تورقی کرده باشد و با معارف اهل  

باشد،السالم  علیهم  بیت تمی  آشنا  راه  تنها  که  بف یابد  آشنائی  دین  در  دین ّقه  معارف  ی،  ا 
در   کفایهحضور  و  مکاسب  و  رسائل  خواندن  و  علمیه  های  دین    حوزه  منطق  در  نیست. 

ک راه از طریق اسباب ظاهری است یعنی  راه جدی برای تحصیل علم داریم، یاسالم ما دو  
تلمذ ک او  محضر  در  را  کتابی  و  بگیریم  یاد  استاد  از  چیزی  و  برویم  استاد  و  ن خدمت  یم 

مباحثه   و  فکر  آن  بر  کعالوه  دیگر  راه  باشیم  داشته  تدّبر  و  و  قرآن  منطق  در  علم  سب 
ند: "هرکس تقوا ورده است به عنوان مثال فرموده اات، به تعلیم و تعلم ظاهر گره نخروای

قرار  فرقان  برایش  کند  قرار  2دهیم" می  پیشه  نوری  برایتان  کردید،  پیشه  تقوا  اگر    یا 
یجعل لکم نورا    شود و راه بروید "وسیر برای شما مشخص  ه واسطه آن م بدهیم تا که  می

مسّلمات  لم ظاهری، این از  شود نه تعلیم و تعمی  ای کسب علم تمشون به" یعنی تقوا مجر
 تواند با اعمال باطنی نیز کسب علم کند. می  قرآن و روایات است که انسان

فراوان داریم که   نمونه های علمی  این،  بر  انبیادعالوه  اوصیاء  انبیاء و  ء، هیچ  ر صدر آن 
  انبیاء دیگر نیز در فضای تعلیم و علم ظاهری نداشتند. سابق بر آن بسیاری از  تعلیم و ت 

زندگی  نبودند و در جوامعی  نبود در حالی  می  تعلم  از آموزش ظاهری  کردند که خبری 
رسالت رسیدند در این    که، اینها عالم و امام زمانه خود و پیشرو امت خود شدند و به مقام

ه جای  ائمباره  درباره  نیست  تردیدی  و  شک  اطهار یچ  مالسالم  علیهم  ه  بسیار  نیز  ساله 
 روشن است ... 

کهمچنین   اطهارآموزش  ائمه  به  منتسب  که  ابالسالم  علیهم  سانی  حضرت  مانند  ا  بودند 
نبوده اند    و حضرت زینب علیها السالم در فضای تعلیم و تعلم ظاهریالسالم  علیه  الفضل

ضح تر در  یاء و اوصیای انبیاء نیست از این واتعلم باطنی مختص به انب... پس مقام تعلیم و 
ابو  می  ن نیز همین راباره شخصیت هائی مانند جناب سلمامرتبه های پایین تر، در  بینیم. 

لمان  سمحدثا و کان  السالم  علیه  کند که : "کان علیمی  نقلالسالم  علیه  بصیر از امام صادق
ه "فما  السالم  یهعل   امیرالمؤمنین   ممحدثا"  هم سلمان  و  بودند  بعد محدث  المحدث"    آیة 

فرمایند: "قال یاتیه ملک فینکت فی قلبه کیت  می پرسد: نشانه محدث چیست؟ حضرت می
کند محدث کسی است که از طریق  می  آید به قلب ایشان مطالب را القاءمی  و کیت" ملکی
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رساند یعنی از طریق باطن و  می  او  آید و مطالب را به قلبمی  کی مل  د کنمی  باطن اخذ علم 
 آورد ... می معارفی را به دست بدون اسباب ظاهری علوم و

باره جناب سلمان روایات بسیاری وجود دارد و این در حالی است که ایشان نه از انبیاء ر د
یست که حضور در حوزه  نالهی است و نه از اوصیاء گمانم در فرهنگ دینی ما جای تردید 

روائی داریم که  در دین نیست باز در منابع    نشگاه تنها راه کسب علم و تفّقهعلمیه و دا
نیست.  لسالم  اعلیه  امام صادق یادگیری ظاهری  به  بالتعلم" علم  العلم  اند: "لیس  فرموده 

نور یقع فی قلب من یرید نوری است که خداوالّله    "انما هو  بلکه علم  د هر  نان یهدیه" 
دهد خداوند اسبابی قرار داده  می  را در قلبش قرار   ین نور کسی را بخواهد هدایت کند ا

مهیا شود و آن    یز بر برخی واجب فرموده تا زمینهت و این تعلیم و تعلم ظاهری را ناس
گاه   هیچ  اما  بگیرد  قرار  اسالمی  معارف  پژوهان  دانش  و  دینی  علوم  قلب طالب  در  نور 

را تنها  آقای ه نفرمودند  اگر  و  است  ظاهری  تعلیم  اند اد  ّدح  ،  نخوانده  بیشتر  سیوطی    تا 
سیوطی و لمعه و المنطق  الم  السعلیهم  ف شوند مگر اصحاب ائمهتوانند حایز این معارنمی

و کفایه خوانده بودند؟ بسیاری از آنها در زمره اهل علم زمان خود نیز نبوده اند و حتی  
از معارف اهل بیت    فته بودند اما سینه هایشان مملو رعلوم و معارف عصر خود را فرا نگ

 1بوده است. السالم علیهم  عصمت و طهارت

 اسخ: پ

 نمائیم؛ می  کدام دللت بر مدعا ندارد که هر یک را بررسی بار علوم باطنی گفته شد هیچآیات و روایاتی که برای اعت
ُقوا   -1 تَّ ُنوا ِإنأ ت  ذین  آم  الَّ ا  ه  ی  أ  جأ الّله    "یا  لأ ی  قانًا"   ع  ُکمأ ُفرأ یمان آورده اید، اگر تقوا پیشه کنید  نی که ا ای کسا  2ل 

برای شم قرار خداوند  فرقان  یعنی روشن  می  ا  ددهد.  خاّصی که  باطل خواهید  بینی  از  را  آن حق  پرتو  ر 
 شناخت.

دهد اما آیه  می  ل به شماط کند بر اینکه در صورت رعایت تقوا خداوند توانائی تشخیص حق از بامی  آیه شریفه تنها دللت
اینکه چگونه و با چ  کیفیت آن ساکت است  درباره از باطل  حق را  تواند  می  ه کیفیتی شخص پرهیزکاریعنی هیچ دللتی بر 

انسان به  باطنی و شهودی  تقوا علوم  از رعایت  بعد  اینکه خداوند  بر  بنابراین حمل آیه شریفه  اول  می  جدا کند، ندارد.  دهد 
احادیث را فراهم  زمینه و توفیق برای فراگیری علوم قرآنی و  د از رعایت تقوا  رود که خداوند بعمی  یرا احتمال ز الکالم است.  

پیدا کند، چنانکه در آیه  یل آن و دانستن مالکات و ضوابط قنماید تا با تحص رآن و حدیث توانائی تشخیص حق و باطل را 
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 29انفال  - 2

https://ebnearabi.com/
https://ebnearabi.com/


 www.ebnearabi.com   شی درباره ابن عربی، عرفان و تصوفژوه پ

53 

 
 

ه  "َلَقْد َمنَّ فرماید: می دیگر  َبَعَث فیِهْم َر ْؤِمنیَن ُم َعَلی الْ الل 
ْ

ْنُفِس ِإذ
َ
یِهْم   ِهْم َیْتُلوا َعَلْیِهْم آیاِتِه َو ُسواًل ِمْن أ ُیَزکِّ

ُمُهُم   ُیَعلِّ ..."َو 
َ

اْلِحْکَمة َو  به آن تصریح    1اْلِکتاَب  است که در آیات متعدد  اموری  از  آموزش کتاب و حکمت  تعلیم و 
 شده است. 

ُنو   -2 ذین  آم  الَّ ا  ه  ی  أ  ُقوا   ا "یا  ِبر  الّله    اتَّ آِمُنوا  تِ و   ع  ُسوِلِه ُیؤأ جأ ِتِه و  ی  م  حأ ِن ِمنأ ر  یأ ل  ُشون  ِبهُکمأ ِکفأ مأ ُنورًا ت  ُکمأ    2...    لأ ل 
ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی پیشه کنید و به رسولش ایمان بیاورید تا دو سهم از رحمتش به  

 ه با آن راه بروید. کشما ببخشد و برای شما نوری قرار دهد  

اما د  فرماید: تقوا داشته باشید تا خداوند برای می  بل مانند آیه قاین آیه هم   رباره کیفیت آن  شما نور و هدایت قرار دهد 
دل یعنی  است  قرارساکت  را  نور  آن  اینکه چگونه  بر  ایجاد می  لتی  را  نور  آن  باطنی  و  قلبی  علوم  به وسیله  آیا  ندارد.    دهد 

جاء الحتمال  شود هر دو امر محتمل است و اذا می  ل نی و حدیثی آن نور حاصفیق یادگیری معارف قرآ وسیله تو  ه شود یا بمی
 بطل الستدلل. 

ائمهوه  عال اصحاب  میان  در  آن  اعتقادی و فروع  السالم  علیهم  بر  اند ولی در مسائل  بوده  تقوا  نهایت  در  متعددی  افراد 
 باطنی مراجعه کنند.  کردند نه اینکه به علوممی  عهاجر مالسالم  علیه فقهی باز هم به امام 

کردند و علوم  می  به علماء رجوع سائل شرعی  برای حل م  تقوای زیادی بودند که   و با  پرهیزکارمؤمنان    در طول تاریخ هم
 شد. نمی  باطنی به آنان افاضه

از  می  اما اینکه گفته شد: "انبیاء و ائمه در جوامعی زندگی  ا موزش ظاهری نبوده دآکردند که خبری  ین ها  ر حالی که، 
 امام زمانه خود و پیشرو امت خود شدند"  عالم و 

 گوییم: می خدر پاس 
ا  انبیاء و ائمه   ین است که خودشان را مشکل اساسی صوفیان  که دارای مقام عصمت و علوم الهی هستند  السالم  علیهم  با 

الم عدم  هل بیت علیهم الس ز ضروریات مذهب ا ان نمودیم که ایاین بحث را ب  حاضر  کتابدر    کنند و حال آنکهمی  مقایسه
اگر به احادیث    .نمودیم  زده طائفه از روایات را ذکر با معصومین است و برای نمونه دوا مقایسه غیر معصومین علیهم السالم  

و    3ا دیگران متفاوت است.بدر خلقت روح و بدن آنها    علیهم السالم  طینت انبیاء و ائمهخواهید یافت که  د  ی متواتر مراجعه کن
نکرد  مت و علمی نیز عص احدی عنایت  به  به آنان عطاء کرده  است، آنجا که در زیارت جامعهکه خداوند  فرمایند:  یم  ه 

 
 

 164عمران  لآ  - 1
 28حدید  - 2
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اُکُم " مأ الّله    آت  ل  ا  ِمین  م  ال  ع  الأ ِمن   دًا  ح  أ  ِت  دیگر  1" ُیؤأ در جای  "می  یا  اُس فرمایند:  ُیق  د    ِبآِل   ل   مَّ ِة    لسالما علیهم    ُمح  مَّ ُ األأ ِذِه  ه  ِمنأ 
ٌد أ     2" ح 

انبیاء و ائمه و تحصیل به    ه اند و از راه آموزشدارای علوم باطنی بودالسالم  یهمعل  حاصل استدلل این است که چنانکه 
گاهی نرسیده اند آقای الربابحّداد    علم و آ التراب و رّب    " هم به همین منوال عالم شده است در جواب باید گفت "این 

السالم  علیهم  امبر و اهل بیت کنید. اگر الفبای فضائل و مناقب پی می  با چه کسانی مقایسه  برای شما متأسفیم که چه کسی را
 3کردید. نمی  گفتید و معصوم را با غیر معصوم قیاسنمی دانستید این سخنان را می  را 

  علیه هاللنرضوا   و جناب سلمان  علیها السالم   و حضرت زینب السالم  علیه  به حضرت ابوالفضلحّداد    همچنین قیاس آقای
نظارتمع بزرگواران در تحت  آن  زیرا  تربی  الفارق است  اند. جناب سلمان شاگرد  و تعلیم خاندان وحی و عصمت  ت شده 
ابوالفضل السالم  علیه  امیرالمؤمنین   و آله  وعلیهاللهصلی  مبرپیا حضرت  و  السالالسالم  علیه  بوده  علیها  زینب  حضرت    م و 

امام م امیرالمؤمنین    شاگردان  الشهدا جتبی و سو  آیا السالم  علیهم  ءید  اند  ی  ئاشراف شخصیت ها   ت تح  کسانی که در  بوده 
با کسعصمت مطلقهستند که   دارند  امراض روحی روانی ه  اوهام و خطاء و  و  از شیاطین  باطنی و مکاشفاتش  ی که علوم 

 مصون نیست قابل مقایسه است؟ 
و حضرت ابوالفضل علیهما السالم مصون از خطاء  ضرت زینب سلمان و ححضرت  اطنی افرادی مانندببدون تردید علوم 

للت بر  د صادر شده  السالم  علیهم  ن از معصومین احادیثی که در تعریف و تمجید آناشیطان و اوهام و امراض است زیرا  و  
کتاب محک  ندۀ  نویس  عانذا   به  کهرا  حّداد    ه آقایناین دارد که آن بزرگواران پیوسته در صراط مستقیم بوده اند حال چگو 

نبوده اوهام    4،معصوم  و  معرض شیطان  در  روانیعنی  و  های روحی  بیماری  و  از  و خطاء  هم  امضائی  هیچ گونه  و  بوده  ی 
کنید که هم تحت تعلیم و تربیت خاندان وحی و عصمت بوده اند  می  برایش نرسیده با کسانی قیاسالسالم  علیهم  معصومین 

 و ویژه امضاء کرده اند.؟! خاّص  ه صورت هم معصومین راه و مرام آنان را ب و
کنند که در توضیحات مذکور  می  ا به جناب سلمان قیاس مجددا مشایخ صوفیه ر   321در صفحه  نویسنده کتاب محک  
 بطالن این قیاس روش شد. 

 
 

 615ص 2من ل یحضره الفقیه ج  - 1
 48نهج البالغة ص - 2
 کند ت مشایخ صوفیه تصریح می به عدم عصم 311ۀ کتاب محک در صفحه نویسند - 3
بزرگان اهل معنا هستند ... اگر   شنویم این است که اهل عرفان قائل به عصمت انسان کامل والفان می خ گوید: یکی از تهمت هایی که از زبان م نویسندۀ کتاب محک می  - 4

 311و   310طلب افترائی بیش نیست. محک ص ور داریم این مرسول خدا و ائمه با مقصود عصمت مطلقه است شبیه همان مطلبی که برای
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م"    معنای "لیس العلم بالتعل 
 : کند می  وم باطنی به این روایت استدلل لنویسنده کتاب محک در ادامه برای اثبات ع

تَباَرَك َو َتَعاَلی َأْن َیْهِدَیُه َفِإْن  اللَّه    ْن ُیِریُدُهَو ُنوٌر َیَقُع ِفي َقْلِب َمِإنََّما    ِبالتََّعّلِم  اْلِعْلُم  ... َلْیَس
اْلُعُبوِدیَِّة َنْفِسَك َحِقیَقَة  َفاْطُلْب َأوَّالا ِفي  اْلِعْلَم  ِباْسِتْعَم  َأَرْدَت  اْلِعْلَم  اْطُلِب  اْسَتْفِهِمَو  َو  الّله    اِلِه 

 1ُیْفِهْمَك ... 

افتد بنابراین اگرخواهان  می  کند هر کس که خداوند بخواهد هدایتش  ختن نیست بلکه نوری است که در دل دانش به آمو 
تن آن بجوی و از خداوند  س دانش هستی نخست حقیقت عبودیت را در جان خودت طلب کن و دانش را از طریق به کار ب

 2دهد. ائی بخواه تا تو را فهم و دانائی فهم و دان
 پاسخ: 

 م: ن جواب باید مقدمه ای را ذکر کنی قبل از بیا
 از علم و دانش چیست؟علیهم السالم معصوم   ن اول باید دید مراد اماما
 فرمایند: میالسالم  علیه در روایتی از امام هفتم 

ُم  ِعلأ ا الأ م  م    ... ِإنَّ ک  ٌة ُمحأ ٌة آی  ث  وأ ث ال  ةٌ ٌة أ  ِریض  ال  ف  ا خ  ٌة و  م  اِئم  ٌة ق  وأ ُسنَّ ٌة أ  اِدل  ل ع  ضأ ُهو  ف   3. ُهنَّ ف 

واجب و فریضه ای که بر    -2محکمات از آیات    -1فرمایند: همانا علم سه گونه است  می  با لسان حصرسالم  الهعلی   امام
 ها فضل هستند. که مراد مستحبات است و سائر دانش  سنتی که قائم و مستمر است -3اساس عدل است 

 وارد شده است: م السالعلیه  مؤمنان  در روایتی دیگر از امیر
ُم ث ال   ِعلأ ٌة ُمحأ الأ ٌة آی  ُکُهنَّ ث  ٌة و  ِمال  اِدل  ٌة ع  ِریض  ٌة و  ف  ع  ب  ٌة ُمتَّ ٌة و  ُسنَّ م  ا  ک  ُرن  مأ  4. أ 

 بات و مستحبات.از آیات محکم قرآن و واج  است ارت ب عالسالم علیهم بنابراین علم در نزد اهل بیت
فرمایند: "مالکهّن  می  روایت مذکورقف بر تحصیل و فراگیری است و در  و روشن است که دستیابی به هر سه مورد متو 

به آن سه    السالمعلیهم  امرنا" یعنی مالک و مدار آن سه دانش امر و فرمان ماست یعنی باید از طریق امر و دستور ما اهل بیت
 مورد برسید. 
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عده ای  چرا  ند که کمی  آیه نفر خداوند سرزنش   نیز درشده است و و امر  م و تحصیل علم تصریح  ایات به تعلّ و لذا در رو 
 فرماید: می کنند. آنجا که نمی نی یتحصیل علوم د 

ُهوا ِفي ال   ِلَیَتَفقَّ
ٌ

ٍة ِمْنُهْم طاِئَفة
َ
َلْو ال َنَفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرق

َ
 1...  یندِّ ... ف

 فرمایند: میمنین امیرالمؤ   ،یو در روایت
م   ِعلأ ُحوز  الأ نأ ی  نأ اّل   ل  هُ  یُل ُیطِ  م  س  رأ  2. د 

 فرمایند: میالسالم علیه گر امام کاظمو در روایت دی
ِم  ِعلأ ُة ِبالأ اع  ُد و  ل   ... الطَّ ق  ت  ِل ُیعأ قأ ع  ُم ِبالأ ل  ع  ِم و  التَّ ل  ع  ُم ِبالتَّ ِعلأ م   و  الأ انِ اّل   ِعلأ بَّ اِلم  ر  ُة اِمنأ ع  ِرف  عأ لي  و  م  قأ ع  ِم ِبالأ ِعلأ  3...لأ

 فرمایند: میالسالم  علیه ادقیا امام ص
ُقوُل الّله    ِإنَّ   ... ی ی  ال  ع  م    ت  وأ ِد ی  بأ ع  ت    ِللأ ِملأ ال  ع  ُه أ  ف  ال  ل  مأ ق  ع  ال  ن  ِإنأ ق  اِلمًا ف  ت  ع  ِدي أ  ُکنأ بأ ِة ع  ام  ِقی  ت    الأ ِلمأ ا ع  و  ِإنأ    ِبم 

ال  کُ  ال  ق  ُه أ  ف  ال  ل  اِهاًل ق  ُت ج  ی ت  نأ تَّ ت  ح  مأ لَّ ع  ِلك   ت  ِصُمُه و  ذ  خأ ی  ل  ف  م  ة.  عأ اِلغ  ب  ُة الأ ُحجَّ  4الأ

گاهی    علیهم السالم   حاصل آنکه علم از نظر معصومین  آیات محکم قرآنی و احادیث مشتمل بر سنن و فرائض است و آ
متوقف   پر ب به آن  اینجا  است در  آنکه شخص علوم قرآن و حدیث  می  مطرح  ی سشر تحصیل و آموختن  از  بعد  آیا  را  شود، 

 رسد؟ جواب منفی است. می  ف تعّلم و یادگیری به سر منزل مقصودر شود؟ آیا به ص می آموخت موجب هدایت و سعادتش
ب باشد  کافی  حدیث  و  قرآن  تعلم  و  تعلیم  که  نیست  گونه  این  مسّلما  هدلزیرا  موجب  را  علم  آن  خداوند  باید  ایت  که 

و  دهد  قرار  قرآاّل    شخص  دانش  از  که  افرادی  بسیار  مایه چه  ولی  شدند  مند  بهره  حدیث  و  آنان    ن  رستگاری  و  هدایت 
 انند اسالم شناسان یهودی و مسیحی که توفیق ایمان و سعادت اسالم شامل حالشان نشد. نگردید. م 

 اند:  در روایت مورد بحث متذکر شده سالم ل ا علیه همین مطلب را امام صادق
س   یأ ُم  ...ل  ِعلأ ِم  الأ ل  ع  ا ُه  ِبالتَّ م  نأ ِإنَّ ِب م  لأ ُع ِفي ق  ق  هالّله    ُیِریُد و  ُنوٌر ی  ِدی  هأ نأ ی  ی أ  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب   5...  ت 

 
 

 122توبه  - 1
 407صعیون الحکم و المواعظ  - 2

 داشته باشد  آورد علم را مگر کسی که مدت طولنی به درس اشتغالترجمه: هرگز به دست نمی 
 17ص 1افی جالک - 3

است و علم جز از دانشمندان الهی به دست نیاید و شناختن علم    هآید و آموزش به عقل وابستمه: فرمانبرداری )خدا( به سبب علم است و علم با آموزش به دست می ترج
 یله عقل است. بوس

 178ص 1بحار ج - 4
گاه بودی؟ پس اگر بگوید آری، خداوند به او بفرماید چرا به آنچه می ه من آیا عالم  گوید: بنده چنین می ترجمه: همانا خداوند متعال در روز قیامت به بند  دانستی عمل  و آ

 خدا بر او غالب شده )و بنده جوابی ندارد( و این است حجت بالغه )کامل(  دانستم خداوند بفرماید چرا فرانگرفتی تا بدانی پساگر بگوید نمی  ننمودی و
 225ص 1ر جبحا - 5
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ا بلکه نور و هدایتی  باشد  به آموختن  دانش قرآن و حدیث  نیست که علم و  این گونه  ت که در قلب کسی که  سیعنی 
 افتد.می هدایتش را نمودهخداوند ارادۀ 
 شمارد.می  دمیثیر علم قرآن و حدیث را در جان آعوامل تاالسالم علیه سپس امام 

اِلهِ ...   م  ِتعأ ِباسأ م   ِعلأ الأ ُلِب  ِة و  اطأ ُعُبوِدیَّ الأ ة   ِقیق  ِسك  ح  فأ ن  ًل ِفي  وَّ أ  ُلبأ  اطأ م  ف  ِعلأ الأ ت   دأ ر  أ  ِإنأ  ِهِم   ف  فأ ت  ك الّله    و  اسأ ِهمأ   ُیفأ
 ... 

 حقیقت بندگی را در خودت طلب کن  -1
 کن به علم و دانشت عمل  -2
 از خداوند فهم بخواه -3

را انجام بده تا خداوند دانشت را وسیلۀ هدایتت قرار دهد و اراده نماید که علم برای تو نور و روشنائی و  سه کار   یعنی این 
ن زما   تااّل    اللت گردد و ضرفع ظلمت و   و توفیق  برای تو مایۀ هدایتنی که خداوند نخواهد  علم  این  نمی  دهد  نظیر  شود 

 فرماید: می  آن کریم نیز بیان شده آنجا کهمطلب در قر 
آَمُنوا  ذیَن  الَّ ا  مَّ

َ
أ

َ
ف إیمانًا  هِذِه  زاَدْتُه  ُکْم  یُّ

َ
أ َیُقوُل  َمْن  ِمْنُهْم 

َ
ف ُسوَرٌة  ْنِزَلْت 

ُ
أ ما  ِإذا  َو 

إیم زاَدْتُهْم 
َ
 اف

َ
أ َو  َیْسَتْبِشُروَن  ُهْم  َو  ذیَن فينًا  الَّ ا  َم   مَّ ُلوِبِهْم 

ُ
ِرْج ق زاَدْتُهْم 

َ
ف ِإَلی  َرٌض  سًا 

 1َو ُهْم کاِفُروَن. ِرْجِسِهْم َو ماُتوا 
نازل ای  آنان می  هنگامی که سوره  از  اما  می  شود بعضی  افزون ساخت؟  را  از شما  ایمان کدام یک  این سوره،  گویند: 

لیدیشان افزوده ن بیماری است پدلهایشا  ن ها خوشحالند و اما آنهائی که در آورده اند بر ایمانشان افزوده و آ  کسانی که ایمان 
 در حالی که کافر بودند.  و از دنیا رفتند 

برای سوره  هدایتشانمؤمنان    یک  خداوند  که  کسانی  و  کافران  برای  سوره  همان  و  است  ایمان  ازدیاد  نکرده    موجب 
انماآنکه روایت مورد بحث "  است نتیجه   ی جس و پلید ر موجب   العلم بالتعلم  رینه  هو نور یقع فی قلب ..." به چند ق  لیس 

 ندارد؛  دللتی بر علوم باطنی صوفیه 
اراده علم کردی از خداوند طلب فهم کن و خدا تو را میالسالم  علیه  در ذیل روایت امام -1 اگر  فهماند،  می  فرماید: 

 م حصولی است نه شهودی ل فهم فعل عقل است از مقوله ع
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حمل  شوند که روایت محل بحث را  می  نهشود قریمی  گویند علوم الهی فقط با تعلیم و تعلم حاصلمی  روایاتی که -2
 بر معنای مذکور کنیم.

اگر بخواهیم روایت مورد بحث را حمل بر علوم باطنی و شهودی کنیم با توجه به حصری که در روایت آمده "انما   -3
گویند علوم  می  . آنگاه میان این روایت و همه روایاتی کهثی را نفی کنیماب تعلیم و تعلم علوم قرآنی و حدیبهو نور" باید  

 شود.می  و تعلم فراگیرید تعارضدینی را با تعلیم  
افاضه به قلب مؤمن  الهی  بپذیریم و بگوئیم گاهی معارف  را  باطنی و شهودی  بر فرض ما علوم  باز گفته می  حال    شود 

باطآن   دشو می علوم  آن  باید  است  مسّلم  ندچه  تعارضی  احادیث  و  آیات  با  تعارضنی  صورت  در  و  باشد  استکشاف    اشته 
 ، الهی و رحمانی نیستند. خواهیم کرد که آن مطالب

اثبات خواهیم کرد که بعضی از مطالبی که آقای  ادامه  به عنوان معارف الهی بیان کرده با آیات و احادیث  حّداد    ما در 
 است یعنی اشکال، صغروی است.  متعارض
د "  پاسخر  اما  که  گفته  این  ائمهبه  اصحاب  خوانسیو السالم  علیهم  مگر  کفایه  و  المنطق  و  لمعه  و  ده  طی 

را فرا بودند؟ بسیاری از آنها در زمر    ه اهل علم زمان خود نیز نبودند و حتی علوم و معارف عصر خود 
اگر کسی   گوئیم: می 1" اهل بیت عصمت و طهارت بوده است نگرفته بودند اما سینه هایشان مملّو از معارف 

و خاص، مطلق و مقید، ناسخ و  عاّم    یث مشتمل بر داند که آیات و احاد می  شته باشداندک آشنائی با آیات قرآن و احادیث دا 
دن به مراد  ی منسوخ، محکم و متشابه، حاکم و محکوم و روایات متعارض و احادیث تقیه ای است و شناخت همۀ اقسام و رس

 امکان پذیر است.  شودمی های علمیه تدریس ق تحصیل علوم مقدماتی که در حوزه جّدی آنها تنها از طری
تواند به یک جمع بندی  نمی  شناسد ونمی  رب نخوانده است هیچ گاه، اقسام مذکور را صول و ادبیات عکسی که فقه و ا 

 حجت باشد برسد. الّله   که عند 
برای شحبنابراین تحصیل علوم   انواع  وزوی طریقی است  از آنها و  اقسام آیات  ناخت  نتیجه گیری صحیح  احادیث و  و 

و سخنان معصومین را کسب نکرده و  قدمات لزم برای معرفت کالم خدا  صیل علوم حوزوی بدین معناست که معدم تح
در حوزه موجب تعامل علمی با    فاقد ابزاری برای رسیدن به مراد جدی قرآن و حدیث است و کتب فقهی و اصولی متداول 

 دارد.می ی بر حذرشود و طلبه را از برداشت های سطحی و غیر علممی و احادیث آیات  
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به جهت مصاحبت با معصوم، مراد جّدی قرآن و حدیث را بدون نیاز به آموختن مقدمات،  السالم  علیهم  ئمهاما شاگردان ا
است که جوینده معارف قرآن و  شده  سبب  السالم  علیهم  ا ائمه معصومین بکردند، فاصله زمانی ما  می  از سر چشمه علم أخذ 

 مراحل دروس مقدماتی نداشته باشد.  طّی   چاره ای جزه ای که در نزد خداوند حجت باشد حدیث برای رسیدن به نتیج
معصوم محضر  در  نیز  ما  اگر  السالم  و  علم  علیه  اخذ  او  از  واسطه  بدون  و  نیاز می  بودیم  دیگر  از    یکردیم  بسیاری  به 

 رایج است نبود. علمیه ر حوزه های احث مقدماتی که دمب
ب ادر هر حال علوم حوزوی  و  به مراد جّدی قرآن  است و کسیرای رسیدن  ما لزم  آن را تحصیل    حادیث در زمان  که 

 مراد جدی را ندارد.  ف با انواع و اقسام آیات و احادیث نا آشناست و توانائی جمع بندی و استکشاحّداد  نکرده مانند آقای 
   ت روایت و درای

از آن است که  سه روای  29در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" صفحه   ائمه علیهم السالم،  ت نقل شده که حاکی 
میزان  و  آقای  مالک  و  اند  کرده  معرفی  آن  فهم  و  روایت  نقل  را،  شیعیان  جایگاه  علوم  حّداد    در  تحصیل  عدم  جهت  به 

 ن و حدیثی بی بهره بوده است. آحوزوی از علوم قر 
 فرمایند: می  کهالسالم علیه قرکتاب محک در پاسخ به این اشکال در ذیل روایت امام بانده نویس

ِرفأ ی   اعأ يَّ،  ُبن  اِزل    ا  ن  ا   م  و  ِللرِّ ُة  ای  ر  الدِّ ِهي   ة   ِرف  عأ م  الأ ِإنَّ  ف  ؛  ِتِهمأ ِرف  عأ م  و   ِتِهمأ  ای  ِرو  ِر  دأ ق  ی  ل  ع  ِة  یع  اِت  ی  الشِّ ای  ر  ِبالدِّ و   ِة، 
و   یِللرِّ ِمُن ِإل  ُمؤأ ُلو الأ عأ اِت ی  ِ  ای  اِت اإلأ ج  ر  ی د  ص  قأ اِن... أ   1یم 

 می نویسد: 
بت در این ح ینجا صحبت از تعلیم و تعلم ظاهری نیست، صکه در ا  مشخص است »

بیت  اهل  زبان  و  روایات  شخص  هر  که  میالسالم  علیهم  است  چه  به  متوجه را    زان 
اد    ا آقاینیز تمام کسانی که ب  ی دارد. این موضوع را ئوا در فهم رقشود و چمی حد 

تصریح بودند  ارتباط  برداشت  می   در  و  توحیدی  فهم  به  کنند که  روایات  از  ایشان 
باال آیة  قدری  ه    بود که کسانی که مانند  آیةالل   ، الکریم کشمیری  ه    سید عبد  سید  الل 

ایشان زانوطمصطفی خمینی و عالمه شهید مطهری و عالمه   تا می   هرانی نزد    زدند 
 2« را فرا بگیرند.السالم علیهم اهل بیت معارف 

 پاسخ: 
 کنند؛ می  ه و ارزش شیعیان ارائهرای جایگادو مالک بالسالم علیه امام باقر روایت  
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 نقل روایت  -1
 درایت روایت  -2

 گوید:  می  راغب اصفهانی درباره معنای درایت
ُة: المعرفة المدرکدری ای  ر  یأ   بضرب ة: الدِّ ر  ُت   ،ُتهُ من الحیل، یقال: د  یأ ر  ًة، نحو: فطنة، و شعرة.  و د  ی   1به، ِدرأ

شود افعال آن "دریته" و "دریت به" و "ادریت" است مثل "فطنت"  می  یشی حاصلت شناختی که با نوعی از چاره اند درای
 و "شعرت" فهمیدم و دریافتم. 

و مقدمات و شناخت انواع و  یاز به تحصیل  ه کار گیری قوۀ عقلیه است که نباین معنا برای واژه درایت حاکی از تاّمل و  
احادیث از قبی انواع  مطو  خاّص    وعاّم    ل مجمل و مبّین و اقسام  لق و مقید ، ناسخ و منسوخ و حاکم و محکوم و شناخت 

شناسائی غالت و منحرفین و    مباحث رجالی و شناخت روایات ثقه از غیر آن ونیازمند به  و    است  تعارض و روایات تقیه ای
فاقد  حّداد    و آقای   می باشد م  اج فکر و تاّمل و تعلّ محت  این امور   است که ئی معتبر با موازین علمی  ت صحیح کتب روا شناخ

 این گونه علوم بوده است.  
 شود؛ نمی  یافتحّداد   ارائه نموده اند در آقایالسالم  علیه آنچه مسّلم است هر دو مالکی که امام باقر 

 ین زمینه ندارد. حادیث نیست و هیچ اثری هم در انقل حدیث، ایشان راوی و ناقل ا  -1
و فقه    و رجال   بر تحصیل علم حدیث  فقم متو که این معنا هّدی حدیث است  ه معنای فهم مراد جدرایت حدیث ب -2

 و اصول و ادبیات عرب است که ایشان در این زمینه هم کار نکرده بودند. 
ائمه  روایات  اشاره  السالم  علیهم  در  احادیث  اقسام  شابه  این خود  که  اند  بر  کرده  متوقف  احادیث  فهم  است که  هدی 

 از قرائن داخلیه و خارجیه است.  تتّبع ست و تفّکر در مضامین آن و ممار 
ُرد    ِفي  ... ِإن   آِن ف  ُقرأ ِم الأ ک  ُمحأ مًا ک  ک  آِن و  ُمحأ ُقرأ اِبِه الأ ش  ُمت  اِبهًا ک  ش  ا ُمت  اِرن  ب  خأ ک  أ  ی ُمحأ ا ِإل  ه  اِبه  ش  ِبُعوا  وا ُمت  تَّ ا و  ل  ت  ِمه 

ِمه  ُمت   ک  ا ُدون  ُمحأ ه  اِبه  وا. ش  ِضل  ت   2ا ف 

 آورده اند: السالم علیه امیرالمؤمنین  و در روایتی از

 
 

 312مفردات راغب ص  - 1
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ِدیُث  ح  الأ اُکُم  ت  أ  ا  م  ِإنَّ ِ   ِمنأ   ... 
ِهُر اإلأ اِفق  ُیظأ ُمن  ُجل   اِمٌس ر  ُهمأ خ  س  ل  یأ ة  ل  ع  ب  رأ سأ أ  ِ

ِباإلأ ع  
نِّ ص  ُمت  ان   ِم یم  ُم و  ل     ال  ثَّ أ  ت  ل  ی 

ُج  رَّ ح  ت  ِذب    ی  کأ نأ ی  ُسوِل   أ  ی ر  ل  ُه و   آله  ولیهعاللهصلی  الّله   ع  ُلوا ِمنأ ب  قأ مأ ی  اٌب ل  ذَّ اِفٌق ک  ُه ُمن  نَّ أ  اُس  النَّ ِلم   وأ ع  ل  دًا ف  مِّ ع  ُمت 
اُلو  ُهمأ ق  ِکنَّ ُقوُه و  ل  دِّ مأ ُیص  ُسول    ا ل  ِحب  ر  دأ ص  ا ق  ذ  خ  آله  وعلیهاللهصلی  ّلهال  ه  أ  ُه و   ِمع  ِمنأ آُه و  س  ُه و  ُهمأ  و  ر  نأ ُذوا ع 

ِرفُ  عأ هُ ل  ی  ال  هُ   -ون  ح  ر  ب  خأ دأ أ  هُ الّله    و  ق  ر  ب  خأ ا أ  اِفِقین  ِبم  ُمن  ِن الأ ل    ع  زَّ و  ج  ال  ع  ق  ُهمأ ف  ف  ص  ا و  ُهمأ ِبم  ف  ص  ُهمأ    ا و  ِإذ   و  و  ت  یأ أ  ر 
جأ  ِجُبك  أ  ُقوُلوا ت    ساُمُهمأ ُتعأ ِلِهمأ و  ِإنأ ی  وأ عأ ِلق  م  ُبوا إِ ُثمَّ    سأ رَّ ق  ت  ُه ف  د  عأ ُقوا ب  ِة و   ب  ل  ال  ِة الضَّ ِئمَّ ی أ  وِر و   ل  اِر ِبالز  ی النَّ اِة ِإل  ع  الد 

ال   م  ُهُم األأ عأ وأ لَّ و  اِن ف  ت  ُبهأ ِذِب و  الأ ک  ُلوُهمأ   الأ م  اِس و  أ    و  ح  اِب النَّ ی ِرق  ل  ا و  إِ ع  ی  نأ ُلوا ِبِهُم الد  ُملُ ک  ع  الأ اُس م  ا النَّ م  وِك و   نَّ
ا ی  نأ نأ ع  اّل    الد  م  م  ُسوِل الّله    ص  ِمع  ِمنأ ر  ُجل  س  ِة و  ر  ع  ب  ُد األأ رأ ح  ا أ  ذ  ه  ِهم  ِفیِه و   الّله    ف  ِهِه و  و  جأ ی و  ل  ُه ع  ِملأ حأ مأ ی  ئًا ل  یأ ش 

مأ  ُهو  فِ   ل  ِذبًا ف  دأ ک  مَّ ع  ت  عأ ی  ُقوُل ِبِه و  ی  ِدِه ی  ُل  ي ی  قُ م  ی  ِویِه ف  رأ ُس ِبِه و  ی  ُتُه ِمنأ ر  ِمعأ ا س  ن  وأ  آله  وعلیهاللهصلی  الّله   وِل وُل أ  ل  ف 
و   ُه  ض  ف  ر  ل  ٌم  ه  و  ُه  نَّ أ  ُهو   ِلم   ع  وأ  ل  و   ُلوُه  ب  قأ ی  مأ  ل  ٌم  ه  و  ُه  نَّ أ  ِلُمون   ُمسأ الأ ِلم   ر    ع  ِمنأ  ِمع   س  اِلث   ث  ُجل     الّله   ُسوِل ر 

ُثمَّ آله  وعلیهاللهصلی ِبِه  ر   م  أ  ئًا  یأ عأ ش  ی  ل   ُهو   و   ُه  نأ ع  ی  ه  ن  نأ   ع  ی  ه  نأ ی  ُه  ِمع  س  وأ  أ  ُم  يأ  ل  ُم  ش  ل  عأ ی  ل   ُهو   و   ِبِه  ر   م  أ  ُثمَّ  ء  
وأ ع   اِسخ  و  ل  ِظ النَّ ف  حأ مأ ی  ُه و  ل  ُسوخ  نأ ِفظ  م  ح  ض  لِ ف  ف  ر  ُسوٌخ ل  نأ ُه م  نَّ ِلمُ م  أ  ُمسأ ِلم  الأ وأ ع  ُه أ  ُه و  ل  ِمُعوُه ِمنأ ُسوٌخ  ون  ِإذأ س  نأ ُه م  نَّ

ُضوهُ  ف  ر  ع  و    -ل  ِذبأ  کأ ی  مأ  ل  اِبع   ر  ر   ُسوِل  آخ  ر  ی  فًا ِمن  آله  وعلیهاللهصلی  الّله  ل  وأ ِذِب خ  ک  ِللأ ِغض   ِظیمًا  الّله    ُمبأ عأ ت  و  
ُسوِل  نأ آله  وعلیهاللهصلی  الّله  ِلر  ی  مأ  هُ ل  لأ   س  ِبِه  ب  اء   ج  ف  ِهِه  جأ و  ی  ل  ع  ِمع   س  ا  م  ِفظ   ح  ِمع    س  ا  م  ِفیهِ   -ک  ِزدأ  ی  مأ  مأ    ل  ل  و  

لِ  ُه و  ع  ُقصأ ِمنأ نأ ِبيِّی  ر  النَّ مأ ِإنَّ أ  ُسوخ  ف  نأ م  الأ ض   ف  اِسِخ و  ر  ِمل  ِبالنَّ ع  ُسوِخ ف  نأ م  اِسخ  ِمن  الأ النَّ ُل  آله  وعلیهاللهصلی  م   ِمثأ
ُقرأ  اِسٌخ  الأ ن  ُسوٌخ و  آِن  نأ م  و   عاّم    و  خاّص    و   ٌم  ک  ُکونُ و  ُمحأ ی  ان   ک  دأ  ق  اِبٌه  ش  ُسوِل   ُمت  ر  آله  وعلیهاللهصلی  الّله   ِمنأ 

مٌ  ال  اِن ک  ه  جأ ُه و  ُم ل  ال  ک  ٌم عاّم  الأ ال  ُل خاّص   و  ک  آن ... ِمثأ ُقرأ  1الأ
روایت  ابتدای  در  را مطر   امام  احراز صدور  بیان   یندنما می  حبحث  را  آنها  دللت  و  احادیث  اقسام  و  انواع  بحث    سپس 

 ر دارند. ء اصولی در تمسک به روایات مّدنظکنند. این همان روشی است که فقهامی
   سه امر مهم در فهم دین

 سته است؛ بدور هستیم به سه امر مهم وا السالم علیهم فهم دین در عصر ما که از عصر معصومین

 
 

 63و  62ص  1الکافی ج - 1
ل دروغ نیستند  باشند و گروهی دیگر اهو اهل دروغ بستن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشند بعضی منافق حاصل روایت اینکه راویان حدیث بر گونه های مختلفی می 

پیامبر صلی الله علیه و  لی و  ندهی که امر را شنیدو کنند گروه سوم گر می  لالله علیه و آله را درست متوجه نشده اند و به طور نا صحیح آن را فهمیده و نق الم پیامبر صلی اما ک
ر پیامبر صلی الله بروه چهارم گروهی است که  گ  است.  نسخ شدهامر بواسطه این نهی  داند آن  نهی نموده اند ولی این راوی دیگر نهی را نشنیده و نمی   موضوععد از آن  آله ب

د ناسخ را گرفته و منسوخ  ندانخ و منسوخ هر دو را می یقا کالم حضرت را متوجه شده و چیزی به آن نیافزوده و چیزی کم ننموده است ناسقبسته اند بلکه دنعلیه و آله دروغ  
 چون قرآن ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محکم و متشابه دارد. ه و آله نیز همپیامبر صلی الله علید زیرا کالم نکنرا رها می 
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اثب -1 از ات صدور روایت مورد ااول باید راههای  صادر شده و  السالم  علیه  امام  لتفات قرار گیرد تا معلوم شود روایت 
درایه عهده دار این امر است و پژوهشگر باید به اعتبار کتب حدیث توجه نماید و روایت صحیح از ضعیف  م رجال و علم عل

گاه باشد.  کتب حدیثی و تمییز اصّح از غیر  را تشخیص دهد و به نسخه های مختلف  آن آ
السالم  علیهم  ش خاّصی که ائمهتشخیص قوانین عمومی محاوره و رو   فهم مراد از نّص مدلول آیه یا روایت از طریق -2

  الت خد  علیهم السالم   در بیان احکام داشته اند که در این زمینه علوم ادبی و علم اصول و نیز اطالع بر اقوال معاصرین ائمه
 دارد.
در شرائط و خصوصیات  دّقت    وایت استخراج شده بر فروعات و صغریات ورائی که از آیه یا ر توانائی در تطبیق کب  -3

 شود. می  محضر فقیه و متخصص درآیات و احادیث حاصلو این امر نیز با تعلم از   هر مورد
  امام م  الحدیث و هر روایتی به عنوان ک  شود هر کتابی به عنوان کتابمی  روشن است که عدم رعایت نکات فوق باعث

عنوان حکم دین تلّقی شود وپر    شود و هر تطبیق حکم بر موردی به   و هر برداشتی به عنوان نظر معصوم قلمداد السالم  علیه
فاقد علوم فوق بوده  حّداد    ضح است که چنین وضعی خالف رضای صاحب شریعت است و جای بحث ندارد که آقایوا 

 است. 
 : فرمایند می شود آنجا که می  روشنالسالم علیه وایت امام صادقی که داده شد معنای ر ه توضیحاتببا توجه 

ُهوا ِفي قَّ ف  یِن   ت  هأ ف    الدِّ قَّ ف  ت  مأ ی  نأ ل  ُه م  اِبيٌّ ِإنَّ   ِإنَّ ر  عأ أ  ُهو   ُکمأ ف  اِبهِ الّله    ِمنأ ُقوُل ِفي ِکت  لَّ ی  زَّ و  ج  یِن    ع  الدِّ ُهوا ِفي  قَّ ف  ت    و  ِلی 
ُهمأ ِإذ م  وأ ِذُروا ق  لَّ ِلُینأ ع  ِهمأ ل  یأ ُعوا ِإل  ج  ذ  ا ر  حأ  1. ُرونُهمأ ی 

و تحقیق و تدقیق پیرامون دللت آیات و  که این امر تنها به وسیله تحصیل  دین یعنی فهم و شناخت معارف دین  تفّقه در  
 شود.می صدور و دللت روایات و جمع بندی بین انواع مختلف آن حاصل

رخی از روایات آن  به شیعیان نشان داده اند که بعلیهم السالم  را امامان معصوم  م مراد آیات و روایات  ه راه فه نخوشبختا
به بعد اثبات کردیم تنها طریق صحیح و مورد امضاء    355دیة" صفحۀ  اب "بحوث هامة في المناهج التوحیگذشت، ما در کت 

این منهج و روش نباشد هرگز   به  گاهفقهاء اصولی است و کسی که آ   برای فهم قرآن و حدیث طریقالسالم  علیهم  اهل بیت
 رسد. مین  به مراد جدی آیات و روایات
 فرماید: می  دادیم معنای روایتی کهبا توجه به توضیحاتی که 
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ی تَّ ح  ِقیهًا  ف  ُکمأ  ِمنأ ُجُل  الرَّ ُکوُن  ی  ل   و   ِرف    ...  عأ اِریض    ی  ع  ِلم    م  ک  الأ ِإنَّ  و   ا  ِمن  ال  رِ ک  ص  نأ ت  ل  ا  ِمن  ال  ک  ِمنأ  ی  ة   ل  ع  ُف 
هًا ل   جأ ِعین  و  بأ ر  س  خأ م  ا الأ ِمیِعه  ا ِمنأ ج   1ُج.ن 

گوید: "المعاریض من  می  نشده و جزء وجوه کالم است. ابن منظور عانی که بدان تصریح  ض کالمنا" یعنی آن می"معار 
 2الکالم ما عّرض به ولم یصّرح" 

 3" باطن اهر ووجهان من صدق و کذب او ظ ه گوید: "و التعریض کالم لمی راغب 
بیت فرمایند: فقیه کسی است که معار میالسالم  علیه  امام  اهل  از روایات  ب  راالسالم  علیهم  یض کالم  شناسد و چنانکه 

و تحصیل،  تتّبع    دیگر توضیح دادیم آن معانی که در احادیث بدان تصریح نشده و جزء وجوه کالم است جز با ممارست و 
با کشف و شهو یمن  حاصل امور  این  و  اوهام و تخیّ شود  از دخالت  اعصادی که  بیماری های  و  ب و روان الت و شیاطین 

 د.ی آنمی مصون نیست به دست
بیت اهل  استخراج  السالم  علیهم  نتیجه آنکه  اند و چگونگی  داده  آموزش  به شیعیان  و روایات را  با آیات  کیفیت تعامل 

 نموده اند.  معارف و تفّقه در دین را بیان
شت  ین نموده اند وارد نشوند به بردا برای فهم آیات و روایات تبیالسالم  علیهم  طریقی که معصومین  و کسانی که از همان 

امامابا طریق فحّداد    شوند و روشن است که آقایمی  چارهای ذوقی و استحسانی و باطل د   ن قهی و اصولی که مورد تأیید 
 بوده آشنائی نداشته است. 

زدند این  می  و زانحّداد    سید مصطفی خمینی و استاد مطهری در مقابل آقای  ه اللهیآی مانند  ئگفتند شخصیت هاینکه  ا اما  
و سقم آن را  صّحت    کنند، متأسفانه آن بزرگواران در قید حیات نیستند تا می  حکایتها مریدان آقای طهرانی  گزارشات را تن

ثل آن  کردند مجویا شدیم و ایشان تکذیب    یاتند این گونه گزارشات راحجویا شویم، در برخی موارد از کسانی که در قید  
خویی درسشان را موقوف  الّله   سید احمد مددی گفته اند: آیة  ّلهال  کردند که آیة اّدعا   ب محککتا  78موردی که در صفحه 

 ا به حال نشنیده ام! ت سیستانی کرده بودند، که ایشان گفتند این مطلب را من الّله   به حضور عالمه طهرانی و آیة
   فریضه طلب علمت با مخالف 

 نویسد: می 172نویسنده کتاب محک در صفحه 

 
 

 184ص 2بحار ج - 1
 183ص 7لسان العرب ج - 2
 560مفردات الفاظ القرآن ص 3

https://ebnearabi.com/
https://ebnearabi.com/


 www.ebnearabi.com   شی درباره ابن عربی، عرفان و تصوفژوه پ

64 

 
 

تاکیدحّداد    ایآق درس  ودنفرممی  همیشه  خوب  سلوک،  و  سیر  بر  عالوه  ها  طلبه  که  د 
 1بخوانند تا بتوانند جامع باشند. 

 عمل نکردند؟! سفارش خود  به گفته و حّداد  شود این است که چرا آقایمی  پرسشی که در اینجا مطرح
ه  " َکُبَر َمْقتًا ِعْنَد فرماید: می ند متعالاو خد  ْن َتُق الل 

َ
 2" وُلوا ما ال َتْفَعُلون أ

 نویسد: می ی و
  شوند اما استاد بزرگوارشان حضرت آیة می  ایشان مدتی به تحصیل علوم حوزوی مشغول 

 3شما نیست.  هفرمایند که تحصیل علوم حوزوی وظیفمی قاضی به ایشان الّله 
 پاسخ: 
  علم حصیل  از ت   آقای قاضیه است که نهی  ل خارج نیست یا آقای حداد استعداد تحصیل علم دین را داشتز دو حا مسأله ا

احادیثی که به شیعیان سفارش به کسب علم و معارف اهل بیت   به آقای دارد که  کنند مخالفت  میالسالم  علیهم  با آن همه 
 . علیه وآله صرف نظر کنند الّله   محمد صلی لفقه و معارف آ  ل ور دادند از تحصیدستحّداد 

قابل    آقای طهرانی از آقای حداد  رت آن توصیفاتین صو در ا  لوم دینی را نداشته اند و اگر آقای حداد استعداد تحصیل ع
گفتند »عالوه بر  می  باشد عالوه بر اینکه درس نخواندن آقای حداد به قول خود ایشان که به طلبه هاتأمل بوده و صادق نمی

ان جامع نبودند  که خود ایشان به اعتراف خودشا بتوانند جامع باشند« به معنای این است  سلوک خوب درس بخوانند تسیر و  
چنین شخصی جامعی پس  غیر  تحصیل   را  ت  ترک  به  دستور  او  به  استاد  هم  و  دارد  جامعیت  عدم  به  اعتراف    که هم خود 

فضل و کمال و علم به تصریح روایات همان تعلیم  در حالی که راه توحید قرار داد در علم و   اتوان پیشو می چگونه  را  دهدمی
 است.   تعلم و ممارست در مباحث علمیو 

کنند با عنوان "فرض العلم و وجوب طلبه و الحّث علیه و ثواب  می  بابی را ذکر 162ص  1مرحوم عالمه مجلسی در بحار ج 
 آورده اند مانند: السالم علیهم  روایات متعددی از معصومین بالعالم و المتعّلم" و در این با

ةٌ  علیه و آله:الّله  عن النبی صلی ِریض  ِم ف  ِعلأ ُب الأ ل  ِلم   ط  ی ُکلِّ ُمسأ ل  ِم  ُیِحُب الّله    ِإنَّ اّل   ع  ِعلأ اة  الأ  4. ُبغ 
 از علم، علوم قرآنی و حدیثی است. السالم  علیهم  قبال اثبات کردیم که مراد اهل بیت
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النبی صلی ِلم    ِلُکلِ   آله: ُأف  ه وعلیالّله    عن  ع    ُمسأ ُل ِفي ُکلِّ ُجمأ ع  جأ ی  ُه ِفیهِ ل   قَّ ف  ت  مًا ی  وأ ُل ة  ی  أ  سأ ِدیِنِه و  ی  ر   مأ أ  نأ     ع 
 1.ِدیِنه

م  امیرالمؤمنین    عن ِعلأ ُموا الأ لَّ ع  ِإن    علیه السالم: ت  هُ ع  ت    ف  م  ِبیٌح و    ل  سأ ُه ت  ت  س  ار  ٌة و  ُمد  ن  س  ث  ع  ح  حأ ب  اٌد و   الأ ُه ِجه  ُه  نأ ِلیم  عأ  ت 
ة.  ق  د  ُمُه ص  ل  عأ نأ ل  ی   2ِلم 

   فتار متعارض گ
  علوم ظاهری بودند برتر   درمتخصص   را به جهت علوم باطنی از علمائی که حّداد  ایحک در موردی آقنویسندۀ کتاب م 

 کردند.می  استفادهحّداد   کند که آنان از آقایمیاّدعا   داند ومی
 می نویسد: 

کسانی مانند    اد( از روایات به قدری باال بود کهرداشت ایشان )آقای حّدیدی و بفهم توح
و  الّله    الکریم کشمیری، آیةعبد  سید  الّله    آیة سید مصطفی خمینی، عالمه شهید مطهری 

 3را فرا بگیرند.السالم  علیهم ف اهل بیترعالمه طهرانی نزد ایشان زانو میزدند تا معا

تمام باید گفت  بزر   بنابراین  این  که  بر علوم ظاهری  و  تفّوق  موجب  بودند  آقایگواران تحصیل کرده  از  آنان  حّداد    تری 
 زدند. می زانو حّداد  باز آنان در مقابل آقای  و  شده است نمی

 نویسد: می  ولی در موردی دیگر
قاض مرحوم  شاگردان  میان  حسنیاز  سید  آقای  زمان،  آن  در  نظر   ،  از  مسقطی  آقای 

مرحوم با  علوم  اد  ّدح  سلوکی  در  اینکه  دلیل  به  مسقطی  مرحوم  اما  بودند  قیاس  قابل 
و  ظا آگاه  هم  حکمت  و  فقه  و  بودندمسّلهری  استاد  و  مر  ط  بر  جهت  این  حّداد   محواز 

 4فضیلت داشتند. 
 شود.می شمردهحّداد  و بر آقایا در این کالم علوم ظاهری آقای مسقطی موجب برتری  
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 دبر مسلمانی که در هر هفته روزی را برای یادگیری و تفقه در درین خود قرار نده ترجمه: وای

 167ص 1بحار ج - 2
گاهان صدقه است  آن جهاد وتعلیمآن تسبیح و بحث از  ترجمه: علم بیاموزید زیرا که یادگیری آن حسنه است و مذاکره  آن به نا آ
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  اعتراض به مسائل حج
شده که    از قول آقای طهرانی نقلّداد  ح  به بعد نظریه ای از آقای   31عالمه طهرانی" از صفحه  ری در آثار  در کتاب "سی
 نائی وی با معارف دین است. حاکی از عدم آش 

  رض است و تعکنند ممی  جه مسائل جزئی حج و به مسائل حج: او به کسانی که حاجیان را متحّداد    اعتراض آقای  -1
اع  گوید: »در می این  بای تمام  به خدا  مال)حج(  اندیشه  و  باید فکر  باشد نه عمل،  به د منظور خدا  نه  عمل و  صّحت    باشد 

ه  بطالن این  را  عمل،  بد  و عمل  دو خدای عمل خوب  نموده و  مختفی  را  است که خداوند واحد  محضه  مجوسیت  مان 
 ست« ا بجای آن نشانده 

 پاسخ داده شد؛ به این نظریه  32در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" صفحه 
نیست بلکه    ختن آنان از یاد خدا و بطالن عمل، جدا ساصّحت    بهبیان احکام جزئی حج برای مردم و متوجه کردن آنان  

گاه نمودن مکلفین از خواسته مولست و اصال معنای واجبات و محرمات در اعمال حج     در انجام بعض امور، و دّقت  عنییآ
 گار است. لت به آن، خالف رضای پرورد در ترک بعض دیگر که عدم مبادّقت 

 نویسد:می سخ به این اشکالدر پا  178در کتاب محک صفحه  
ائمهحّداد    بت آقایحص از فروعاتی که  بسیاری  اینکه  و   نیز درباره مستحبات حج است 

یشان این نیست که واجبات را  به مستحبات است نظرا  مطرح کرده اند ناظرالسالم  علیهم
که برخی مستحبات،  بت درباره واجبات نیست، بلکه موضوع این است  انجام ندهید، صح

کند و باید حواسمان باشد تا به اسم عمل مستحب،  می دور جه انسان را از خداوند متعال تو
 1دهیم. نهدف احکام شرعی را که توجه به خداوند متعال است از دست 

 پاسخ: 
 گردد.می شود و هم شامل واجبات می  بوده یعنی هم شامل مستحباتحّداد عاّم  سخنان آقای

کنید! از وقت احرام  می  حرام از خدا جداا شما از میقات تا خروج از ا این مردم بدبخت ر وی می گوید:  
  ام از خانه منحرف شود، مبادا   هم، به احرامم برسد مبادا شانن اندازید که مبادا ترشحی به بد می  در تشویش

زن  نسائم باطل آید و تا آخر عمر  بادا نمازم باطل باشد، مبادا طواف  در حال طواف از مطاف بیرون آیم، م
 2ه است. یک از اینها در شریعت نیامد  بر خانه ام حرام باشد هیچ

 ست. ت بلکه واجب اساست مستحب نی حّداد   روشن است که نماز طواف یا طواف نساء که محل اشکال آقای
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 است؛  بیان شده 179توجیه دیگری که در کتاب محک صفحه  
  اصالة الطهارة آمده است کار  به ایشان متذکر شدند که آنچه در فقه به عنوانحّداد    آقای

فقهاء بر این نظر متفق اند که حکم همه آبها طهارت است    شما را راحت کرده است، تمام 
باید ایشان نسبت به    مگر اینکه به یقین برسیم که نجاستی به آن رسیده است حال چرا 

ل به  که  این  آبی  بگذارند؟!  نجاست  بر  را  اصل  و  باشند  نگران  کرده  ترشح  کار  باسشان 
النجاستغییر یک حکم شرعی از اص الطهارة به اصالة  ة است. عالوه بر این، ما در حج  الة 

ا مجموعه  همچنین  داریم  متعال  خداوند  به  توجه  امر  درباره    ییک  مختلف  اوامر  از 
. توجه به خداوند به تعبیر دیگر این توجه  مستحبات دیگر، در فریضه حج کدام اصل است 

 1شود. می  اهم و مهم، مهم ساقطمستحبات مهم و در تعارض بین اهم است و انجام سائر  
 پاسخ: 

آقای اعتراض  داستان  ابتدای  نجا حّداد    در  و  طهارت  مسأله  در  که  است  کسانی  ادامه  سبه  در  ولی  دارند  وسواس  ت 
دارند به باد    و بطالن عمل، توجه صّحت    دارند و بهدّقت    در اعمال حجسانی را که  دهد و همه ک می  را تعمیم   اعتراض خود 

 د. گیر می انتقاد
 می گوید: 

نه به اندیشه به خدا باشد  اعمال باید منظور خدا باشد نه عمل، باید فکر و  این    و بطالن صّحت    در تمام 
این و    عمل،  نموده  مختفی  را  که خداوند واحد  است  و  همان مجوسیت محض  عمل خوب  دو خدای 

 عمل بد را به جای آن نشانده است. 
بد  مردم  تا خروجاین  میقات  از  را شما  از خدا جدا   بخت  احرام  تشویش می  از  در  احرام  از وقت    کنید، 

مبادمی برسد  احرامم  به  بدنم،  به  ترشحی  مبادا  که  حال    ا اندازید  در  مبادا  شود  منحرف  خانه  از  ام  شانه 
ر زن بر خانه ام  مازم باطل باشد مبادا طواف نسائم باطل آید و تا آخر عمد مبادا نبیرون آی   طواف از مطاف

 2امده. هیچ یک از اینها در شریعت نیحرام باشد. 
کنند و فتوای مراجع را برای  می  ملعو بطالن  صّحت    ظاهر این کالم شامل همه روحانی کاروان هائی که مردم را متوجه

التفات دادن مردم    ن سخن جای بحث ندارد زیرا روشن است گفتن احکام جزئی حج و طالن ای شود و بمی  کنندمی  آنها بیان 
معنای    و صّحت    به اصال  از خواسته مولست و  نمودن مکلف  گاه  بلکه آ یاد خدا نیست  از  آنان  بطالن عمل جدا ساختن 
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یعنیاواجبات و محرم اعمال حج  در  ودّقت    ت  امور،  بعض  انجام  بعض  دّقت    در  ترک  عدمدر  آن،   دیگر که  به  مبالت 
 خالف رضای پروردگار است. 

ائل جزئی حج برای او موضوعیت پیدا کند  که از یاد خدا غافل شود و مسی به حد وسواس برسد به طوری  بله اگر شخص
از آن نهی شده و فقها  اند ولی ظاهر کالم آقای  یمذموم است و در روایات  امل  ا شتنهحّداد    عظام نیز آن را مردود دانسته 

ه فقهائی که در مسائل پس همگردد می ن حج التفات دارند، و بطالصّحت  شود بلکه شامل همه کسانی که به نمی وسواسیان
نموده اند مشمول اعتراض    حج فتوا داده اند و عمل صحیح و غیر صحیح را بیان کرده اند و فروعات مختلف حج را بحث 

 شوند.میحّداد  آقای 
آقای  گفته  این  ا حّداد    اما  زیرا  نیست  قبول  قابل  نیامده"  شریعت  در  اینها  از  طبع "هیچ یک  الشیعه  کتاب وسائل  به    گر 

ارد  و مراجعه شود روایات فراوانی در فروعات و مسائل جزئی حج   14و   13و    12و    11مجلدات  السالم  علیهم موسسه آل البیت 
نمایند و روحانی کاروان ها بر اساس آن، مردم را  می دوین شده است که فقهای عظام با توجه به آن روایات، مناسک حج را ت 

اعمال حجّحت  ص  متوجه بطالن  آقاید.  کنن می  و  اعتراض  اگر  امامان حّداد    پس  متوجه  اعتراض  این  باید  ابتدا  باشد  وارد 
مردم را از یاد خدا  حّداد    جزئی حج را بیان کرده اند و به قول آقای   بزرگواران مسائل   گردد که چرا آنالسالم  علیهم  معصوم 

 جدا ساخته اند؟! 
اعما با توضیحات مذکور روشن شد ک انجام  تا مسالۀ  ل بر طبق خواسته مول هیچ گو ه میان یاد خدا و  نه تزاحمی نیست 

 اهم و مهم پدید آید. 
  در دّقت    ذکر خداست در هر حال میانل کسب رضای پروردگار بودن همان یاد و  ا چون در صدد امتثال امر مول و به دنب

 ب هیچ منافاتی نیست. و بطالن عمل مادامی که به حد وسواس نرسد و حضور قلصّحت  
 نویسد: می 183حه  محک صف در کتاب 

به آیة است.  می  فهریالّله    ایشان  فقه شیعه  احکام، خالف  با  تعامل شما  این  فرمایند: که 
 سفقیه، در   به یکنده،  ین چراغ نورانی از علم، این شخصیتی که تا سیوطی بیشتر نخواا

القول اند و    همه فقهاء در این زمینه متفقکند که  می  دهد و اتفاقا به مبحثی اشاره می  فقه
 1ارة را همه علمای شیعه قبول دارند. بحث اصالة الطه

 
 

 183محک ص  - 1

https://ebnearabi.com/
https://ebnearabi.com/


 www.ebnearabi.com   شی درباره ابن عربی، عرفان و تصوفژوه پ

69 

 
 

 پاسخ: 
کردیم  می شدیم و اطالع پیدامی د تا حقیقت ماجرا را جویا در قید حیات بودن  سید احمد زنجانی الّله   ای کاش مرحوم آیة

بوده اند؟ و در  حّداد    محتاج به تعلیم آقایدر جاری کردن اصالة الطهارة  که آیا ایشان مبتال به وسواس بوده اند یا خیر؟ و آیا  
فهری را تنّزل  الّله    خشیدن به ایشان مرحوم آیةبدرس گرفته اند؟ شما حاضرید برای عظمت  حّداد    مسائل واضح فقه از آقای

الفبای آقای  دهید و در  به  نیازمند  اگر فقیحّداد    فقه  بر آنکه  المعرفی کنید؟! عالوه  اصالة  به  اثر وسواس  بر  طهارة توجه  هی 
خوانده به یک  ن تا سیوطی بیشتر  حّداد    کر و تنبیه است نه محتاج آموزش و تعلیم، و این سخن که »آقای نکند محتاج به تذ

   دهد« عجیب و غریب است.می  ه درس فقهفقی
بر   علآنکه کسی  عالوه  رتبه  است  فقه  از واضحات  که  الطهارة  اصالة  دانستن  پیدا با  بسیارینمی  می  زیرا  عوام    کند  از 

 دانند. می آن رامتدین 
   شرط امر به معروف و نهی از منکر

آثار عالمه طهرانی" صفحه   در  "سیری  آقای  34در کتاب  نقل شده که  به  حّداد    از کتاب روح مجرد  امر  برای  شرطی 
 شده: ه است که در فقه شیعه و در احادیث مطرح ن و نهی از منکر ذکر کرد معروف

 می گوید: 
نمائی مستلزم عصبانیت و پریشان شدن افکار  می عروف و نهی از منکری را که یدید امر به ماگر در جائی د 

ا  اتیان  سو در هم ریختن صفای ذهن  آن  ت و این ضررش برای تو بیشتر است از ضرری که به وی در اثر 
 1مگرد.  شود. دست از این کار بردار و پیرامون آنمی رم و جنایت وارد ج

 نویسد: می  جواب این اشکال  نویسنده کتاب محک در
کتاب ینو »  ه ی نو ي م  سندگان  در  روا یسند  پر السالم  هم ی عل   ائمه   ي ت ی چ  که    ي شان ینفرمودند 

فر ا افک  ترک  مجوز  به ی ر،  امر  ظاهرا    ضه  البته  است  روا ی معروف  را  ی ا  اند  ی ند ات  ا  ی ده 
ه  در نهج البالغه است ک   ي معروف ث  ی ک نمونه آن حد ی فرصت نکرده اند آنها را بخوانند.  

 2« ي اصالحکم بافساد نفس   ي ند: »ال ار یفرما ي مالسالم  ه ی عل  ن ی رالمؤمنی ام   حضرت 
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 پاسخ: 
ا  و ذیل روایت ر کتاب محک صدر  نویسندۀ  مطرح کرده ندارد.  حّداد    ر شرطی که آقای باین روایت هیچ دللتی    :اوال

 اقامه کند. د حّدا  حذف کرده است تا یک شاهد حدیثی بر مدعای آقای 
 کنیم تا حقیقت امر روشن شود:می  ور کامل نقلروایت را به ط

له کالم  من  أصحابهالسالم  علیه  و  بعض  توبیخ  یُکمأ    في  اِر ُأد  مأ  و   ک  ک  ُة  ِمد  ع  الأ اُر  ِبک  الأ ی  ار  ُتد  ا  اُب  م  ی  الثِّ
د   ُمت  ا ِح الأ م  ُة ُکلَّ ر  کُ اِعی  تأ ِمنأ آخ  ک  تَّ ه  اِنب  ت  تأ ِمنأ ج  ُکمأ یص  یأ ل  لَّ ع  ط  أ  ا  م  أ    لَّ اِسِر  ن  ِسٌر ِمنأ م  نأ ق  ُکل   م  ل  غأ أ  اِم  الشَّ ِل  هأ

ار  الضَّ  ِجح  انأ ر   ح  ج  انأ ُه و   اب  ب  ُکمأ  ِمنأ ُجل   ِلیُل ر  الذَّ ا  اِره  ُبِع ِفي ِوج  ا و  الضَّ ِره  ِة ِفي ُجحأ نأ  الّله    و    بَّ ُتُموُه و  م  رأ ص  نأ ن  م 
ُرِمي   دأ  ق  ف  ِبُکمأ  ِإنَّ ُرِمي   اِصل   ن  ق   و  فأ ِبأ  و    ا  الّله    ُکمأ  ِبم  اِلٌم  ع  ل  ِإنِّي  و   اِت  ای  الرَّ ت   حأ ت  ِلیٌل  ق  اِت  اح  ب  الأ ِفي  ِثیٌر  ک  ل 

ِلُحُکمأ و   ی  ُیصأ ر  أ  ي ل   ِکنِّ ُکمأ و  ل  د  و  ُکمأ   ُیِقیُم أ  ح  ال  ع  بِ   ِإصأ ر  ضأ ِسي أ  فأ اِد ن  س  س  ُجُدو الّله    ِإفأ ع  تأ أ  ُکمأ و   ُکمأ ل   ُخُدود  د 
ِرُفون  الأ  عأ ِتُکُم الأ ت  ِرف  عأ م  قَّ ک  قح  ح  اِلُکُم الأ ط  ِإبأ اِطل  ک  ب  ِطُلون  الأ اِطل  و  ل  ُتبأ  1. ب 

 در مالمت و مذمت بعضی از اصحابش فرموده است: السالم علیه ماما از سخنانی است که  
سایه پرچم های میدا  زیاد و زیر  ها  را  چه چی دانم  می  ن نبرد کم است. من ... بخدا قسم جمعیت شما در خانه  ز شما 

ها و پیشانی شما    شمارم. خدا نشانه ذلت را بر چهرهنمی  کند ولی اصالح شما را با تباه ساختن نفس خویش جائزمی  اصالح
 ی شما را نابود سازد.بگذارد و بهره ها

 نویسد: می  خویی در شرح این کالمعالمه مرحوم 
بما  الّله    )و( لعالم  هو  )اّنی  اودکم( و  یقیم  و  فیهمیصلحکم  الّسیاسة  مراسم  و    القتل  من  اقامة  الّتعذیب  و 

 لذلك استدرك بقولهه، و نسبحا الّله  استعمال وجوه الحیل و الّتدبیر و المخالفة ألمر 

 ()و لکّنی ل أری اصالحکم بافساد نفسي
الّسیاسة موجب لفساد نفسي و دیني و ل  الّدنیا و   أرضی به کما یرتضیه ملوك  یعنی أّن اصالحکم بالقتل و 

بلحاظ صال زهراتها  رؤسائها  الّدنیا و  علی زخارف  لکون نظرهم مقصورا  مملکتهم  أمر  انتظام  و  ملکهم  ح 
 2ة و غفلتهم بالکلّیة عن اآلخرة ...لالعاج

ردند فرموده است  کنمی  راسیدند و وی را یاریهمی  در مذمت اصحابش که از جنگ  ذکور راسخنان مالسالم  علیه  امام 
 معنا کرده است: این گونه   ن صدور کالم روایت رام عالمه خویی با توجه به شأو لذا مرحو 
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اصالحمی  من را  عباد  نکمی  دانم چه چیزی شما  آن  و  ر و  بازی  و شکنجه و سیاست  اعدام  از  است  ت 
گردد این  می  دینم ب تباهی خودم و و کار های خالف شرع ولی اصالح شما با این امور موجفریب کاری 

کارهای خالف    همان کار به  به جهت حفظ سلطنت و مملکتشان دست  است که  پادشاهان  سالطین و 
 زنند. می شرع 

شد  توضیحات روشن  این  به محل    با  ربطی  روایت  بحث حکمکه  به  مربوط  بلکه  ندارد  و  بحث  جرانی  به  اصالح  امعه 
 است.   (کارهای خالف شرع) وسیله سیاست بازی و فریب کاری و قتل و شکنجه مردم،

 : ز آمده استنی در روایت دیگری ضمون همین م
ِذي ُیْصِلُحُکْم    »عن امیر المؤمین علیه السالم: نَّ الَّ

َ
ْیُف   ُهَو َو َلَقْد َعِلْمُت أ یًا َصاَلَحُکْم   السَّ  َو َما ُکْنُت ُمَتَحرِّ

 1«ِبَفَساِد َنْفِسي 
 « گزینم.   مشا را بر فساد خودم برمنیدرست شدن من  ولیمی دامن آنچه مشا را درست می کند مهان مششری است »
و  می:  انیثا نفس  افساد  قطعا  شود  افکار  پریشان شدن  و  عصبانیت  مستلزم  الهی  دو واجب  این  که  در صورتی  گوییم: 

اجرای حکم الهی مطلوب و مورد ستایش است چنانکه  تفاقا عصبانیت و خشم برای  ت را در پی نخواهد داشت. ار تباهی آخ 
ر  ِإنَّك  "فرماید:  می  نمودمی  ی که در مورد عثمان ئها  منکر جناب اباذر نسبت به نهی از  به    علیه السالم   مؤمنان   امیر ا ذ  ب  ا أ  ا    ی  م  ِإنَّ

ت   ِضبأ هِ   غ  و    ِللَّ زَّ  لَّ   ع  ِض   -ج  غ  نأ  م  ُج  ارأ هف  ل  ت   نمودی    2" بأ برایش غضب  که  همان کس  به  گرفتی پس  به خاطر خدا خشم  تو 
 امیدوار باش. 

ال  ین علیهما السالم قال،  عن علی بن الحس ان   مُ ق  ر  ُن ِعمأ ی بأ ِب السالم  علیه  وس  ا ر  نأ   -ی  ُلك    م  هأ ِذین    أ  ُهمأ    الَّ ُتِظل 
ِشك  ی   رأ ك  اّل    م  ل  ِظلَّ وأ ِفي ِظلِّ ع  أ  ِظل  ی ف  ح  ُکُر الّله    وأ ذأ ِذین  ی  ِدیِهُم الَّ یأ أ  ُة  یئ  ِر ب  الأ ُة ُقُلوُبُهمأ و   اِهر  ِه الطَّ یأ ِلي  ِإل  ال  ون  ج 

ائِ  ر  آب  ال  و  ِذکأ نأ ق  ی أ  ا ُجرِ ِهمأ ِإل  ِمِر ِإذ  ل  النَّ تأ ِمثأ ُتِحلَّ ا اسأ اِرِمي ِإذ  ح  ُبون  ِلم  ض  غأ ِذین  ی   3. ح  الَّ

دهی  می  عرض کرد: ای پروردگار اهل تو چه کسانی هستند؟ آنانی که در سایه عرشت سایه   السالم علیه  حضرت موسی
 ای نیست جز سایه تو؟  در آن روزی که سایه
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یاد  می  ستانشان بی گناه است کسانی که جاللت مرا یادآنانی که قلب هایشان پاک است و د  مد کهوحی آ کنند مانند 
پدرا منکردن  گاه  هر  ... کسانی که  پلنگی که زخم خورده  می  شود خشمگینمی  حرمات، حالل شمردهشان  مانند  شوند 

 است. 
ی ح  وأ لَّ الّله    أ  زَّ و  ج  ِبيِّع  ب  النَّ یأ ی ُشع  ِعین  السالم  علیه   ِإل  ب  رأ ف  أ  لأ ة  أ  ِمك  ِمائ  وأ ٌب ِمنأ ق  ذِّ نِّي ُمع  فًا ِمنأ   أ  لأ اِرِهمأ   أ  و     ِشر 

اِرهِ ِستِّ  فًا ِمنأ ِخی  لأ ال  ین  أ  ق  یالسالم  علیه مأ ف  ح  وأ أ  اِر ف  ی  اُل األأ خأ ا ب  م  اُر ف  ر  ِء األأ شأ ُؤل  بِّ ه  ا ر  ِه د   الّله   ی  یأ لَّ ِإل  زَّ و  ج  ُنوا  ع  اه 
اِص  ع  م  ل  الأ هأ ِبي يأ  ض  ُبوا ِلغ  ض  غأ مأ ی   1.و  ل 

از بدکاران و شصت هزار نفر از نیکان  ب فرمود: من چهل هزار نفر  یفرمود: خداوند به حضرت شعالسالم  علیه  امام باقر 
کنی؟ وحی  می  ت ولی چرا نیکان راعذابقومت را عذاب خواهم کرد! حضرت شعیب عرض کرد: بد کاران که روشن اس

 آمد نیکان مالحظه کاری را کردند و بدان را نهی از منکر ننمودند و به خاطر غضب من خشمگین نشدند.
امر به معروف و  اگر فری   ثالثا:  از منکر به جهتضه  این    نهی  عصبانیت و پریشانی افکار ترک شود در موارد زیادی باید 

 شود.می بانی به معروف و ناهی از منکر عصون در بسیاری از موارد آمر واجب الهی را ترک کرد چ 
 توجیه دیگری که در کتاب محک ذکر شده این است: 

دنیا ممدوح است ولی درباره آخرت    کید دارند که ایثار در امراهمه فقهاء به این مساله ت
ندارد  رانمی  مؤمن  چنین چیزی معنا  بهشت خود  بگوید من  به    فروشممی  تواند  تبدیل  و 

نیز درباره این موضوع  حّداد    به بهشت برود. تمام فرمایش آقای  دیگری  کنم تامی  جهنم
 2نیم. یگران، آخرت خود را خراب کداست که ما اجازه نداریم به سبب دنیا و آخرت 

 پاسخ: 
یا شرابنمی  اگر شخصی نماز  امر به نماز خواندن نممی  خواند و  او را  اید و یا نهی از شراب  خورد هنگامی که مومنی 

گویند:  می  کنند ومی  آیا آخرتش را تبدیل به جهنم کرده؟ آیا فقهاء این گونه حکم  کند در حالی که عصبانی شده  خوردن
 هی را ترک کن؟ و آخرتت را تباه مکن؟ این فریضه ال  پریشانی افکارت ناراحتی و هبه ج

 فرماید: میالسالم  علیه امام صادق
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عُ  ن  مأ ا ی  ُکمأ   ُکمأ ... م  غ  ل  ا ب  ا ع    ِإذ  ُکمأ م  ُجِل ِمنأ ُبوهُ ِن الرَّ نِّ ُتؤ  ُتوُه ف  أأ نأ ت  ی أ  ا ِبِه األأ ذ  ن  یأ ل  ُخُل ع  دأ ا ی  ُهون  و  م  ر  کأ ُلوُه و     ت  ذِّ و  ُتع 
ُقولُ  ِلیغاً ت  ب  ًل  وأ ق  ُه  ل  هُ   وا  ]ل  ُت  ُقلأ لُ ف  ب  قأ ی  ل   و   ا  ُیِطیُعونَّ ل   ِإذًا  اك   ِفد  ُت  ُجِعلأ ُجُر [  اهأ ال   ق  ف  ا  ِمنَّ ِنُبوا  ون   ت  اجأ و   وُهمأ 
ج   ....م  ُهمأ  1اِلس 

وجب اذیت ماست با  م کند که مورد کراهت شماست و می  چه چیزی مانع شماست؟ هر گاه مردی کاری 
  کند و سخن ما رانمی  کنید و به شدت توبیخ و مالمتش نمائید؟ گفتم: آن شخص از ما تبعیتد  او برخور 

 دوری کنید و از مجالس وی اجتناب نمائید.  وا فرمود: از السالم علیه ام ام پذیرد.نمی
  ه بکّل ی ازالتتوصل الر فاعل المنکر و الج مرحوم صاحب وسائل بابی را در این زمینه گشوده است به نام »باب وجوب ه

 2وجه ممکن« 
 نویسد: می سید محسن حکیم الّله  مرحوم آیة 

 ی دارد؛ امر به معروف و نهی از منکر مراتب
 انکار به قلب 

 بان و قولبه ز انکار 

 3انکار با زدن با دست که موجب درد شود تا مانع معصیت گردد.

 ذکر نموده است:  اخوی هم همین مراحل ر الّله  مرحوم آیة 
 لقلب، ...إلنکار با األولی: ا 

 الثانیة: اإلنکار باللسان و القول، ... 
 4ادع عن المعصیة...الثالثة: اإلنکار بالید بالضرب المؤلم الر 

 نیز همین مراتب را ذکر کرده اند. 6وحید خراسانی الّله  و آیة  5تبریزی الّله  یة مرحوم آ
 و هم مخالف فتوای فقهاست.   وف و نهی از منکر استوایات باب امر به معر الف ر خهم م حّداد  نتیجه آنکه نظریه آقای 

ورد با تارک معروف و انجام  است که خشم برای خدا و بر خ شود این  می  استفادهنکته دیگری که از احادیث و فتاوی  
 به خداوند است. بهنده گناه، مطلوب است و موجب تقرّ د
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 جه عبد در نزد مولی است  ندارد بلکه موجب ارتقاء در   مؤمن  و دیگر ضرر و مفسده ای برای
 گوید: می  شود آنجا کهمی  با این توضیح سخن دیگر نویسندۀ کتاب محک نیز باطل

سیری  م کتاب  در  که  دیگری  حسنطلب  محمد  سید  عالمه  آثار  این  در  آمده  طهرانی  ی 
افکار دانسته اند    شرط امر به معروف و نهی از منکر را عدم پریشانیحّداد    است که آقای

مطلب  آقای   این  زیرا  است.  نفس  فرمایند: میحّداد    دروغ  به  که  از می  اگر ضرری  رسد 
دفعضرر  شخص  از  که  بیش می  ی  معروف  شود  به  امر  باشد،  تتر  کرا  ایشان رک    نید 
کنید  نمی ترک  را  آن  رسید  شما  به  معروف  به  امر  واسطۀ  به  ضرری  مطلقا  اگر  گویند 

ی افکار  واسطۀ این عمل دچار پریشانمعروف و ناهی از منکر به    هممکن است گاهی آمر ب
کنند که اگر یم  پریشانی افکار است ایشان تصریح   شود منتها جان یک انسان مهم تر از

  دهید ضررش برای شما بیشتر از ضرری است که به طرف مقابل وارد می  مکاری که انجا
 1شود آن را انجام ندهید. می

 پاسخ: 
شود خشم و برخورد با تارک معروف و انجام دهنده گناه اصال ضرر نیست  می دهی فقهاء استفاادیث و فتاواحچنانکه از ا 

فرمایند:  میحّداد    بالوجه است. پس این گفته که »آقای اد  حّد   ین مقید کردن کالم آقایبلکه دارای مصلحت است بنابرا 
نفس به  که  ضرری  دفعمی  اگر  شخص  از  که  ضرری  از  معروفبی  دشو می  رسد  به  امر  باشد،  ایشان   شتر  کنید  ترک    را 

  ی ل است چون ضرر مورد نظر آقا گویند اگر مطلقا ضرری به واسطۀ امر به معروف به شما رسید آن را ترک کنید« باط نمی
فتاو حّداد   و  احادیث  کردیم  مشاهده  چنانکه  و  است  افکار  پریشانی  و  مصلحت    ا عصبانیت  دارای  و  ممدوح  را  امر  همین 

 دند.ر شم
 گوید: می  ادامهنویسندۀ کتاب محک در  

این نکته مهم حّداد    این مطلب نیز مهم است که مخاطب این نکته چه کسی است. آقای
 2گوید. می هرانیه اسالم شناس مانند عالمه طو اخالقی را به یک عارف فقیعرفانی 

 پاسخ: 
  که اگر نظریۀ آقای اء بود. حال پرسش این است  ههمانطور که مشاهده کردیم نکتۀ مذکور مخالف احادیث و فتاوای فق

 ند. به آقای طهرانی اختصاص داشت چرا در کتاب روح مجرد در دسترس عموم قرار داده احّداد 
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اینکه آقای یا تشخیص نداده  و پرسش دیگر  احادیث و فقه شیعه است و یا تشخیص    طهرانی  این مطلب مخالف  اند که 
رود و در  می  ای طهرانی زیر سوال اند. در صورت اول فقاهت آق ر کتاب روح مجرد نشر داده  دداده اند و با این وجود آن را  

 گردد.می  شیعه اثبات  صورت دوم عدم مبالت ایشان به احادیث و فقه
 گوید: می توجه کنیم کهحّداد  ار دیگر به کالم آقاییان بدر پا

نی افکار و در  مستلزم عصبانیت و پریشائی  انممی  ی دیدی امر به معروف و نهی از منکری کهئاگر در جا
ن جرم  صفای ذهن توست و این ضررش برای تو بیشتر است از ضرری که به وی در اثر اتیان آ  هم ریختن

این کار بدارد و پیرامون آن مگرد این ضرر وارد در حکم نجاستی است  دست  شود  می  و جنایت وارد از 
شود  بخورد و وی نجس  ر دیگری  ار ضرر بپسندی، بگذ می  خود  شود چرا آن را بر می  که بر نفس تو وارد 

 1و خالصه امر، طهارت نفس انسان بر همه چیز مقدم است.

حّداد    گرفته جرم و جنایت است آقایو بهم ریختن صفای ذهن قرار  ر مقابل عدم پریشانی افکار  در این گفتار آنچه د
 گوید:  می

ضررش بیشتر  ن صفای ذهن شد  مستلزم عصبانیت و بهم ریخت  اگر در جائی امر به معروف و نهی از منکر 
 ردار شود. دست از این کار بمی  است از ضرری که به او در اثر آن جرم و جنایت وارد

از جرم و جنایت نهی کنی  می  ه و روایته کدام فقیه و کدام آیحال پرسش ما این است ک گوید: اگر بخواهی مردم را 
 یا نه؟  زد یر می  ببین صفای ذهن تو بهم

کید بیشتری   حّداد  بلکه آقای  رسد در حکم نجاست است یعنی  می  کند که این ضرری که بر اثر نهی از منکر بر تو می  تأ
 لزم وارد کردن نجاست بر خود است. ز جرم و جنایت نکن زیرا مستبهم ریختن صفای ذهن، نهی ا  به خاطر

کید  ت. کدام فقه و  چیز مقدم اس افکار و صفای ذهن[ بر همه    کند که طهارت نفس انسان ]عدم پریشانیمی  وسپس تأ
 ها نداریم. ّدعا ا   گوید که امر مذکور بر همه چیز مقدم است؟ هیچ دلیلی در فقه بر اینمی فقیه

  ادآقای حد   لعن از نظر
نه بیان شده  و در زیارت عاشورا و دعای علقمه این گ  وارد  درباره لعن و نفرین هایحّداد    در کتاب روح مجرد نظر آقای

 است: 
از صد لعن و صد  می  انیآقای طهر  بعد  عاشورا خوانده شد و  منزلشان زیارت  گوید: روز تاسوعا که در 

زیا نماز  و  و  سالم  شد  قرائت  علقمه  دعای  پرت،  حضار  از  یکی  دعا  پایان  های    رسید در  لعنت  این  که 
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م  السالعلیه  امام جعفر صادق  تشدیده و نفرین های اکیده با این مضامین مختلف چگونه با روح حضر 
 است سازش دارد؟محّبت   که کانون رحمت و

م  مت، گرچه بصورت عبارت و کالجواب دادند: که این دعا همه اش طلب خیر است و رححّداد    آقای
لعنت و  ها می  نفرین  لعنت  تمام  کلی  طور  به  و  خداوند ئنماید  که  ائمه  می  ی  و  پیامبر  لسان  در  یا  کند 

اجمعین وارد است همگی  یه لعالّله    صلوات از خم  و  است، خیر محض  از خیر  خیر  اولیاء وی غیر  و  دا 
 1نماید. نمی تراوش 

 به این نظریه مطرح شده است؛  اشکال چهار  38تا  36رانی" صفحات در کتاب "سیری در آثار عالمه طه 
مذکور  زیرا بنا بر مبنای   ود است جاین گفته که همه نفرین ها و لعن ها خیر است مبتنی بر نظریه وحدت شخصی و  اوال:

از شرور و مضاّر مشاهدهمی  یر محض است و شرور عدمی محاسبه خوجود،     خیر قلمداد کنیم  می  شوند و آنچه در عالم 
ش سوم توضیح خواهیم داد که ایده وحدت شخصی وجود مبتنی بر کشف و شهودی است  در ابتدای بخشوند ولی ما  می

 که حجیت ندارد.
 گوید: می  جواب این اشکال اب محک در تنویسنده ک

اوال عدمی بودن شرور تنها مبتنی بر نظریه وحدت وجود نیست برای عدمی دانستن شرور  
بخواهیم باشیدّقت    اگر  داشته  زیادی  اصهای  به  کافییست  تنها  قائل شویم،  م  وجود  الت 

عدمی  د و  ندانمی  برای همین کسانی هم که قائل به تشکیک وجود هستند، شرور را عدمی
شود البته حتی با نگاه اصالت  نمی  مطرح  ر فضای وحدت شخصی وجودبودن شرور تنها د

 2گردد. می  زحیثیت عدم کمال باشرور به  توان گفت همه چیز خیر است ومی ماهوی هم
 پاسخ: 

مورد  حّداد    ی ااست نظریه آق حّداد    مطرح شده به آقای   36اشکالی که در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" صفحه  
یا در لسان پیامبر و  می  گوید: »تمام لعنت هائی که خداوند میحّداد    اینکه آقای   ته و لذا گفته شدهنقد قرار گرف ائمه  کند 

تراوش ا و السالم  علیهم  طاهرین خیر  از  غیر  اولیای وی  و  از خدا  و  است  خیر  است همگی  نظریه    3کند«نمی  رد  اساس  بر 
فا و صوفیه است و آنان نظریه تشکیک در وجود یا اصالت  عر و  حّداد    همان مبنای آقای  نوحدت شخصی وجود است که ای
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قا مبنای  بر  اینکه  و لذا  را قبول ندارند  ا ماهیت  یا  به تشکیک در وجود  به  صالت ماهیت نیز شرور عدمی ه ئلین  ستند ربطی 
 اد[ ندارد. آقای حّد کالم محل بحث ]

 نویسد: می نویسنده کتاب محک 
هود است و بعد خیال کرده  مبتنی بر کشف و شه اند وحدت وجود  گمان کرد  ننویسندگا

پس خانۀ وحدت وجود    اند چون شهود و مکاشفه ال اقل این قسم آن، پایه واساس ندارد
ااز پای   ما وحدت  به  ین است که اولین مصدر و منبعی که  بست ویران است ... واقعیت 

 1ت. ز آن روایات ائمه اطهار اساوجود را آموزش داده است قرآن کریم و پس 
 پاسخ: 

 گوید: می اردسس آن یعنی ابن عربی بدان تصریح دجود بر کشف و شهود امری است که مؤ مبتنی بودن نظریه وحدت و 
الحقیقة و  اّن تکثرها بالصور تکثر وهمي قضی به حکم العقل  احدة وان تکثّ اّن  التعّینات بل  رت بالصور و 

 2العقل لرأی الکل في واحد.  عن کشف والذوق ولو کشف الحجاب لالقاصر غیر المستند الی ا
 نویسد: می  آقای محمد حسین طهرانی

به کشف و شهود   به حقیقت موجب  ادراک توحید حقیقی جز  و  نیست  این مذاهب مختلفه توهم  میسر 
ت وجود واجب و ممکن است و ادراک توحید حقیقی جز به کشف و شهود میسر نیست. و نسبت  غیری
چنانچبا مکشوفات همچو نسبت حواّس   عقل با معقولت که  است  ادراک معقولت   تواند  نمی  ه حواّس 

خدا دان شود هر چند تمهید    .... هر که خواهد به دلئل  تواند کردنمی  نمود عقل نیز ادراک مکشوفات 
زدیاد حیرت  ا از حق دورتر خواهد شد و موجب    مقدمات ادله و براهین زیاده تر خواهد نمود مقرر است که

 3ود.و ضالل خواهد ب
اصالت وجود و  کند، ما در کتاب "تاّملی در نظریه  می  اما اینکه گفته شد قرآن کریم و روایات دللت بر وحدت وجود

احادیثی که صوفیان برای نظریه وحدت وجود اقامه   نیز در کتاب "نقدی بر تصوف"وحدت وجود" و     اثبات کردیم آیات و 
قبو می قابل  بر م نیست چون دلل  ل کنند  بلکه در  دعا تمام نیت آیات  تاّم نیست  از جهت سند و دللت  نیز  احادیث  ست و 

 ین تاّم میان خالق و مخلوق ذکر نمودیم. متواتری بر تباآیات و روایات  وحدت وجود"  کتاب "تأملی در نظریه اصالت وجود و
 گوید:  می نویسنده کتاب محک 
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ب بگذریم  هم  روایات  و  آیات  قد راز  به  وجود  وحدت  عقلی  ماهین  متقن  ری  و  ستحکم 
هستند که بسیاری از فیلسوفان سخت گیر را هم ملزم به پذیرش وحدت شخصی وجود  

اند مکاشفات  نموده  سراغ  به  هم  به  می  اگر  که  نیستیم  مواجه  مکاشفه  دو  یکی  با  رویم 
این وجود خالص شویم  از دست وحدت  و  نیست  مکاشفه حجت  بگوئید  ئی  اجا جسادگی 

 1با تواتر مکاشفات مواجه ایم.  " ت که به تعبیر "استیساس
 پاسخ: 

 جز با کشف و ظهود ندارد. چنانکه گفتار ابن عربی و آقای طهرانی گذشت وحدت شخصی وجود راهی 
 گوید: می  صدرا همالم

 ... النتزاعي  المعنی  محض  لیس  الوجود  اّن  یقولون  فهم  الوجود  بوحدة  القائلون  المتأّلهة  واکثرهم    واّما 
ایضا اسناد  المکاشفة    یّدعون  الی  ول کالحّس في  والشراق والشهود واّن العقل عن فهمه معز مذهبهم هذا 

 2درک المعقول. 
 گوید: می جوادی آملی استاد 

 3قادر به اثبات مدعای عرفان نظری نیست. فلسفی برهان 
کند  می  ا نقدکند و سپس آنها ر می  ا نقلر ایشان هفت برهان عقلی که صوفیه برای وحدت شخصی وجود ذکر کرده اند  

 4کند. می و مغالطی بودنشان را اثبات 
اثبات کردیم مکاشفۀ مکاشفات روبرو هستیم ما در  اما اینکه گفتند در مساله وحدت شخصی وجود با تواتر     جای خود 

ای روانی مصون نیست و لذا  هغیر معصوم از دخالت شیاطین، اوهام و تخیالت و باور ها و پیش فرض های ذهنی و بیماری  
، هیچ حاصلی  توان اقامه کرد حال اگر صد "لحجت" کنار هم قرار بگیردنمی نه حجتی برای آن قابل استناد نیست و هیچ گو 

 یم نتیجه ای غیر از صفر نخواهد داشت. نکه صد صفر را با هم جمع کنندارد مانند ای
 در رابطه با لعن وارد شده است؛ د حّدا  به نظر آقای ل دومیکاشا 36صفحه در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" 

 گوید: میحّداد  آقای 

 
 

 220محک ص - 1
 458مجموعه رسائل صدر المتالهین ص - 2
 310ص  3ن نّضاخ )تحریر تمهید القواعد( جیع - 3
 312تا  295ص  3عین نّضاخ )تحریر تمهید القواعد( ج - 4

https://ebnearabi.com/
https://ebnearabi.com/


 www.ebnearabi.com   شی درباره ابن عربی، عرفان و تصوفژوه پ

79 

 
 

ها یا دمی  ی که خداوندئبطور کلی تمام لعنت  ائمه طاهری کند  و  پیامبر  لسان  وارد شده  السالم  علیهم  نر 
 همه خیر است. 

این کالم صحیح نیست زیرا اگر به آیاتی که لعن و نفرین  از لعن بیان  عال مرادش را  ود خداوند متش نماید توجه  می  اما 
  بودن لعن که همان دور بودن   بلکه انکار شر   رموده است که به روشنی معلوم است که بنا بر خیر رساندن به ملعونین ندارد. ف

 ات است. از رحمت خداست انکار بدیهی
ِضب   م  و  الّله   ... غ  نَّ ه  ُهمأ ج  دَّ ل  ع  ُهمأ و  أ  ن  ع  ِهمأ و  ل  یأ ل  صیرا.س ع  تأ م   1اء 

بر   انجامی  غآنان  خداوند  سر  بد  چه  آماده کرده و  آنان  برای  را  دورشان ساخته و جهنم  رحمت خود  از  و  ضب کرده 
 است. 
 دهد: می  ل این گونه جوابیسنده کتاب محک از این اشکا نو 

فرض کنیم حرفشان منطقی و صحیح است اما چه کسی خالف این مطلب را گفته است؟  
مرحوم علقاد  حّد  سخن  دعای  در  لعن  ندرباره  است  مشابه  ادعیۀ  و  های  مه  لعن  تمام  ه 

 2شرعی. 
 پاسخ: 

چنین آمده  این    112در صفحه    د!کر می  مطالعهدّقت    یکبار باکتاب محک عبارت کتاب روح مجرد را  نویسندۀ    ای کاش
 ؛ است

و  سالم  صد  و  لعن  صد  بعد  و  شد  خوانده  عاشورا  زیارت  منزلشان  که  تاسوعا  دعای  زیا  زنما   روز  رت، 
از  علقمه قرائت   این لعنت های شدید و نفرین های اکید چگونه با  حّض شد و در پایان یکی  ار پرسید که 

 است سازش دارد؟ ت حبّ م  که کانون رحمت والسالم هعلی ادقروح امام ص 
هم نسبت  حّداد    ای ق بنابراین سوال هم از لعن های زیارت عاشورا و هم از نفرین های دعای علقمه بوده است و جواب آ

 گویدمی ی که در آیات قرآن و احادیث وارد شده هست زیرائسبت به همۀ لعن هابلکه ن  ه هر دو ب
وارد است  السالم  علیهم  طاهرین   ائمه و    پیامبر ان  در لس  کند یا می  خداوندی که  ئت ها لعن  تمام به طور کلی  

 3نماید. نمی اوشر خیر است، خیر محض و از خدا و اولیاء وی غیر از خیر ت همگی
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این گف م پس  آقایته کتاب  "سخن  های  حّداد    حک که  لعن  تمام  نه  است  مشابه  ادعیۀ  و  علقمه  دعای  در  لعن  دربارۀ 
 د است.دقتی در عبارت کتاب روح مجر امال بی اساس و ناشی از بی شرعی" ک

 شده از این قرار است:   حّداد به نظر آقای37صفحه که در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی"   اشکال سومی
که »محدود کردن سالمتی و قدرت و حیات او )ظالم( دفع ضرر است و دفع ضرر در حقیقت نفع  حّداد    آقای  گفتهاین  

الم دفع ضرر از سایرین است و در حقیقت نفع رساندن  ردن قدرت و سالمتی و حیات ظاست« دقیق نیست چون محدود ک
خسران است پس لعن  م برای خودش شّر و عقاب و سالمتی و قدرت و حیات ظال نبه مظلومان است ولی همین محدود کرد

 و نفرین ظالم برای او شّر است. 
 گوید: می نویسنده کتاب محک در پاسخ

اگر دعا   اند  نقصگفته  به  ظالمی  برای   کنیم  نرسد  به دیگران آسیب  تا  عضو دچار شود 
ده  گویا عزیزان ما فراموش کر  راودعای شّر کردیم و برای دیگران و مظلومان دعای خی

گذارد! طبیعتا اگر ظلم کسی متوقف شود. نفع آن  می  انسان اثر  اند اعمال انسان در نفس
ودش ضرر  ور که ظلم او نیز هم برای خرسد و هم به دیگران. همان طمی  هم به خودش 

 فرمایند: میالسالم علیه بن جعفردارد و هم برای غیر ... حضرت موسی 
  َفُهَو ِفي الّنْقَصاِن َو َمْن َکاَن ِإَلی الّنْقَصاِن َفاْلَمْوُت َخْیٌر َلُهَدَة ِفي َنْفِسِهالّزَیا  ْعِرِفَی  َلْم  ... َمْن

 ِمَن اْلَحَیاِة. 
نقصانمی  حضرت در  نکردی،  رشد  اگر  شامل    ی فرمایند:  که  تو  نکردن  رشد  این  اگر  و 

ت گ برایت و مر، مرگ برایت بهتر اسدشود بیشتر از رشد های تو بومی  درجا زدن هم
 خیر! 

 پس اگر برای چنین شخصی طلب مرگ کنیم این دعا، طلب خیر است یا شّر؟  
ا برای  کور شود تا ظلم نکند این دعگر در حق ظالم دعا کنیم که  حال طبق این روایت ا

و خیر را  رخود او خیر است یا شّر؟ البته این را هم در نظر داشته باشیم که باید برآیند ش
 .. اگر کسیدید  به  کور شود    .  برسد که  فیا آن قدر  این  نتالکت  از  مسّلما  واند ظلم کند 

مانده و حداقل به   ن ر امانهایت از عذاب الیم الهی د   شود اما درمی  کوری یا فالکت اذیت
  توان گفت چون این شخص اذیت می  شود حال آیا می  خاطر گناه کمتر، کمتر هم عذاب

 1ّر است نه خیر.در حق او، دعای ش دعای ما  رشود دیگمی
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 پاسخ: 
بیل السخط و  "الطرد و البعاد علی سنای دانیم که لعن در لغت به معمی و ما   بوده هم لعنحّداد  مورد سوال از آقای : اوال

 1تعالی في اآلخرة عقوبة و في الدنیا انقطاع من قبول رحمته و توفیقه.الّله  ذلک من 
نای عقوبت است و در دنیا به معنای محرومیت از رحمت و  رت به معکه در آخ ساختن از روی خشم    لعن به معنای دور 

 توفیق الهی است. 
 .شدهز محل بحث ]لعن ظالم[ خارج  ا کتاب محکنویسندۀ  ولی

  ، حال پاسخ ما این است که لعن همان گونه که در لغت به معنای دوری از رحمت الهی است و هیچ خیری در آن نیست
م رحمت معنا کرده است و لذا لعن و رحمت با یکدیگر تقابل دارند و  به معنای عقاب و عد   نیز به وضوح لعن را   2آن قر   رد

 ری قابل قبول نیست. تفسیر یکی به دیگ 
   ام کاظم علیه السالموایت اممعنای ر

 فرمایند: می  روایت حضرت موسی بن جعفر علیهما السالم که ثانیا:و 
وأ  ی  ی  و  ت  اسأ ِن  بُ م  غأ ُهو  م  اُه ف  نأ ک    وٌن و  م  نأ م  ُعوٌن و  م  لأ م  ُهو   ا ف  ُهم  رَّ ِه ش  یأ م  وأ مأ   ان  آِخُر ی  ِرِف   ل  عأ ة  فِ   ی  اد  ی  ُهو   الزِّ ِسِه ف  فأ ي ن 

ان  ِإل  ِفي الن   نأ ک  اِن و  م  ص  اِة. قأ ی  ح  ُه ِمن  الأ ٌر ل  یأ ُت خ  وأ م  الأ اِن ف  ص  قأ  3ی الن 
روزش بدتر از روز قبلش باشد از رحمت خدا دور است و    مغبون است و هر کس دومین  دهر کس دو روزش مساوی باش 

مرگ    رو به نقصان و کاهش رود،  صان است و هر کس که بیشترقنش و پیشرفت نبیند رو به کاهش و  هر کس در خود افزای
 برای او بهتر از زندگی است.

بیان شده خلط کرد زیرا که   لیه السالمدر روایت امام کاظم ع آنچه  لعن ها و نفرین های زیارت عاشورا و علقمه را نباید با 
 دو بحث متفاوت می باشند. 

السالم می فرم -1 امام کاظم علیه  برای کسی که گناهدر روایت  به نقصان است    ایند: مرگ  و رو  خیر است  می کند 
مُ  چون  است  واقع  با  مطابق  و  صحیح  کالم،  این  و  است  کمتر  حیات  از  ضررش  که    ردِن چون  شود  می  سبب  او 

 های زیادی نجات پیدا کند.  ا نکند و در نتیجه از عقابمعصیت خد

 
 

 741ت راغب صمفردا - 1
ذین  ک  » - 2 ُروا و  ماتُ ِإنَّ الَّ ِهمأ ل  ف  یأ ل  اٌر ُأولِئك  ع  ذاُب و  ل عأ وا و  ُهمأ ُکفَّ ع  ُهُم الأ نأ ُف ع  فَّ عین  خاِلدین  فیها ل ُیخ  م  جأ اِس أ  ِة و  النَّ الِئک  م  ُة الّله و  الأ .ن  ُرون  ظ   162 - 161بقره آیات  «ُهمأ ُینأ

 225، ص: 2القدیمة(، ج  -األئمة )ط  کشف الغمة في معرفة - 3
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ین طلب  ن است چون لعن و نفر بدون شک شّر و خسرا   ،رد شدهلعن و نفرین هائی که در زیارت عاشورا و علقمه وا  -2
باشد.  خص ظالم میشب در برابر کار قبیِح  عین طلب شّر است زیرا کیفر و عقا  امر  دوری از رحمت خداست و این

و    ایم طلب شّر کردهه جهت ظلمش لعن یا نفرین می کنیم بدون تردید از خداوند برای او  ه ما فردی را بهنگامی ک 
ما خن است که نمیروش او هستوان گفت  از حق  یر خواه  او را  به جهت ظلم و عصیانش مکافات عمل  بلکه  تیم 

لب خیر  باشیم در اینجا هیچ گونه طبختی و سلب نعمت از وی می  د تعالی می خواهیم و خواستار نزول گرفتاری و ب 
د السالم  علیه  صادق  امام  گفت  توان  نمی  لذا  ایم.  نکرده  برایش  صالح  علقمه   ر و  دعای  و  عاشورا  برای    زیارت 

ا  البیت علیهم السالم از خداوند ظالمین و غاصبین حق  . با این توضیحات روشن شد  امر خیری طلب کرده اند   ،هل 
   کامال متفاوت است.وع امر اول با امر دوم دو موض  که

ا   شانایشود مخاطب  می  استفاده  امام کاظم علیه السالم  از صدر و ذیل روایت   عالوه آنکه  مور  مؤمنی است که در مسیر 
ه نقصان  بشود این گونه انسان ها اگر رو  می  دهد و گاهی هم عمل شّر از او صادر می  اعمال صالح انجام معنوی قرار دارد و  

 بهتر است. شانکم شود مرگ برای  آنان صالح از  د و صدور اعمالنرو 
کسانی هستند که در زیارت  حّداد    ون مورد بحث با آقایچ   و روشن است که این نوع از انسان ها از محّل بحث خارجند 

 ند و هر مقدار عمل صالح هم تعاشوراء و دعای علقمه مورد لعن و نفرین قرار گرفته اند و واضح است آنان قابل هدایت نیس
 نا ندارد صان و پیشرفت و کاهش معقدارد دیگر درباره آنان زیاده و نشود و ثمری ن نمی  مورد قبول واقعانجام دهند  

 فرمایند: میسالم  العلیه امام صادق
ن   أ  وأ  ل  ام    ...  ق  ُجاًل  هُ   ر  ل  یأ اِلِه    ل  م  ِمیِع  ِبج  ق   دَّ ص  ت  و   ُه  ار  ه  ن  ام   ِرِه  و  و  ص  هأ د  ِمیع   جَّ ج  ح  ة    ی  ل  ِرفأ و  عأ ی  مأ  ل  ِليِّ و   الّله     و 

تِ  ل  ل  اِلِه ِبد  م  عأ ِمیُع أ  ُکون  ج  ُه و  ی  اِلی  ُیو  هُ ف  ان  ل  ا ک  ِه، م  یأ ی ِه ِإل  ل  انالّله   ع  یم  ِ
ِل اإلأ هأ ان  ِمنأ أ  اِبِه، و  ل  ک  و  قٌّ ِفي ث   1...  ح 

 و در روایت دیگر آمده است؛ 
ال   اِصُب  اِدُق علیه السالمالصَّ   ق  ا أ   النَّ ن  ل  ل  ق    هأ ر  وأ س  ن ی أ  وأ ز  ی أ  لَّ وأ ص  ام  أ  اِلي ص  ِت ل  ُیب  یأ ب  هُ  الأ اِر. ِإنَّ  2 ِفي النَّ

 افی دارد؟ ا رحمت تنآیا لعن ب
 نویسد: می  نویسنده کتاب محک در ادامه

 
 

 56، ص: 3دارالحدیث(، ج  -ط الکافي ) - 1
و اعتقاد به ولی خدا )امام بر حق(    بها را به عبادت و روزها را به روزه بگذراند و همه دارائی خود را صدقه دهد و تمام عمر حج بجا آورد اما معرفتش ترجمه: اگر شخصی  

 ن نخواهد بود. ات به ثواب عمل خود بر خدا ندارد و از اهل ایمهد هیچ حقی نسب ود را به راهنمایی آن امام انجام د نداشته باشد تا تمام اعمال خ
 210ثواب األعمال و عقاب األعمال، النص، ص:  - 2

 در آتش است او  همانام روزه بگیرد یا نماز بخواند یا زنا کند یا دزدی کند ترجمه: فرقی ندارد دشمن ما اهل بیت علیهم السال 
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با  اسخن سائل در این است که آیا این لعن های بخصوص که بسی ر شدید و غلیظ است 
 کنیم:  می ینید در دعای علقمه چگونه لعنامام سازگار است یا خیر. ببرحمت 

َفَأ َأَراَدِني  َو َمْناللَُّهمَّ َمْن  َعّني    ِکْدُهَف  َکاَدِني  ِرْدُه  اْصِرْف  َو  َو  َأَماِنیَُّه  َو  َبْأَسُه  َو  َمْکَرُه  َو  َکْیَدُه 
ْقٍر اَل َتْجُبُرُه َو ِبَباَلٍء اَل َتْسُتُرُه َو ِبَفاَقٍة  مَّ اْشَغْلُه َعّني ِبَفَت َو َأنَّی ِشْئَت اللَُّهاْمَنْعُه َعّني َکْیَف ِشئْ 

  َو ِبَمْسَکَنٍة اَل َتْجُبُرَها... ِفیِه َو ُذلٍّ اَل ُتِعّزُهَها َو ِبُسْقٍم اَل ُتَعااَل َتُسّد
کرده   قصد من  که  هر  در خدایا  که  هر  و  کن  کردبقصدش  بداندیشی  من    ش حقدر    اره 

بداندیشی کن و از من حیله و نیرنگ و نیرو و آرزویش را باز گردان و او را از من باز دار  
خ که  خداهرگونه  خواهی،  که  کجا  هر  و  به  واهی  کن  مشغول  من  از  را  او  که  یا  فقری 

ک دردی  وبه  نکنی  سّدش  که  نیازی  به  و  اش  نپوشانی  که  بالئی  به  و  نکنی    ه جبرانش 
عز که  ذّلتی  و  ندهی  جبرعافیتش  که  مسکنتی  و  ننمائی  بزن  یزش  خدایا  نفرمائی،  انش 

ری و تی را بر او در منزلش و بیماخواری و ذلت را در برابر دو چشمش و وارد کن تهیدس
ا از من مشغول کنی و اشتغالی که فراغتی برایش نباشد و یاد مرا درد را در بدنش تا او ر 

م و  ی و نگاهدار از من گوش و چشکه یاد خودت را از یادش برد   از یادش ببر، همچنان
ن و شفایش  زبان و دست و پا و قلب و همه اعضایش را و در همه آن ها بیماری وارد ک 

 ن و یاد من. دهی برای او مشغولیتی، از م مده تا آن را قرار 
ته سازگار  فصحبت این است که آیا این لعن ها با رأفت امام که از رأفت الهی ریشه گر

حا در  نه.  یا  کهاست  در  می  لی  هم  شیطان  که  است  عفّو  و  رحیم  قدر  آن  خداوند  دانیم 
امام  ابدا با رحمت    عقیده دارند این لعن هاّداد  ح  کند و مرحوم می  و عفو الهی طمع   رحمت

سازگ کامال  بلکه  ندارد  ل  ار تنافی  نوع  دو  شریعت  در   .... فضای  است  دو  در  داریم  عن 
ه حیات ندارد. و در دعای  سانی است که ادامی است که برای انلعن هائ  دیاومختلف. یک  

انسان های و  با والیت  به کافری که  مانند آن  به بمؤمن    علقمه و  ها  ه سبب تمّسک آن 
ان این دشمن و شخصی  کنیم که خدایا زبمی شود مثال نفرین می  نی دارد اشاره دشم والیت،

تا نتواند از جایش    رش کنی دچا رد الل کن یا به بیمار ا ۀ مقابل توحید قرار درا که در نقط
م که کسی  قشه بکشد ... اگر دعا کنیبرای ما نبلند شود یا به فقری دچارش کن که نتواند  

، دعای خیر هم با   مسّلما خیربرای وی دعای خیر کرده ایم یا شرّ؟  ددیگر نتواند ظلم کن 
 1رحمت امام هیچ تنافی و مخالفتی ندارد. 
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 پاسخ: 
که  محنویسندۀ    همانطور  یادآو کتاب  بیت ک  اهل  دشمن  که  است  کافری  علقمه  دعای  های  نفرین  مخاطب  شد    ر 

ذلّ   است، در دعای مذکور السالم  علیهم فاقه و  به فقر و  ذ این شخص  بیماری و عدم  و  نفرین شده و  الّله    کر ت و خواری 
است  روشن است همۀ و نقمت  باین ها نکبت و نحوست  شّر  انکار  بدیهو . و  انکار  و  دن آن  نفیات است  این  رین و  سبب 

دانند و طلب این  می  شروری گردد و عقالء عالم نیز او را مستحق چنین  می  عقوبت هم خود اوست که مستحق چنین جزائی
با  شرّ  منافات  نیز  است  ها  رحیم  که  همانگونه  حکیم  و  است  حکیم  امام  زیرا  ندارد  السالم  علیه  امام  علی مقام  »اشداء 

نماید و این امر هیچ منافاتی با شأن امام ندارد بلکه باید  می  شّر را از خدا طلب  فار و معاندین باشد و برای کمی  نیز  1«فارکال
 ن باشد. به دشمنان و معاندین این چنی نسبت 

 تذکر به نکته مهم: 
دیگر  کور  بنای مذ مبنابر    می باشد  -  وحدت شخصی وجود  –در بحث لعن بر اساس مبنای صوفیان    جواب آقای حداد

اثبات نیست  ب برای خداوند لعن و طرد و عذا صفت غضب و   اینکه آنچه آقای حّد قابل  اد در بحث لعن  . توضیح مطلب 
  گرفته است.شخصی وجود مبنای وحدت  موده سر چشمه از بیان ن

ا میایشان     ز گوید: »خداوند یکپارچه نور است یکپارچه عشق است خدائی که چنین است اصال عذاب 
از  اّل   و دوری ما از آن عالم نور و عالم عشق و محّبت است و   به جهت ُبعد  شود این عذابنمی  او متمشی

 2آید«نمی عالم نور عذاب
و روا آ بر خالف نصوص آیات  معتقدند خداوند کسی را ع نان  از خداوند  نمی  ذابیات  ُبعد و دوری شخص  این  کند 

این و عنایات خداونمی  سبب  به جهت عدم آمادگی خود    دشود که رحمت  ه صورت رنج و درد دریافت کند عقیده  برا 
به معنای »عذب«  ابن عربی است و همو عذاب را  وحدت وجود که اساس عقیده صوفیان مثل آقای حداد است بر گرفته از  

ث را در ثمرات  حوارائی تفسیر نموده که ما در کتاب "تاملی در نظریه اصالت وجود و وحدت وجود" این مب و شیرینی و گ
  طبعا روی این اساس و مبنا لعن های زیارت عاشورا و علقمه باید توجیه گردد به نحوی   3وجود بیان نمودیم.قول به وحدت  

 
 

 92سوره فتح:  - 1
 298ص 1نور مجرد ج - 2
 گوید: ابن عربی در مورد اهل آتش جهنم می  531الت وجود و وحدت وجود صص تاملی در نظریه ا - 3

 ة فیها نعیم مباین و ان دخلوا دار الشقاء *** فانهم علی لذ
 ند التجلی تباین نعیم جنان الخلد و المر واحد *** و بینهما ع

 ذاک له کالقشر و القشر صائن بة لفظه *** و یسمی عذابا من عذو
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ر حالی که ما به ضرورت قرآن کریم و احادیث اهل بیت  امام صادق علیه السالم شود دکه عین رحمت خداوند و رحمت  
رحمت در جائی و لعنت    یعنی  المعاقبین استن و هم اشد  رحم الراحمیهم دارای صفت ا  د دانیم که خداون می  علیهم السالم

 عدم رحمت در جای دیگر محقق می گردد.و 
 گوید: می تاب محک نویسنده ک

روایات است و کسی که در این مسأله تردید کند از  م از مسّلماین مطلب ه ات قرآن و 
منطق ق از خداوندراولیات شناخت دین هم محروم است، در  روایات  و  متعال    آن کریم 

شود و هرچه هست از قامت ناساز و بی اندام ماست این عین  نمی  جز خیر و خوبی صادر 
 1منطق دین است. 

 پاسخ: 
خلق نکرده است این خالف آیات و روایات است. چراکه خداوند متعال در    که خداوند اصال شّر   اگر مرادتان این است 

 فرماید: می قرآن
 
َ
ْل أ

ُ
 بِ ق

ُ
 2. ْن َشرِّ ما َخَلَق َربِّ اْلَفَلِق ِم ُعوذ

 فرمایند: می  یدر روایتالسالم علیه  باقرو امام 
ر  

ف  عأ ِبي ج  أ  نأ  : ِإنَّ الم  السعلیه  ع  ال  قُ الّله    ق  اوُل  ی  ن  ه  الّله    أ  ِإل  ا  اّل    ل   ن  رِّ   َخاِلُق أ 
َّ

ْیِر َو الش
َ

اِن ِمنأ    اْلخ ق  لأ ا خ  و  ُهم 
ُطو ِقي ف  لأ ُه اب  خ  ُت ل  رأ دَّ نأ ق  ر  و  و  ی ِلم  یأ خ  ا. لأ ف  ذ  یأ ال  ک  نأ ق  ٌل ِلم  یأ رَّ و  و  ُه الشَّ ُت ل  رأ دَّ نأ ق  ٌل ِلم   3یأ

مراد اگر  شرور و  از  بعضی  که  است  این  ما  تان  کرده  خلق  خداوند  که  را  دچارشان ی  اعمالمان  واسطۀ  به  و  اختیار    به 
 فرماید: می  وتذکر شده است  متعال درآیات قرآن به آن م  د شویم بله این امر صحیح است. چراکه خداون می

ماِء ِبما ک ذیَن َظَلُموا ِرْجزًا ِمَن السَّ ْنَزْلنا َعَلی الَّ
َ
أ

َ
 4. اُنوا َیْفُسُقون ... ف

 فرماید: می  ای دیگریا در ج
ِمَن 

َ
صاَبَك ِمْن َحَسَنٍة ف

َ
ه  ما أ ِمْن َنْفِسَك ..الل 

َ
َئٍة ف صاَبَك ِمْن َسیِّ

َ
 5. َو ما أ

 
 

 42فصوص الحکم ص
 « باشند و فقط تجلی و ظهور و بروز آن نعمت فرق دارد.عنی اهل آتش و جهنم نیز مانند اهل بهشت متنعم می ی»
 208ص محک - 1
 2و  1فلق آیات  - 2
 283ص 1المحاسن ج - 3
 59بقره آیه  - 4
 79نساء  - 5
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 گوید:  می را که حّداد  ولی این مطلب نظریه آقای 
 طلب خیر و رحمت است. ها در زیارت عاشور و دعای علقمه لعن و نفرین 

 کند. می زیرا ایشان به طور کلی شّر را نفی ندکند و ربطی به یکدیگر ندار ینم را توجیه 
 گوید: می  هکامال باطل است کحّداد   این گفتار آقای  با توجه به مطالب یاد شده

ن او ور است، یکپارچه  خداوند یکپارچه  از  اصال عذاب  عشق است، خدائی که چنین است 
ما از آن عالم نور و  شود! این عذاب به جهت بعد  نمی  متمّشی   آن عالم عشق و و دوری 
 1آید. نمی از عالم نور عذابااّل  است ومحّبت 

 فرماید: می  قرآن است آنجا کهف صریح شود خالنمی این سخن که اصال عذاب از خداوند متمّشی
َتْیِهْم   ْلناُهْم ِبَجنَّ ْرَسْلنا َعَلْیِهْم َسْیَل اْلَعِرِم َو َبدَّ

َ
أ

َ
ْعَرُضوا ف

َ
أ

َ
ُکٍل ف

ُ
واَتيْ أ

َ
َتْیِن ذ ٍل   َجنَّ

ْ
ث

َ
َخْمٍط َو أ

لیٍل ذِلَك َجَزْیناُهْم ِبما َکَفُروا َو َهْل ُنجازيٍء َو َشيْ 
َ
 2وَر. ُف اْلَک اال    ِمْن ِسْدٍر ق

 فرماید: می  یا
ه  َو لِکنَّ َعذاَب ....   3َشدید. الل 

 فرماید: می  یا
ذیَن َکَفُروا َعذابًا َشدیدًا َو  َلُنذیَقنَّ الَّ

َ
 ف

َ
ْسَوأ

َ
ُهْم أ ذي کاُنوا َیْعَمُلون َلَنْجِزَینَّ  4.الَّ

 فرماید: می  یا اینکه
ْدنی

َ
ُهْم ِمَن اْلَعذاِب اْْل ُهْم ِب ُدوَن اْلَعذا َو َلُنذیَقنَّ ْکَبِر َلَعلَّ

َ
 5.َیْرِجُعون اْْل

نیست خداوند متعال  شود صحیح  نمی  به عبارت دیگر: این گفتار که خداوند کانون رحمت است و عذاب از او متمشی 
و صالحان رحمت دارد و در مورد کفار و منافقان  مؤمنان    دهد در موردمی  رار هر امری را در جایگاه خودش قحکیم است  
 ت دارد. بغضب و عقو

 خوانیم: می در دعای افتتاح

 
 

 208و محک ص 298ص 1نور مجرد ج - 1
 17و  16سبأ آیات  - 2

درختان شوره گز و اندکی درخت  ند و ما سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم و دو باغ )پر برکت( شان را به دو باغ )بی ارزش( با میوه های تلخ و  دآنها )از خدا( روی گردان ش
 کنیم؟! کفران کننده را مجازات می کسی جز افراد  ر کفرانشان به آنها دادیم و آیا ماسدر مبّدل ساختیم این کیفر را بخاط

 2حج آیه  - 3
 27فصلت آیه  - 4

 دهیم ادند کیفر می دچشانیم و آن ها را به بدترین اعمالی که انجام می ترجمه: به یقین به کافران عذاب شدیدی می 
 21سجده آیه  - 5
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ُت  نأ ق  یأ نَّك   ... و  أ  ُم  أ  ح  رأ اِحِمین    أ  ِضعِ  ِفي الرَّ وأ حأ   م  ِو و  الرَّ فأ ع  اِقبِ الأ ُمع  د  الأ ش  ِة و  أ  اِل م  ک  ِضِع النَّ وأ ة ...ین  ِفي م  ِقم   1 و  النَّ

 فرماید: می  یا در آیه قرآن
ٌد َرُسوُل  ه  ُمَحمَّ ذالل  اُء َعَلی َن َمَعُه یَو الَّ ِشدَّ

َ
اِر ُرَح  أ  2...   ماُء َبْیَنُهماْلُکفَّ

اد  شادی آقای    در روز عاشورا حد 
 ورا ارائه شده است.ز عاش در رو حّداد  کی از شادی آقای زارشی حاگ در کتاب روح مجرد 

 گوید: می آقای طهرانی 
حضرت  حال  عزاداری،  دهه  تمام  سرخ حّداد    در  چهره  بود  منقلب  و  یم  بسیار  درخشان  چشمان  و  شد 

فرمود: چقدر مردم  می  شد، سراسر ابتهاج و مسّرت بود،نمی  در ایشان دیدهنی، ولی حال حزن و اندوه  نورا 
خورند ... تحقیقا روز شادی و مسرت اهل بیت است زیرا  می  ته غصه ند که برای این شهید جان باخغافل

 3م امن و امان است ...ر روز کامیابی و ظفر و قبولی ورود در حریم خدا و ح 

 اشکال شده؛ حّداد   به این نظر آقای 40"سیری در آثار عالمه طهرانی: صفحه تاب در ک
که   است  روزی  عاشورا  او روز  آل  و  پیامبر  مسّرتم  السالعلیهم  دشمنان  و  شادی  زیارت  می  اظهار  در  چنانکه  کردند 

 .... خوانیم "فهذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان"می عاشورا
در فضای مجازی منتشر کرده است با عنوان "عاشورا روز  حّداد    ار آقای قاله ای را در توجیه کآقای محمد حسن وکیلی م

  بخش هفتم به طور مفّصل پاسخ توجیه های آقای   ا در کتاب "نقدی بر تصوف" درسید الشهداء علیه السالم" م  حزن یا سرور
 را بیان کردیم.  وکیلی

آقای وکیلی  هم  222تا    210از صفحه    محک  ب کتانویسندۀ    حال  تکرار کرده که جوابش را در بخش  ان توجیهات  را 
 هفتم کتاب مذکور ذکر نموده ایم. 

ادگریه آقای     در فراق عالمه طهرانی حد 
 گوید: می آقای طهرانی در کتاب روح مجرد

 
 

 58ص 1اقبال ج - 1
 ب نمودن ا حمت و سخت ترین مجازات کننده ای در جایگاه عذجایگاه عفو و ر ن نمودم که همانا تو مهربانانی در ترجمه: یقی

 29فتح آیه  - 2
 79و  78روح مجرد ص - 3
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ایشانحّداد    آقای با  برافروختگی چهرهاین گونه    در هنگام وداع   ... آ  ،بود؛  از کاسه    نمد و در  چشم ها 
ی همچون جریان آب از میزاب، در وقت جدائی بنده از ایشان و تا یک هفته در بستر  ئچشم و اشک ها

 1و همیشگی بود. حقیر که جزء برنامه معمولی   حرکت نداشتن، در تمام اسفار  افتادن و
 نویسد: یمحّداد  طهرانی درباره آقای در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" به این حال اشکال شده که آقای 

 2او مرد خدا بود تمام نسبت ها در همه عوالم از او منقطع بود مگر نسبت الله. 
همۀ عوالم از او منقطع شده چرا قلبشان مملو   یت رسیده و تمام نسبت ها دراز جزئیت عبور کرده و به کل حّداد  اگر آقای

منقطع بوده پس نباید به غیر خدا توجه و عشقی  الّله   که از تمام نسبت ها جز نسبت  از عشق مفرط به عالمه طهرانی بوده؟! او
 3سوخته است؟می در فراق آقای طهرانی این گونه   داشته باشد پس چرا 

 دهد: می پاسخ این گونه  ن اشکال ب محک از اینویسنده کتا 
قیقت با اصول  حیکی از حقائق مسّلم این است که وجود انسان مراتب مختلفی دارد و این  

تث ... حضرات معصومینعقلی کامال  از قرب السالم  علیهم  بیت شده  باالئی  که در درجات 
عواطف، منافی پیوستن    یا گریستن و داشتن احساسات وکردند. آمی  الهی بودند نیز گریه

توانند مراتب مختلف معنوی را برای نفس نمی  یت به کلیت است؟ چون این افراداز جزئ
به کلیت پیوست و همه نسبت ها از  ی از جزئیت  کنند اگر کسمی  ر کنند گمانوانسان تص

داشته نباید  نیز  دلبستگی  و  عواطف  و  احساسات  شد،  منقطع  اکرم   او  رسول    باشد. 
فرمودند: قلب حزن دارد و  می  در فراق فرزندشان ابراهیم گریه کرده وآله  ولیهعاللهصلی

در نفس انسان و طبقه    د ... اگر مساله وجود عالموشمی  به دلیل این حزن، اشک ما جاری 
به وجود    بندی اثر سیر و سلوک طبقات دیگری  این که در  و  نظر گرفته شود  نفس در 

 شود. می سان اضافهان
تواند در یک مرتبه در وحدت محض باشد و همه نسبت ها از او منقطع شود اما  می  انسان

ع  این  در  زندگی  و  ظاهر  عالم  این  حسب  نابه  عواطف  و  احساسات  ماده،  داشته  لم  یز 
 4باشد. 

آقای بر  ما  در کتحّداد    اشکال  آقای طهرانی  کا ااست که طبق گزارش  انسان  اولیاء صوفیه  ب روح مجرد وی  از  و  مل 
 است. 

 
 

 605روح مجرد ص - 1
 135روح مجرد ص - 2
 43هرانی صسیری در آثار عالمه ط - 3
 225محک ص - 4
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 نویسد: می ای طهرانی درباره کسانی که به درجات عالی رسیده اندقآ
ا ر تا انسان در محدوده عالم طبع و ماده، نفس خویش     رتباطات خود را منحصر ا تنزل داده و عالقه ها و 

مال یا عشیره    . با از دست دادن زن یا فرزند یااست  ، محدودنموده است وجودش مانند آن ظرف کوچک
اقوام یا جا نشیند و با پیدایش عالمات فقدان آنها در آینده، خود را دهشت  می  ه و اعتبار در کلبه ماتمو 
راحل و منازل طبع و ماده و  س خود را از جمیع م هستند فقط و فقط نفیاء خدا  لکند. او می  زده مالحظه 

و  تجرد  عالم  به سوی  برده و سفر  بیرون  آن  تعلقات  و  د  آثار  مانند  و  اند،  نموده  و  ملکوت  اند  ریا شده 
ها  ننبه ای پیدا نموده است و با از دست دادن این امور در گذشته و یا با احتمال فقدان آوجودشان همه ج

 1نشیند. نمی شود و گرد خوف و اندوه بر سیمای آنها نمی  ی در آنها پیدا در آینده، تزلزل و تغییر
وابس و  دلبستگی  گفتار  آقایبنابراین  قلبی  آقایحّداد    تگی  بستر   طهرانی  به  در  هفته  ایشان یک  فراق  در    به صورتی که 

ل واجد آن است  که انسان معتد   واطف، امری استاحساسات و ع  ،منافات داردالّله    افتاد با عبور از کثرات و انقطاع الیمی
ستغراق در عالم  انی داشته، امری است که با ا نسبت به آقای طهر حّداد    اما دلبستگی و وابستگی قلبی و عشق مفرط که آقای 

 قابل جمع نیست. الّله   اع الیتوحید و انقط
 نویسد: می آقای طهرانی 

ی حیات معنوی برای زندگی و مرگ، مرض  نواح لیت تاّمه در تمام زوایا و عحاج سید هاشم، انسانی بود با ف
دا بود،  خ، علی السویه بود. او مرد خ ن صور معنوی و یا عدم آن، بهشت و دوز د ، دیءفقر و غناصّحت    و

 2عوالم از او منقطع بود مگر نسبت الله.  تمام نسبت ها در همه
ست و از تمام نسبت  یش علی السویه ا مرض و صحت، فقر و غناء، برا   کسی که به این درجه رسیده که زندگی و مرگ، 

آب از میزاب  اق او اشک هایش همچون جریان  ها جز خدا منقطع است چرا دلبسته آقای طهرانی است به طوری که در فر 
 است. 

 نویسد: می آقای طهرانی درباره توجه و استغراق او در عالم توحید
به کاظمین آمدیم در  حّداد    کربال با آقای   با ماشین های مینی بود از ز  و ر   گفتند: یکمی  رفقای کاظمینی

!  پنج نفرگفتند:  حّداد    د نفرید؟ آقای میان راه شاگرد شوفر خواست کرایه ها را اخذ کند گفت شما چن
دانستیم که مجموعا شش نفریم  می  و گفتند: پنج نفریم. ما گفت: نه شما شش نفرید، ایشان باز شمردند  

م آقانمی  صوصا خ ولی  قضیه  تا  را  حّداد    ی گفتیم  خودت  تو  آخر  سید  یا  گفت  او   ... گردد  مکشوف 
 

 

 63ص 2معاد شناسی ج - 1
 513روح مجرد ص - 2
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خود را گم کرده  اد  حّد   در این حال باز هم آقای   گفتند: عجیب اینجاست کهمی  کنی؟ رفقانمی  حساب
را حساب معاون سائق گفت: تو خودت  اینکه  با  ایشان چنان غریق عالم نمی  کنی ونمی  بود و    شماری. 

توانستند در این حال هم توجه به لباس بدن نموده و آن را جزء  نمی  که  ند توحید و انصراف از کثرت بود
 1حساب درآورند. آنها شمرده و یکی از آنها به 

کند و فقط متوجه خداست چطور در فراق آقای طهرانی  نمی تا جائی که خودش را حساب  در توحید است شخصی که غرق 
 2! آید؟می از کاسه در شم هایش چافتد و می در بستر 

آنکه دیگر  آقای نویسندۀ    نکته  گریه  و  حزن  توجیه  برای  محک  گریه    ر دحّداد    کتاب  به  طهرانی  آقای    پیامبر فراق 
 در ارتحال فرزندشان ابراهیم تمسک کرد.  آله وعلیهاللهصلی

ن و نظر  ه کلیت رسید از جزئیت ب  وفیه بودند یعنی صقائل به مبانی  آله  وعلیهاللهصلی  گوئیم: اگر پیامبر اکرممی  در جواب 
ولی در    اشکال به ایشان نیز وارد بود شمردند  می  داشتند و کثرات را مانند سوفسطائیین عدمی می  به کثرات نداشتن را قبول

عقائ  از  نبوی  پیامبراحادیث  ولذا  نیست  اثری  امو آله  وعلیهاللهصلی  د صوفیه  را  کثرات  سائر عقالء  محاسبه ر مانند    ی عدمی 
ان  شدند و هیچ گاه میمی  و عطوفت داشته اند و در فقدان آنان محزون ومغموم محّبت    نظرمؤمنان    ه وه خانوادکرده و بنمی

 دیده اند.نمی تنافی مؤمنان  به محّبت   و توجه وتوحید و ایمان به خداوند  
 در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" پرسش دیگری مطرح شده 

اند مسرورند  آله  وعلیهاللهصلی  الّله  نور چشمان رسول در روز عاشورا که  حّداد    ایقچرا آ به خاک و خون کشیده شده 
کمتر  السالم  علیهم  الّله  .آیا شهادت و اسارت آلاز میزاب جاری استطهرانی اشک هایشان مانند آب  ولی برای فراق عالمه  

 3از فراق عالمه طهرانی است؟ 
 گوید: می در جواب  نویسنده کتاب محک 

اول   آقاسوال  از  آقایما  حضرت  معلوم  کجا  از  که  است  این  مرحوم  حّداد    یان  فراق  در 
ایت کرده نه مبدأ آن و  د؟ نقل قول از گریه ایشان حکریختن می  عالمه طهرانی اشک حزن
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چ دلیلی نداریم که اشک ها و گریه های ایشان در فراق عالمه طهرانی با اشک های  ما هی
 1جهت تفاوتی داشته باشد.  در آن عاشورای بخصوص از این ایشان

 پاسخ: 
ا حزن بوده  شود که آیا شادی ی می روشن د حّدا  مراجعه نمائید علت اشک های آقای  650اگر به کتاب روح مجرد صفحه 

 است؟ 
 نویسد: می آقای طهرانی 

حافظی خدا  ایشان  از  بنده  وقت  هر  که  آن  بر  رفت  اشاره  ....می  سابقا  که  می  مشاهده  کردم  کردم 
گفتند: پس از رفتن تو ایشان تا یک هفته  می  گردد رفقامی  شود و حالشان منقلبمی  بر افروخته  سیمایشان
بر حرکت ندار می  در فراش راافتد و قدرت  از رفقا گفتار ندارد و حتی  نمی  د و کسی  با احدی  پذیرد و 

هم ایشان  حال  می  عائله شخصی  خلق و  حال  آن  در  غ ن دانند  مواقع  در  فقط  فلهذا  و  ذ دارند  آبی  ا شرب 
سراغ من    فرمودند: کسی بهمی  برند زیرا توان خوردن و جویدن نبود و خودشان هم در آن حال می  مایعی

 2ن حال وا گذارید. نیاید و مرا به همی
 گوید: می کتاب محک در ادامه نویسندۀ   توان گفت این حالت به جهت شادی رخ داده است؟!می  آیا

اینکه گفته شد آن حاافضم بر  به همان سالحّداد    الت مرحوم ا  بوده و در  خاّص    مربوط 
یم  و هم از سر حزن، اگر فرض کن  سالهای قبل و بعد از آن، اشک ایشان هم بسیار بوده 

  ریختند مسّلما در همان سال می  راق مرحوم عالمه اشک حزندر سالهای بعد به واسطه ف
ریختند نه اشک  می  د باز هم اشک شوقایشان گریه کنن   ق خواستند در فرامی  اگرخاّص  

 3از سر حزن و ناراحتی. 
 پاسخ: 

 نویسد: می آقای طهرانی 
ز عاشورا( حالت شخصی خود ایشان  شادی در رو فرمودند: )میحّداد    ه مرحوم باید دانست که آنچه را ک

ند ... و تازه وقتی  رسیده بودالّله  در آن اوان بوده است که از عوالم کثرت عبور نموده و به فنای مطلق فی 
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شد ... هم عشق است و هم عذاب. هم توحید است و هم کثرت چنانکه عین خود  طّی    که اسفار اربعه
 1شد.می در اواخر عمر مشاهدهحّداد  قای ن حالت در حضرت آای

عه در عاشورا هم  اسفار اربطّی    زا در برهه ای در روز عاشورا شاد بوده و پس  حّداد    گوید: آقای می  این عبارت به روشنی 
 نبوده است.خاّص  در روز عاشورا مربوط به یک سال حّداد  شاد و هم محزون بودند پس شادی آقای 

ریختند مسّلما در همان  می  مرحوم عالمه اشک حزن   ر سال های بعد به واسطه فراق ین گفتار که »اگر فرض کنیم داما ا 
 ریختند نه اشک حزن« باطل است.می هم اشک شوقاز شان گریه کنند بیخواستند در فراق ا می اگر خاّص   سال

 نویسد: می  چون آقای طهرانی
آمدن چشم  ها  در  اشک  و  از کاسه چشم  میزاب،  ها  از  جریان آب  از  ی همچون  بنده  در وقت جدائی 

معم ایشان   برنامه  جزء  که  حقیر  اسفار  تمام  در  نداشتن،  حرکت  و  افتادن  بستر  در  هفته  یک  تا  و  و و  لی 
 2. همیشگی بود

  و بیماری از فراق آقای طهرانی جزو برنامه معمولی و همیشگی بوده حتی سالی که در عاشورای آن شاد و حزن پس گریه  
 بود.

 عدم تفاوت بهشت و دوزخ
 نویسد: می آقای طهرانی 

ی و مرگ،  گحاج سید هاشم انسانی بود با فعلیت تامه در تمام زوایا و نواحی حیات معنوی، برای وی زند 
 3علی السویه بود.  خ، دیدن صور معنوی و یا عدم آن، بهشت و دوز ءصحت، فقر و غنامرض و 

 گفته شده:  44در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" صفحه 

توان بین بهشت و دوزخ تفاوتی قائل نشد؟! آیا جهنمی را که خداوند به  می  شود این است که چطور می  ح که مطر سوالی  
وند دربارۀ  نماید در نزد عقل و عقالء با بهشت فرقی ندارد؟! خدا می  سوء، خزی، سموم توصیف اوصاف مهین، الیم، حریق،

 فرماید: می دوزخ

ثیِم َکاْلُمْهِل َیْغلي
َ
وِم َطعاُم اْْل

ُّ
ق  4اْلُبُطوِن َکَغْليِ اْلَحمیِم. يفِ  ِإنَّ َشَجَرَة الزَّ
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رفین و سید الموحدین در دعای کمیل از عذاب دوزخ به  چگونه دوزخ و بهشت علی السویه هستند در حالی که امام العا 
 فرماید: می  کند ومی  خداوند شکایت

ِهي و  ر  ... ا ِإل  ي  أِل ِي ی  ل  وأ ِدي و  م  یِّ ي و  س  ك    بِّ یأ ُموِر ِإل  ُ ُکو  األأ شأ ِتِه    أ  اِب و  ِشدَّ ذ  ع  ِلیِم الأ ِکي أ  أِل  بأ ِضج  و  أ  ا أ  ه  ا ِمنأ و  ِلم 
مأ ِلُطوِل ا ائِ أ  د  عأ ع  أ  اِت م  ُعُقوب  ِني ِللأ ت  رأ یَّ ِئنأ ص  ل  ِتِه ف  ِء و  ُمدَّ ال  ب   1... كلأ

 این اشکال این گونه جواب داده است:  نویسنده کتاب محک از
ایشان است    به دلیلحّداد    این حال مرحوم آقای رضای  انسان حال رضا داشته    اگرحال 

ی او یکسان است اما برای کسی که به ، مرگ و حیات براءباشد بیماری وصحت، فقر و غنا
گ است ولیکن تر از فقر و حیات بهتر از مربه  ءکمال نرسیده خوشی بهتر از ناخوشی، غنا

شود اما حال  می  درد و رنج انسانی که به مقام رضا رسیده است هرچند از بیمار شدن دچار
یا  رضا بیماری  او  به  خداوند  اگر  خداوندصّحت    یعنی  به  ایمانش  تغییری   بدهد    متعال 
دنمی خداوند  از  او  رضایت  و  خدا  مقابل  در  او  تسلیم  کیفیت  و  عالمکند  این  متعال    ر 

شود و  می  اهد کرد ... از طرف دیگر، جهنم بر انسانی که محدود است غالبتغییری نخو
شود اما نفس انسان کامل، به همۀ عوالم ما دون خود احاطه دارد یکی  می  باعث عذاب او

 لم ما دون نیز جهنم است. انسان کامل وقتی با جهنم از جنبۀ وحدت خود مراجهاز آن عوا
ز مخلوقات خدا و زیر دست و تحت غلبه و قدرت خود  شود، جهنم را به عنوان یکی امی

جلوه  می  مشاهده  و  جهنم کند  در  را  دیگری  جلوۀ  و  بهشت  در  را  متعال  خداوند  از    ای 
بهشتمی در  را  الهی  جمال  برای  بمی  بیند،  منظر  این  از  جهنم،  در  را  الهی  جالل  و  یند 

محدود و انسان هائی  د عذاب جهنم برای انسان های  ندار عارف، بهشت و جهنم تفاوتی  
غالب شد دیگر آتش جهنم برای   است که جهنم بر آنها غالب است. اگر انسانی بر جهنم

   او عذاب نیست بلکه تجلیات جاللی الهی است ...
ُب میالسالم  لیهع  اگر امام صادق لأ ق  ِلیُم   فرمایند: "الأ ِذي  السَّ ُه و    الَّ بَّ ی ر  ق  لأ اه  ی  ٌد ِسو  ح  س  ِفیِه أ  یأ " ما این روایت  ل 

 را چطور معنا کنیم؟ 
شود در  می  است که به مالقات خداوند متعال نائل   فرمایند که قلب سلیم قلبی می  حضرت

در قلبی جز خداوند چیزی نبود یعنی    حالی که جز خداوند چیزی در این قلب نیست اگر
چ برای  پس  نیست  قلب  این  در  هم  دوزخ  و  فرقی  بهشت  جهنم  و  بهشت  شخصی  نین 

 2دارد. ن

 
 

 45و  44سیری در آثار عالمه طهرانی ص  - 1
 230تا  228 محک صص  - 2

https://ebnearabi.com/
https://ebnearabi.com/


 www.ebnearabi.com   شی درباره ابن عربی، عرفان و تصوفژوه پ

94 

 
 

 پاسخ: 
و بیماری نیست تا شما  صّحت    و  ءشده درباره فقر و غنا  که در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" مطرح   اول پرسشی

 ر کنید این ربطی به سوال ندارد.مقام رضاء به قضاء الهی را ذک  ، در جواب
است که چطور این  نشد و هر دو ر تون میان بهشت و دوز می  پرسش  قائل  دانست در حالی که خ تفاوتی  السویه    ا علی 

دعای کمیلالسالم  علیه  امیرالمؤمنین گریه  در  دوزخ  امیرمی  کنند ومی  از عذاب  مگر  به  السالم  علیه  مؤمنان  نالند؟  راضی 
 دند؟! پس چرا بین بهشت و جهنم تفاوت قائل شدند؟ی نبو هقضاء ال

 اما این گفته که؛ 
نیز  کند چون بر جهنم غلبه دارد و  ینم  بهشت و جهنم برای او فرقیانسان کامل  »

 1«.یزی دیگری نیست در قلبش جز خداوند چ
بس پیامبر  یجای  از  تر  کامل  انسانی  شما  زیرا  دارد  فاطمه  السالم  علیه  ین ن امیرالمؤم  و آله  وعلیهاللهصلی  تأمل  و حضرت 

گزاالّله    سالم احادیث  ولی  کرد  نخواهید  پیدا  جهنم  می  رشعلیها  از  آنان  که  مقام  دهند  این  در  اند  بوده  گریان  و  خائف 
 مناسب است چند نمونه را ذکر کنیم: 

 فرماید: می  قرآن کریم
ِإلی َیْبَتُغوَن  َیْدُعوَن  ذیَن  الَّ ولِئَك 

ُ
اْلَوسیَل   أ ِهُم  َرْحَمَتُه  َربِّ َیْرُجوَن  َو  َرُب 

ْ
ق

َ
أ ُهْم  یُّ

َ
أ  

َ
َو  ة

وَن َعذاَبُه ِإنَّ َع 
ُ
وراَیخاف

ُ
َك کاَن َمْحذ  2ذاَب َربِّ

 3نازل شد؛ آله وعلیهاللهصلی هنگامی که آیه ذیل بر پیامبر -1

 
 

 230-229حمک ص 1
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 303، ص:  8بیروت(، ج  -األنوار )ط  بحار - 3

ُه   نَّ تأ  أ  ل  ز  ا ن  مَّ ِبيِّ صلی ل  ی النَّ ل  ُة ع  ِذِه اآلأی  ها  و علیه اللهه  ِعین  ل  م  جأ ِعُدُهمأ أ  وأ م  م  ل  نَّ ه  ُسومٌ آله و  ِإنَّ ج  قأ ٌء م  ُهمأ ُجزأ واب  ِلُکلِّ باب  ِمنأ بأ ُة أ  ع  بأ ک    س  ِبي  صلی ب  ِدی  آلهوعلیهاللهی النَّ اًء ش  تأ ُبک  ک    دًا و  ب 
ُتهُ  اب  ح  اِئِه و  ل    ص  ِئیُل علیه ِلُبک  ر  بأ ل  ِبِه ج  ز  ا ن  ُروا م  دأ نأ ُیک  مأ ی  ِتِه أ  اب  ح  ٌد ِمنأ ص  ح  ِطعأ أ  ت  سأ مأ ی  ِبي  صلی السالم و  ل  ان  النَّ ُه و  ک  م  أ ی  وعلیه اللهلِّ ا ر  ِرح  ِبه  آله ِإذ  ة  علیها السالم ف  اِطم  ق  ف  ل  انأط  ُض   ا ف  عأ ب 

ی ب   اِبِه ِإل  ح  صأ ا ف  أ  ِته  یأ ُقوُل اِب ب  ُنُه و  ت  ح  ِعیرًا و  ِهي  ت طأ ا ش  ه  یأ د  ن  ی  یأ د  ب  ج  قی  و  بأ ٌر و  أ  یأ د  الّله خ  س   و  ما ِعنأ ِبيِّ صلی ف  ِر النَّ ب  ا ِبخ  ه  ر  ب  خأ ا و  أ  ه  یأ ل  م  ع  تأ وعلیه اللهلَّ ض  ه  ن  اِئِه ف  تأ آله و  ُبک  فَّ ت  مأ  و  الأ ا  ِبش  ه  ة  ل  ل 
ة    ق  ل  اثأ خ  تأ  دأ ِخیط  ةِ ق  ل  مأ الشَّ ی  ِإل  اِرِسي   ف  الأ اُن  م  لأ س  ر   ن ظ  تأ  ج  ر  ا خ  مَّ ل  ف  ِل  النَّخأ ِف  ع  ِبس  انًا  ک  م  ر   ش  ع  ا  ل  ن  ی  ر  ِکسأ و   ر   ص  یأ ق  ِإنَّ  اُه  ن  ُحزأ ا  و  ال   ق  و   ی  ک  ب  و   و    ِریِر  ح  الأ و   ُدِس  نأ الس  مَّ   ِفي  ُمح  ُة  ن  د   ابأ
ل  و علیهاللهصلی  ُة آله ع  ل  مأ ا ش  ه  ِبيِّ صلی یأ ی النَّ ل  ُة ع  اِطم  تأ ف  ل  خ  ا د  مَّ ل  انًا ف  ک  ر  م  ش  يأ ع  ن  تأ ِفي اثأ دأ ِخیط  ٌة ق  ق  ل  ان  ت  و علیهاللهُصوف  خ  م  لأ ُسول  الّله ِإنَّ س  ا ر  تأ ی  ال  ذِ آله ق  و  الَّ اِسي ف  ب  ِمنأ ِلب  جَّ ي ع 

ث ك  ِبا ع  ِلي ب  ا ِلي و  ِلع  قِّ م  ح  ِس ِس  لأ مأ ُذ خ  ُك ُمنأ شأ   3ِنین  اّل ِمسأ ر  ت  ُل افأ یأ ان  اللَّ ا ک  ِإذ  ا ف  ِعیُرن  اِر ب  ه  ا ِبالنَّ ه  یأ ل  ِلُف ع  عأ ش  ت  بأ ا ِلیٌف ک  ُوه  شأ م  ح  د  ِمنأ أ  ا ل  ن  ت  ق  ف  اُه و  ِإنَّ ِمرأ ِبي  صلی   3ن  ال  النَّ ق  ا وعلیه اللهف  آله ی 
لأ  ِفي اس  ِتي ل  ن  اُن ِإنَّ ابأ و  م  ِل السَّ یأ خ  ِئیلأ ر  بأ ل  ِبِه ج  ز  ا ن  ا م  ه  ر  ل  ک  ذ  اك  ف  ک  بأ ِذي أ  ا الَّ ُتك  م  یأ د  ِت ف  ب  ا أ  تأ ی  ال  تأ ف  اِبِق ُثمَّ ق  ط  ق  س  ال  ف  ِن ق  یأ ت  م  دِّ ق  ُمت  ِن الأ یأ ت  هِ ُل ِمن  اآلأی  جأ ی و  ل  ُة علیها السالم ع  ا و  ِهي   اِطم  ه 

یأ ت   و  ُل ُثمَّ الأ یأ و  ل  ُقوُل الأ خ  نأ د  زَّ ُل ِلم  ِمي و  م  حأ ُلوا ل  ک  أ  ِلي ف  شًا أِل هأ بأ ُت ک  ِني ُکنأ ت  یأ ا ل  ال  ی  ق  اُن ف  م  لأ ِمع  س  س  ار  ف  بُ  النَّ ال  أ  اِر و  ق  ِر النَّ عأ ِبِذکأ م  سأ مأ أ  ِدي و  ل  ان تأ ُقوا ِجلأ ي ک  ت  ُأمِّ یأ ا ل  ر  ی  اِقرًا و  ل   و ذ  مأ ع 
م   سأ مأ أ  ل  ِني و   ِلدأ ِر النَّ ت  اٌب و  ل  عأ ِبِذکأ يَّ ِحس  ل  ُکنأ ع  مأ ی  ل  اِر و   ِقف  اِئرًا ِفي الأ ُت ط  ِني ُکنأ ت  یأ ل  ا  اٌر ی  مَّ ال  ع  ِليٌّاِر و  ق  ال  ع  اِر و  ق  ِر النَّ عأ ِبِذکأ م  سأ مأ أ  ل  اٌب و   اعُ علیه    ِعق  ب  ت  السِّ یأ ل  ا  تأ  السالم ی  ق  زَّ  م 

مأ  ل   ل  ي  ت  ُأمِّ یأ ل  ِمي و   مأ حأ ل  ِني و   ِلدأ ِليٌّ علیه ت  ع  ع  ض  اِر ُثمَّ و  ِر النَّ عأ ِبِذکأ م  سأ ِکي و   أ  بأ ل  ی  ع  ِسِه و  ج  أأ ی ر  ل  ُه ع  د  رِ   السالم ی  ف  اهأ ِفي س  اد  ة  ز  ا ِقلَّ اهأ و  ر  ف  د  س  ا ُبعأ ُقوُل و  ُبون  و  ِفي    ی  ه  ذأ ِة ی  ام  ِقی  اِر  الأ النَّ
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ْبواٍب ِلُکلِّ باٍب ِمْنُهْم ُج َو ِإنَّ 
َ
 أ

ُ
ْجَمعیَن َلها َسْبَعة

َ
َم َلَمْوِعُدُهْم أ  1ٌء َمْقُسوٌم ْز  َجَهنَّ

که جبرئیل  دانستند  نمی  گریه افتادند وو اصحاب با گریستن او به    سخت گریستآله  وعلیهاللهصلی  پیامبر
  او سخن بگویند و چنان بود که پیامبر   توانستند با نمی  چه چیزی بر او نازل کرده و هیچ یک از اصحاب 

الله علیها  اطمه  چون فآله  وعلیهاللهصلی شد. یکی از اصحاب به در  می  دید به دیدن او شادمانیم  را سالم 
 ب کردن جو است ....ت و او را دید که مشغول آسیاخانه فاطمه علیها السالم رف

کنید؟  می  عرض کرد جانم فدای شما چرا گریهآله  ولیهعاللهصلی  علیها به پیامبر الّله    حضرت فاطمه سالم
الله علیها  جبرئیل آورده بود تالوت کرد. حضرت فاطمه   آیاتی کهآله  وعلیهاللهصلی  پیامبر به رو بر    سالم 

ای  در آتش داخل شود    که   فرمود وای وای بر کسیمی  زمین افتاد و  این سخن را شنید و گفت:  سلمان 
خانو  برای  قوچی  مرا کاش  گوشت  بودم  ام  پارهمی  اده  را  پوستم  و  را می  خوردند  جهنم  آتش  و    کردند 

شنیدم. عمار گفت:  نمی  زائید و آتش جهنم رانمی  گفت: ای کاش مادرم عقیم بود مرا  شنیدم ابوذر نمی
ب بیابان  در  ای  پرنده  کاش  عقابیای  و  حساب  و  را نمی  ودم  جهنم  آتش  و  علی نمی  داشتم  و    شنیدم 

  زائید و آتش نمی  کردند و ای کاش مادرم مرامی  فرمود: ای کاش درندگان گوشتم را متالشی الم  السعلیه
را از  می  کرد و می  سر گذارد و گریه بر  دستش را  السالم  علیه  شنیدم سپس علی نمی  جهنم  فرمود: وای 

و سگ های    کنند می  از کمی زاد و توشه در سفر قیامت در حالی که در آتش رفت و آمد  دوری سفر وای 
شوند و اسیر هستند و  ینم  گردند مجروحند و درمان نمی  ربایند و بیمارند در حالی که باز می  آتش آنان را

آتش  از  و  ندارند  رهائی  آتش  میا می  خورند ومی  از  و  و شدند آشامند  آمد  در  آن  های  طبقه  از    ن  بعد  و 
آتش را پنبه و کتان قطعه های  بعد  می  پوشیدن  با هم از معانپوشند و  زنجیر  قه  و  با شیاطین در غل  سران 

 خواهند بود.
 فرمایند:  میالسالم  علیه امام صادق -2

پیامبرالسالم  علیه  رئیلبج بر  گرفته  و  حالوار آله  وعلیهاللهصلی  ناراحت  در  شد  متبّسم د  آن  از  قبل  که    ی 
پیامبر آم می اوصاف آله  وعلیهاللهصلی  د  جبرئیل  ناراحتی؟  امروز  چرا  و    فرمود:  پیامبر  و  گفت  را  جهنم 

 2جبرئیل را متبسم ندیدند. آله وعلیهاللهصلی جبرئیل هر دو گریه کردند و بعد از آن دیگر پیامبر

 
 

ر   ت  ُدون  ی  ِلیِب ا  دَّ ال  طَّ و  ِبک  خ  ت  اِر ی  ِسی  ُفون  لنَّ أ  ك   ی ل  ُیف  ر  سأ ِریُحُهمأ و  أ  ی ج  او  ی ل  ُید  ح  رأ ِقیُمُهمأ و  ج  اُد س  ی ل  ُیع  ض  رأ ُبون  و  ب  م  ر  شأ ا ی  ه  ِمنأ ُکُلون  و   أأ اِر ی  ُبون   ُرُهمأ ِمن  النَّ لَّ ق  ت  ا ی  اِقه  ب  طأ ن  أ  د  یأ عأ   و  ب 
اِن ُلبأ  تَّ ک  ِن و  الأ ُقطأ اِت النَّ ِس الأ ع  طَّ . ُمق  ُنون  رَّ اِطیِن ُمق  ی  ع  الشَّ اِج م  و  ِة األأ زأ ق  ان  د  ُمع  عأ ُسون  و  ب  ب  لأ  اِر ی 
 44و   43حجر آیات  - 1
 280؛ ص 8بیروت( ؛ ج   -بحار اْلنوار )ط  - 2

ا  ُه ی  ُت ل  ِني ف  ُقلأ فأ وِّ ُسوِل الّله خ  ن  ر  ِبي ابأ لأ اِإنَّ ق  ب  ا أ  ال  ی  ق  ا ف  س  دأ ق  ت   ق  د  اسأ مَّ ِبيِّ ُمح  ی النَّ اء  ِإل  ِئیل  ج  ر  بأ ِإنَّ ج  ِة ف  ِویل  اِة الطَّ ی  ح  ان   اِطٌب و  ُهو  ق   صلی الله علیه و آلهِعدَّ ِللأ دأ ک  ل   و  ق  بأ ِجي  ق  ِلك  ی  ُء و  ذ 
سِّ  ب  ُسوُل الّله  ُهو  ُمت  ال  ر  ق  ِني الأ   له علیه و آلهصلی ال ٌم ف  ت  ِئیُل ِجئأ ر  بأ ا ج  اِطباً ی  م  ق  وأ ِئیُل   ی  ر  بأ ا ج  اِر ی  اِفُخ النَّ ن  ا م  ال  و  م  ق  اِر ف  اِفُخ النَّ ن  تأ م  دأ ُوِضع  ُد ق  مَّ ا ُمح  ال  ی  ق  لَّ  ف  زَّ و  ج  ُد ِإنَّ الّله ع  مَّ ا ُمح  ال  ی  ق   ف 
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 فرمایند: یم در دعای ابوحمزه ثمالی السالم علیه امام سجاد -3
ا ِلي ل   م  ِکي... ف  بأ أ  ِکي  بأ أ  ِسي  ِلُخُروِج     فأ أ    ن  ِري  بأ ِة ق  م  ِکي ِلُظلأ بأ ِکیر   أ  ن  ر  و  

ک  ُمنأ اِل  ِلُسؤ  ِکي  بأ أ  ِدي  حأ ِکي ِلِضیِق ل  بأ
ِکي ِلُخُرو  بأ اي  أ  ُظُر  ِج ِإیَّ نأ ِري أ  هأ ی ظ  ل  ِلي ع  اِماًل ِثقأ ِلیاًل ح  انًا ذ  ی  ِري ُعرأ بأ نأ ق  ِمیِني و  أُ ي ع  نأ ی  ًة ع  رَّ اِلي  م  نأ ِشم  ی ع  ر  خأ

ِني أأ ِر ش  یأ غ  ن  
أأ ِئُق ِفي ش  ال  خ  الأ ِنیهِ لِ   ِإِذ  ٌن ُیغأ أأ ِئذ  ش  م  وأ ُهمأ ی  ِمنأ ِرئ   امأ ٌة ضاِح   -ُکلِّ  ِفر  ِئذ  ُمسأ م  وأ ٌة و   ُوُجوٌه ی  ِشر  بأ ت  ٌة ُمسأ ک 

ر   ت  ُقها ق  ه  رأ ٌة ت  ر  ب  ها غ  یأ ل  ِئذ  ع  م  وأ  1ٌة ... ُوُجوٌه ی 
 انه های شیعه ترس از عقاب الهی شمرده شده: در روایت یکی از نش -4

دِ  بأ ع  ُبو  أ  ال   و   السالم  لیهع  الّله   ق  ُنُه  طأ ب  فَّ  ع  نأ  م  ِلي   ع  ُة  ِشیع  ا  م  ِإنَّ ف  ة   ِفل  السَّ و   اك   ُجهُ ف  ِإیَّ اُدهُ   رأ ِجه  دَّ  ت  اشأ ِمل     و   ع  و  
ُه و   اب  و  ا ث  ج  اِلِقِه و  ر  أ  ِلخ  ا ر  ِإذ  ُه ف  اب  اف  ِعق  .خ  ر 

ف  عأ ُة ج  ِئك  ِشیع  ُأول  ِئك  ف  ت  ُأول   2یأ

 فرماید: می بعد از معرفی عالئم اولیاء خداآله وعلیهاللهصلی در روایت دیگر پیامبر
ا اآلَْجاُل  اَل  ُکِتَبْت لَّ ...َلْو  ْد 

َ
ق ْرَواُحُهْم   َلْم   َعَلْیِهْم   ِتي 

َ
أ ْجَساِدِه   َتِقرَّ 

َ
أ ِمَن  ِفي  َخْوفًا  ْم 

اِب 
َ

َواِب. اْلَعذ
َّ
 3َو َشْوقًا ِإَلی الث

در آیات و روایات از صفات صالحان و اولیاء خدا شمرده شده و کسی که  نتیجه آن که خوف از عذاب الهی و دوزخ  
 دور است.السالم علیهم تی نداشته باشد از اخالق و منش پیامبر و اهل بیت و بهشت و جهنم برایش تفا

 شود؛ می  زیر هم روشنبه مطالب مذکور پاسخ گفتار  با توجه
 فرمایند: میالسالم  علیه امام صادق

شود در حالی که جز خداوند در این قلب نیست اگر  می  است که به مالقات خداوند نائل  قلب سلیم قلبی
قلبی شخصی    در  چنین  برای  نیست پس  قلب  این  در  هم  دوزخ  و  بهشت  یعنی  نبود  جز خداوند چیزی 

 4کند. نمی شت و جهنم فرقیبه

 
 

ر  ِبا م  ف  أ  لأ أ  ا  ه  یأ ل  ُنِفخ  ع  اِر ف  ی ا  لنَّ تَّ یأ عاّم ح  ل  تأ ُثمَّ ُنِفخ  ع  ضَّ ی  لأف  عامّ بأ أ  ا  وأ   ه  ل  ٌة  ِلم  اُء ُمظأ د  وأ ِهي  س  تأ ف  دَّ و  ی اسأ تَّ لأف  عاّم ح  أ  ا  ه  یأ ل  تأ ُثمَّ ُنِفخ  ع  رَّ م  ی احأ تَّ تأ ِفي   ح  ر  ط  ِریِع ق  ًة ِمن  الضَّ ر  طأ نَّ ق  أ 
ِل ا هأ اِب أ  ر  ا ِمنأ  ش  ُله  هأ ات  أ  م  ا ل  ی  نأ ا و  ل  لد  ِنه  تأ ةً ن  اِحد  ًة و  ق  لأ نَّ ح  ِسل    وأ أ  لأ ا و  ل  ِمن  السِّ ه  رِّ ا ِمنأ ح  ی  نأ ِت الد  اب  ذ  ا ل  ی  نأ ی الد  ل  تأ ع  ُعون  ِذراعًا ُوِضع  بأ ا س  ِتي ُطوُله  ِل اِة الَّ هأ اِبیِل أ  ر  اًل ِمنأ س  ب  نَّ ِسرأ اِر  وأ أ  لنَّ

ق    ِض ل  ُعلِّ اِء و  األأ رأ م  ن  السَّ یأ ُل اب  هأ ات  أ  ال  م  ا ِمنأ ِریِحِه ق  ی  نأ ُسوُل   لد  ی ر  ک  ب  ا ِإنَّ   صلی الله علیه و آلهالّله    ف  ُهم  ال  ل  ق  کًا ف  ل  ا م  ِهم  یأ ث  الّله ِإل  ع  ب  ِئیُل ف  ر  بأ ی ج  ک  ُقوُل    و  ب  م  و  ی  ال  ا السَّ ِرُئُکم  ا ُیقأ ُکم  بَّ ر 
تُ  نأ مَّ دأ أ  بًا ُأع  ق  نأ ا ذ  ِنب  نأ ُتذأ ا أ  ا ع  ُکم  ُبُکم  ِد ذِّ بأ ُبو ع  ال  أ  ق  ِه ف  یأ ُسوُل الّله  معلیه السال الّله ل  أ ی ر  ا ر  م  ِلك   صلی الله علیه و آلهف  د  ذ  عأ مًا ب  سِّ ب  ِئیل  ُمت  ر  بأ ال  ِإنَّ  2ج  ل  ُثمَّ ق  هأ ار  و  ِإنَّ أ  ُمون  النَّ ظِّ اِر ُیع  ل  النَّ هأ  أ 

ج   ة  و  الأ نَّ ُمون  الأج  ظِّ ِة ُیع  ِعیم  و    نَّ لُ   النَّ خ  ا د  م  ِإذ  نَّ ه  ا فِ ِإنَّ ج  وأ و  ا ه  ِدیِد و  ُأِعیُدواوه  اِمِع الأح  ق  ا ُقِمُعوا ِبم  ه  ال  عأ ُغوا أ  ل  ا ب  ِإذ  امًا ف  ِعین  ع  بأ ة  س  ِسیر  ا م  زَّ   یه  ُل الّله ع  وأ اُلُهمأ و  ُهو  ق  ِذِه ح  ه  ا ف  ِکه  ر  ل  ِفي د   و  ج 
نأ ی   راُدوا أ  ما أ  هُکلَّ ُرُجوا ِمنأ م  ُأِعیُدوا ِفیهاخأ ذا ا ِمنأ غ  ِریقِ و  ُذوُقوا ع  ح  بأ  ب  الأ ُبو ع  ال  أ  ِهمأ ق  یأ ل  ان تأ ع  ِتي ک  ُجُلوِد الَّ ر  الأ یأ ُل ُجُلوُدُهمأ غ  دَّ ِبي.  علیه السالمِد الّله ُثمَّ ُتب  سأ ِبي ح  سأ ُت ح  ُبك  ُقلأ سأ  ح 

 98، ص: 95بیروت(، ج  -ر األنوار )ط بحا - 1
 233، ص: 2اإلسالمیة(، ج  -ط الکافي ) - 2
 237، ص: 2اإلسالمیة(، ج  -الکافي )ط  - 3
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و بگوئیم در قلب سلیم نباید جز خدا باشد  کتاب محک تفسیر کنیم  نویسندۀ    را مانندالسالم  علیه  ر روایت امام صادقاگ
  و امیر آله  وعلیهاللهصلی  پیامبر  به ایمان    ،که در قلبش عالوه بر خدا   یبه اشکال برمی خوریم چون بنا بر برداشت مذکور کس

فرزندان معصومش مؤمنان   اسم  السالعلیهم  و  باطل  این لزمه  قطعا  آنکه  حال  باشد و  سلیم  قلب  دارای  نباید  پس  باشد  ت 
 مات معارض نشود. لّ روایت مذکور را باید حمل بر معنائی کنیم که تالی فاسد نداشته باشد و با محکمات و مس

 فرماید: میالسالم علیه در تفسیر روایت باید گفت: اینکه امام 
یر از خدا و  ام مالقات پروردگار چیزی غیر از خداوند در او نباشد، بدین معناست که غقلب سلیم آن قلبی است که هنگ

و  مؤمنان    و امیرآله  وعلیهاللهصلی  پیامبر  هآنچه مربوط به خدا و مراد و خواسته اوست در قلب نباشد و روشن است که ایمان ب
 ت پس جدای از خدا و غیرمرتبط با او نیست.اب و دوزخ مطلوب و مراد خداسو ترس از عقالسالم علیهم اهل بیت 

ایمان به پیامبر   پس اگر کسی در قلبش عالوه بر امامان آله  وعلیهاللهصلی  ایمان به خدا  ا علیهم السالم  معصوم    و    ز بود و 
 مخالفت نکرده است. السالم  علیه جهنم خائف بود با حدیث امام صادق

و    آلهوعلیهاللهصلی  خالف آیات و روایات و سیره پیامبرحّداد    نزد آقای تفاوت میان بهشت و دوزخ در    حاصل آنکه عدم
 است.السالم علیهم اهل بیت 

 دستور به کتمان سر  و عدم عمل به آن: 
 د: نک می آقاز طهرانی نقل

ابراز واقعه و یا مطلبی اصرار داشتند  حّداد    آقای    ولی در این اسفار اخیر بیشتر پیوسته به کتمان سّر و عدم 
  ز اقبح قبائح پیش خدا محسوب براز و اظهار مطالب غیبی برای شخص ناوارد، ا ا فرمودند  می  بود و صریحا 

ندارد سّرش فاش شود سّر درون حرم    گردد زیرا که از اسرار الهی است و خداوند غیور است و دوستمی
 1اپسند است. باید در داخل حرم باشد در خارج از حرم زشت و ن

از قول آقای طهرانی  ّداد  ح   موارد متعددی از افشاء سّر آقای  46و    45ر آثار عالمه طهرانی" صفحات  در کتاب "سیری د
 در کتاب روح مجرد نقل شده است! 

 ا این گونه پاسخ داده اند: ر این اشکال   232در کتاب محک صفحه 
در  دانستند نکته  می  مسّلم خود   منکر این نیستیم که عرفا همیشه کتمان سّر را از اصول

نیم سّر است از  کمی  این است که چه چیزی را سّر بدانیم بسیاری از مطالب که ما گمان
محسوب سّر  آن،  اهل  کتما نمی  دیدگاه  منافی  مطالب  این  از  خیلی  واقع  در  سّر    نشود، 
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ب عرفان  و بزرگان مکتحّداد    نیست ده ها برابر غلیظ تر و شدید تر از مطالبی که آقای
ابق بیان کردند، مالی رومی و عطار نیشابوری و بیشتر از ایشان  نجف فرمودند عرفای س 

اکبر در    یمحی   شیخ  و  کردند  بیان  را  خود  های  دریافت  و  شهود  و  کشف  عربی  الدین 
ند این طور نیست که بگوئیم سیرۀ عرفا این بوده که از هیچ امر داختیار دیگران قرار دا

گیرند و اگر کسی از امر می ی امر ملکوتی شکال کنندگان سّر را به معناملکوتی دم نزنند ا
احساس  بگوید  ائمهکن می  ملکوتی سخن  ... حضرات  افشای سّر رخ داده  السالم  علیهم  ند 

چنین  آمی  نیز  اسرار  کتاب  مانند  السالم  محمد   ل کردند  روایاتی   علیهم  بیان  به    که 
هیچ کس نباید از    فرمایند این ها اسرار ماست و می  پردازد که علی القاعده سّر است ومی

 1آن مطلع شود اما باالخره به دست ما رسیده است. 
 : پاسخ

دند ابراز و اظهار مطالب  و »صریحا فرم حّداد    مرادشان از سّر را بیان کردند چنانکه گذشت آقایحّداد    خوشبختانه آقای
ر مطلب غیبی که اظهار کردند با ه حّداد    شود« بنابراین آقای می  غیبی برای شخص ناوارد، از اقبح قبائح پیش خدا محسوب 

  ینکه گفتند بسیاری از مطالبی که افشاء کردند از نظر عرفاء سّر نیست، در جواب دستود العمل خودشان مخالفت کردند اما ا
. و  این مطلب از نظر ما سّر نبودا ندارد که سّر را به امور غیبی تفسیر کنیم سپس آن را افشاء کنیم و بعد بگوئیم  نگوئیم معمی

کردند این در حقیقت تکثیر اشکال است نه پاسخ به اشکال  اما این گفته که سائر عرفا و صوفیه ده ها برابر غلیظ تر را افشاء  
 ود.ش می چون همین نقد به آنها نیز وارد

ائمه معصومین که  این سخن  اما  برمال کردن السالم  علیهم  و  را  اسرار  روایات  آل محمد  در  "اسرار  کتاب  در  و  علیهم  د 
 " به دست ما رسیده قیاس مع الفارق است. السالم

بر مطالب تاریخی است نه مطالب غیبی، آن ظلم ها و خیانت هائی را که اصحاب سقیفه بر اهل  کتاب مذکور مشتمل  
توانستند اظهار  نمی  به جهت تقیه آله  وعلیهاللهصلی  روا داشتند و پیروان آنها کتمان کردند و خاندان پیامبر السالم  علیهم  تبی

 کنند جناب سلیم بن قیس در کتابی جمع آوری کرده است. 
لبی است که پنهان  ا" گذاردند به جهت این است که محتوای آن مطعلیهم السالم  اینکه نام کتاب را "اسرار آل محمد و  

هودی و کراماتی که عرفا  امور ربطی به مطالب غیبی و شبوده و کسی جرأت اظهار آن را از ترس دستگاه خالفت نداشته این 
 زنند ندارد.می و صوفیه از آن دم
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 گوید: یمحّداد  آقای 
زیرا که از اسرار    گرددمی  ابراز و اظهار مطالب غیبی برای شخص ناوارد، از اقبح قبائح پیش خدا محسوب

د  ون حرم باید در داخل حرم باشالهی است و خداوند غیور است و دوست ندارد سّرش فاش شود سّر در 
 1در خارج از حرمزشت و ناپسند است. 

وند به هیچ وجه راضی به اظهار اسرار و مطالب غیبی نیست ولی آنچه مسّلم است  این گفتار صریح در این است که خدا 
م مانع و نبودن تقیه لزم و  و خاندان طاهرین ایشان شده در صورت عد آله  وعلیهاللهصلی  م هائی که بر پیامبرتاظهار ظلم و س

 ت. واجب است و لذا قیاس افشاء امور غیبی با بیان حقائق تاریخی بی مورد اس
 گوید: می  نویسندۀ کتاب محک در ادامه

مطرح شدن آن واجب باشد از    مطرح شدن هر امری به شرائطی بستگی دارد، ممکن است
اول   دهیم  تغییر  سّر  به  را  خود  نگاه  نوع  باید  رو،  آاین  سّر  چیست؟  سّر  ببینیم  ن  باید 

برای شنونده  یا  و  برای شخص گوینده ضرر داشته  یا  برای   چیزی است که گفتن آن  یا 
م  شناسی  هستی  تغییر  باعث  ملکوتی  امور  بیان  که  جائی  ثالث،  یا  شخص  و  شود  خاطب 

محقق برسد و از آن استفاده علمی ببرند انتشار آن مطالب و اسرار    به دست افراد  یمطلب 
ایرم نباید  القاعده  علی  امر  لکوتی  بیان  دهد  تشخیص  عارفی  اگر   ... باشد  داشته  ادی 

کند و یقین دارد که دیگران از آن  می  زند، آن را بیاننمی  گری ضرر ملکوتی به خود یا دی
کنند نشانۀ افشای سّر نیست وقتی عارفی  می  ه هر مطلبی که بیانجکنند در نتیمی  استفاده 

را  که تأکید بر کتمان شود آنچه گفته  می  کند مشخصمی  بیان   سّر دارد، مطالبی ملکوتی 
باید  که  است  مطالبی  بلکه  نیست  مردم    سّر  نشود  مطرح  اگر  که  حقی  مطالب  بیان شود 

 2مانند. می درهمان سطح دینداری نازل باقی 
 : خپاس 
از سّر الهی را بیان کرده و گفتند: »ابراز و ا حّداد    آقای  اوال وارد، از  ظهار مطالب غیبی برای شخص نابه روشنی مراد 

است که چرا در بعضی اوقات سّر را نزد اشخاص ناوارد    اینحّداد    آقایشود« پرسش ما از  می  اقبح قبائح پیش خدا محسوب
 3افشاء کردند؟ 
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ک تصریح کرد افشای آن برای شنونده یا شخص ثالث ضرر دارد سوال دیگر این است که  ح چنانچه نویسندۀ کتاب م
قرار داد، قطعا   به او گفته بود را در کتاب روح مجرد چاپ نمود و در معرض عموم حّداد  ای را آقای طهرانی اسراری که آقچ

سیری در آثار عالمه طهرانی" چند مورد  "کتاب    46و    45شوند ما در صفحات  می  در میان عموم مردم اشخاص ناوارد یافت
 افشاء سّر از کتاب روح مجرد نقل کردیم. 

 دهد: می  توضیحاین گونه    از افشاء سّر را : آقای طهرانی علت عدم جو نیاثا
مراتب  از جمله  سّر خدا،  برای    افشای  را  راه سلوک  سّر خود  اخفاء  با  زیرا خداوند  است  آیات  تکذیب 

ول است  گزارده  باز  بسته  یهمگان  بسیاری  برای  راه  آن  افشای  را  می  با  آن  تحمل  طاقت  که  آنان  شود، 
بندند، و این بستن در  می  ه خودشان و دیگران را به واسطۀ عدم قبولپذیرند و را نمی  کنند ومی  ندارند، ردّ 

ت تکذیب آیات خداست و موجبش همان افشای اسرار الهیه است به خالف اولیاء خدا که راه خدا  حقیق
نمایند  می  هدایت گشایند و با اتصال به عالم امر و غیب ملکوت، مردم را به سوی حق  می  به روی خلق  ار 

 1د. ا باید کتمان سّر نمایند تا بتوانند همۀ خلق را به سوی حق رهبری نماینو ایشان حتم
ر حقیقت تکذیب آیات  دشود که عده ای آن را تکذیب کنند که  می  حاصل آنکه افشاء اسرار الهی و امور غیبی موجب 

 گوید: می  ود آنجا کهشمی خداست با این بیان، بطالن گفتار نویسندۀ کتاب محک روشن 
شود  می  کند مشخص می  رفی که تأکید بر کتمان سّر دارد مطالب ملکوتی را بیانوقتی عا

مطرح   اگر  که  حقی  مطالبی  شود  بیان  باید  که  است  مطالبی  بلکه  نیست  سّر  گفته  آنچه 
 2مانند. می دم در همان سطح دینداری نازل باقیرنشود م

دهند  می  ل عرفاء را تکذیب و مورد تمسخر قرارده زیادی ادعاهای عریض و طویزیرا مردم همه در یک سطح نیستند ع 
ار  ر شود و چاپ و نشر اس می  دهد و به ضرر دین واقعمی  دانند ولذا افشاء امور غیبی نتیجه معکوسمی  و این امور را خرافات 

 ب دهند. ه ای سودجو مردم عوام را فری شود عد می  آورد و موجبمی غیبی و اعالن عمومی آن، آثار منفی در جامعه به بار 
 تسلیم و بی اختیاری در برابر خدا و موت اختیاری:

 کند: می  نقلحّداد  از قول آقای آقای طهرانی 
یار کند نه آنکه بنده چیزی را اختیار کند،  ت خدا دوست دارد بنده اش تسلیم او باشد و برای بنده خود، اخ

خالف روش محبت و عبودیت  شود،  می  گرچه برآورده شود واختیار بنده مطلوب نیست، و خواست او  
 1اراده و اختیار بیرون رود. است. خدا دوست دارد بنده اش، بنده شود یعنی از 
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 گوید: میحّداد   ولی آقای طهرانی درباره آقای
است که در زمان حیات مرحوم قاضی موت اختیاری داشته بعضی اوقات ساعت موت او    او تنها شاگردی

 2کشید.می نج شش ساعت طول تا پ
 ن کرامت اختیاری با آن سفارش مذکور منافات دارد.ای

 گوید: می جواب نویسنده کتاب محک در 
سلوک    زاین اشکال مربوط به بی اطالعی از اصطالحات عرفانی است موت اختیاری مرتبه ا

ن در مقابل  دهد اما تسلیم بودمی  و قابلیتی است که برای سالک با فناء در اسم ممیت رخ
ب منافاتی  است. خداوند  واضحات  از  این  و  ندارد  انسان  اختیاری  اعمال  مولفان  ا  از  باید   ...

  السالم علیهم  محترم، این سوال را پرسید که آیا در مقام تسلیم، کسی باال تر از ائمه اطهار
اج روی  از  را  زندگی خویش  امور  تمام  ایشان  آیا  اما  ندارد.  وجود  یقینا  دارد؟  بار  وجود 

معمی  انجام قطعا  انجام السالم  علیهم  صومیندادند؟  اختیار  با  را  زندگی  عادی  امور    تمام 
کنند تسلیم  می  در حالی که در مقابل پروردگار تسلیم محض بودند. برخی گمان  دادندمی

برابر   در  امامخبودن  آیا  دارد.  منافات  اختیار،  داشت  با  متعال  چون  السالم  علیه  داوند 
 3خوابند. نمی خورند یانمی یارا آب رضای خداوند هستند، دیگر اختتسلیم محض  

 پاسخ: 
 ان را از اصطالح موت اختیاری در ضمن داستانی بیان کرده اندخوشبختانه آقای طهرانی مرادش
دانسته، و  می  گ اختیاری بوده است و خلع و لبس اختیاری را محالر منکر م  وم هیدجی  می گویند مرح

و کمال   درجه  ممتنعاین  مردم  برای  پیرمردی  پنداشمی  را  ناگهان  در حجره خود  ... یک شب  است  ته 
و عصایش را در گوشه ای نهاد و گفت جناب آخوند! تو چه کار داری به این  دهاتی وارد شد سالم کرد  

هیدجی ک این حر چگفت:    ارها؟  آن،  انکار  و  اختیاری  مرگ  پیرمرد گفت:  کارها؟  چه  ه  به شما  ها  ف 
است؟ ب  هیدجی  مربوط  ماست  وظیفه  این  مرگ  گفت  گفت:  پیرمرد  ماست  کار  تحلیل  و  نقد  و  حث 

او پای خود را به قبله کشیده و به    دجی اختیاری را قبول نداری؟ هی  پیرمرد در مقابل دیدگان  گفت: نه، 
الیه راجعون« و از دنیا رحلت کرد و گویی هزار  :پشت خوابید و گفت انا  سال است که مرده    »انا لله و 
هیدجی حکیم  خدا   است  شد  چهمضطرب  را  ما  حکومت  شد؟  وارد  ما  بر  که  بود  بال  این    کند؟ می  یا 
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ردی در حجره بردید غریب بود و او را کشتید و سم دادید یا خفه کردید. بیخودانه دویدم و  گویند: م می
از این حادثه نگران شدند بالخطال ره بنا شد خادم  ب را خبر کردم آنها به حجره آمدند و همه متحیر و 

تابوتی برای    مدرسه  تا فردا  ببرند  به فضای شبستان مدرسه  او را  شبانه  استشهادات  ات  تجهیز بیاورد و  او و 
بسم و گفت:  نشست  و  برخواست  جا  از  مرد  گاه  نا  که  به  م الرحالّله    آماده شویم  رو  سپس  الرحیم و  ن 

لبخندی    هیدجی و  هیدجیکرده  کردی؟  باور  حال  گفت:  و  باو گفت  زد  خدا  به  کردم.  باور  آری  ر  : 
 1کردم اما تو امشب پدر مرا در آوردی جان مرا گرفتی.

 گوید: می موردی دیگرآقای طهرانی در  
شود در پشت  می  وقت معلوم   ن وقتی که اختیارا و یا اضطرارا مرگ طبیعی و یا موت اختیاری دست دهد آ

دائما  و  ایم؟  داده  انجام  بین رفت، فالن ا می  پرده چیست؟ چه کارها که  از  که  کار ما    نگاشتیم  از  کس 
گاه نشد...  2آ

کند البته عرفا و  می  اری، مرگی است که شخص آن را با اراده خود انتخابخالصه آن که مراد آقای طهرانی از موت اختی 
 گوید: می  هقای طهرانی نیست. مثال ابن ترکیز برای این موت اختیاری بیان کرده اند که مراد آنصوفیه معانی دیگری 

شرب و    ست، که مرید زمام و عنان جمیع اختیار خود را به دست پیر دهد، از اکل و موت اختیاری آن ا
 3شهوات و لّذات و جمیع مقتضای نفسانی. 

است که آقای این  اشکال  اختیار  یم  از طرفیحّداد    حال  اراده و  او  مقابل  باشد و در  باید تسلیم خداوند  گوید: »بنده 
 و راضی به قضای الهی باشد«  نداشته باشد

 نویسد: می دارای مقام رضا و تسلیم بود«حّداد  گوید: »آقایمی  آقای طهرانی هم
بهشت و    ، ، دیدن صور معنوی و یا عدم آنءزندگی و مرگ، مرض و صحت، فقر و غناحّداد    برای آقای 

 4دوزخ علی السویه بود. 
 نویسد: می  از طرف دیگر

کرده است این دو  می  دش انتخاب و اختیاررگ که مقدرات الهی است را خو موت اختیاری داشته یعنی م 
 با هم سازگار نیست. 

 گوید: می است آنجا که  تار نویسنده کتاب محک خلط مبحث اما این گف
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اموالسالم  علیهم  قطعا معصومین انجام  ر تمام  اختیار  با  را  زندگی  دادند در حالی  می  عادی 
ب تسلیم  پروردگار  مقابل  در  گمانکه  برخی  تسلیمی  ودند  خداوند  کنند  برابر  در  بودن  م 

چون تسلیم محض رضای خداوند  السالم  علیه  متعال با داشتن اختیار، منافات دارد آیا امام
 1خوابند. نمی خورند یانمی هستند دیگر اختیارا آب

 پاسخ: 
 امور جاری در زندگی بشر بر دو قسم است؛ 

 رفتن و ...اموری مانند خوردن، خوابیدن، راه  -1
 ...و بیماری، فقر و غناء، رزق و صّحت   الهی است مانند مدت عمر، زمان مرگ، اموری که مقدرات  -2

ا و تسلیم رسیده یعنی در  ضگویند: فالن شخص به مقام ر می  منظور از مقام رضا، تسلیم بنده در مقدرات الهی است اگر 
و خوابیدن، تسلیم عبد در خوردن  ت نه در مسائلی مانند خوردن  مرگ و زندگی و سالمتی و بیماری و ...، تسلیم خداوند اس 

خورد( این افعال مربوط به انسان است ولی مرگ و حیات، رزق  نمی  خورد یا می  خود  و خوابیدن که معنا ندارد )که به اختیار
شد و در مقابلش اراده و  گوید: انسان باید در مقابل خداوند تسلیم با می  کهحّداد    ط به خداوند است و آقایو و روزی مرب

راضی به قضای الهی باشد نه در خوردن و  ار نداشته باشد یعنی در اموری که مربوط به خداوند است مثل مرگ و حیات اختی
لهی یک امر است و اختیار و سلطنت بر فعل و ترک در افعال،  ا خوابیدن که محل بحث نیست پس تسلیم بودن در مقدرات  

 ۀ کتاب محک این دو امر را با هم خلط کرده است. به یکدیگر ندارد ولی نویسند  امر دیگری است که ربطی
ات کائنات   و فراموشی در امور ضروری:نظارت بر ذر 

 گوید: میحّداد   آقای طهرانی از طرفی درباره آقای
حق    د تر، و افقی وسیعتر و قله ای بالتر قرار داد و بر تمام کائنات و مخلوقات حضرت ندر مقامی ارجم
 2او بر خود و غیر خود از آن مقام منیع شاهد و ناظر است.   نگردمی متعال از آن نظر 

اشته بلکه  د نه تنها بر دیگران اشراف علمی ن حّداد    دهد، آقایمی  اتی که آقای طهرانی در کتاب روح مجردولی در گزارش 
   50تا  48عالمه طهرانی" صفحات بر خودش هم نظارتی نداشته است. مراجعه نمائید به کتاب "سیری در آثار  

 نویسد: می آقای طهرانی 
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  که دارید به طوری که بعضی از ضروریات زندگی فراموش  بنده از ایشان پرسیدم شما با این حال و وضعی 
از دستمی از چپ  رود ومی  شود و حساب و عدد  را  راست  انجام  نمی  دست  را  اعمال  شناسید چگونه 

 1اید؟ ...داده اید؟ چگونه طواف کرده  
 توجیه اول: 

 گوید: می ۀ کتاب محک در جواب نویسند 
ق به عالم بقاء باشد. عالمه معتقدند اگر کسی  متعلحّداد    معلوم نیست که این حاالت آقای

کند که به همه می  این ویژگی را پیدا  دسفر سومش تمام شود و مستقر در عالم بقاء باش 
ر این زمان  د حّداد    کجا فرمودند که آقایذرات کائنات علم کلی داشته باشد ایشان در  

کرارا عالمه  حضرت  بودند؟  برهمی  کامل  این  در  ایشان  متمکن  فرمودند  بقاء  عالم  در  ه 
حّداد    اشند آقایبشود که ایشان گفته  می  نشده بودند وقتی این موارد با یکدیگر متناقض 

 2کرده اند. طّی  در آنجا اسفار اربعه یا حد اقل سه سفر اول را به شکل کامل
 پاسخ: 

ست که قابل چشم پوشی نیست  وشی و نسیان در امور ضروری و بدیهی در نزد عقل و عقالء نقصان و عیبی ا: فرام اوال
 چه قبل از اسفار اربعه باشد و چه وسط و یا بعد از آن باشد. 

بیماری های روحی و روانی    : فراموشی در امور بدیهی و ضروری یا ناشی از بیماری های جسمی است و یا ناشی ازایثان
امر عالمت  اس امور معنوی است. حال با توجه به  برای مربی بودن  حّداد    صالحیت آقایعدم  ت در هر دو صورت این  در 

را پذیرفت آنجا که میگوید: »او بر تمام کائنات و  حّداد  باره آقای رآقای طهرانی داّدعای  توان می  عدم سالمتی ایشان چگونه
 و ناظر است« مخلوقات شاهد 

است ولی هنگامی این سیر و    مراحل و اسفار اربعه در نزد عرفاء برای رسیدن به عرفان و معرفت بیشتر   طّی   : اساس ثالثا
گیریم این مسیر اشتباه است زیرا که با مطلوب  می ه جشود علوم ضروری سالک از بین برود نتی می سلوک در برهه ای موجب 

نها معرفت بیشتری کسب نکرده بلکه همان معارفی را هم  بیشتر است مناقض است او نه تسالک که همان رسیدن به معرفت  
 اده است.که داشته از دست د

 توجیه دوم: 
 کند: می نویسنده کتاب محک توجیه دومی بیان 
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فق فردی،  است  ممکن  تمام  یثانیا:  و  باشد  فقه  تمام  به  عالم  و  اسالم  جهان  اول  درجه  ه 
را در ذهنش   فقهی  به دلیل مصیب فروعات  اما  باشد  اوداشته  به  و  می  تی که  یا غصه  رسد 

زبا به  را  فقهی  مطالب  نتواند  دارد  که  فقهی  غمی  مسائل  به  عالم  فرد  این  یقینا  بیاورد،  ن 
تی است به همین جهت محتمل است خهست اما حضور ذهن در این علوم برای او کار س

آقای وارداتحّداد    که  به دلیل  بالله  بقاء  نتو  در مقام  انستند  توحیدی که در حج داشتند 
د تشخیص  عدم  به  راجع  که  عبارتی  در خصوص  کنند  احضار  را  خود  و  علوم  چپ  ست 

دادند  می دست چپ و راست خود را تشخیص حّداد  راست آمده است ما یقین داریم آقای
فرمایند که نمی  دانستند وضو گرفتن و طواف کردن به چه نحو است هر چند ایشانیم  و

شد یعنی اموری که عالمه طهرانی می  به خود برایم معلومفرمایند خود  می  م نداشته امعل
با نحوۀ معلوم  می  مشخصحّداد    ای آقایکنند برمی  سوال اما نحوۀ معلوم شدن آن  شد، 

برای ما متفاوت علوم  به وسیله    شدن  نه  بوده،  به خود  معلوم شدن خود  این  یعنی  است 
 1سابق. احضار علوم و دانسته های  

 پاسخ: 
آن کار تخصصی    ی با علوم کسبی و نظری صحیح نیست. ممکن است فقیه نسبت به مسائلی که درقیاس علوم ضرور

د گفته شده علم فعلی به همه مسائل  ه آید چنانکه در تعریف مجتنمی  کرده حضور ذهن نداشته باشد و این نقص به حساب
شود حتی اگر  می  نقص و عیب محسوب  دیهی جاهل گردد در نزد عقالءفقهی لزم نیست ولی همین مجتهد اگر به امور ب 

 دانند. می ست چپ و راست دچار جهل شود او را بیمار و نیازمند به معالجه شخص عامی درباره بدیهیات مثل شناخت د
دادند  می دست چپ و راست خود را تشخیصحّداد  »ما یقین داریم آقایده کتاب محک س اما این گفتار نوی

طواف می  و و  گرفتن  وضو  است«   دانستند  نحو  چه  به  است   کردن  طهرانی  آقای  گزارش  به    مخالف  ایشان  زیرا 
کند که می  امی نقلمشناخت چنانکه آقای طهرانی از قول حنمی این امور را فراموش کرده و حّداد   گوید: آقای می ت صراح

 گوید: میحّداد  او درباره آقای 
 2الش خراب است. وش نکن که غالبا گیج است و حبه حرف های این سید هیچ وقت گ

 گوید: می  در جواب آقای طهرانیحّداد  اما اینکه آقای 
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اشکال را حلمی  امور خود به خود برایم معلوم   آن از واضح    ک در یحّداد    کند زیرا در هر حال آقاینمی  شد  ای  برهه 
اگر چه بعد مدتی  تعادل روحی و روانی است حال  ترین معلومات تهی شده است و این نشانۀ عدم سالمت جسمی یا عدم  

عدم ثبات در دانسته ها و نوسان در علوم ضروری است که عقالء    خود به خود معلومات برگشته باشد ولی این امر حکایت از
 کنند. نمی تمادعبه این گونه انسان ها هرگز ا 

 توجیه سوم: 
گاهی آقای  گوید: می  گیرد ومی  ت کمکامور ضروری از آیات و روایا  بهحّداد  نویسنده کتاب محک برای توجیه نا آ

 از طرفی در آیات قرآن کریم آمده است که 
 1ِإّني َمَلٌك ...  و ال َأْعَلُم اْلَغْیَب َو ال َأُقوُل َلُکْماللَّه  ال َأُقوُل َلُکْم ِعْندي َخزاِئُن ُقْل

علم غیب می  تصریحآله  وعلیهاللهصلی  رسول خدا ایشان علوم  ینم  کنند که  دانند و علوم 
 تعارف بشری است .... م

رسول خدا علم  روایات،  برخی  ائمهآله  وعلیهاللهصلی  از طرفی دیگر  نا  السالم  علیهم  و  را 
 کنند .... می  متناهی تصویر

 2کند. می مینه نقلزآنگاه روایاتی در این 

 پاسخ: 
آقای اوال گاهی  ناآ بحث  محل  بدیحّداد    :  و  ضروری  امور  ای  به  آیه  و  غیب  علم  نه  است  پیامبر می  که هی    فرماید: 

 ات ربطی به محل بحث ندارد.دانند. این کلمنمی علم غیب آله وعلیهاللهصلی
 : آیات علم غیب بر دو قسم است: ثانیا

 کندمی نفیآله  وعلیهاللهصلی از پیامبر  برخی از آیات، علم غیب را  -1
 کندمی  بعضی از آیات آن را اثبات -2

از پیامبر   که   میان دو دسته به این است  جمع کند یعنی آن  می  نفیآله  وعلیهاللهصلی  قرآن کریم علم غیب را بالستقالل 
ل و بدون افاضه از ناحیه پروردگار این چنین علمی  العلم غیب ندارد یعنی استقآله  وعلیهاللهصلی  فرماید: پیامبر می  آیاتی که 

آیاتی که  افاضه و تعلیم الهی این چنین علمی دارند این    آله وعلیهاللهصلی  پیامبر   فرماید:می  ندارد و  علم غیب دارد یعنی به 
 نویسد: می ع را عالمه طباطبائی مانند سائر علماء گفته اند ویجم
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ُم   ل  و  : »قوله  أما  و ل  عأ ب    أ  یأ غ    یثبت   تعالی   أنه   ذلك  و  بوحي  تعلیم   غیر  من   به  الستقالل  بالعلم  أرید  فإنما   « الأ
ِبُع   ِإنأ : »ولهبق  اآلیة   ذیل   في  الوحي  تَّ يَّ  ُیوحی  مااّل    أ    یوحیه   ما  بعض  أن   کالمه  من   مواضع  في   بین  قد  و   ،«ِإل 
ِب   عاِلُم : » تعالی کقوله  الغیب،   من لرسله  یأ غ  ال الأ ِهُر   ف  ِبهِ  یلع   ُیظأ یأ داً  غ  ح  ِن اّل    أ  ت ضی  م  ُسول ...   ِمنأ  ارأ  1.2ر 

پیامبرمی  حاصل آنکه آیات  بالستقاللآله  ویهعلاللهصلی  فرماید:  به نمی  علم غیب را  عالم  از جانب خداوند    دانند ولی 
گاهی آقای دیهی ندارد و توجیهی برای  ب به امور ضروری و حّداد  علوم غیبی متصف است این امر هیچ گونه ارتباطی برای ناآ

 شود.نمی آن
 توجیه چهارم: 

 گوید: می نویسنده کتاب محک 
م انسانی که علم کلی و  استفاده  نمی  طلق داشتهلزوما  از آن  زندگی  تمام شئون  تواند در 

ز این مقام ها و درجات معنوی تابع اراده الهی است نسبت به خود مرحوم  کند، استفاده ا
چنین است شاگردان ایشان به کمال ایشان باور داشتند ... این    ب عالمه طهرانی هم مطل

ا با  که  شاگردان  و  ین  هستند  عالمه  کمال  به  الهی قائل  مطلق  علم  به  متصل  را    ایشان 
  امل، آراء علمی و فقهی استاد را از منظر علمی نقد دانستند اما امروز در حفظ احترام کمی
ل به علم الهی باشد اما در تمام مسائل خود به صدانند ممکن است کسی مت می کنند زیرامی

ن در مقام بقاء بالله  مشخص شد که امکان دارد انسا  آن عالم رجوع نکند با این توضیحات
القد با مرتبه روح  س داشته باشد ولی در مرتبه ظاهری، به  تمام علوم را به اعتبار اتصال 

 3نش جهل داشته باشند. واعتبار آن طبقه از وجود خویش به وقایع و امور پیرام 
 پاسخ: 

به    4و مخلوقات شاهد و ناظر باشد« آقای طهرانی »برتمام کائنات  آیا اگر کسی علم کلی و مطلق داشته باشد و به تعبیر  
 مطلق با جهل در امور ضروری کامال متنافی است.  شود؟ علم می  امور ضروری و بدیهی جاهل

مقام ها و   این  از  این گفته که »استفاده  آیا دو  الهی است« مخدوش است زیرا  اراده  تابع  توان گفت  می  رجات معنوی 
اراده   ام خداوند  درباره  عبد صالحش  آیاکرده که  باشد؟  نداشته  گاهی  آ به خداوند می  ور ضروری  را  ناروا  نسبت  این    توان 

 شود. می  و صالحانمؤمنان   متعال داد؟!! آن کسی که همواره فیض و عنایت خاصش شامل حال 
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  نقددانند ولی آراء علمی او را  می  این گفته که »شاگردان آقای طهرانی با اینکه ایشان را متصل به علم مطلق الهی   او ام 
 کنند« پاسخش این است که می

گاهی آقای: محل بحث نااوال  مور ضروری و بدیهی است نه مسائل علمی و نظری به ا حّداد  آ
و استنباطات  ، نظرات علمیش را یا از خداوند اخذ کرده یا اجتهادات  ت: اگر آقای طهرانی متصل به علم الهی اسثانیا
نقد کردباشمی  خودشان دیگر  اول  در صورت  واقع  د.  بیان  و  است  الهی  علم  منبع  از  نیست چون  ایشان صحیح  نظرات  ن 
  ی آن علوم چیز   در صورت دوم قائل شدن به اینکه آقای طهرانی متصل به علم الهی است فائده ای ندارد چون از  است. و

و اقوالش قابل    تمام آراءان نیز مانند سایرین در  ایش  ند سائر علماء اجتهادات شخصی است و لذا اظهار نکرده و نظراتشان مان
گیرند  می ر و نهی های آقای طهرانی به دیگران نیز همه در معرض نقد قرار نقد و اشکال است و در این صورت گفتار ها و ام 

داشتند که چون  می  کردند و دلیلش را چنین بیانمی  ی طهرانی بعضی افراد را مثال از رفتن به حج منعا در حالی که خود آق
گاهم. نفوس مثل تسلط امیرالمومنین علیه السالم است از خیر و شّر نفوس مطلع   تسلط من بر   1وآ

 مقام فناء و بقاء یا مقام خدائی؟!
سخنان آقای طهرانی درباره مقام فناء و بقاء نقل شده است و    52تا    50در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" صفحات  

 گردد.می جتماع نقیضین بازکه قول به فناء در ذات به ا  سپس اشکال شده
 نویسد: نویسندۀ کتاب محک می

ضعیفی بخواهد نیست و نابود شود چه    ء یعنی نیستی و نابودی، اینکه ذاتمعنای لغوی فنا
اه  ... دارد؟  فی  لاشکالی  فناء  را  بنده  مطلق  عبودیت  و  مطلق  عجز  ادراک  الّله    عرفان 

انسامی یعنی  ها گویند  که حجاب  برسد  حاالتی  به  کنار  ن  را  متعال  و خدای  بین خود  ی 
روایات هفتاد هزار ح تعبیر  به  به  بزند که  و  یا کمتر است  بیشتر  نورانی و ظلمانی،  جاب 

مشا کامال  را  خودش  عبودیت  که  برسد  ای  نحو  همرحله  این  به  ما  زندگی  اکثرا  کند  ده 
  تی فرض یم و برای خودمان سهمی از هساست که برای خودمان در این عالم استقالل قائل

انانّیمی مقابل خداوند  عارفکنیم و در  این  نفسانیتی داریم،  و  اشارهان  ت    الهی هستند که 
بای می ال  دکنند  انا  انانیت ها و  ما از بین برود بدترین  اا تمفتن ها در مقابل خدرجل گاین 
  که برای خود در مقابل خداوند تواند به آن مبتال شود این است  می  یک انسانه ای که  بلّی

ذنب« اصل اینکه گویند: »وجودک ذنب الیقاس به استقاللی قائل باشد اهل عرفان میمتعال 
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است    یبینی گناهخودت را نمی  برای خودت وجود استقاللی قائلی و عجز و نیستی مطلق 
 1که هیچ گناهی در عالم با آن قابل مقایسه نیست. 

 پاسخ: 
رود برای خود استقاللی در مقابل  می  حکمی عارف انانّیتش از بین  ارتست از فناء حکمی، در فناء این تقریب و بیان عب

ذاتینمی  قائل  خداوند  فناء  در  شده  مطرح  طهرانی"  عالمه  آثار  در  "سیری  کتاب  در  که  اشکالی  ولی  فناء    شود  نه  است 
ب است  تباین میان خالف و مخلوق هم سازگار  با مبنای  فناء حکمی  تباین هم حکمی!  به  یم ما عبد محض  گوئمی  نابر قول 

از مقام فناء، فناء در  هستیم و هیچ گونه استقاللی نداریم و همۀ شئون ما تحت ار  اده خداست ولی عرفا و صوفیه مرادشان 
 مبنای وحدت شخصی وجود قابل ارائه است آقای طهرانی به این امر تصریح دارد.  اتنها باّدعا    ذات خداست و این

وصول و لقاء و عرفان ذات احدی، یک نحو معانی ای نیست که مستلزم  باید بدانند که مراد از لفظ  همه  
ست  ا و بینونت باشد، مراد از معرفت و مشاهده و لقاء و امثالها، همگی اندکاک و مقام فنای مطلق  دوئیت  

او مستحیل اس او به  افرادی که به  به سبب آنکه خداست فقط که به خود معرفت دارد و معرفت غیر  ت، 
او را نشناخته اند چرا که محدود، غیر محدود را فنای مطلق ن  افرادی که به فنای  شناسد و  نمی  رسیده اند 

و آن وجود حق است جّل    ت مطلق رسیده اند وجودی ندارند تا او را بشناسند، وجود، یک وجود بیش نیس
اسد و الن کما  شن می  بود و اینکه هم خود را  ه شناسد او اول خود را شناختمی  و عال، اوست که خودش را

 کان.
ر از خود است یعنی فنای هر ظهوری در ُمظهر خود،  نهایت سیر هر موجودی، فنای در موجود برتر و بالت

ن کامل که همۀ قوا و استعدادهای خود را به فعلیت رسانیده  او هر معلولی در علت خود، و نهایت سیر انس
احدی اسم له و ل    والّله    ت است و فنای در ذاتاست، فنای در ذات  فنای در ُهو است و فنای در ما ل 

 2باشد. می  رسم له
ای و فنای در هو  ه  لّ ال  گوید مراد از فناء »فناء در ذات احدیت و فنای در ذاتمی  ن عبارت آقای طهرانی به صراحتدر 

دارند یک وجود بیش نیست  فنای مطلق رسیده اند وجودی ن باشد افرادی که به  می  است و فنای در ما ل اسم له و ل رسم له
 شناسد« می اوست که خودش را

 د: نویسمی آقای وکیلی
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محال    جمعی از محققان معاصر معتقدند که چون عالم اسماء و ذات صمد تو پر است اصال فناء در آن
چنی شد که  زبان ساده، روشن  به  فناء  معنای صحیح  و شرح  توضیحات گذشته  با  وارد  است  اشکالی  ن 

انکه بسیاری از  توان فهمید فناء در خود ذات هم ممکن و معنا دار است و چن می  نات گذشتهنیست و از بیا
احدیت اگر  و  ندارد  عقلی  محذور  و  اند  فرموده  بیان  توحیدی  شهود  صاحب  اعتبار    عارفان  و  لحاظ  را 

 1ود. یز همان فناء در ذات خواهد بادراکی از ذات و نه عالمی ما دون ذات بدانیم، فناء در احدیت ن
 نویسد: می آقای طهرانی 

ار و لقاء خداوند متعال تفصیال خواهند رسید و آن دیدار بال  مومنان طالب دیدار خدا اجمال، به شرف دید
است، و برتر از هرچه در وصف آید و بالتر از هر لذت و بهجت و سرور    تر از هر کمال متعین و محدود

و فنای در ذات ل محدود و غیر متناهی حضرت احدیت  در تصور بگنجد و آن اندکاک   حبوری است که
 2تعالی. الّله  ان شاءالّله   ر صفتی یا اسمی، بلکه اندکاک در ذات و فنای مطلق رزقنا است نه تنها اندکاک د

ا است کهشحال  ذاّدعای    کالی که در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" مطرح شده  معقول نیست زیرا  فناء در  ات 
و   امور عدمیعرفاء  را  از طرفی ممکنات  از طرفی دیگرمی  صوفیه  و  ذاتی  گویند  می  دانند  فانی در  –همین ممکن عدمی، 

 اقضین است. نشود که ل یقبل العدم این همان اجتماع متمی -واجب الوجود
 گوید: می  با توجه به مطالب مذکور، سخنان نویسندۀ کتاب محک صحیح نیست آنجا که

معنا  این  به  قوی ن  فناء  موجود  درون  ضعیف  موجود  هیچ    یست،  عرفان  در  اصال  برود 
بر خداوند توانائی عرض اندام ندارد که بخواهد در خداوند متعال برود که  موجودی در برا

؟ قرار نیست فناء سر از رفت  یک موجود ضعیف در یک موجود قوی  نهحاال بگوئیم چگو
اورد، قرار نیست فناء سر از حلول در  نیست فناء سر از اتحاد در بیترکیب در آورد، قرار  

آئیم این دو  می  است که ما دو وجود داشته باشیم، حاالبیاورد، که همه اینها در این فرض  
حو با هم ترکیب شوند، به چه نحو درون هم بروند  نبینیم که به چه  می  وجود را کنار هم

برقرار کن اتحاد  با هم  مصنفین محتبه چه نحو  اشکاالت  تمام  این مبنا است که ند،  بر  رم 
شود و  می  ن کرده اند انسان در فناء، خدافناء را با خدا شدن یکی تلقی کرده اند یعنی گما

جهت همین  مخلوق  اّدعای    گویندمی  به  عجز  با  هیچ  سفناء  که  صورتی  در  نیست  ازگار 
ض ما این نیست که وحدت وجود  کس فناء را به معنای خدا شدن در نظر نگرفته فعال عر

ال است و  صحیح است یا غلط اما باالخره مبنای وحدت وجود، حصر وجود در خداوند متع
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ا  ی داند آمی  عارف اگرچه مخلوقات و کثرت را قبول دارد اما وجود را منحصر در خداوند
مبنا،  این  با  مخلوقی خدا شود؟می  کسی  بگوید  ع   تواند  دوره  از  که  تعبیراتی  و  تمام  لوم 

از   حکایت  داریم  کنار می  اینمعارف  بنده  انانیت  فناء  در  که  خداست  می  کند  فقط  رود، 
 1خدا. 

 : پاسخ
  د، آقای طهرانی ن بنا بر مبنای صوفیه )وحدت شخصی وجود( جز خداوند وجودی نیست و ممکنات همه امور عدمی هست

 گوید: می
این موجوداتمامی محس خود را به  ننده پرده هایی هستند که او  ت و ممکنات بیوسات پوچ و باطل است 

 2پوشاند زیرا او وجود است و وجود هم واحد است. می آنها 
 گوید: می عربیابن 

 3عیان المکانیة علی اصلها من العدم.اّل   والّله  اّل    ما فیه الوجود
ر کتاب "سیری در آثار عالمه  راین اتحاد و حلول که حاکی از دوئیت است بنا بر عقیده صوفیه باطل است و اشکال دببنا

عینیت که مبتنی بر وحدت شخصی  ی و قول به  طهرانی" بر اتحاد و حلول نبود بلکه اشکال بر فناء سالک در ذات حق تعال
 وجود است مطرح شده است.
نمائیم  می  س فناء را به معنای خدا شدن در نظر نگرفته« در اینجا سخنان آقای طهرانی را نقلکاما اینکه گفته شد »هیچ  

 خدائی هست یا نیست؟  وت کنید مقامات و شئونی که ایشان برای انسان فانی شمرده آیا همان مقامآنگاه شما خود قضا
از خود است و بقاء بالحق ... بعد    نویسد:می  مالکیت تمام عالم: ز وجود به این مرتبه برای ما  ا فناء 

الی الخلق، و در این مقام هویت ا الحق  الی  شود که در سلسله  می  و آشکارسیری است من  بدء من اوله 
 هد بود. آخره خودش بوده، پس قاف تا کاف عالم وجود را مالک خوا

عالم:  ذات  فرماندهی  در  فانی  و  مندّک  و  وصفاتند  اسماء  از  فناء  حال  در  آنانکه  اند    »...  گشته 
ف  ... شود  مطرح  سؤال  و  مسئول  و  سائل  که  است  نمانده  باقی  وجودی  ساعت  برایشان  یک  اثر  در  قط 

و مد  ت مستی  مطیع  بنده  دوران روزگار  تمام  که  دید  ذوالجالل، خواهی  ذات  آن  از  تو  هوشی  و  هستند،  و 
 4هستی که فرمانده و فرمانروای عالمیان باشی.« 
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م حق است  م او تکل  یسد: کلمۀ جامعه الهی، انسان کامل لفظی است که تواند حقیقت را  و نمی  :تکل 
نماید وجود ندارد مگر کعلی ما هی علیها   او  اداء  تکّلم  باشد که  بوده  انسان کامل  الهی که  لمه جامعۀ 

 1تکّلم حق است. 

او    ی»انسان پس از آنکه به مقام فناء کلی رسید و فناء در ذات و اسم و فعل برا  الیت مطلقه خدا:و
و به مرتبۀ کمال مطلقۀ    گرددمی  حاصل شد و سفر های چهارگانه خود را به اتمام رسانید ... انسان کامل

احدیتمی  نائل خود   ذات حضرت  و جالل  نما صفات جمال  تمام  آئینۀ  و   ... او  می  شود  گردد ولیت 
با ولیت حضرت حق    گردد پس به همۀ موجودات می  شود یعنی ولی مطلق به ولیت حقۀ الهیه می  کامل 

امور به اذن خدا برای اوست زیرا که لز  او در جمیع  که    مه مقام ولیت مطلقه این است است و تصرف 
 2ولیت مطلقۀ حضرت حق سبحانه و تعالی غیر از این چیزی نیست.

از اسماء حضرت حق برسد    »انسان به مقام   صفات خدا در انسان فانی:تجلی   اسم و صفتی  هر 
  شود مثال اگر مظهر اسم جالل می  گردد و آن اسم و صفت در وجود او متجلیمی  و صفت  م مظهر آن اس
 شود...می باشد جمیل

م اسم عالم و صفت علم  ی به مقام فناء در اسم عالم و صفت علم حق تعالی برسد، مظهر تاّم و تمااگر کس
هو کائن در نزد او    ماکان و ما   گرددمی  و از همه چیز مطلع  گردد یعنی از همه جا و از همه کس، می  حق

مه و همه در نظر او  به آخرت ه  علم به دنیا و علم،  تم به مادیا لیکسان است، علم به مجردات است، و ع
کند ... و اگر کسی  می  موجودات را ادراکحاضر است یعنی او به علم شهودی و حضوری و وجدانی،  

ظهر  جامع جمیع صفات حق است بنابراین ماسم  الّله    نو یا در اسم هو برسد چ  والّله    به مقام فناء در اسم
ر هر امری از امور و علم و دانائی نسبت به  کردن و میراندن و توانائی ب  گردد و زندهمی  هر صفت و اسمی 

 3« اوست  هر حادثه ای از حوادث، برای
 گوید: می  نویسندۀ کتاب محک در ادامه

نیست، فناء حکومت خداوند متعال است    ناصال فناء به معنای ورود در خدا و یا خدا شد 
کند  می  دیریتانانیت انسان است که وی را مدر وجود شخص، تا قبل از فناء، این تعّین و  

شود پس در نگاه اهل عرفان  می اما پس از فناء، خداوند متعال در وجود ولی خویش حاکم

 
 

 86علمی و عینی ص توحید - 1
 83ص 5امام شناسی ج - 2
 82و  81ص 5امام شناسی ج - 3
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عف و عجز است و  ضو مرحوم عالمه طهرانی، نه تنها انسان ضعیف و عاجز است، که عین  
 1متعلق به خداوند متعال است.  عزت  و  همواره قدرت

 پاسخ: 
فناء در ذات، صرفا یک بحث اخالقی نیست که سالک انانیت و خودیتش را  طهرانی روشن شد    سخنان آقای  چنانکه از 

ماند و  نمی  ی از او باقیز شود، چیمی  ر بگذارد بلکه عرفاء قائلند که سالک در عالم خارج و واقع مندّک در ذات خداوندکنا
 کنیم؛ می  اء و صوفیه را نقلگردد. در اینجا نمونه ای از سخنان صریح عرفمی عین خدا

 گوید: می زید بسطامیی با
 2لیس فی جبتی سوی الله 

 3سبحانی ما اعظم شأنی 
 گوید: می حالج

 4مازلت ابدا بالحق حقًا. انا الحق! فاّننی 
 گوید: می  قیصری

ب نفسک  الکشفی  أفال تحجب  البرهان  اعطاک  بالله فقد  الحّق مسّمی  تجعل  و  بالنسان  تجعلها مسّمی  ن 
 5یره باعتبار التعّین و التقّید. ک عینه باعتبار الحقیقة و غانّ 

 گوید: می  استاد مطهری
شود اصال انسان کامل حقیقی، خود خداست و  می  رفاء( انسان کامل در آخر عین خدادر این مکتب )ع

 6رسد. می  شود و به خدا می  شود از خودش فانیمی  انسان کامل ه هر انسانی ک
  فناء و بقاءلوازم و ثمرات مقام 

آثار عالمه طهرانی" صفحه  در کتاب "سیری   نظر عالمه طهرانی مقام    53در  از  آنکه  از  بیان بعد    فناء در ذات خداوند 
فرمایش ایشان این است؛ کسی که به مقام فناء و    ه شود که خالصمی  شود سپس ثمرات این مقام از دیدگاه ایشان مطرحمی
 که عبارتند از؛  گرددمی رسد دارای شئونی می بقاء

 
 

 168محک ص - 1
 203المقدمات من نص النصوص ص - 2
 536وص )قیصری( صشرح فص - 3
 41فصوص الحکم ص - 4
 874شرح فصوص )قیصری( ص - 5
 168ص 23مجموعه آثار ج  - 6
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 عالم  مالکیت تمام -1
 فرماندهی عالم  -2
 تکلمش، تکلم حق است  -3
 تجلی صفات خدا در انسان فانی  -4
 ولیت مطلقۀ خداوند -5

 که این نتائج در واقع همان مقام خدائی و الوهیت است. 
هی است که  شود این مقامات از لوازم ولیت ال می کند و مدعی می  چند روایت را ذکر 271صفحه  کنویسندۀ کتاب مح 

 شده؛  در احادیث هم بیان
 می گوید: 

روای  در  الهی  والیت  به  رسیدن  حتمی  لوازم  از  لوازم،  که  این  نیست  مطلبی  و  ماست  ات 
 اختصاصا در آثار اهل عرفان پیدا شود،

به  ب مربوط  روایات  اول:  بیتمخش  اهل  روایات،  السالم  علیهم  قامات  از  اول  دسته  است، 
 فرمایند: می نکه حضرتداریم ای السالم علیهم ائمه روایاتی است که در مقامات

 بَمْعِرَفِتَنا. ااّل  اْلِعَباِد َعَمالا مَنالّله  اَل َیْقَبُل ياِلَْْسَماُء اْلُحْسَنی الَِّتالّله  َنْحُن َو
 که  مؤمنین لامیرا یا فرمایش 

 . .. َرّبَنا َو اْلَخْلُق َبْعُد َصَناِئُعَنا  َصَناِئُع َنْحُن...
 داریم می عرضهالسالم  علیه امیرالمؤمنین یا در زیارت
 ... اْلَقاِئَمِة ِفیِه ِبالّسَنن یتَعاَلاللَّه  َنْفِس ...السَّاَلُم َعَلی

گاهی روایات  ائمهمی  این  که  اسماء   السالمعلیهم  فرمایند  به  گاهی  الّله    متحقق  و  هستند 
یا رجبیه که    عبارت های بلند جامعه کبیره   حکایت از تدبیر و فرماندهی عالم دارند مانند

 داریم؛ می  در آن جا عرضه
َمِهیُض َو ُیْشَفی التَّْعِویُض َفِبُکْم ُیْجَبُر اْل  َو َعَلْیُکُم  التَّْفِویُض  ْم ِفیَما ِإَلْیُکْم...َأَنا َساِئُلُکْم َو آِمُلُک

 . ..اْلَمِریُض َو َما َتْزَداُد اِلَْْرَحاُم َو َما َتِغیض
ای ائمههمانطور که مشخص است در  السالم  علیهم  ن فراز شفاء مریضی ها و ... مستند به 

 شود. می
 داریم؛می هم تعبیر از این ها فراتر رفته و عرضهگاهی 

ِبَمَع َأْسَأُلَك  ِإّني  َعَلیا...اللَُّهمَّ  اْلَمْأُموُنوَن  َأْمِرَك  ُواَلُة  ِبِه  َیْدُعوَك  َما  َجِمیِع    كَ ِسّر  ِني 
َأِبَأ  اْلُمْسَتْبِشُروَن َو  ِلَعَظَمِتَك  اْلُمْعِلُنوَن  ِلُقْدَرِتَك  اْلَواِصُفوَن  ِمْن  ْمِرَك  ِفیِهْم  َنَطَق  ِبَما  ْسَأُلَك 
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ِلَکِلَماِتَك َمَعاِدَن  َفَجَعْلَتُهْم  َتْعِطی  َمِشیَِّتَك  اَل  الَِّتي  َمَقاَماِتَك  َو  َو آَیاِتَك  ِلَتْوِحیِدَك  َأْرَکاناا  َلَها  َو  َل 
َمَکاٍن   ُکّل  َبْیَنَهاِفي  َو  َبْیَنَك  َفْرَق  اَل  َعَرَفَك  َمْن  ِبَها  َو    االَّ  َیْعِرُفَك  َفْتُقَها  َخْلُقَك  َو  ِعَباُدَك  أنَُّهْم 

 َو ُروَّاٌد فیهم  َعْوُدَها ِإَلْیَك َأْعَضاٌد َو َأْشَهاٌد َو ُمَناٌة َو َأْزَواٌد َو َحَفَظٌة  َرْتُقَها ِبَیِدَك َبْدُؤَها ِمْنَك َو
 1... أْنت االَّ اَل ِإَلَه أن  [ َمَلََْت َسَماَءَك َو َأْرَضَك َحتَّی َظَهَر]َفِبِهْم

ند که  هدمی  کنند و نشانمی  این روایات جدا از این که اصل فرمایش اهل عرفان را ثابت
 منطبق  فرمایشات مرحوم عالمه طهرانی دربارۀ کسی که به مقام والیت رسیده است کامال

تواند نشان دهندۀ مقام شیعیان  می  باب لحوق شیعیان به موالی خود،بر روایات ماست، از  
معصومین کامل   باشد  السالم  علیهم  حضرات  صادقهم  امام  از  که  نقل  السالم  علیه  چنان 
 شده؛ 
قاَل َنَعْم ِمنَّا َأ َما    اللَّه  ْم َیا اْبَن َرُسوِلَفُهَو ِمنَّا َأْهَل اْلَبْیِت ِقیَل َلُه ِمْنُک  تََّقی ِمْنُکْم َو َأْصَلَحا...َمِن  

َفِإنَُّه   ِنيَو َقْوَل ِإْبَراِهیَم َفَمْن َتِبعَ    َمْن َیَتَولَُّهْم ِمْنُکْم َفِإنَُّه ِمْنُهْموَ   -عزَّ َو َجَلاللَّه    َسِمْعَت َقْوَل
 2. ِمّني

 پاسخ: 

ُلُکمأ ُیوحی و آل    رن عدم الوهیت پیامب آ  یک اصل اساسی در آیات و روایات وارد شده و  اوال ٌر ِمثأ ش  ا ب  ن  أ  ما    اوست »ُقلأ ِإنَّ
يّ ...« که ای   فرمایند: میالسالم  علیه ن امری است که عقل و نقل بر آن دللت دارد. امام رضا ِإل 

نأ  م   ...و  م  ع  ن    ز  ق   أ  لأ خ  ا الأ ن  یأ ك   ِإل  یأ ُن ِإل  حأ ن  ق  ف  زأ ا الرِّ ن  یأ ل  ةِ  و  ع  اء  ر  ب  اٌء ک  ُه ِبر  ی   ِمنأ ُم  -ِعیس  ال  ِه السَّ یأ ل  ی.   -ع  ار  ص   3ِمن  النَّ

به کتاب  النوار جلد    مراجعه شود  بحار  احادیث    350تا    328صفحات    25شریف  و معانیه«  التفویض  بیان  »فصل فی 
 ی در این رابطه نقل شده است. دمتعد 

یخ صوفیه ندارد و دلیلی بر ادعاهای اقطاب  ربطی به مشاالسالم  علیهم  یتو اهل بآله  وعلیهاللهصلی  : مقامات پیامبرثانیا
ل  ه وا آله  وعلیهاللهصلی  داند که خداوند مقاماتی به پیامبرمی  شنائی با احادیث داشته باشد شود اگر کسی اندک آنمی  صوفی

 فرمایند: میلسالم ا علیه عنایت کرده که به هیچ کس عطا نفرموده است. امام هادیالسالم  علیهم بیت

اُه  مأ   مأ ... آت  ِت  ما ل  دًا ِمن    ُیؤأ ح  ِمین  أ  عال   1.... الأ

 
 

 548ص 2جر نور الثقلین  تفسی - 1
 273تا  271محک ص - 2
ادن بر عهده ماست پس ما به سوی تو ترجمه: بارخدایا هر کس اعتقاد داشته باشد که آفرینش به ما واگذار شده و روزی د – 343، ص: 25بیروت(، ج  -)ط  بحار األنوار - 3

 نصاری السالم از حضرت عیسی بن مریم علیه از او بیزاریم همانند بیزاری 
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 فرمایند: می  مبر اسالم وارد شده کهروایت از پیا

لِ الّله    ... ِإنَّ  هأ ی أ  ل  ف  ع  ر  شأ لَّ أ  زَّ و  ج  ع    ع  ل  ِمین  ُثمَّ اطَّ ال  ع  اِل الأ ی ِرج  ل  ا ع  ه  ِني ِمنأ ار  ت  اخأ ا ف  ی  نأ ك     الد  ار  ت  اخأ ة  ف  اِنی  ی  الثَّ ل  ع 
ار    ت  اخأ ة  ف  اِلث  ع  الثَّ ل  ِمین  ُثمَّ اطَّ ال  ع  اِل الأ ِمین  ُثم  ِرج  ال  ع  اِل الأ ی ِرج  ل  ِدك  ع  ة  ِمنأ ُولأ ِئمَّ ع   األأ  ل  ة  ف   اطَّ اِبع  ی  الرَّ ل  ة  ع  اِطم  ار  ف  ت  اخأ

ِمین ال  ع  اِء الأ  2...ِنس 

  علیه السالم   مؤمنان   یچ کس با آنان قابل قیاس نیست. امیر یات و ویژگی هائی دارند که هخصوصالسالم  علیهم  اهل بیت 
 فرماید: می

د   ل   مَّ اُس ِبآِل ُمح  ِذهِ   ِمنأ   صلی الله علیه و آله  ُیق  ٌد و  ل     ه  ح  ِة أ  مَّ ُ ییُ األأ وَّ دًا ُهمأ    س  ب  ِه أ  یأ ل  ُتُهمأ ع  م  تأ ِنعأ ر  نأ ج  ِبِهمأ م 
اُس الدِّ  س  ِقینأ  ی  اُد الأ  3.یِن و  ِعم 

کند  نمی  است هیچ مقامی را برای سایرین اثبات م  السالعلیهم  و نتیجه آنکه روایاتی که بیانگر فضائل و مناقب اهل البیت 
کند چه برسد وصول آنان به مقامات اهل البیت علیهم  می را نفیالسالم علیهم ت بلکه روایت مذکور قیاس سایرین به اهل البی

 م. السال

 فرمایند: می  روایت دیگر درالسالم علیه امام رضا 

امُ  م  ِ
ِرهِ  ...اإلأ هأ اِحُد د  انِ  و  ٌل ل  ُید  ُه ِمثأ ٌل و  ل  ل  د  ُه ب  ُد ِمنأ اِلٌم و  ل  ُیوج  اِدُلُه ع  ٌد و  ل  ُیع  ح  ِظیٌر ...  یِه أ   4و  ل  ن 

االّله    لسالم علی نفسخود به آن استناد کردند؛ »ااّدعای    اما روایتی را که برای این روایت را    5لقائمة فیه بالسنن« تعالی 
بدون    عالمه  مرحوم  و  بدون سند  نقل مجلسی  به معصوم  الغروی  می  کند، در صدر روایتمی  اسناد  العتیق  »الکتاب  نویسد 

ال ت مرسل مبتنی کرد؟  « آیا صحیح است که مطلب مهم اعتقادی را بر روایعلیه السالم  ّمال لمیر المؤمنینج زیارة صفوان 
کند چه برسد به  نمی یتی مرسل استوار عی هستید عرفانتان فقاهتی است هیچ فقیهی مسأله ای فرعی فقهی را بر روا شما که مد

 مسأله اعتقادی. 

 
 

 615ص 2یحضره الفقیه جمن ل  - 1
 270، ص: 26بیروت(، ج  -ار األنوار )ط بح  - 2
 47نهج البالغة ص - 3
 201، ص: 1اإلسالمیة(، ج  -الکافي )ط  - 4
 330ص 97بحار ج - 5
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 رسد. نمی  به بحث از دللت آن تهرگاه روایتی حجیت در صدور نداشت نوب

 معنای "نحن اسماء الحسنی" 

ُن و  ...ق  »به روایت:   ایشان ن حأ م  الّله    ال   یاألأ سأ ن  ُحسأ الأ ِتي  اُء  ُل   الَّ ب  قأ م  الّله    ل  ی  اِد ع  ِعب  الأ ا.اّل    اًل ِمن   ِتن  ِرف  عأ اثبات مدعای  ِبم  « برای 
 . خود استناد کرده اند اما این کار صحیحی نیست

بر فالسفه و صوفیه وارد از نقد هائی که  استمی  یکی  این  اصطالحات    شود  بر آیات و که آنها  را    و نظریات خودشان 
تحمیل اسم  می  روایات  از  تعریفی  ابتداء  عرفاء  بحث  در محل  مثال  ارائهکنند،  مبانی خودشان  با  مطابق  دهند  می  و صفت 

آمده   "وصف"  یا  "اسم"  لفظ  آن  در  که  روایتی  اصطالحشاناسپس  بر  حمل  را  ائمه می  ست  مراد  که  حالی  در    کنند 
 فت معنای دیگری است. از اسم و صالسالم  علیهم

لغویین نیز همین معنا را برای اسم ذکر  به معنای عالمت و نشانه است چنانکه برخی از  السالم  علیهم  زد اهل بیتاسم در ن 
 کرده اند.  

مُ الشي  گوید: »اسممی ابن منظور  ماهُ   و ُسُمه و ِسُمه هِء و س  ُتهو س   1« : عالم 

 فرمایند: میالسالم  علیه در روایتی امام رضا

ض   الرِّ ُت  لأ أ  نأ س  ی علیهما السالم ع  ن  ُموس  ِليَّ بأ ِم   ا ع  ن  الّله    ِبسأ عأ ال  م  ِل   یق  وأ اِئلِ   ق  ق  ِم   الأ ِسي  الّله    ِبسأ فأ ی ن  ل  ِسُم ع  يأ أ  أ 
اِت  ًة ِمنأ ِسم  ُت ه لّ ال ِسم  ُقلأ ال  ف  ُة ق  اد  ِعب  لَّ و  ِهي  الأ زَّ و  ج  ُة ف   ع  م  ا السِّ ُه م  ُة. ل  م  ال  ع  ال  الأ  2ق 

مت و نشانه های حسنای الهی هستیم چنانکه  اسماء الحسنی« یعنی ما عال الّله    فرمایند: »نحن ومی  ین در روایتی که بنابرا 
ُم نفرمایمیالسالم علیه مؤمنان  در روایتی دیگر امیر ظ  عأ ٌأ أ  ب  ِه ن  ا ِللَّ ي د: »م  ُر ِمنِّ   -ِمنِّ ب  کأ ٌة أ  ِه آی  ا ِللَّ  3ي« و  م 

آن لفظ بیان کردند    اصطالحی را تفسیر کرده اند و مرادشان را از  فظ و لالسالم  علیهم  ل بیت حاصل آنکه هنگامی که اه
 رسد. نمی نوبت به حمل آن لفظ به معنای دیگر 

 
 

 401، ص: 14سان العرب، ج ل  - 1
 229التوحید )للصدوق(، ص:  - 2
 1، ص: 36بیروت(، ج  -األنوار )ط  بحار - 3
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یست  اسم در احادیث داریم دیگر تفسیر صوفیانه از روایت »نحن السماء الحسنی« صحیح ن  و با این توضیحی که از لفظ
 عرفاء جائز نیست. اصطالحات    برو حمل روایت 

   معنای "الیکم التفویض"

 و اما روایت؛ 
ائِ  ا س  ن  ُکمأ ...أ  یأ ا ِإل  ِویُض   ُلُکمأ و  آِمُلُکمأ ِفیم  فأ ِبکُ   التَّ ِویُض ف  عأ ُکُم التَّ یأ ل  ا  و  ع  ِریُض و  م  م  ی الأ ف  ِهیُض و  ُیشأ م  ُر الأ ب  مأ ُیجأ

اُم  ح  اُد األأ رأ د  زأ ِغیُض ... ت  ا ت   1و  م 

  شما پس به واسطۀ در آن چیزی که به شما واگذار شده و عوض آن بر شماست  وار شمایم و امید من سائل 
 د. یزامی  یابد و رحم ها زیاد و کممی مریض شفا  و  شودمی شکسته جبران  استخوان

ن مطلب  باط از روایات متذکر شویم، ای قبل از جواب به این روایت لزم است نکته ای بسیار مهم در اصول و قواعد استن
 باشد؛ می است که متکلم بر دو گونه  شده اثبات در علم اصول 

 دارند. می  که تمام مقصود خود را در یک مجلس بیان تکّلمیم  -1
صل است، بناء عقالء در قسم  مجالس متعدد و تکیه بر قرائن منف  ان مقصود خود دریبر ب  اوروش و سیرۀ  ی که  متکّلم  -2

است که همان جمله صا  ل او  این  او  هدر بر  از مقصود و مراد جّدی  به  دانند بخالف قسم دمی  از گوینده را کاشف  وم که 
ر او یعنی قرائن منفصله کالم وی  گ نمایند بلکه حتما به بیانات دینمی  ِصرف دیدن یک جمله از گوینده مقصود او را کشف 

از    ی کنند م  مراجعه مایند و بدون هیچ شک و شبهه ای روش  ننمی  و بیانات حکم قطعی صادربه آن قرائن    رجوعو تا قبل 
م از قسم دوم است و قرآن مجید و اهل بیت علیهم السالم مقاصد خود را به تدریج و با  قرآن و روایات اهل بیت علیهم السال

ب د   ه توجه  منفصله و روایات  اند مثال گاهی عاقرائن  بیان نموده  اند و گاهی  یگر  خاص و در موردی مطلق و در  م فرموده 
ظاه مور  عبارت  با  را  برخی  و  متشابه  دیگر  جائی  در  و  محکم  جائی  در  مقید،  دیدی  برخی  و  بیان  ر  اظهر  عبارت  با  را  گر 

نیزفرموده بنابراین ما  به صرف مشاهنمی  اند.  نظر گرفت ه یک  د توانیم  بدون در  قرائن واضحه منفصله حکم قطعی  روایت  ن 
 گوئیم می  ینه و ذوالقرینه است حال با توجه به این مقدمهقر  ما دیِن   ه کالم اینکه دیِن صادر نمائیم و خالص

ه است  د که در آنها  تفویض خلق و رزق نفی ش   دیگر   واضحه و صریحه    روایات   مذکور را باید با توجه به    روایت فقراِت 
 معنا نمود.

 گوید: می یاسر خادم

 
 

 821، ص: 2هجد و سالح المتعبد، ج مصباح المت - 1
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ا  ض  ُت ِللرِّ ُقوُل السالم  علیه  ُقلأ ا ت  ِویِض   ِفي  م  فأ ال    التَّ ق  ِه  الّله    ِإنَّ   ف  ِبیِّ ی ن  ض  ِإل  وَّ ی ف  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب    لله علیه و آله صلی ات 
ال   ق  ر  ِدیِنِه ف  مأ هاُکمأ    أ  ُخُذوُه و  ما ن  ُسوُل ف  ال   ع  ما آتاُکُم الرَّ ال  ُثمَّ ق  ُق ف  زأ ُق و  الرِّ لأ خ  ا الأ مَّ أ  ُهوا ف  ت  انأ ُه ف    ِإنَّ   سالمعلیه النأ

زَّ و  ج  الّله   ُقوُل ع  يأّللاه    لَّ ی  ُقوُل خاِلُق ُکلِّ ش  لأ  الَّ الّله    ء  و  ُهو  ی  ِییُکمأ ه  ُکمأ ُثمَّ ُیِمیُتُکمأ ُثمَّ ُیحأ ق  ز  ُکمأ ُثمَّ ر  ق  ل  ِذي خ 
کائِ  يأِمنأ ُشر  ُل ِمنأ ذِلُکمأ ِمنأ ش  ع  فأ نأ ی  عالیُکمأ م  ُه و  ت  حان  ا یُ   ء  ُسبأ مَّ رُِکون  ع  1. شأ

 

  و اهل بیت آله  وعلیهاللهصلی  مبر ائر روایاتی که خلق و رزق و شئون اختصاصی خداوند را از پیاروایت و س  با توجه به این
و ما تغیض« که ظهور در خلق دارد را این گونه معنا کنیم که خداوند   د کند باید فقراتی مانند »و ما تزدا می  نفیالسالم  علیهم

 فرمایند: می  آنجا که کند، که این معنا در روایت دیگری آمده است می  در رحم ها )فرزند( زیاد و کم به برکت شما
ِنهِ . ا و  ِبُیمأ ی  نأ ِت الد  ِقی  اِئِه ب  ق  ی ُرِزق   ..ِبب  ر  و  ب   الأ اُء ... ت  و  ِبُوُجوِدِه ث  م  ُض و  السَّ  2ِت األأ رأ

 فرمایند: می  یا در روایت دیگر
ا   مَّ أ  ةُ ...و   ِئمَّ ُهمأ ف  السالم  علیهم  األأ  ُلون    ِإنَّ أ  سأ هُ الّله    ی  ُلون  أ  سأ ی  و   ُلُق  خأ ی  ف  ی  ال  ع  امًا    ت  ظ  ِإعأ و   ِتِهمأ  ل  أ  سأ ِلم  ابًا  ِإیج  ُزُق  رأ ی  ف 

ِهم قِّ  3. ِلح 

حریم ربوبی  نفی شده و آن بزرگواران هرگز وارد  السالم  علیهم  شئون اختصاصی خداوند از ائمه   ث خالصه آنکه در احادی
اند و مانند   اندکاک در ذات خدا را نکرداّدعای    عرفا و صوفیهنشده  ه اند و هیچ گاه سخنانی مانند  مالکیت عالم و فناء و 

 و نظائر آن نگفته اند.  4الله«  سوی »لیس فی جبتی
 شود؛ می  ذکور پاسخ به این روایت هم روشنم از توضیحات  

ق   رأ ك   ...ل  ف  ن  یأ ه    ب  ن  یأ اُدك  و  اّل    او  ب  ُهمأ ِعب  نَّ وأ أ  ك  و  ع  ا ِمنأ ُؤه  دأ ِدك  ب  ا ِبی  ُقه  تأ ا و  ر  ُقه  تأ ُقك  ف  لأ ك خ  یأ ا ِإل   5... ُده 

کند و هیچ یک از مقامات و شئون  می  بیان  را السالم  علیهم  این جمالت به وضوح مخلوق بودن و بنده بودِن معصومین
 دهد. نمی تاختصاصی خداوند را به آن بزرگواران نسب

 
 

 7، ص: 17بیروت(، ج  -/ بحار األنوار )ط  202، ص: 2ار الرضا علیه السالم، ج عیون أخب - 1
له امر دین  الله علیه و آ   اوند تبارک و تعالی به پیامبرش صلی فرمائید ؟ حضرت فرمودند همانا خدعرض نمودم در مورد تفویض چه می ترجمه: به حضرت رضا علیه السالم  

ش و روزی دادن را به ایشان رینیامبر برای شما آورد بگیرید )وعمل نمائید( و آنچه ایشان شما را از آن نهی نمود کنار بگذارید و اما امر آفد و فرمود آنچه پخود را واگذار نمو 
فرماید: خدائی که شما را  شد و همان خدا می بامی   همه اشیاءوند آفریننده  فرماید: خدامی م فرمودند: همانا خداوند عز و جل  ذار ننمود سپس حضرت رضا علیه السال واگ

ک منزه است و بالتر  توانند انجام دهند پا ه برای خدا قرار داده اید این کارها را می کند. آیا شریکانی کمیراند و سپس زنده می آفرید سپس شما را روزی داد سپس شما را می 
 رزند. و آنچه شرک می  است خداوند از

 157لمؤمنین علیه السالم، ص: في أسرار أمیر ا مشارق أنوار الیقین - 2
 294الغیبة )للطوسي(/ کتاب الغیبة للحجة، النص، ص:  - 3
 203صوص صاملقدمات من نّص الن - 4
 803، ص: 2مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج  - 5
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 خوانیم: می  امعه کبیرهچنانکه در زیارت ج
ِذین   ِمین  الَّ ر  ُمکأ اِدِه الأ هُ ل ... و  ِعب  ِبُقون  سأ ِل   ی  وأ ق  ُلون  ِبالأ م  عأ ِرِه ی  مأ  1... و  ُهمأ ِبأ 

ن گاه  هیچ  اینکه  مبحاصل  تنهائی  رابه  روایت  یک  نباید  و  شد  غافل  باب،  در  محکمات  و  منفصله  قرائن  از  و  اید  عیار 
 مالک قرار داد. 

نا"معنای    "صنائع رب 

اِئُع  ن  ا ص  ِإنَّ ا و اما روایت:"ف  ا و  النَّ ن  بِّ ا" چند معنا در آن محتمل است؛ ر  ن  اِئُع ل  ن  ُد ص  عأ  ُس ب 

 گوید:  می تأدیب آمده، زبیدی  صنیع در کالم عرب به معنای تربیت و -1

ِنیِعي ِتيهو ص  ِنیع  ي، و ص  ُته ، أ  عأ ن  ط  ُته اصأ جأ رَّ ُته و خ  یأ بَّ ُته  و ر  بأ دَّ  2.و أ 

 گویند: می بعضی از اهل لغت 

 3ترّبی بمرأی منی یقال: صنع فالن جاریته: اذا رّباه.لتصنع علی عینی معناه: ول

 گوید: می ان نیز آمده است، ابن اثیر س صنیع در کالم عرب به معنای عطیه و اح -2
من منزلة التقریب  الّله    اعطاهاصطنعک لنفسه، هذا تمثیل لما  الذی  الّله    حدیث آدم قال لموسی: انت کلیم

 4عة و هی العطیة و الکرامة و الحسان.و التکریم و الصطناع: افتعال من الصنی

ق و آفرینش:  -3 ل   صنع به معنای خ 
اجمال  ابتداًء روایت  ا در روایت محتمل است و اذا جاء الحتمال بطل الستدلل. و لذا  ن در نظر بدوی هر سه مع

اساس   این  بر  بیتاستدارد و  اهل  مردم مصنوع  اینکه  برای  به روایت    بلکه ح نیست  باشند صحی السالم  علیهم  دلل 
با سوم  صریح  معنای  و  فراوان  روایات  و  السالم    ،آیات  علیهم  ائمه  خالقیت  نفی  خداوند   وکه  خالقیت    اثبات 

با می یعنی  و لذا   نماید  دارد  تنافی  معنای سوماصال    ادله توحید در خالقیت  بر  دارد پس روایت    حمل روایت  مانع 
 باشد.نمی  است  علیهم السالم القیت ائمهمذکور قابل استدلل برای مدعای صوفیان که همان خ

 
 

 610، ص: 2ل یحضره الفقیه، ج  من - 1
 285، ص: 11جواهر القاموس، ج  تاج العروس من - 2
 284ص 6کلمات القرآن الکریم جالتحقیق فی  - 3
 56ص 3النهایة ج - 4
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که کتاب محک برای مدعای صوفیان اقامه نمود از جهت    لزم به ذکر است، همانطور که مشاهده کردید روایاتی
قا و  است  مخدوش  دللت  یا  کسند  فرض  بر  حال  نیست  استدلل  کنیم  بل  نظر  صرف  مهم  اشکال  این  از  ما  ه 

اهل  گوئیم: نهایت مطلبی که می توا می ن گفت این است که روایات مذکور دللت بر فضائل و مقامات پیامبر و 
منزلتی برای  ی کند و هیچ ربطی به اقطاب و مشایخ صوفیه ندارد و به وسیله این روایات مقام و معلیهم السالم  البیت

 ردد. آنان اثبات نمی گ
ا اهل البیت"    معنای "من 

سائ  اینکه  اثبات  برای  همنویسندۀ کتاب محک  علیهم  می  رین  بیت  اهل  مقامات  به  ذکر   السالم توانند  را  روایتی    برسند 
 د: ن فرمایمی  کند کهمی

 1. َفِإنَُّه ِمّني ْن َتِبَعِنيَو َقْوَل ِإْبَراِهیَم َفَم َفُهَو ِمنَّا َأْهَل اْلَبْیِت ... ...َمِن اتََّقی ِمْنُکْم َو َأْصَلَح

کند بر اینکه هر کس تقوا پیشه کند و عمل صالح انجام دهد به تمام  نمی  دللت  ولی پاسخ این است که روایت مذکور
 شود. می  نائلالسالم علیهم ت مقامات اهل بی

 جمیع امور تا روز قیامت است.علم به السالم علیهم اهل بیت علیه وآله و  الّله    مثال یکی از مقامات پیامبر صلی
 فرمایند: میالسالم  علیه امام صادق

ِبيِّ...   م  النَّ ُم ِعلأ ل  ِدِه ِإنِّي أل  عأ ِسي ِبی  فأ ِذي ن  ن     و  آله  وعلیهاللهصلی  و  الَّ یأ ِني و  ب  یأ ا ب  اِئٌن ِفیم  ا ُهو  ک  ان  و  م  ا ک  م  م  ِعلأ
اِم السَّ  ِة. ِقی   2اع 

 رسد؟! می  صالح انجام دهد به این چنین علمی عمل س تقوا داشته باشد و توان گفت هر ک می  آیا
مت از هر رجس و  صتوان به عمی  وا و عمل صالحعصمت کبری است آیا با تقالسالم  علیهم  ا یکی از مقامات اهل بیتی

 و سهو و نسیان نائل شد؟! خطاء  پلیدی و 
گروه ماست  هر کس تقوا و عمل صالح داشته باشد از حزب و   ابراین مراد روایت این است کهمسّلما جواب منفی است بن

 شود. می  مقام و منصب ما  نه اینکه واجد 
 گوید: می ابن عباس 

 
 

 273تا  271محک ص - 1
 127، ص: 1ی الّله علیهم، ج بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صل - 2
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ُسوُل  ر  ُقل   ث  ا  مَّ یالّله    ل  لَّ ل  الّله    ص  ع  ع  م  آِلِه ج  و   ِه  ِلم    ُکل    یأ ت  ا   ُمحأ ِلِب و   ُمطَّ الأ ِد  بأ ع  ِني  ب  ق  ِمنأ  ع  دأ  ق  ِبي   ة  و  ص 
أ  ر  ،  مأ ل 

ُرُهمأ  یأ ُهمأ غ  ع  ُخلأ م  دأ مأ ی  ل  ِمیعًا ف  ُهمأ ج  ع  م  ج  ة   اّل  ف  م  ل  ِبي س  ِن أ  ر  بأ ، و  ُعم  ة  ِفیَّ اِن ص  ک  ُه ِلم  ل  خ  دأ ا أ  م  ِإنَّ ُر ف  یأ ب  ِن    الز  ة  بأ ام  و  ُأس 
ا  ة  ِمنَّ ث  ال  ِء الثَّ ُؤل  : »ِإنَّ ه  ال  . ُثمَّ ق  د  یأ ِت.  ز  یأ ب  ل  الأ هأ  1أ 

پیامبرهنگامی ک بالغآله  وعلیهاللهصلی  ه حال  بیماری( سنگین شد همه  المطلب و  )به جهت  از فرزندان عبد  ین، عاقلین 
ب فقط زبیر و عمر بن ابی سلمه و اسامة بن زید حضور داشتند و  لزنان و اطفال را جمع کردند و از غیر فرزندان عبد المط

 فرمودند: این سه نفر از ما اهل بیت هستند.آله وعلیهاللهصلی عمه پیامبر( حاضر بود پیامبر زبیر بخاطر صفیه )
ای پیامبر در  مراد  است که  دارای  آله  وعلیهاللهصلی  ن ماجرا خیلی روشن  این سه نفر  نیست که  بیت  ماین  اهل  قامات ما 

 یت هستند. هستند بلکه مقصود این است که آن سه نفر جزو گروه و حزب اهل ب
ی" "فمن تبعنی فان  در روایت مورد بحث، شاهد بر گفتار ماست،  السالم  علیه  و سخن حضرت ابراهیم  قطعا مراد    ه من 

شود بلکه منظور این است که هر کس از  یم  این نیست که هر کس از من پیروی کند دارای مقام نبوت و رسالت و امامت 
 است.  من پیروی نماید در خط من است و از امت من 

  معنای "نجاح اسمائک"

 گوید: می  ویسندۀ کتاب محک در ادامهن
ک داریم  بابی  معانی،  این  بر  متعال  عالوه  خداوند  از  ما  اند خود  آموخته  ما  به  ه حضرات 

یم که خداوند ما را به آن مقام برساند و البته  هرسیدن به اسماء الهی را طلب کنیم و بخوا
ائمه اند مثال  به ما طلب کردن امر محال را آالسالم  علیهم  مشخص است که  موزش نداده 

 داریم؛ می در مناجات شعبانیه عرضه
 ُقْدِسك ...  َمَحّل َو َأْسماِئكَ  َنجاِح َرْوِح ِفي َهّمي اْجَعلْ  ... َو

هّم کند  تقاضا  انسان  باشد  تاینکه  الهی  اسماء  نجاح  روح  به  رسیدن  در  دنیا  عالم  در  ش 
رسیدن  که  است  این  است.  معنایش  شدنی  درجه  این  خالق،  دّقت    به  که  باشید  داشته 

 2. مصور، رّب، ولّی و ... تماما از اسماء الهی اند
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 پاسخ: 
  رداشت صوفیانه از روایت بکنند و سپس  می  چنانکه قبال گفتیم صوفیان کلمه "اسمائک" را بر اصطالح خودشان حمل 

بیتمی اهل  اصطالح  در  اسم  لفظالسالم  علیهم  نمایند.  محاورهآن  در  خداوند  از  که  است  مسّمی  می  تعبیر  ی  از  و  شود 
 کند. می حکایت

ِبیر ... عن المام الرضا علیه السالم عأ اُؤُه ت  م  سأ أ   1: ... ف 

 فرمایند: می  یا در جای دیگر
اءُ  م  ا األأ سأ مَّ ِهي  ...و  أ  ی ف  مَّ ُمس  ی الأ ل  ا ع  ُتن  ل  ل   2... د 

 شود ؛ می مستجاب است و داخل در بهشت ی اسماء الهی را بداند دعایش حال در روایت وارد شده که هر کس
ِلي  نأ ع  ا السالم  علیه  ...ع  ُسوُل ق  ال  ر  ُعون  آله  وعلیهاللهصلی  الّله  ل  ق  ٌة و  ِتسأ ع  لَّ ِتسأ زَّ و  ج  ِه ع  ا  ِللَّ ع  نأ د  مًا م  الّله    اسأ
اب   ج  ت  ا اسأ هُ   ِبه  نأ   ل  ل    و  م  خ  ا د  اه  ص  حأ ة ...   أ  نَّ ج   3الأ

 دیگر: و در روایت 
اِلب   ِبي ط  ِن أ  ِليِّ بأ ُسو السالم  علیه  ... ع  ال  ر  ال  ق  ِعین  آله  وعلیهاللهصلی  الّله  ُل ق  ًة و  ِتسأ ع  ی ِتسأ ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ِه ت    ِإنَّ ِللَّ

ِمائ ةً  مًا  ِهي اّل    اسأ و   ة   نَّ ج  الأ ل   خ  د  ا  اه  ص  حأ أ  نأ  م  اِحدًا  األأ  ه  اللّ   و  اِحُد  و  الأ ُه  ل  ِ
ِمیُع  اإلأ السَّ اآلأِخُر  ُل  األأ وَّ ُد  م  الصَّ ُد  ح 

ِصیر... ب   4الأ

جعل همّتی  ا   و"شودمی  ه به این توضیحات معنای جمله ای که در مناجات شعبانیه مورد استدلل قرار گرفت روشنبا توج
هایت قرار بده  اسم در سرور رستگاری    عنی همت مرااسمهایت قرار بده. ی  6نجاح   5تم را در روحفی روح نجاح اسمائک" همّ 

ا  الهی موجب  اسماء  به  معرفت  مناجات  می  ستجابت دعا و دخول در بهشتزیرا چنانکه حدیث فرمود  این که در  نه  شود 
 خواهید که خالق و مصور و رّب شوید!!! بشعبانیه به ما یاد دهند که از خدا 

ای شوم که بیشتر معرفت به اسماء تو پیدا کنم  مهایت قرار بده یعنی به گونه  به بیان دیگر همت مرا در سرور رستگاری اس
م  هاین وسیله به رستگاریی که موجب شادمانی است برسم نه آنکه اسماء تو را من داشته باشم و من  و متوجه آنها باشم و به  
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از بر مدعای مذکور  ای  قرینه  و  بیانی  ... گردم، زیرا هیچ گونه  و  اسمائک در عبارت مش  خالق و مصّور  اهده  روح نجاح 
 شود.نمی

  حدیث قرب نوافل

 گوید: می نویسنده کتاب محک 
روائی فرمایشات مرحوم عالمهبخش سومی ک به عنوان پشتوانۀ  استناد  می  ه  به آن  توان 

 است ...  نمود حدیث قرب نوافل
َیَتَقرَُّب َما  ِبَشْي  ِإَلَي  َو  ِعَباِدي  ِمْن  َأَحبَّ  َعْبٌد  َعٍء  اْفَتَرْضُت  ِممَّا  ِإَليَّ ِإَليَّ  َلَیَتَقرَُّب  ِإنَُّه  َو  َلْیِه 

ِذي ُیْبِصُر ِبِه َو ِلَساَنُه  بَُّه َفِإَذا َأْحَبْبُتُه ُکْنُت ِإذاا َسْمَعُه الَِّذي َیْسَمُع ِبِه َو َبَصَرُه الَِّبالنَّاِفَلِة َحتَّی ُأِح
 1...   الَِّذي َیْنِطُق ِبه

 پاسخ: 
ت تباین در  بر مالحظه روایات با توجه به قرائن منفصله واضحه همانند روایا  د مبنااصل مسّلمی که سابقا بیان شه  با توجه ب
 گوئیم؛ میمورد بحث،  

 نویسد: می ذیل آن  در  قدس سّره این روایت از متشابهات است مرحوم عالمه مجلسی 
المالحدة بظوا  بعض  كتمّس  الحلولیة و  التحادیة و  العبارات و أعرضوا عن  الصوفیة و  بواطن هذه  هر تلك 

أضلّ الستعارات فضلّ  و  أن عقل جمیوا  العقول  وا، مع  أرباب  اتحادع  باستحالة  کثیرة  شي  یحکم  أشیاء  مع  ء 
 2. متباینة الحقائق مختلفة اآلثار

 : فرماید می  و  نموده یابیز کند و معنای ششم را دقیق تر و لطیف تر ار می  تمل برای روایت ذکرحسپس شش معنای م 
مسام  شهواته  من  تخلیا  لمّ   العارف  أن و  و روحه  عقله  علی  الحق  محبة  تجلی  و  إرادته  و    عهو  و مشاعره 
تصرفا في عقله و قلبه و  مم و رضي بکل ما قضی ربه علیه یصیر الرب سبحانه  ض جمیع أموره إلیه و سلّ فّو 

و یدبّ  األشیقواه،  فیرید  یرضاه،  أموره علی ما یحبه و  بمشیة موله کما قال سبحانر  ه مخاطبا لهم:" و  ما  اء 
هُ اّل    ت شاُؤن   اللَّ شاء   ی  نأ  و  " کما ورد  3أ  األسرار  الحکم و  األخبار عن معادن  اآلیة في غوامض  تأویل هذه  في 

 4األئمة األخیار. 
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شود  می  رضا ذکور معکه معانی مختلفی در آن محتمل است قابل استدلل نیست خصوصا اخذ به ظاهر روایت م   روایتی
مخالف با سنت قطعیه    روایتاز نظر فنی  نماید و  می  بر تباین ذاتی و صفتی بین خالق و مخلوق   تمتواتری که دللبا روایات  

 حجت نخواهد بود. 
  ثمره وحدت شخصی وجود

 گوید: می حک م نویسنده کتاب 
د، مستلزم خدائی و  کنن می  آیا کماالتی که اهل عرفان برای انسان کامل و ولی الهی مطرح

اهل  الوهیت است اولیات فرمایشات  با  اینجا هم هر کس  باشد   یا خیر؟ در    عرفان آشنا 
خدائیمی همواره  خدا  عرفان،  منطق  در  که  صحبت  می  داند  تمام  بندگی.  بنده،  و  کند 

در منطق عرفان، مخلوقات هیچ بهره و حّظی از وجود    ،از نیستی و فناء است  عارفان الهی
صرف در عالم و واسطۀ  زمانی تمقام الوهیت برسند!  چه رسد به اینکه بخواهند به    ندارند،

شود که ما این کماالت را به نحو استقاللی برای می  و الوهیت تلّقیفیض شدن و ... خدائی  
ا بگیریم  نظر  بدانیم  م مخلوقات در  خداوند متعال  را منحصر در  عالم هر کمالی  اگر در  ا 

الوهیت  مان کنیم ممکن است کسی شریک ادیگر معنا ندارد که گ لباری شده و به مقام 
بینها رساند ما در  می  دک وخلقک« همین معنای عالی رااّنهم عباااّل    برسد »الفرق بینک و 

و بکم یختم و  الّله    کنیم »بکم فتحمی  ضرعالسالم  علیهم  زیارت جامعه کبیره خدمت ائمه
ان   السماء  بکم یمسک  و  الغیث  ینّزل  االرضبکم  بااّل    تقع علی  و  و  باذنه  الهّم  ینّفس  کم 

هیم و بدون اینکه قائل به الوهیت  دمی  یکشف الضّر« و تمام این امور را به حضرات نسبت 
کماالت   بودن  استقاللی  درک  در  مساله  کلید  باشیم  شده  آنهاست.  ی امام  بودن  مرآتی  ا 

در   منحصر  را  کماالت  چون  که  است  عرفان  دستگاه  این  متعالاتفاقا  داند  می  خداوند 
 1گیرد. می را منحصر در ذات مقدس او در نظرالوهیت 

 پاسخ: 
ی  ّظ گوید: »در منطق عرفان، مخلوقات هیچ بهره و حمی بخوانید، از طرفی دّقت  گر سخنان فوق را با خوانندۀ عزیز بار دی

قات هیچ  کند و بنده، بندگی« اگر مخلو می  نطق عرفان، خدا همواره خدائی مگوید: »در  می از وجود ندارند« از طرف دیگر 
 هد بندگی کند.بهره و حّظی از وجود ندارند دیگر بنده ای موجود نیست تا بخوا 

 برای عرض اندام غیر نگذاشته است.  و جائی واحد شخصی است و همه جا را ُپر کرده ،گاه عرفاء و صوفیه، وجودد از دی
 وید:  گمی  آقا محمد رضا قمشه ای در بیان نظر عرفاء
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ال الواحدة  علی  یطلق  نهایقد  في  العرفانی  الشهود  بحسب  هذا  بالذات و  الواجب  في  المنحصرة  ة  شخصیة 
مع واحدا  لیکون  وجود  للمکنات  لیبقی  حینئذ  و  الکاملین  لالولیاء  یحصل  الذی  المذکور  وجود    السفر 

اجب بالذات، و الوجودات  هو و الوجود واحد شخصی و هو الو اّل    الواجب کثیرا بل ل وجود و ل موجود
حتی اذا جاءه لم یجده    انیة لمعات نوره و اشراقات ظهوره بل هی کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماءالمک

 1عنده. الّله  شیئا و وجد
 گوید: می چنانکه آقای طهرانی 

که  را  احساس یم  آنچه  یا  عقل می  بینیم  و  اندیشه  به  یا  »وجو می  کنیم  و  ندارد  وجودی  ابدا  و  آوریم  د 
 نه و بس، و ما عدم هستیم و وجود ما غیر از وجود او نیست.موجود« فقط حق است جّل شأ

 م و هستی ها نما ما عدم هائی 
 تو وجود مطلق و هستی ما 

 2هو. اّل   که همه اوست و نیست جز او وحده ل اله

 رسد. می ا این دیدگاه هرگاه شحص به مقام اطالق برسد و از تقیید خارج شود به مقام خدائی ب
 گوید: می  قیصری

افال   بالله فقد  الحّق مسّمی  تجعل  و  بالنسان  تجعلها مسّمی  بان  نفسک  الکشفی  یحجب  البرهان  عطاک 
 3اّنک عینه باعتبار الحقیقة و غیره باعتبار التعّین و التقّید. 

ت  باشد و اثنینیت و دوئی  ه عرفاء در دار وجود کسی جز خدا موجود نیست تا وجودش استقاللی یا وجودش بالغیرااز نگ
 اری است نه حقیقی!!اعتب

 گوید: می  ابو العالء عفیفی در بیان نظر ابن عربی
حقیقة واحدة اذا    اّل   ره علی اّنه اثنینیة اعتباریة فلیس في الوجود في نظره یکل ما یشعر بالثنینیة یجب تفس 

اذا نظرنا   الیها من جهة سمیناها حقا و فاعال و خالقا و  و  الیها من جهة اخری سمیناها خلنظرنا  قابال  قا و 
 4مخلوقا.
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داند نه اینکه تنها کمالت را منحصر در خداوند بداند  می  خداوند   حاصل آنکه عرفان وجود و موجود را منحصر در ذات
است که   انسان کامل کسی  اطالق که هماا و  مقام  به  عبور کند و  تقّید و کثرت  از  و  را شهود کند  ایده عرفاء  مقام  ین  ن 

 خدائی است برسد. 
کت آثار عالمه طهرانی" صفحات  در  در  "سیری  درب  54و    53اب  آقای طهرانی  مقام  سخنان  به  کامل  انسان  اره رسیدن 

 م خدائی سخنان ایشان گذشت.اه در بحث مقام فناء و بقاء یا مقو چنانک  خدائی ذکر شده است!
 گوید: می  استاد مطهری

آخ در  کامل  انسان  مکتب  این  خدا در  عین  انسان  می  ر  اصال  هر  شود  و  خداست  خود  حقیقی،  کامل 
 1رسد. می  به خدا  شود ومی  شود از خود فانیمی انسانی کامل 

است   متعال و مخلوق حقیقی و واقعی  تفاوت میان خالق  و روایات  است که  ناما در آیات  اعتباری و لذا عقال محال  ه 
 ونه وارد شده؛ مخلوق، به مقام الوهیت برسد در روایات این گ

اُت عن الرضا علیه  آی  ُر الّله  السالم.... ف  یأ  2...الّله   غ 

 روایت دیگر: 
اِق ؤمنین  امیرالم  عن ِتر  اِنعِ   علیه السالم.... و  ِلفأ ادِّ ِمن    ِمن    الصَّ ح  ُنوِع و  الأ صأ م  ُبوب   الأ رأ م  بِّ ِمن  الأ ُدوِد و  الرَّ حأ م    الأ
 ...3 

 روایت دیگر: در السالم علیه و امام رضا 
ُههُ  ِریٌق  ... و  ُکنأ فأ هُ  ت  ن  یأ ِقِه ...  ب  لأ ن  خ  یأ  4و  ب 

السالم  علیهم  و اهل بیتآله  وعلیهاللهصلی  عنای همۀ احادیثی که دللت بر فضائل و مقامات پیامبرتوان ممی  از همین جا
اسمی مناصب فراوانی عنایت کرده  بزرگواران  به آن  بندگی و مخلکند را فهمید یعنی خدا  از  وقیت خارج  ت ولی هیچ گاه 

 مات رفیع بوده اند.نشدند یعنی با تحفظ بر عبودیت و بندگی خداوند دارای آن مقا 
بیت اهل  برای  با ذکر آن همه مناقب و فضائل  المکرمین لیسبقونه  می  مالسالعلیهم  در زیارت جامعه  فرماید: »وعباده 

 5بالقول و هم بأمره یعملون« 
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 گردد.می  شود که در آخر عین خدا می بر اساس وحدت شخصی وجود ارائه  غیر از آن انسان کاملی است که این مطلب 
   یقت والیت از نظر آقای طهرانیحق

 :کندمی  آقای طهرانی درباره حقیقت ولیت این گونه اظهار نظر
ندارد   معنا  تقّید  و  تعّین  ندارد  راه  افتراق  و  تمّیز  نیست  تعدد  عالم ولیت  فقط  در  و  فقط  آنجا ولیت  در 

الحق« در این صورت وجود رسول  ال اص به ذات خدا دارد »هنالک  اختص لله    اکرم و ائمه طاهرین ولیة 
ی و هویتی آنهاست بلکه به واسطه  تکه مبداء اثر اند نه با جهات تعّین افتراق و حدود و ماهیالسالم  علیهم

معنا  بهفناء    عبودیت و  یاصل تحقق  آن  از  که  تعبیر  است  ... در  می  ولیت  به مقام  گردد  آنجا هر کس 
گردد  می  تعار و انّیت مجازی و عاریت او مضمحلفنای مطلق برسد و در حرم خدا فانی گردد و وجود مس

اختصاصی   این ولیت است و    ندارد در هر زمان و مکانی افرادی السالم  علیهم  ه ائمهبطبعا و قهرا دارای 
ممی بدین  را  باید  توانند خود  اول  منتهی  برسانند  وقام  باشد  امام معصوم  از  پیروی  و  متابعت  اّل    بواسطه 

تا ابد باقی است زیرا  السالم  علیهم  ا عنوان امامت و پیشوائی برای این ذوات معصومیننخواهد رسید و ثانی
ت و این معنا منافات  خداوند پیشوا و رهبر نموده و لواء ارشاد را با مجاهدات عالیه بدیشان سپرده اس ار آنان  

فقد عرف ربه« درباره  »من عرف نفسه    یآنکه کسی دیگر بتواند به مقام معرفت خدا برسد و معنا  ندارد با
اضمحالل خویشتن وارد شود در آ فناء و  با  پذیرد، و در حرم خدا  تحقق  او    ن وی  نه  صورت آنجا دیگر 

ه ولی دیگری  نه علی و نه سائر امامان و ن  ی نه عنوان محمد است وبهست و نه غیر او، در حرم ذات ربو
آنجا   است  بوده  عرفان  از  درجه  اعلی  دارای  عناوین  مانند سلمان که  بدین  است  حقیقت ولیت واحده 

نام محمد و علی و حسن و حسین قائم  خاصه و شکل های متعینه، و  اسماء  السالم  علیهم  تا حضرت  و 
ولیت دارای معنای واحد    یت است و بس ، و حقیقت و کنهممیزه ایشان ما دون آن مقام است در آنجا ول 

 1است. لصرافه با
 نویسد: می  عبارت آقای طهرانی نویسنده کتاب محک در ذیل این 

 این فرمایش حاوی سه نکته اساسی است 
السالم  علیهم امر انحصاری ائمهالّله  ند به خداوند متعال برسند و لقاءنتوامی اوال: تمام افراد

آن کریم و روایات و ادعیه است و تردید در  ن مطلب بدون شک از مسّلمات قرنیست ای
 با قرآن و روایات داشته باشد چندان موّجه نیست ....  آن برای کسی که آشنائی اندک
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   پاسخ:
مشکلی که    کنند می  و لقاء الرّب« به کار رفته است به معنای رسیدن به خداوند تفسیر الّله    ءصوفیه آیاتی را که در آن »لقا

و محدود و دارای کم و  است، زمانی و مکانی    یرسد این است که رسیدن بشری که متجزی، مقدارمی  در این معنا به نظر
است معقول  نا  ندارد  راه  او  در  اوصاف  این  که  به خدائی  است  امکانی  ل  کیف  و  است  متناقضین  اجتماع  ذا مفسران  چون 

 وز قیامت تفسیر کرده اند. را به بعث و ر الّله   لقاءالم  السعلیهم معصوم حقیقی قرآن یعنی امامان 
ا ق  امیرالمؤمنین    عن مَّ أ  ُلهُ علیه السالم...ف  ِهمأ کاِفُرون    وأ بِّ لأ ُهمأ ِبِلقاِء ر  ِني  ب  عأ ث    ی  عأ ب  اهُ   الأ مَّ س  ُه  ع  الّله    ف  اء  لَّ ِلق  زَّ و  ج 

ِمِنین   ُمؤأ ُر الأ ِلك  ِذکأ ذ  ُظن    -و  ک  ِذین  ی  بِّ الَّ ُهمأ ُمالُقوا ر  نَّ أ  ُرون  و     ِهمأ ون   ش  ُثون  و  ُیحأ ع  ُهمأ ُیبأ نَّ أ  ِني ُیوِقُنون   عأ ُبون  و   ی  اس  ُیح 
ِقیُن خ   ی  الأ ا  اُهن  ن  ه  الظَّ اِب ف  ِعق  الأ اِب و   و  ن  ِبالثَّ وأ ز  ُلهُ ُیجأ وأ ِلك  ق  ذ  ًة و  ک  م    -اصَّ عأ ی  لأ ِه ف  بِّ ُجوا ِلقاء  ر  رأ نأ کان  ی  م  اًل  ف  م  لأ ع 

لُ  وأ ُجوا ِلقاء    هُ صاِلحًا و  ق  رأ نأ کان  ی  ل  الّله    م  ج  ِإنَّ أ  د  ی    آل ت  الّله    ف  عأ ِإنَّ و  ُعوٌث ف  بأ ُه م  نَّ ِمُن ِبأ  ان  ُیؤأ نأ ک  ِني م  آل ت   الّله    عأ
ا  و  الثَّ ُه ِب ِمن   اُء  ق  اللِّ و   ِة  ی  ؤأ ِبالر  س   یأ ل  ا  اُهن  ه  اُء  ق  اللِّ ف  اِب  ِعق  الأ و   ِمی  مأ ج  ه  افأ ف  ُث  عأ ب  الأ اِب و   ِکت  ِفي  ا  م  اِئِه  الّله    ع   ِلق  ِمنأ 

ِلك   ِبذ  ِني  عأ ی  ُه  ِإنَّ ُلهُ   ف  وأ ق  ِلك   ذ  ث  و  ک  عأ ب  المٌ   -الأ س  ُه  ن  وأ ق  لأ ی  م   وأ ی  ُتُهمأ  ِحیَّ نَّ   ت  أ  ِني  عأ م   ی  وأ ی  ُقُلوِبِهمأ  نأ  اُن ع  یم  ِ
اإلأ ُزوُل  ی  ل   ُه 

ُثون ع   1...  ُیبأ

 گوید: می ه کتاب محک نویسند 
 آید این است؛ می  ی که از سخنان آقای طهرانی به دستنکته دوم

ن اولیاء الهی، اتحاد بر قرار است بر این مطلب شواهد روائی و عقلی و  در عالم والیت میا
بسیاری داریم ک بیان شده    ه شهودی  را حضرت عالمه در متن  روایات آن  از  نمونه  یک 

 2ذکر فرموده اند. 

 پاسخ: 
الهی وحدت  ت بر اساس نظریه وحدت شخصی وجود است ولذا بنابراین مبنا میان اولیاء  سخن آقای طهرانی در باب ولی

وحدت وجودیان هیچ گونه دوئیتی    است نه اتحاد چون اتحاد فرع بر دوئیت است و اتحاد در نظر صوفیه شرک است در نگاه
 اند.در دار وجود نیست و تمام کثرات مجازی و اعتباری  

به صراح  و چنانکه قبال گذشت وحدت ابن عربی و مال صدرا  ت  شخصی وجود مخالف عقل است و همان طور که 
 گفته اند تنها مستند آن کشف و شهودی است که حجت نیست.
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عرف نفسه  عرف  روایت »من  از  برداشت  صوفیان  متعددی، حدیث  می  ربه« وحدت وجود  روایات  حالی که  در  کنند 
تفسیر را  آنها،می  مذکور  به  توجه  با  که  روایات    دللتی  این حدیث  کنند  از  اگر  و  ندارد  نظر  بر وحدت وجود  قطع  مفسره 

ست. استاد حسن زاده  یشود ولذا قابل استدلل ن می  شود چون احتمالت متعددی در معنای آن دادهمی  کنیم، حدیث مجمل
 1ت.آملی معانی متحمله فراوانی را ذیل حدیث مذکور، نقل کرده اس

 دهد روایت ذیل است؛ می ز »معرفة النفس« را توضیحیکی از روایاتی که مراد ا 
اُم   ا ِهش  ن  ث  دَّ ال  ِإنأ ح  ق  : ... ف  ال  اِلم  ق  ُن س  ل    بأ أ  اِئٌل   س  ال    س  ق  ك     ف  بَّ ت  ر  فأ ر  ُت قُ ِبم  ع  فأ ر  ُت ع  ِسي الّله    لأ فأ ُلُه ِبن  ال  لَّ ج    ج 

ُب األأ شأ  ر  قأ ا أ  ه  نَّ نِّ أِل  ِلك  أ  يَّ و  ذ  اِء ِإل  ای  ًة ظ  ِلف  ت  اًء ُمؤأ ز  جأ ًة و  أ  ِمع  ت  اضًا ُمجأ ع  بأ ا أ  ِجُده  ًة  ي أ  ِنیَّ بأ ِة م  ع  نأ ة  الصَّ ن  یِّ ب  ِکیِب ُمت  رأ ة  التَّ ِهر 
طِ  خأ التَّ ِمن   ُضُروب   ی  ل  دِ یع  عأ ب  ِمنأ  ًة  اِقص  ن  و   ان   ص  ُنقأ ِد  عأ ب  ِمنأ  ًة  اِئد  ز  ِویِر  صأ التَّ و   ه    ِط  ل  ِشئ   ُأنأ دأ  ق  ة   اد  ی  اس   ِز و  ح  ا 

ر  و  
ص  ٌة ِمنأ ب  اِین  ب  اِرُح ُمت  و  ٌة و  ج  ِلف  ت  ِص و  الأ   ُمخأ قأ ِف و  النَّ عأ ی الضَّ ل  ًة ع  ُبول  جأ ِمس  م  اِئق  و  ل  ام  و  ذ  ع  و  ش 

مأ ِة ل   س  ان  ه  م 
و   قأ ت  ل   و   ا  ِته  اِحب  ص  ك   ر  ُمدأ ا  ه  ِمنأ ٌة  اِحد  و  ِرُك  عِ ُتدأ ًة  اِجز  ع  ِلك   ذ  ی  ل  ع  ارِّ  ی  ض  م  الأ ِع  فأ د  و   ا  ه  یأ ِإل  اِفِع  ن  م  الأ ِب  ِتال  اجأ د   نأ

ه   نأ ة  ع  اِت ُصور  ب  ُه و  ث  ف  ل  لِّ ِلیف  ل  ُمؤ  أأ ُعُقوِل ُوُجوُد ت  ال  ِفي الأ ح  ت  ا    ا و  اسأ ه  ق  ل  اِلقًا خ  ا خ  ه  نَّ ل  ُت أ  ِلمأ ع  ا ف  ه  ر  ل  وِّ ل  ُمص 
راً  وِّ ه  و  ُمص  اِلفًا ل  ا ُمخ  ه  ر  وَّ ال   ص  ا ق  اِته  ِمیِع ِجه  ی ج  ل  ل  الّله    ا ع  زَّ و  ج  ُف  ع  نأ ِصُرونو  ِفي أ  ال ُتبأ  2.ِسُکمأ أ  ف 

چند روایتی که مراد از »من عرف نفسه فقد عرف ربه«   260تا   259در کتاب "بحوث هامة فی المناهج التوحیدیة" صفحه 
 کند ذکر شده است.می را بیان

 گوید: می نویسنده کتاب محک 
 آید این است: می کته سومی که از سخنان آقای طهرانی به دستن

است و حتی سلمان نیز  السالم  علیهم  یعیان که به مقام والیت برسد، باز هم زیر چتر ائمههر کس از ش
ر  شیعهس با  ایمان،  دهم  درجه  به  او  السالم  هعلی  علی امیرالمؤمنین    والسالم  علیه  امیرالمؤمنین   یدن  امام 

 3هستند. 
 خ: پاس 

راه ندارد، تعین و تقید معنا ندارد... کسی بتواند به  گوید: »در عالم ولیت تعدد نیست و تمّیز و افتراق  می  آقای طهرانی
نفسه عرف ربه" را درباره وی تحقق پذیرد، و در حرم خدا با فناء و اضمحالل    مقام معرفت خدا برسد و معنای "من عرف

علی و نه    ی نه عنوان محمد است و نهبیگر نه او هست و نه غیر او، در حرم ذات ربون وارد شود در آن صورت آنجا د خویشت
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با    نجا حقیقت ولیت واحده است ...«آسائر امامان و نه ولی دیگری مانند سلمان که دارای اعلی درجه از عرفان بوده است  
عیان که به مقام والیت برسد  »هر کس از شیگوید:  می  نجا کهاین توصیف دیگر گفتار کتاب محک مردود است آ

 قرار بگیرند. السالم علیهم یت تعدد و تمیز و افتراقی نیست تا زیر چتر ائمه چون در مقام ول  باز هم زیر چتر ائمه است«
   دانیمآقای انصاری ه

 نویسد:می آقای طهرانی درباره استادشان آقای انصاری همدانی 
نی و نورانی بر کنار شد، نسیم جان بخش رحمت از حرم  غیب بال رفت و حجاب های ظلماناگهان پرده  

یات جاودانی به بقاء حق بر دل سوخته او بعد از فناء او از مراحل نفس سرازیر شد و  الهی بوزید و آب ح
 1به کلیت پیوست. از جزئیت 

 نویسد: می  در موردی دیگر
نظرم آمد که من چقدر   به  این فکر  انصاری[ را قبول  ...  پیامبر  ایشان ]آقای  دارم؟ دیدم در حدود یک 
و فضائل اخالقی و معنوی ایشان در حدود ایمان به یک پیغمبر،  الهی! من واقعا به کمال و شرف و توحید  

ن حضرت یوسف و شعیب و یا حضرت موسی و عیسی زنده شوند و بیایند  لایمان و یقین دارم، زیرا اگر ا 
و نهیی د امر  به قدر  و  باشند من حقیقتا  این راد مرد  اشته  به  انبیاء  آن  به حقانیت  ایمان  انقیاد و  و  اطاعت 

 2ی ایمان و ایقان دارم. بزرگ اله
 شده؛  هدر ذیل این کالم گفت 56در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" صفحه 

ان  انصاری همدانی نیز به مقام فناء و بقاء رسیده  نتائجی که ب با این توصیف جناب آقای  رای آن مقام  د و تمام احکام و 
انبیاء الهی قبول دارم صحیح   ذکر کردیم را دارا بودند پس این گفته عالمه طهرانی که من باشد چون  نمی  ایشان را به اندازه 

نصاری به مقام  ای انصاری بدان نائل شده اند همان مقام خدائی است بنابراین باید بگویند آقای ا قمقام فناء و بقاء که جناب آ
 د نه مقام انبیاء. خدائی رسیده ان 

 : در جواب این اشکال نوشته اند  287در کتاب محک صفحه 
واقعیت   مطرح شده است گفتیم که  قبل  راحتی در خالل بحث های  به  اشکال  این  پاسخ 

فی بر  ه  الّل  فناء  خداوند  فناء،  به  رسیدن  با  شدن.  خدا  نه  است  شدن  خدائی  بالله  بقاء  و 
الهی روشنکند و بنده تماممی  نده حکومتوجود ب با نور  شود عالوه بر این، مرحوم  می  ا 

صین  ید دارند که تمام انبیاء الهی به مقام فناء رسیده و در زمرۀ مخلَ عالمه در آثارشان تاک
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نانیت خود، خالص شده و تماما خدائی شده اند مگر انبیاء و اوصیاء  اهستند یعنی از خود و 
اتحاد الهی و عبودیت محض    شأنی جز  اسماء  از با  بگذریم که  برابر پرودگار دارند؟  در 

ر  الهی  رسل  باید  از  واضحات است که  الهی  قبول داشت زیرا عبد محض  اندازۀ خدا  به  ا 
 1جانب خود حرفی ندارد. 

 پاسخ: 
آی ما قبال توض است و سخنان صریح  مقام خدائی  نظر صوفیه همان  از  بقاء  فناء و  دادیم که مقام  نان را نقل کردیم و  ح 

ا اثبات کرد  از دیدگاه صوفیه صرفا یک مقام اخالقی نیست که سالک  نانیتش را کنار بگذارد بلکه عرفا در  یم که مقام فناء 
 شود. می  داخ عالم خارج و واقع قائلند که عارف مندک و فانی در ذات 

رند« از نظر عرفانی  ودیت محض در برابر پرودگار دا و این گفته »مگر انبیاء و اوصیاء شأنی جز اتحاد با اسماء الهی و عب
بنابر مبنای وحدت شخصی وجود شرک است چنانکه نویسندۀ کتاب  مردود است زیرا اتحاد حاکی از دوئیت است و دوئیت 

دیگر مورد  در  در ن»قرار  گوید  می  محک  اتحاد  از  فناء سر  نیست  قرار  بیاورد،  در  ترکیب  از  فناء سر  یست 

قرار   بیاوبیاورد،  از حلول در  فناء سر  این فرض است که ما دو وجود داشته  نیست  اینها در  همه  رد که 
 2باشیم. 

ا اما  حرفو  خود  جانب  از  الهی  محض  عبد  زیرا  داشت  قبول  خدا  اندازه  به  را  الهی  رسل  باید  »که  گفته  ندارد«    یین 
انبیاء و رس از  انصاری همدانی  ای  صحیح است ولی بحث در مصداق است مگر آقای  اند؟!  بوده  الهی  ص  کاش مشخل 

 کردید ایشان از انبیاء اولوالعزم یا غیر اولوالعزم بودند!! می
 آقای حداد  مقام

 گوید: می آقای طهرانی 

بور نموده بود. حاج سید هاشم مردی بود  عما فوق افق بود وی از جزئیت به کلیت  حّداد    حاج سید هاشم 
مهیمن و مسیطر بر کثرات  ی به کثرت نداشت بلکه محیط و  که از جزئیت به کلیت رسیده بود دیگر نظر

 3بود.
نمود، و اگر بخواهیم تعبیر صحیحی را ادا کنیم در ل  می  حضرت آقای سید هاشم در افق دیگری زندگی

برون جسته، و از اسم و صفت گذشته، و جامع جمیع اسماء و صفات   ن کرد آنجا که از تعیّ افق زندگی می

 
 

 872محک ص - 1
 263محک ص - 2
 136روح مجرد ص - 3

https://ebnearabi.com/
https://ebnearabi.com/


 www.ebnearabi.com   شی درباره ابن عربی، عرفان و تصوفژوه پ

133 

 
 

به  متعال  تجل  حضرت حق  مورد  و  اکمل،  و  اتّم  تماما نحو  را  اربعه  اسماء  قهاریه  ذاتیه وحدانیه  طّی    یات 
 1انسان کامل رسیده بود. نموده و به مقام 

 کنیم، می که آن را ذکر  انسان کامل از نظر آقای طهرانی همان صفات و مقامات خداوند را دارد

 می نویسد: 

ی است من الحق الی الحق،  ز وجود به این مرتبه برای سیر فناء از خود است و بقاء بالحق است .... بعد ا 
او آشکار مقام هویت  این  تا  شود که در سمی  و در  بوده، پس قاف  الی آخره خودش  اوّله  بدء من  لسله 

 2کاف عالم وجود را مالک خواهد شد.
اسمساگر ک فناء در  مقام  به  برسد، چونالّله    ی  اسم هو  یا در  است  اسم جامع جمیع صفالّله    و  ات حق 

اسمی بنابراین مظهر هر ص و  امور می  فت  از  امری  بر هر  و توانائی  و زنده کردن میراندن  و    گردد  و علم 
 3دانائی نسبت به هر حادثه ای از حوادث، برای اوست.. 

آن  ی قاف تا کاف عالم را مالک است و مظهر اسماء الهی است و هر آنچه که خداوند بر  نانسان کامل از نظر آقای طهرا 
رفی کردند پس همان مقام  را به عنوان انسان کامل مع حّداد   ن چیز قادر است و در عبارت فوق آقایتوانائی دارد او هم بر هما

 باشد! می  و شئون خداوند را دارا 

 اشکالی مطرح شده؛  57" صفحه یدر کتاب "سیر در آثار عالمه طهران

از کسی تقلید    -العیاذ بالله –متعال  کرده؟ خدای  می  از فقیه تقلید با آن مقامات کذائی چرا در مسائل شرعی  حّداد    آقای
ف برداشته شده و آقای مکلف نبودهحّداد   نی دیگر آقایعالمه طهرا اّدعای   کند. بنابرنمی ف و مکلِّ حّداد   زیرا تغایر بین مکلَّ

اف معقول  غیر  و  معنا  بی  فقهاء  از  او  تقلید  پس  گردیده  مکلِّف  ذات  در  مندّک  و  طهرانی  انی  عالمه  که  حالی  در  ست 
 نویسد: یم

 4کرد.می و احکام جزئیه تقلید ... از باب حفظ شرع و احکام شرع در امور عبادیهحّداد  مرحوم 
ری در آثار عالمه طهرانی" را نقل کند اشکال را  یبدون آنکه عین عبارت کتاب "س 288نویسندۀ کتاب محک در صفحه 

 دهد: یم ح کرده و سپس این گونه جواب ت یک جمله سوالی مختصر مطر ر به صو 
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م که  ی م، گفت ی زد   ي مثال   ان برداشه شود، ی ک مرتبه از م یست که انسان  ی ن معنا ن ی فناء به ا » 
ب مختلف عالم  ت ک ساختمان است که در مرا یبزرگان، وجود انسان مانند    ي ان برخ ی در ب 
دن به  یا رس ن ساختمان در حرکت است، بی ن طبقات ا ی ما ب   ي ده شده و نفس انسان ف ی کش

انان ی فناء ا  ا ی ن  " انسان بود  ن "من یرود نه طبقات ساختمان تا االن ا ي م   ان یست که از م ت 
دن به فناء  یت داشت پس از رس ی ر ی کرد و مدي م   ر ی داشت و تدب   ن طبقات حضور یه در ا ک 

رد پس  ی گي م  را بر عهده ي ن ساختمان وجود ی ت ا ی ر ی ن خداوند است که مد ی ، ا ي و بقاء اله 
بر  حّداد    کند. مرحوم ي نم   د یتقل   ي از کسه و خدا  خدا شد حّداد    ي م آقا ی که بگوئ   معنا ندارد 

ت شده  ی د و کل یش داده و وارد عالم توح ی افزا ساختمان خود را  خالف عموم مردم، طبقات 
ا بدن  یا شده است اما آ و از کدورات مبرّ   ي ن سراسر نوران ا شی ل وجود ا ی ن دل ی است و به هم 

 شده؟  هم خدا حّداد    مرحوم 
 زده است؟   ين حرف ی کدام عارف تا کنون چنچطور؟  حّداد    ي گر آقا ی مراتب د
ما انسان ها سه    ه ر مبحث علم انسان کامل مطرح شد هم شتر د یکه پ   ي ات روائ یمطابق ادب 

ا ی روح دار   به مرت  شود و  ي م   مان هم به ما اضافه ی م، روح اال ی شو ي م   مان که مشرف ی م و به 
غ  از  وجودمان  اخالص  اثر  در  گاه  ف ی هر  فناء  به  شود  پاک  خدا    ي عن ی م  ی رس ي م ه  اللّ   ي ر 

  روح القدس هم   ه حائز مرتب   اتی ر روا ی م و به تعب ی کني م   ت محض خودمان را کشفیعبود 
آقا یشو ي م مرحوم  مرتب حّداد    يم  ا   ه در  روح  با  که  است  القدس  به  ل روح  و  متصل  قدس 

از اتحاد با روح    ي مان و ذهن و فکرشان خبر ی روح ا   ه با آن متحد شدند، در مرتب   ي ر ی تعب 
فناء  و  ن   القدس  القدس  روح  ن ی در  انسان  "من"  فناء  در  مراتب  ي م  ست ی ست....  اما  شود 

جا ی د  وجود سر  کارها   يگر  بدن  هستند  را   ي عی طب   يخود  علوم  ي م  خودش  به  ذهن  کند 
و  است  مشغول  ه   يحت   خود  است  گرم مشاهدات خودش  اشکال یقلب سر  که    ي چ  ندارد 

مرتب  احکا  ه انسان در  فقه ذهنش،  ن   يم  و  نداند  تق یرا  به  پ یل از  ا ی د  با  ب ی دا کند،  اصال  ی ن  ان 
  زها را ی چ   ي ار یک ذهن که بس یر،  ی کرده است! خ   د ی م پس خداوند تقلی م بگوئ ی اجازه ندار 

البته انسان کامل تحت  ي م   زها را ی چ   ي ار ی که بس   ي داند رجوع کرده است به ذهن ي نم  داند 
ورد اما به شرط  ا ی ند و تمام علوم را به دست بدا ک یدست پ  ي تواند به علم کل ي م   ي اله  ه اراد 

السالم  هم ی عل  م که ائمه ی دار   يمتعدد رد شواهد  ی ن امر تعلق بگ ی بر ا   ي اله   ه نکه واقعا اراد ی ا 
باطن  يد در موارد متعد  نم   ي به علم  ف عبادت هم مشخص  ی تکل   ،کردند ي خودشان رجوع 

ا  متو ی است،  عبادت  در  که  است  انسان  قلب  و  و عقل  ذهن  و  بدن  شود  ي م   جه خداوند ن 
ا ی چ  ی ه  از  فن ی ک  اثر  در  ها  جان  نم   ي اء  معاوضه  خدا  با  را  هم ي خود  به  و  دل ی کنند    ل ی ن 
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بگوئ ی توان ي نم  فان ی م  انسان  نماز   ي م  فان ي م   چرا  »انسان  که  شد  عرض  بارها  خدا    ي خواند؟ 
 1است«   يبلکه خدائ   ت سی ن 

 پاسخ: 

 گوید: می : نویسندۀ کتاب محک از طرفی اوال

حّداد   صحیح است که مرحوم آقایاّدعای  لبتهکند ااّدعا  عبیر صحیح و دقیقاگر کسی، با ت
فنائی که در   بر  به خاطر مقام  بودند،  پیدا کرده  بالله که  بقاء  به خاطر  الهی داشتند  ذات 

 2احاطۀ علمی دارند. الّله  مام ماسویتریزترین موجودات عالم و بر 
 گوید: می  ولی در این بحث

 قلید کند. در مسائل فقهی تحّداد  ه آقایهیچ اشکالی ندارد ک
انسانثانیا که عبارت است از روح مجرد مندک در ذات خداوند    : قبال هم گفتیم فناء در ذات خداوند یعنی حقیقت 

 3شود.می ه در دریا مضمحل ر شده و مانند قط 

 گوید:  می آقای طهرانی 

ا خداست که  ا بتواند او را بشناسد در آنج در صورت تحقق فناء، دیگر غیری بر جا نمانده است تا غیر خد 
 4شناسد.می خود را

 گوید: می که  بنابراین گفتار کتاب محک باطل است آنجا
 

 

 292تا  288محک ص - 1
 253محک ص - 2
ون آن مانند پوسته ای است که هیچ وجود و هستی ندارد آقای شود بدن و شئمی   ح اوست که فانی در ذات خداوندت انسان است رو آنچه از نظر عرفا مهم است و حقیق   -  3

همچون    آیمو بعضی اوقات از خودم بیرون می چرخد  پر کاهی هستم که در فضای لیتناهی بدون اراده و اختیار می فرماید: من همچون  نویسد: »آقای حّداد می طهرانی می 
کنند یعنی از پوست  خواهد بگوید؟ مارها معمول در هر سال پوست عوض می دانید با این جملۀ کوتاه چه می می یر از پوست نیست  اندازد چیزی از من غ پوست می   ماری که

مان نکند که این  ارد، شاید در بدو امر انسان گبدن دارد، دم دبینید کامال یک مار است سر دارد،  آیند در این صورت اگر شما بدان پوست نظر نمائید می خود بیرون می سابق  
ل مار آن بیرون رفته است آقای حّداد می شود که این فقط پوسته است و  پوسته است و آن را مار حقیقی تصور کند چون جلو برود و بر آن دست گذارد معلوم می  ث  فرماید: م 

د با تمام شئون خود، از بدن و افعال و اعمال و ذهن و  بارت است از حّداودم که از آن بیرون آمده ام عروم خدیگری می آیم و جای  ست من از خودم بیرون می من اینطور ا 
علوم مالت و برخوردها و خواب و خوراک و  خود هستند و به کارهای خود از کارهای طبیعی هم چون عبادات و معا عقل و تمام آثار و لوازم آن با آنکه تمام اینها به جای  

ن بدن اینها بدون آنکه ذره ای تغییر کنند به جای خود هستند ولی من دیگر آنها نیستم من بیرون آمده ام یعنی تمام ای  مشاهدیه مشغولند لوم عقلیه، کلیه و علوم قلبیهذهنیه و ع
پوسته ای  ابر حقیقت من جز  شود که تمام اینها در بر ر می همچون پوست ما  درت های آنها و جمیع انحاء حیاتشان آثارش و تمام علوم ذهنی و عقلی و قلبی و آثارشان و تمام ق

ز جزئیت و کلیت که موطن بدن و مثال و عقل است برتر و  شود جای دیگر است آنجا کجاست؟ مسّلما باید جائی باشد که ا نیست. حقیقت من که به آن من گفته می   یچیز
ر از بساطت ها و جائی است لیتناهی مّدة و شّدة و عّدة بما  ه بساطتی است برتتجردی است بالی تجرد ها و ب همۀ کلیت ها و راقی تر باشد آنجا کلیتی است مافوقعالی تر و 

 137و  136باشد. روح مجرد صحق تعالی جلت عظمته می ل یتناهی، آنجا عالم فنای مطلق و اندکاک در ذات 
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نفس   و  شده  کشیده  عالم  مختلف  مراتب  در  که  است  ساختمان  یک  مانند  انسان  وجود 
  نسان فی ما بین طبقات این ساختمان در حرکت است. با رسیدن به فناء این انانیت است ا

 ساختمان. رود نه طبقات می که از میان
از خداوند همه چیز هیچ و پو  چ است اصال انسان وجودی ندارد تا طبقات داشته  زیرا بنابر وحدت شخصی وجود، غیر 

 باشد و در میان طبقات حرکت کند. 

 نویسد: می ی نآقای طهرا 

که  را  احساس می  آنچه  یا  عقل می  بینیم  و  اندیشه  به  یا  و  آوریم  می  کنیم  »وجود  و  ندارد  وجودی  ابدا 
 د او نیست.وجود« فقط حق است جل شأنه و بس، و ما عدم هستیم و وجود ما غیر از وجو م

 گوید: می  اما این گفته کتاب محک هم باطل است آنجا که

قاء الهی، این خداوند است که مدیریت این ساختمان وجود را بر  بپس از رسیدن به فناء و 
معنمی  عهده  پس  آقایگیرد  بگوئیم  که  ندارد  تقلید   حّداد  ا  کسی  از  خدا  و  شده    خدا 
   کند.نمی

 گوید: می طهرانی  زیرا آقای 

اسم و صفتان اسم و صفتی از اسماء حضرت حق برسد مظهر آن    گردد و آن اسم و می  سان به مقام هر 
کسی به مقام    شود ... و اگرمی  شود مثال اگر مظهر اسم جمال باشد جمیلمی  صفت در وجود او متجلی

مظهر هر صفت  اسم جامع جمیع صفات حق است بنابراین  الّله    و در اسم هو برسد، چون ه  اللّ   فناء در اسم
دانائی نسبت به هر حادثه    و گردد و زنده کردن و میراندن و توانائی بر هر امری از امور و علم  می  و اسمی 

 1ای از حوادث، برای اوست. 
 صی خداوند را برای انسان فانی قائل شده است.حت، تمام مقامات و شئون اختصا در اینجا آقای طهرانی به صرا 

 نویسد: می  در موردی دیگر

از فناء سالک در تجمی  اصل را دستبقاء بالله که به حسب حال کامالن و  ی ذاتی، به بقاء حق لدهد آن است که بعد 
کائنات مشاهده نماید و    علم خود را محیط به همۀ ذرات  گردد و خود را مطلق بی تعین جسمانی و روحانی ببیند ومی  باقی
الهی باشد و قّیوم و مدّبر متص این    ف به جمیع صفات  عالم باشد و هیچ چیز غیر خود نبیند، و مراد به کمال توحید عیانی 

 است. 
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 می گفت آن زمان هآنکه سبحانی 
 این معانی گشته بود او را عیان 

 هم از این رو گفت آن بحر صفا
 خدااّل   اندر جّبه ام نیست 

 ا الحق گفت این معنی نمود آن ان
 گر به صورت پیش تو دعوی نمود 

 ن آن کو گفته است لیس فی الداری
 دّر این معنا چه نیکو سفته است 

 چون نماند از توئی با تو اثر 
 1بی از این معنا خبر. ابی گمان ی

 گوید: می  کهشود می  با این توضیحات بطالن این گفتار کتاب محک نیز روشن

د  شود نیاز به تقلیمی  که انسان در مرتبۀ ذهنش، احکام فقهی را نداند و  هیچ اشکالی ندارد
 پیدا کند. 

یزی از او باقی نمانده تعدد و تکثر و  چدیگر شود می زیرا چنانکه از آقای طهرانی نقل کردیم کسی که فانی در ذات خدا
 ید: گو می  مرتبۀ ذهن و طبقات ندارد آقای طهرانی

نیس یعنی  زید،  فنای  و خداوند  معنای  نیست شد  زید  یعنی  در خدا شد  فانی  زید  زید و هستی خدا،  تی 
 2ت.هس

 نویسد: می  فرزند آقای طهرانی

به واجب    تعّینود و مادامی که ممکن با زوال  شمی  محقق  امّ درجه ممکن از وصال فقط با فنای تبالترین  
نخواهد شد، حقیقت حجاب  نگردد وصال  و مخچیزی    بر  نیست  عبد  تعّین  محجوبیت   لوقیت جز    عین 

تعّین است و بامی با    باشد رفع حجاب به رفع مخلوقیت و  زوال تعّین و مخلوقیت است که وصال ممکن 
 3شود. می  واجب حاصل

 ید:  و گمی چنانکه استاد مطهری 
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 1شود. می  گردد و خود خدا می شود عین خدامی کسی که فانی در ذات خدا 
   ه روح القدساتصال ب

این گفتار  اما  القدس متصل  حّداد    که »مرحوم آقای  و  با روح  القدس است که  با آن متحد  در مرتبۀ روح  تعبیری  به  و 
 السالم[ است.  شدند« نیز باطل است زیرا روح القدس همان فرشته وحی ]جبرئیل علیه 

 کند: می  آقای طهرانی از قول عالمه طباطبائی نقل

هُ و روح المین جبرئیل است. "قُ مراد از روح القدس  ل  زَّ ُقُدِس  ُروُح  لأ ن  ك   ِمنأ   الأ بِّ ِق  ر  ح  ل  ِبالأ ز  وُح   ِبهِ . ن  لی  الر  ِبك األأ ِمیُن ع  لأ  2" ق 

از جانب خداوند نازل کرد، آیا معقول است  السالم علیهم و فقهی بر انبیاء  جبرئیل همان فرشته ای است که علوم اعتقادی 
! و از کسی  فاضه علوم بر انبیاء متصل یا متحد باشد ولی جاهل به مسائل فقهی باشد؟واسطه ا السالم  علیه  ا جبرئیلکسی که ب

 که هیچ ارتباطی با جبرئیل ندارد تقلید نماید؟! 

 و اما این گفتار: 

 د.کردن نمی در موارد متعددی به علم باطنی خودشان رجوعالسالم علیهم داریم که ائمه  یشواهد متعدد 
گاهی به واقع داشتند ولی مامور به ظاهر بودالسالم  علیهم  ائمهقیاسی مع الفارق است زیرا     ند و از هیچ کس تقلیدعلم و آ

اگر بر فرض علم به واقع داشته ولحّداد    کردند بر خالف آقای نمی تقلیدش از شخص دیگر به معنای رجوع عالِم به    ی که 
 نزد عقل و عقالء مردود است.  واقع به جاهِل به واقع است و این در

 و اما این گفتار: 

شود و هیچ یک از اینها در اثر  می  توجه خداونداین بدن و ذهن و عقل و قلب انسان است که در عبادت م
معاوضه خدا  با  را  خود  جای  و نمی  فناء  دلیل  کنند  همین  نماز نمی  به  چرا  فانی  انسان  بگوئیم    توانیم 

 یست بلکه خدائی است. خواند؟ انسان فانی خدا نمی
الک هیچ بهره ای از وجود ندارد  ت زیرا قبال گفتیم که بنا بر وحدت شخصی وجود و فناء در ذات خداوند، سمردود اس

شود تا معاوضه محقق شود اینجاست که  نمی  یافت  -وقلب  ذهن و عقل–دیگری چیزی غیر از خداوند نیست و تعدد و تکثر  
ب دریا مضمحل شده دیگر عبادت معنا ندارد و لذا آقای  ه فانی شده و مانند قطره در آ نماید، شخصی کمی  این پرسش رخ

 کند: می  را نقلطهرانی از مال صد 

 
 

 168ص 23مجموعه آثار ج  1
 346مهر تابان ص - 2

https://ebnearabi.com/
https://ebnearabi.com/


 www.ebnearabi.com   شی درباره ابن عربی، عرفان و تصوفژوه پ

139 

 
 

از مقام تکلیف بیرون برود    و حال باطن غلبه پیدا کرد و سالک را مغلوب نمود به طوری که   اگر آن وارده
ا   در این صورت باید به مقتضای حالش عمل کند چرا که وی در لهیه  حکم مجذوبین است و که جذبه 

 1آن، آنان را فرا گرفته و از اراده و اختیار خارج نموده است.
 گوید: می لوی مو 

ون در ره آمدی آن  چنماید و بی آنکه شمع به دست آوری راه رفته نشود  می  شریعت همچو شمع است ره
ای  ن که گفته اند: »لو ظهرت  رفتن تو طریقت است و چون رسیدی به مقصود آن حقیقت است و جهت 

 2ائق بطلت الشرایع« الحق
اد  آقای  ما فوق افق بود! حد 

 : نویسدمی آقای طهرانی 

یط و  ححاج سید هاشم مردی بود که از جزئیت به کلیت رسیده بود دیگر نظری به کثرت نداشت بلکه م 
 3مهیمن و مسیطر بر کثرات بود. 

 کند: می  سپس داستانی نقل

به کاظمین آمدیم در  حّداد  از کربال با آقای   سی بو روز با ماشین های مین تند: یکگفمی  رفقای کاظمینی
گفتند: پنج نفر!  حّداد    ر خواست کرایه ها را اخذ کند گفت شما چند نفرید؟ آقای میان راه شاگرد شوف

ریم  دانستیم که مجموعا شش نفمی  شش نفرید، ایشان باز شمردند و گفتند: پنج نفریم. ما   اگفت: نه شم
مخصوصا  تا  نمی  ولی  آقای گفتیم  را  حّداد    قضیه  خودت  تو  آخر  سید  یا  گفت  او   ... گردد  مکشوف 

خود را گم کرده  حّداد    گفتند: عجیب اینجاست که در این حال باز هم آقای می  کنی؟ رفقامین  حساب
را حسابو ب معاون سائق گفت: تو خودت  اینکه  با  ایشان چنان  نمی  کنی ونمی  د و  غریق عالم  شماری. 

آن را جزء  توانستند در این حال هم توجه به لباس بدن نموده و  نمی  کثرت بودند کهتوحید و انصراف از  
 4آنها شمرده و یکی از آنها به حساب درآورند. 

عالمه طهر  آثار  در  "سیری  آقای ادر کتاب  اگر  که  پرسشی مطرح شده  به  حّداد    نی"  و  بود  به کلیت رسیده  جزئیت  از 
 کرد؟ می  یگر را در نظر داشت و آنها را شمارشری نداشت پس چرا آن پنج نفر د کثرات نظ 
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  را   ا کرد و تنها خدمی  بایست نه به خود و نه به دیگران التفات می  و اصال به کثرات نظر نداشت   فانی بودحّداد    اگر آقای 
امرمی این  را محاسبه نمود که  رفقایش  از  او پنج نفر  داستان مذکور  از کث  دید ولی در  فناء در ذات و عبور  رات سازگار  با 

 1نیست. 

 دهد: می  نویسندۀ کتاب محک دو جواب از این پرسش

غیر   این از مسّلمات است که انسان فانی در حال فناء هیچ ادراکی ندارد، نه خود، نه  یک
را حسهخود و   کند هنگامی هم که در عالم بقاء متمکن شد همه نمی  یچ لذت و دردی 

نقل شد، حّداد    ی ... این حکایتی که از مرحوم آقایبیند اما نه به نحو استقاللمی  کثرات را
شان است، انسان تا قبل از اینکه به فناء تام برسد مراتبی از انصراف را  ناشی از انصراف ای

بیند، گاه سختی ها را  نمی  بیند، گاه خود رانمی  محیط پیرامون خود را  کند، گاه می  ادراک
فناءنمی  احساس مرحله  به  برسد  تا   ... و    کند  ادراکات  تمامی  از  مطلق  انصراف  که  تام 

 2دریافت هاست. 
 پاسخ: 

محبوب ترین    م است بهترین نعمتی که خداوند به بشر عنایت فرموده نعمت عقل است تا جائی که در روایات سلّ آنچه م
 و نیکو ترین خلق معرفی شده است. 

ر  
ف  عأ ِبي ج  أ  نأ  ال  ق  السالم  علیه  ع  ِتي و  ج  ِعزَّ : ... و   ُت ال  قأ ل  ا خ  م  ُب   ِلي  ح  أ  قًا ُهو   لأ کأ   خ  ُأ ك  و  ل   يَّ ِمنأ اّل    ِمُلك  ِإل 
نأ ُأِحب  3... ِفیم 

 یا در روایت دیگر: 

ر  
ف  عأ ِبي ج  نأ أ  االسالم علیه ع  ُت ل  ق  قأ ل  ا خ  ِلي م  ال  ِتي و  ج  ن   : ... و  ِعزَّ س  حأ قًا أ  لأ ك خ   4...  ِمنأ

 ند: فرمایمیالسالم  علیه مام صادقا 

اِن  س  نأ ِ
اإلأ ُة  ام  ُل   ِدع  قأ ع  ُل   الأ قأ ع  الأ فِ   و   الأ ُه  ِلیلُ ِمنأ ُمُل و  ُهو  د  کأ ِل ی  قأ ع  ِبالأ ُم و   ِعلأ الأ ُظ و   ِحفأ الأ ُم و   هأ ف  الأ ُة و   ن  ِصُرُه و   هُ طأ  و  ُمبأ

ِره مأ اُح أ  ت   5...  ِمفأ
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انسان را کاملمی  شمهفهم و حافظه و علم از عقل سرچ   پایه و ستون انسان عقل است و هوش و کند و  می  گیرد، عقل 
 د کار است. راهنما و بینا کننده و کلی 

این گ است  مردود  توجیهات مذکور در کتاب محک کامال  این روایات شریف  به  :»انسان فانی هیچ  ته که فبا توجه 
ختل شده و دیگر هیچ  عقل او که منشأ ادراکات است م   به معنای این است که  ادراکی ندارد، نه خود و نه غیر خود« 

انسان است کمال نیست بلکدرکی نسبت به خود و سائرین ندارد و روشن است زائ ه نقصان  ل شدن عقل که پایه و اساس 
ت نتیجه آنکه سیر و سلوکی که منتهی به زوال عقل و درک و فهم انسان گردد قطعا  س ماض ا بزرگی است که غیر قابل اغ

 طل است. با

حکای نتیجه  آنکه  که  عالوه  است  این  مذکور  غرق  ت  حّداد  به  آقای  توجه  و  نبودند  توحید  عالم  کثرات  بدر  از  عضی 
 )همراهان( داشتند و این خالف ادعای آقای طهرانی است. 

 ب محک برای داستان مذکور ذکر شده این است که اتوجیه دیگری که در کت

خلع بدن  حّداد    ری دیگر از مراودان، حضرت آقایبه شهادت مرحوم عالمه طهرانی و شما
مکرر و طوالنی فراموش کردن    های طوالنی و مستمر داشتند، یکی از آثار خلع بدن های

بدن  بدون  اگر کسی  برود و حت  بدن است  نقاط مختلفی  به  در عوالمی سیر    یمادی خود 
را بدون بدن در  کند ممکن است پس از مدتی بدن خود را به نوعی فراموش کرده و خود  

 1نظر بگیرد.

 سخ: پا

صادق امام  روایت  در  که  سالسالم  علیه  همانطور  عقل  از  حافظه  چشمه گذشت  از  می  ر  را  اش  حافظه  گیرد کسی که 
نقصان و اختالل در سیستم ادراکی اوست و فراموش نمودن    ت کند عالممی  دهد به طوری که بدنش را فراموشمی  دست

از انسان است از عدم اعتدال و    بدن که بخشی  عدم سالمتی شخص است و سیر و سلوکی که شخص را به  نشانۀ روشنی 
مور ضروری را فراموش کند قطعا باطل است چون هدف از ریاضت و سیر و سلوک کسب معارف و  درجه ای برساند که ا 

 به علوم است نه از دست دادن داشته ها و علوم ضروری. رسیدن 

  والیت آقای حداد
 گوید: می نی آقای طهرا 
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اتّم و اکمل،    حضرت آقای حاج سید اسماء صفات حضرت حق متعال به نحو  و  هاشم ... جامع جمیع 
 1رسیده بود.  ل نموده و به مقام انسان کامطّی  مورد تجلیات ذاتیه وحدانیه قهاریه اسماء اربعه را تماما

 نویسد: می آقای طهرانی 

و   فناء کلی رسید  مقام  به  از آنکه  اسم و فعلانسان پس  و    فناء در ذات و صفت و  او حاصل شد  برای 
انس   ... رسانید  اتمام  به  را  خود  چهارگانه  کاملسفرهای  نائل می  ان  خود  مطلق  کمال  مرتبۀ  به  و    گردد 

گردد پس با همۀ موجودات  می  لّی مطلق به ولیت حقۀ الهیۀو شود یعنی  می  شود ... و ولیت او کامل می
خدا برای اوست زیرا که لزمۀ مقام ولیت  تصرف او در جمیع امور به اذن    به ولیت حضرت حق است و 
 2طلقۀ حضرت حق سبحانه و تعالی غیر از این چیزی نیست. مطلقه این است بلکه ولیت م

 وید: گمی  آقای طهرانی درباره معنای ولیت

ر جمیع شئون است به  ولیت به معنای صاحب اختیار و اراده بودن است و لزمۀ آن سرپرستی و تصرف د
 3بوده باشد.ای کسی که ولیت او را در دست گرفته اند هیچ گونه اراده و اختیاری نطوری که بر 

 در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" گفته شد: 

آقای ولیت  است  مسّلم  کتاب  اد  حّد   آنچه  تا  و  اند  نداشته  تحصیالت حوزوی  ایشان  زیرا  نیست  فقهاء  ولیت  از سنخ 
  صوفیه است که با همان ولیت معتبر در نزد  حّداد    ین مراد عالمه طهرانی از ولیت آقای طی بیشتر نخوانده بودند بنابرا سیو 

وحدت شخصی وجود اتس و این مبنا مبتنی   شود روشن است که این گونه ولیت مبتنی بر نظریهمی  اسفار اربعه حاصلطّی  
 4د. بر کشف و شهود است و کشف و شهود حجیت ندار 

 گوید: می نویسندۀ کتاب محک در جواب 

رفع حجاب های ظلمانی به خداوند متعال و  به معنای قرب  از مسّل  والیت  نورانی،  مات  و 
تصوف ... ندارد،    وسفه  لقرآن کریم و روایات است که ربطی به اصطالح والیت فقیه ویا ف

ت و بندگی خداوند  وازم عبودیوالیت به معنای قدرت تصرف در نفوس و کائنات نیز از ل
 5وزوی ندارد. ا خواندن کتاب سیوطی و سائر کتب حارتباط بمتعال است و 
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 پاسخ: 

عبارت سوم ولیت    رت دوم که از آقای طهرانی نقل کردیم او انسان کامل را دارای ولیت مطلقه معرفی نمود و دردر عبا
وری که کسی ولیت  تصرف در جمیع شئون دانست به ط  را به معنای صاحب اختیار و اراده بودن و لزمه آن را سرپرستی و 

 ود نداشته باشد. او را در دست گرفته هیچ گونه اراده و اختیاری از خ

کر  تصریح  بدان  که  است  معنائی  همین  به  ولیت  طهرانی  آقای  نظر  از  رفع  دبنابراین  و  خداوند  به  قرب  معنای  به  نه  ه 
ر  دیگران  طهرانی  آقای  لذا  و  ظلمانی  های  ولیت  حجاب  پذیرش  به  و    -ا  آقای سرپرستی  بودن  اختیار  فرا  حّداد    صاحب 

 خواند. می

 می نویسد: 

در  سابقا  آقای  حقیر  ...  حّداد    عظمت حضرت  برادر  از  تر  مهربان  دوست  این  برای  تفصیل  به طور   ...
 1.نموده بودمحّداد  دم و جدا ایشان را دعوت به ارادت و تسلیم در برابر ولیت آقایو مذاکره نم

از راهدر هر حال ولیتی که صوفیه   اربعه حاصلطّی    بدان معتفدند  بر کشف و شهودیمی  اسفار  که  که حجت    شود 
از آن سخن  استوار است ولی ولیتی که فقهاء  از راه تحصیل علوم قرآن می  نیست  به دست  گویند  بر  می  و حدیث  آید که 
 وشیده نیست.عقل استوار است و تفاوت میان این دو طریق بر خبیر پ 

  ای حدادحجیت قول و فعل آق
روشن   و  نقل شدهحّداد   درباره حجیت قول و فعل آقایسخنان ایشان  61در کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" صفحه 

 عصوم است. ماست کسی که فعل و قولش مطلقا حجت باشد 

 گوید: می  نویسنده کتاب محک در توجیه این مطلب

ببینیم چرا   باید  الهی حجتاکنون  و فعل ولی  از یک طرف داریم  شودمی  قول  َأّیَها  .  »یا 
هر کس تقوا پیشه کند خداوند متعال به او    یْجَعْل َلُکْم ُفْرقانا...«لَّه  ال   الَّذیَن آَمُنوا ِإْن َتتَُّقوا 

کند مسّلم است که باالترین مرتبه  می  یلۀ تشخیص حق از باطل را عنایتسفرقان، یعنی و 
آتقوا متعلق   این  از  انسان کامل است پس  به دستبه  انسان کامل  می  یۀ شریفه  آید که 

»... َو َمْن  داریم    شود از طرف دیگرنمی  جهت اسیر باطل  حتما حائز فرقان است و از این
کند  می  ...« هر کس به خداوند ایمان بیاورد خداوند قلب او را هدایت   هُیْؤِمْن ِباللَِّه َیْهِد َقْلَب

 
 

 122روح مجرد ص - 1

https://ebnearabi.com/
https://ebnearabi.com/


 www.ebnearabi.com   شی درباره ابن عربی، عرفان و تصوفژوه پ

144 

 
 

باالترین درجه است پس از این آیه هم به    خص است که ایمان انسان کامل درباز هم مش
 سی است که قلبش تحت هدایت الهی است. آید که انسان کامل کمی دست

  دارد یکی از ویژگی های اهل   لتوّک  در تعالیم اسالمی باب دیگری داریم که اختصاص به
ی الَّذیَن آَمُنوا َو  ُه َلْیَس َلُه ُسْلطاٌن َعَلاین است که شیطان به آنها دسترسی ندارد »إنَّ توّکل  

َیَتَوکَُّلون  َعلی کسَرّبِهْم  بر  شیطان  اهل«  و  اند  آورده  ایمان  که  هیچ  توّکل    انی  هستند 
بینیم  می را در انسان کاملتوّکل  الترین مرحلۀاسلطنتی ندارد ... نیاز به توضیح نیست که ب

مقدار  هر  به  کس  هر  بهداتوّکل    یعنی  ثمین  دّر  ثمرات  از  باشد  اما  می  مندره شته  شود 
توکل، مرتبۀ  و  مرحله  اتوّکل    باالترین  کامل  کنار  انسان  در  را  مطالب  این  تمام   ... ست 

که   است  این  آن  متیقن  قدر  که  دهید  قرار  نوافل  قرب  مقام کحدیث  آن  به  که    سی 
زبانشمی هدایتنمیخطاء    رسد،  سوی  به  را  ها  انسان  و  و کشمی  کند  گمراهی  نه  اند 

 1ضاللت. 
 پاسخ: 

مصداق آنها بزرگان خودشان هستند مثال آیه ای  آیاتی که به آنها استدلل شد کلی است و هر فرقه ای مدعی است : اوال
خداوند  فرماید:  می  که کند  پیشه  تقوا  کس  قرارب»هر  باطل  و  حق  بین  فرقان  او    عاّمه   دهد« می   رای 
لکی، حنبلی، شافعی، حنفی، مدعی اند امامانشان مصداق  ابوبکر و عثمان هستند و نیز ماگویند: مصداق این آیه عمر و  می

رامی  و صوفیه هم  آیه هستند، عرفا اربعه  اسفار  انسان کامل که  تعیین مصداق آیهطّی    گویند  ادعائی    کرده مصداق است، 
 بدون دلیل است. 

ارد« نیز به همین منوال  هست هیچ سلطنتی ندتوّکل    و اهلو همچنین آیات بعدی مانند »شیطان بر کسی که ایمان آورده  
 است. 

 است. کالم المذکور اقطاب صوفیه است اول    که مصداق آیاتاّدعا  به عبارت دیگر این 

لیصکنند م می  : اگر انسان کامل که صوفیه معرفیثانیا ُنوا و  ع  ذین  آم  ی الَّ ل  طاٌن ع  ُه ُسلأ س  ل  یأ ُه ل  هِ   داق آیۀ »ِإنَّ بِّ ُلونر  کَّ و  ت  «  مأ ی 
ت یعنی شیطان هیچ گونه سلطنتی  اید وی معصوم باشد چون »سلطان« نکره در سیاق نفی است و مفید عموم اسباشد پس ب

 کند که اقطاب صوفیه عصمت مطلقه ندارند. می فااعتر  311بر او ندارد و حال آنکه نویسندۀ کتاب محک در صفحه 

 ادیم و گفتیم از متشابهات است. ب نوافل را هم قبال پاسخش را دمطلب دیگر آنکه استدلل به حدیث قر 
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 گوید: می  نویسندۀ کتاب محک در ادامه

حجیت فعل و قول یعنی چه؟ یعنی اگر به قول و فعل کسی اتکاء کردی، قول و فعل او در  
فقهای ما که بیشتر   لت و گمراهی نباشد و تو را از خدا دور نکند، علماء اصولی ومسیر ضال

آیات و روایات بسی باالتر    خواهند. مسّلما این نمی  حجیتز معّذر و منّجز بودن چیزی از  ا
این مطلب   به قول و می  رااز  اگر  حت هدایت  ت  قلبش  فعل کسی عمل کردی که  گویند، 

ش و  سوء  هر  از  و  است  مسّلّرالهی  است  امان  در  نرفتن  ی  جهنم  به  از  بیشتر  خیلی  ما 
قو نیستنصیبت خواهد شد! پس حجیت  مطلبی  کامل  انسان  فعل  و  مرحوم عالمه    که  ل 

 1طهرانی از خودشان خلق کرده باشند. 
 پاسخ: 

 شود؛ می  ند معنا اطالقحجیت بر چ

مرحوم آخوند و بعضی از اصولیین برای قول    حجیت به معنای ما یوجب التعذیر و التنجیز. این همان معنائی است که  -1
ف واقع باشد در نزد خداوند معذور  حجت است یعنی در صورتی که مخالگوئیم قول مجتهد  می  مجتهد قائلند وقتی

 است. و اگر موافق واقع باشد موجب تنجیز  

بر ثقه راحجت قرار داده  خحجیت به معنای جعل علم تعّبدی. برخی از اصولیین مانند مرحوم نائینی قائلند که شارع   -2
 یعنی آن را تعبدا نازل منزلۀ علم کرده است. 

و    به همین معناستالسالم  علیهم  م حجیت قول خدا و رسول و ائمهای کاشفیت از واقع. در علم کالحجیت به معن -3
تکلم حق    لگوید: »تکلم انسان کاممی  داند. زیرا می  داد را به همین معنا حجتهرانی، قول و فعل آقای حآقای ط
 گوید: می و نیز  2است« 

واف از جانب  ون خواندن زیارت اول هفت شوط ط بد السالم  علیه  هنگام زیارت حضرت رضاحّداد    آقای 
ایشان مشرّ مودند و حقیر هم با جمیع رفنمی  نمودند سپس زیارتمی  چپ ف شدیم در معیت  قایی که با 
نمودیم و سپس  می  سیدیم و هفت شوط طواف و بمی  ها را  وب در ن به همین نحوه و کیفیت چهار چایشا

بجا  را  اولیای  می  زیارت  فعل  چون  حقا آوردیم  رویه  حال  به  تا  است  حجت  از  لهی  زیارت،  در  هم  یر 
 3بوسیدن در ها و طواف به همین نحو است. 
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اول و دوم نیست چراکه حجمی  اینکه آقای طهرانی  روشن است  ت به  یگوید: فعل اولیای الهی حجت است، به معانی 
با  بر زیارت  اینجا مورد ندارد زیرا هیچ حدیثی که دللت  اول و دوم در  بنماید وارد نشده  معنای  تا بگوئیم    کیفیت مذکور 

معّذر و منّجز است یا آن روایت را شارع تعبدا نازل منزلۀ    حّداد   بر اساس آن حدیث است و فرمایش آقای حّداد    عمل آقای
این گونه زیارت  بلکه  ابتکارات آقای  علم کرده،    گوید: می  است در حالی که در شرع وارد نشده. آقای طهرانیحّداد    از 

الهی حجت است یعنی اولیای  از آقای   فعل  از واقع است و لذا آقای طهرانی بدون مستند شرعی  در کیفیت    حّداد  کاشف 
تبعیت پمی  زیارت  فعل  و  قول  برای  که  است  معنائی  همان  دقیقا  اینجا  در  حجیت  ائمهیکند،  و    گفته السالم  علیهم  امبر 

 گوید:  می شود. در مورد دیگری آقای طهرانیمی

اعتراض  در فتوا مطالبه دلیل نموده یا به خاطر نیافتن مستند فتوا به ایشان    سان از امثال مرحوم قاضی نبایدان
 1نماید و خود فرمایش مرحوم قاضی سند و حجت است.

عنای اینکه اگر به قول و فعل کسی اتکاء کردی، قول و فعل او  م»حجیت به  و این گفته کتاب محک که  
ازدر مسیر ضاللت و گمر را  تو  نباشد و  که   نکند«خدا دور    اهی  زیرا کسی  است  مطلقا    مخدوش  فعلش  و  قول 

 .دور نکند به معنای عصمت در هدایت استهدایت باشد و از خدا 

لیلی بر آن قائم نیست بلکه دلیل بر خالف آن موجود است  د اول الکالم است و هیچ  حّداد    و عصمت در هدایت آقای
گزارشاتی آقایمی  آقای طهرانی  امور ضرو حّداد    دهد که  آنکه  در  به  برسد  چه  است  بوده  دچار  لغزش  و  فراموشی  به  ری 

به صفحه  عصمت در هدایت   مراجعه نمائید  باشد  از کتاب    49و    48داشته  وح  ر کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی" که 
 مجرد نقل شده است.

 نویسد: می  نویسنده کتاب محک در ادامه

رسند، مانند جناب  می  مقام کمال  ن که به واسطۀ متابعت حضرات بهبرای شیعیان، معصومی 
شود سوء است، اگر  می  که موجب دوری از عبودیت  سلمان، یقینا گناه و ارتکاب هر امری

ن ها را به واسطۀ هدایت الهی به عهده  آچنین کسی از دیگران دستگیری نماید و هدایت  
این د بدهد که  افراد  به  اگر دستوری  انحرافبگیرد،  یا حتی  از مسیر خدا    ستور موجب 

ا ز چنین سوئی در  توقف و رشد نکردن شود، این امر، سوء محسوب شده و شیعۀ کامل 
کرد فراموش  اما  داشت  خواهد  هدایت  امر  در  عصمت  عبارتی  به  و  بود  خواهد    ن امان 

ق  طریطّی    شود یا جهل نسبت به بعضی از امور که در نمی  اموری که موجب دوری از خدا
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دلیلی که نداریم که مثال کسی مانند جناب سلمان، باید از  الهی الزم نیست، سوء نیست و  
 1مصون باشد.   این امور هم

 پاسخ: 

با جناب سلمان که در ت حّداد    : بحث دربارۀ آقای اوال ایشان  هائی مانند  حاست و قیاس  تعلیم و تربیت شخصیت  ت 
الفارق است آقایعلیهما السالم  امیرالمؤمنین    خاتم النبیاء و که حتی یک ساعت شاگردی بزرگان خلق را  د  حّدا   بوده، مع 

 لمان که بیشتر عمر را در خدمت مقام عصمت کبری بوده، نیست. نکرده قابل مقایسه با جناب س

نویسنده کتاب محک مدعی  ثانیا آقای ش :  در خصوص  بحث  ولی  دارد  هدایت  در  کامل عصمت  حّداد    د که شیعه 
  در هدایت دارد یا نه مراجعه نمائید به بحث های قبلی. اعتراض آقای ید مشاهده کنید که ایشان عصمت  خواهمی  است اگر

لعن از نظر آقای حداد،    به مسائل حج، شرط امر به معروف و نهی از منکر از نظر آقای حداد، شادی در روز عاشورا،اد  حّد 
 و روایات است.آنگاه خواهید یافت چقدر نظرات ایشان دور از مضامین آیات 

اعتماد نسبت به کس: فراموش ک ثالثا عصمت  اّدعای    ی کهردن امور ضروری یا جهل نسبت به بعض امور موجب عدم 
هدایت کند و همه را به سرمنزل مقصود    د خواهد مردم را به سوی خداونمی  گردد. کسی کهمی  در هدایت درباره اش شده

را آن  عوام  را که  اموری  فراموشدمی  برساند چگونه  و می  انند،  ددان نمی  کند  چنانکه گذشت  راد؟!  راستش  و   ست چپ 
 3حرف های این سید هیچ وقت گوش نکن که غالبا گیج است.  و به قول حمامی: به 2شناسد. نمی

 ری فراموشی دارد معارف غامض اعتقادی و توحیدی آموخت؟! و آیا صحیح است از شخصی که در امور ضر 

  عصمت مشایخ صوفیه
 گوید: می ده کتاب محک نویسن 

عصمت   شنویم این است که اهل عرفان قائل بهمی  همت هائی که از زبان مخالفانیکی از ت
باشد   هدایت  در  عصمت  معنای  به  عصمت  اگر  هستند.  معنا  اهل  بزرگان  و  کامل  انسان 

ت اما اگر مقصود عصمت مطلقه است شبیه همان مطلبی که برای رسول خدا و  سحرفی نی
افترائی بیش نیست و در آثار هیچ یک از بزرگان  باور داریم این مطلب  السالم  معلیه  ائمه

کنید. سیره عملی اهل عرفان نیز چنین نبوده. خود  نمی  ی پیداعرفان و حکمت چنین اثر
انصاری اختالف نظر داشتند یعنی  الّله    هی با مرحوم آیةقمرحوم عالمه طهرانی در مسائل ف
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یشان هم همین طور بعضی امور را  دانستند امی  ی امور را اشتباه طبعا فتوای ایشان در بعض
مطلب چیزی نیست که بر شاگردان و مراودان اهل دادند و این  می  تذکرحّداد    به مرحوم

آیة مرحوم  شاگردان  حکایت  باشد،  پوشیده  معروف  لّله  ا  عرفان  و  روشن  که  هم  قاضی 
قدر  ایشان معتقد بودند و هر یک به است شاگران ایشان در امر سلوک و هدایت کامال به  

هاد نموده و به فتوای  شدند اما در مسائل فقهی اجتمی  توفیق از دستورات ایشان بهره مند 
مکتب عرفانی    دانستند یعنی در نمی  کردند و فتوای ایشان را بر خود صائب می  خود عمل

 نیست. نجف صحبتی از تصور عصمت برای استاد سلوکی یا انسان کامل غیر امام 
مکت به  اختصاصی  نگاه  جناب  این  برای  عاملی  حیدر  مرحوم سید  ندارد،  نجف  ب عرفانی 

ورود    سازمعنا، ایشان زمینه  ی مقامات بسیار باالئی قائل هستند و به یکی الدین عربیمح
به فضای تشیع هستند اما با این همه نه فقط در فتاوای فقهی که ین دعرفان نظری محیی ال

مباحث   در  محی حتی  جناب  مطالب  از  بعضی  نقدمعارفی  را  الدین  محیی  می  ی  خود  کند 
ه را  فصوص  کتاب  اصل  چند  هر  هم  خداالدین  رسول  اما  میآله  وعلیهاللهصلی  دیۀ  داند 

  در این زمینه حقیقتا از خداوند کمک طلب  و داند می  تبیین و ترجمۀ این کشف را کار خود
نی در اصِل این  لبی به زبان علمی موفق باشد یعکند تا در این تبیین و ترجمۀ کشف قمی

 1قضیه برای خود عصمتی قائل نیست. 
 پاسخ: 

 گوید: می شود و سپس می ه کتاب محک در ابتداء عبارت قائل به عصمت مشایخ صوفیه در امر هدایت : نویسند اوال

د یعنی  انصاری اختالف نظر داشتنالّله    مرحوم عالمه طهرانی در مسائل فقهی با مرحوم آیة
 دانستند. می  ضی امور را اشتباه طبعا فتوای ایشان در بع 

است که علم فقه مشتمل است بر احکامی که انسان ها را هدایت به کمال و تقرب  آید این  می  اشکالی که در اینجا پدید 
معصوم باشند و نباید    . اگر بزرگان عرفان معصوم در هدایت هستند پس باید در هدایت مردم به احکام فقهید کنمیالّله    الی 

 اشته باشند و همدیگر را تخطئه کنند.اختالف د 

 یکدیگر دادن عالمت عدم عصمت آنان در هدایت است.  این اختالف ها و نسبت اشتباه به

زنند در این جا مناسب است  می  عصمت ندارند و مخالفان به آنان تهمتعای  دّ ا   اما اینکه گفته شد بزرگان عرفان :  ثانیا
 ین امر تهمت نیست بلکه عین واقعیت است.نان را ذکر کنیم تا روشن شود اسخنان آ
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 نویسد:  می  آقای محمد صادق طهرانی  -1

م فناء رسیده و به  اباید دانست که فعل اولیاء خدا عین حق بوده و در آن خطاء راه ندارد، کسی که به مق
 1در حریم او لغزش وجود ندارد.آبشخور توحید راه یافته و به هدایت و طهارت محضه دست نموده 

به سوی را  نفوس  و  بوده  پاک  و  طاهر  اولیاء حضرت حق همگی  نفوس  به    تراوشات  پروردگار  حضرت 
دد همگی بر صراط  ر گمی  آورد و لذا از این جهت عین حق بوده و فعل خداوند محسوبمی  حرکت در

 2نمایند. می مستقیم سیر 
والد  امثا می  عالمه  از  انسان  فتوا مط فرمودند:  در  نباید  قاضی  نیافتن  ل مرحوم  به خاطر  یا  نموده  دلیل  البۀ 

 3د، خود فرمایش مرحوم قاضی سند و حجت است. مستند فتوا به ایشان اعتراض نمای
 گوید: می ابن عربی درباره عصمت اولیاء صوفیه   -2

شیطان علیه من  اذا حصلت لالنسان حالة مشاهدة عین، فقل کمل و کملت معرفته و عصمته، فلم یکن لل
العصمة فی حّق سبیل، و تسّمی ه  الفرق  و الرسول ع   النبّی   ، کما تسّمی فی حّق الولّی حفظاً   ذه  صمة لیقع 

 4وا باسم العصمة. و السالم لیخّص   ةو الصالالسالم  علیهم ادبًا منهم مع النبیاء و الرسل  و النبّی  بین الولّی 
 گوید: می  مال صدرا   -3

ی القلب اذ کّل ما یقوله حّق و صدق حّدثه قلبه عن  مأمون من الغلط، معصوم من معاصاّما العارف الرّبانی ف
 5رّبه.

 گوید: می  دربارۀ ابن عربی ملی آسید حیدر  -4

الولّی لالّله    اّن الشیخ )الحاتمی( ولّی من اولیاء الواقع، لّن صدور الکذب منه  اّل    ه تعالی ل یقول لتعالی و 
 6مستحیل. 

 گوید: می آملید حیدر در جای دیگر سی -5
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اّما )الکت  -1صم –اّنه کان للنبّی    قد بّینا  النازل علیه و الصادر منه  ل فالقرآن، و اما )الکتاب(  اب( النازکتابان 
فی نوعیهما، و اما الشیخ )العظم( فقد بّینا ایضا اّن له    فالفصوص و بّینا اّنهما عدیما المثال و النظیر   الصادر

الیه   الواصل  ا کتابین:  )الکتاب(  اّما  منه،  الصادر  فا و  الیه  منه  للواصل  الصادر  )الکتاب(  اما  و  فصوص 
 2هما عدیما المثال و النظیر فی نوعیهما. فالفتوحات و بّینا انّ 

از طرفییم  یکی از تناقضاتی که در آثار عرفا و صوفیه یافت این است که  از طرفی در  می  عصمتاّدعای    شود  کنند و 
معارفی یکدیگر مثال سید حمی  را تخطئه  آراء  از جانب خداوند  یدر آملی  کنند!  از سوئی فصوص و فتوحات را مانند قرآن 

 3پذیرد.نمی کند و نظر او رامی  کند واز سوی دیگر در مواردی به ابن عربی اعتراضمی  معرفی

 گوید: می ه کتاب محک د نویسن 

 فرمودند: السالم علیه دقشنویم که امام صامی  این روایت را بارها از مخالفان عرفان
اك  ... إِ  نأ  یَّ ِصب   أ  نأ ُه فِ   ت  ق  دِّ ُتص  ِة ف  ُحجَّ ُجاًل ُدون  الأ .ر  ال  ا ق   4ي ُکلِّ م 

اتفا و  دارد  جای  ما  بر چشم  روایت  این  که  است  این  ناپذیر  اهل  قواقعیت خدشه  تمام  ا 
از تصدیق اصال در عرفان صحبتی  باور دارند.  روایت شریف  این  به  امور    عرفان  تمام  در 

بخواهیم که  س  نیست  دستورات  از  تبعیت  مخالف  را  روایت  از  لواین  تبعیت  بدانیم  کی 
و  دستورا  اجتهاد  بحث  در  که  طور  همان  است،  عالم  به  جاهل  رجوع  باب  از  سلوکی  ت 

به   جاهل  رجوع  این  عتقلید،  جز  داریم؟  تعامل  چگونه  تقلید  مرجع  با  ما  مگر  داریم  الم 
 5کنیم؟ می  دانیم و به مرجع رجوعنمی ن رااست که ما احکام دی

 پاسخ: 

اطاعت بی چوناز  یکی   قابل خدشه عرفان و تصوف  به    اصول غیر  پیر و مرشد است  مقابل  و تسلیم محض در  و چرا 
کنیم تا روشن شود میان مراجعۀ مقّلد به  می  نان آنان را در این رابطه نقلخطوری که حکم او بر حکم شرع مقدم است، س

گاهی از حکم شرعیمرجع تقل  و اطاعت بی چون چرای مرید از مرشد صوفی تفاوت زیادی است.   ید برای کسب آ

 نویسد: می صادق طهرانی آقای محمد
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ا از رسیدن به استاد خبیر همان محبت خالص و  از  ر عامل حرکت سالک بعد  استاد بوده و  او به  تاّم  ادت 
ده و اختیار را از خود  سالک در برابر استاد باید ارا  لوازم این محّبت، تبعیت محضه و بدون چون چرا است. 

 1سلب کند و عبد محض باشد.
 نویسد: می  ایشان در جای دیگر

ا   و محّب مؤمن    اما  فعل  و  قول  بر حجیت و عصمت  که  ای  ادله  از مالحظۀ  بعد  السالم  علیه  امم واقعی 
فعل  رت حق است ... در برابر قول و  دللت دارد و بعد از علم به اینکه انسان کامل، آئینۀ تمام نمای حض
دهد. اگر  نمی  ب و تزلزلی به خود راهمعصوم و یا ولی خدا، اگر چه موافق با ظواهر شرع نباشد هیچ اضطرا 

ود را از بلندی به پائین بینداز یا زندگیت را با دست  خاو را به سخت ترین کارها امر نمودند و فرمودند که  
امر دیگری یا هر  بزن  انسان  خود آتش  به ظاهر مستلزم هالک  از روی    که  و  و تامل  بدون درنگ  است، 

 2شیرین و حقیقی ایمان را ذوق کند. طوع و رغبت باید انجام دهد تا طعم  
 گوید: می ستاد چنینا در لب لباب مثنوی در بیان ادب پنجم از آداب نسبت به  

یا به هر   باید که هر چه از او صادر شود  ادب پنجم: عدم اعتراض است بر اقوال و احوال و افعال پیر، یعنی
ا یفعل و هچه فرماید، مرید بر آن انکار نکند:   بلکه آن را حق داند و حق    م یسئلون«»الیسئل عم 

ارادۀ   او در  از شیخ کامل که ارادۀ  ق فانی شده هیچ چیز صادر نشود که نه مراد حق  حآن باشد، زیراکه 
 3بکل شیء علیم. الّله  و  ود، اگر مرید داند و اگر نداندباشد و هیچ فعل او از مصلحتی خالی نب

اجعه به پیر و مرشد صوفی مانند مراجعه به مراجع تقلید است؟ کدام مرجع  توان گفت مر می  با توجه به سخنان مذکور آیا 
اختیار داند؟ کدام مرجع تقلید به مقلدینش گفته است در مقابل من ارادمی  بر حکم شرع مقدم  ا تقلید حکم خویش ر  ه و 

ایمان را  محض باشید؟ بطوری که اگر گفتم زندگیتان را آتش بزنید بی درنگ باید    نداشته باشید و عبد  اقدام کنید تا طعم 
 بچشید؟

دانند و آیه  نمی  عصمت ندارند و اراده خویش را اراده خدا اّدعای    دانند و هیچ گاهمی  مراجع تقلید خود را مبّین احکام
 توقعاتی ندارند.این چنین   کنند ولذا از مقلدین، نمی  و هم یسئلون« را بر خود تطبیق »ل یسئل عما یفعل
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آنکه  دیگر  دین   نکته  اصول  در  تقلید  نقلی،  و  عقلی  ادله  به  امامیه  علماء  و  است  تحقیقی  امور  اعتقادی  جائز   اصول    را 
فروع فقهی از  د و این امر با تقلید مردم در  کنن می  دانند ولی مریدان صوفی در اصول اعتقادات از مرشد و قطب، پیروینمی

 اوت است.مراجع عظام که ادله فراوانی بر آن اقامه شده کامال متف

  مریدان افراطی
 گوید: می آقای طهرانی 

)آقای حداد(   ایشان  اقتداءبنماز مغرب و عشاء را  این نماز ها حاج محمد  می  ه حقیر  اما در   ... نمودند 
اقتداء ایشان  به  امام  می  علی  بنده  که  صورت  بدین  همین  نمود  در  ایشان  و  ماموم،  آقا  حضرت  و  بودم 
گفت: من قدرت ندارم به غیر آقا اقتداء کنم. چند بار حضرت آقا وی  می  و  کردمی  جماعت به آقا اقتداء

بنده  حضور  در  شرع   را  خالف  تو  که  کردند  او می  دعوا  اما  نیست  جائز  ماموم  به  اقتدای  که    کنی، 
است همهگفت:  می امام  آقا  این    در عالم واقع  این صورت من که  و در  امام،  یا  باشد و  ماموم  جا، خواه 

اید به  بتوانم به غیر او اقتداء نمایم ایشان فرمودند: اگر این کالم تو درست باشد  نمی  همیده اممطلب را ف 
 او مامومًا ولی حاج محمد  اماماً دانی،  می  سید محمد حسین اقتداء کنی نه به من چون مرا در هر حال امام

مادی یک بار هم به حقیر  کار نبود، و حتی با وجود ایشان در سالیان متگوشش به این سخن ها بده  علی
 اقتداء ننمود.

  اشکال در ذیل این داستان مطرح شده که قسمتی از آن را ذکر   د چن  67صفحه    کتاب "سیری در آثار عالمه طهرانی"در  
 کنیم: می

این است که شدنکته قابل توج این داستان  موجب شده است که حاج محمد علی  حّداد    ت ارادت به جناب آقایه در 
آرود که  می  راتی را اقامه کند که در شرع وارد نشده مسلک تصوف طریقی است که یک چنین مریدان افراطی بب نماز جماع

 ... کنند  عبادی از خود ابداعاعمال  ه جهت عشق و ارادت به مراد، حاضرندب

گاکند نیازمند به چنین مریدان نااّدعا  مراد و مرشد خود مقام خدائی در هر حال مسلکی که برای  ش آخر  باشد پرس می  هآ
نمودند آن هم به طوری که سالها این  می مشاهده   دبدعت واضح و علنی را از مرید خو این چنین   حّداد آنکه چرا جناب آقای

تنها به چند می  واقعه تکرار  آیا    شود و  نهی از منکر و خالف شرع به همین مقدار کافی است؟ آیا  مرتبه دعوا اکتفاء کردند 
 کردند؟ می ز جماعتی را ترک نباید چنین نما

 گوید: می نویسنده کتاب محک در جواب 

بعضی اصحاب ائمه علیهم السالم، مگر بخشی از غالة در زمره   کافی است که یادی کنیم از
ائمه کم  السالم  علیهم  ارادتمندان  دین  در  آیا  در  نبودند؟  مگر   ... نمودند؟  بدعت  ایجاد 
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اوامر حضرتشان سر پیچی داشتند. وجود افراد   دوران حیات رسول خدا این افراد کم از
خدا رسول  اصحاب  میان  در  فاسق  بلکه  و  نقص السالم  علیهم  ائمه  و  سرپیچ  از  نشان 

معصومین  آقالسالم  علیهم  حضرات  حاج  اینکه  در  اند  زاده  خلف  ای است؟  کرده  اشتباه 
آقایش مرحوم  پای  به  را  ایشان  اشتباه  باید  اما  نیست  حتحّداد    کی  دانید  می  ما نوشت؟ 

آقای آقحّداد    مرحوم  حاج  های  فعالیت  به  متعددی  موارد  در  که  مورد،  این  در    ی انه 
  ای اعتراض داشته اند و در کتاب روح مجرد نیز مواردی ذکر شده که مرحوم آقزاده خلف

کلی  حّداد   بطور  داشتند  را  قصد  بار    طردایشان  بار  چند  طهرانی  عالمه  مرحوم  اما  کنند 
آقایشون می  واسطه نجات  احتمال  اگر  تا  برای  زاده  خلف  د  کلی  طور  به  راه  این  هست، 

 1ایشان مسدود نشود. 
 سخ: اپ

مع الفارق   السالم علیهم و ائمه آله ولیهعاللهصلی با اصحاب منحرف پیامبر  -شاگرد آقای حداد–زاده خلف قیاس کار آقای
خواهند ولی انحراف  می  ی است که صوفیان از مریدان خودنتیجه مرید پروری و عشق مفرطزاده  خلف  است زیرا کار آقای

و یا    ناشی از عوامل خارجی مثل رسیدن به پول و مقام و قدرتالسالم  علیهم  و ائمهآله وهعلیاللهصلی بعضی از اصحاب پیامبر 
کرد نمی منکر نمود و او قبول  بعد از آنکه او را نهی از حّداد  .. بوده است عالوه بر آنکه چرا آقایتعصبات نژادی و قومیتی .

 چنین نماز جماعت اختراعی را ترک نکرد.

 تباطش را در لحظه دیدن بدعت با آن شخص منحرف قطع نکرد.ر احّداد  و چرا آقای 

آیا کسی که قائل به عرفان فقاهتی است نباید زمینه بدعت    نماز جماعتی را ترک نکردند؟ین  این چن  و چرا آقای طهرانی
 برد؟! را از بین ب

 گوید: می  نویسنده کتاب محک در ادامه

نمودند فراموش  می  د بیشتر نهی از منکری باحّداد    نویسند مرحوم آقایمی  این آقایان که
اند یکی از شروط نهی از منکر احتمال   ا جائی که ت حّداد    تاثیر است، مرحوم آقای کرده 

را دعوا کردند بعد هم  تذکر دادند بلکه  زاده  خلف  دادند به آقایمی  احتمال تاثیر ایشان 
ایمی  که با  نهایت  احواالت خود مشغول است در  به  ایشان  و  شبینند  رابطه کرده  ان قطع 

 کنند .... می  عطایای معنوی را هم از ایشان سلب

 
 

 324محک ص  - 1

https://ebnearabi.com/
https://ebnearabi.com/


 www.ebnearabi.com   شی درباره ابن عربی، عرفان و تصوفژوه پ

154 

 
 

اینکه   تکالبته  واقعه  این  »سالها  اند  رامی  رار نوشته  استخراج نمی  حقیقتا  شد«  از کجا  دانم 
این مطل  ... اند  نگاشته شده  کرده  برای مراد و مرشد ب هم که  »در هر حال مسلکی که 

باشد« به اندازه تعداد کلماتش  می  مند چنین مریدان ناآگاه زکند نیااّدعا    خود مقام خدائی
 1ت است. حاوی مغالطات و اشتباها 

 پاسخ: 

کهاوال هنگامی  آقای حّداد    آقای  :  در  منکر  از  نهی  که  ندزاده  خلف  مشاهده کردند  غیر  تاثیر  نماز جماعت  باید  ارد 
 دهد. نمی  رشی از ترک آن جماعتاکردند تا زمینه بدعت منتفی شود، آقای طهرانی گز می شرعی را ترک 

  ه بلکه به خاطر این بوده که آقای خاطر آن نماز جماعت کذائی نبودبه  زاده  خلف  با آقای حّداد    : قطع رابطه آقای ثانیا
 ترک کرده بوده. حّداد   ت عشق و محبت به آقایعیالش را به جهت شد و اهل  زاده خلف

 کند: می آقای طهرانی این گونه حکایت 

از   از جهش یکی  ایشان را  بسیار  با وجود شدت عالقه و مکاشفات روحیه  ت  اگردان حاج سید هاشم که 
ایشان همراه   دادمی  تمرد و عدم اطاعت رنج  اجازه    شد و زن و بچه می  و پیوسته در سفر ها بدون اذن و 

دور نموده    دگذاشت و حضرت آقا هم کرارا و مرارا او را از خو می  خود را به تاویالت واهیه بی سر پرست
محبان و سابقه داران بود و    نمودند و فائده ای نداشت و از طرفی همچون ازمی  بودند و دعوا های سخت

اتحه حدیث عقل و اطاعت را  دگان ملکوتیش به مقام و منزلت آقا گشوده شده بود دست بردار نبود و فدی
اق، و بالخره همین تمرد هم در  شگفت: این احکام مزدوران است نه احکام عمی  خوانده بود و صریحا

 2.3و را از خود طرد کردند. آخر المر کار او را ساخت و حضرت آقا الی البد ا 
 نویسد: می : آقای طهرانی ثاثال

آقایحّداد    آقای بار  دعو زاده  خلف  چند  شرعرا  خالف  کار  تو  گفت:  و  کرد  حاج  می  ا  ولی   ... کنی 
این سخن  محمد علی )خ کار نبود و حتی با وجود ایشان در سالیان متمادی  ا بدههلف زاده( گوشش به 

 4نمود. یک بار هم به حقیر اقتداء ن
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کرده است بدین معناست  به آقای طهرانی اقتداء نزاده  خلف  هیچ گاه آقایحّداد    با وجود آقای  اینکه در سالیان متمادی
حّداد   هم به آقای زاده خلف کرده، آقای می اقتداء   ی به وحّداد  که در هر موردی که آقای طهرانی امام جماعت بوده و آقای 

از عبارت    شدهمی  ز جماعت ابداعی بر گزارنموده یعنی همان نمامی  اقتداء   »سالیان متمادی« است، این مطلب به روشنی 
 .قابل استفاده است

 م که نیاز به تکرار نیست ی خدائی اقطاب صوفیه قبال سخن گفتیم و سخنان صریح آنان را نقل کرد اّدعای  : دربارۀ رابعا

   گفتار متعارض دربارۀ استاد طریق
قائلند که م   آقای طهرانی  و سلوک  در سیر  استاد  طریق    1شود.می  وجب گمراهی نداشتن  از ضروریات مسائل  استاد  و 

 3اد، سلوک جز پنداری بیش نیست.و بدون است 2است 

 نویسد: می ولی فرزند ایشان 

ج به  عمر  اواخر  در  والد  به هعالمه  مربوط  اشتغالت  و  امراض  کثرت  معارف  تألیف    ت  و  علوم  دوره 
ت و  پذیرش  برای  وفرصتی  نداشتند  شاگردان  لقاء  فرم می  ربیت  طالب  و  مشتاق  که  کسانی  برای  ودند: 

دنبال   به  و  پروردگارند  استاد مستغنی می  استاد طریقحضرت  از  آن  با  که  کنید  بیان  را  دو مطلب    باشند 
 4اخالص در عمل و دوم خواندن تمام و کمال دوره علوم و معارف اسالم.  ن ردند: اول داشتگمی

 وید: گمی محک در جواب تعارض مذکور  نویسنده کتاب

،  الّله  ر سیر و سلوک الینکتۀ اولی که باید به آن توجه داشت این است که نیاز به استاد د
 5یک اصل عقالئی است نه عقلی که خالفش محال باشد.

 پاسخ: 

 نویسد: می  داند، فرزندشانمی مات عقلزوم استاد را از مسلّ رانی ل هآقای ط

 
 

دن به این اذکار و مشابه آن ممنوع  ه مصنف ذکر نموده است از مهمترین خطرات سلوک است که بدون اشراف و تربیت استاِد کامل و عالِم راه رفته دست بر خطراتی را ک  -  1
اهر و کامل و راهبر و راهرو به  و در دست استاد مار الهیه فقدان تعلم شاگردی ا ب ممنوعه و اسر منصور حالج در اذاعه و اشاعه مطال   است گویند علت انحراف حسین بن

  196مقصد رسیده بوده است. رساله سیر و سلوک ص
 629از ضروریات مسائل طریق است. روح مجرد صپیروی از خصوص استاد کامل،  - 2
 57ری بیش نیست. روح مجرد ص، سلوک جز پندا قبه و ذکر و فکر و ریاضتهای مشروعه بدون استاد و مرا - 3
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گاه است و حضرت عالمه والد، لزوم استاد را از  سلوک و عرفان عملی، استاد و ش  از ارکان مهم در  یخ آ
برهانی    مسلمات عقل و کتاب را  از دوره علوم و معارف اسالم آن  دانسته و در مواضع متعددی  و سنت 

 1نموده اند. 
 گوید: می  ویسنده کتاب محک در ادامهن

تماما در    بارۀ دوره علوم و معارف اسالم،نکته دوم اینکه فرمایش مرحوم عالمه طهرانی در 
به این واسطه به مقصود    بیند یامی  این است که شخص راه خود را به سوی خداوند روشن

استغناء استاد،    زرسد کامال با قرائن صدر و ذیل عبارت مشخص است که منظور امی  خود
این آثار به آنچه در  استغناء تمام مراحل نیست منظور این است که افراد در اثر خواندن  

 2نیاز دارند خواند رسید. مسیر خدا 
 گوید: می ولی آقای محمد صادق طهرانی

ب با جانتنها  آثار آقای طهرانی نفس سالک  مطالعه  او قدسی مؤلف    ا  به می  پیوند خورده و نفس  و    شود 
فناء  ا می  مرحله  و  مطالعه  با  ندارد. »آری  استاد  به  نیازی  مراحل  تمام  در  یعنی  و  رسد  علوم  دورۀ  با  نس 

اسالم جانمعارف  با  سالک  نفس  امؤلف    ،  حقیقت  چشمۀ  آن  از  نفس  هامون  و  خورده    شراب پیوند 
اثر آن، نفس او،  می شود، و  می  دسی ق شود، و با مجاهدت و مراقبت، مستعّد قبول انوار الهی گشته و در 

 3برسد. تواند به مرحلۀ فناء و اندکاک در ذات ربوبی می  لذا با عنایت الهی
 شود. می  یازگوید: سالک با مطالعۀ آثار آقای طهرانی در تمام مراحل از استاد بی نمی  این عبارت به روشنی

 نویسد: می کند ومی  نقل ولی جالب این است که نویسندۀ کتاب محک مطلب دیگری از آقای محمد صادق طهرانی 

ند: در اثر مطالعۀ با اخالص  فرمودمی  حاج سید محمد صادق طهرانی کراراالّله  حضرت آیة
شد مانند مرحوم  رسد، اگر قرار بامی  ره علوم و معارف اسالم، سالک به آنچه باید برسددو

اشد در مرحله  بانصاری مسیر را بدون استاد طّی کند چنین خواهد شد و اگر قرار  الّله    آیة
 4ای از مراحل دستش به استاد برسد خواهد رسید. 

اول  آثار آقای طهرانی به گوینمی  در عبارت  شود چرا که نفس سالک با  می  تنهائی موجب رسیدن به مطلوب  د: مطالعۀ 
قای طهرانی  آگویند در برخی از افراد مطالعۀ آثار  می  خورد در عبارت دوم که کتاب محک نقل کردهمی  وندپی مؤلف    جان
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شود که با  می موجب   افراد مطالعۀ آثار آقای طهرانیکند و نیازی به استاد نیست مانند آقای انصاری و در برخی از  می  کفایت
 استاد برسد. 

 نویسند: می  و دربارۀ آقای انصاری

ات پی  بفرمودند: این ضرمی  همیشه  دانستندمی  رت عالمه والد با اینکه مرحوم آقای انصاری را کاملحض
بواسطۀ نداشتن استاد بود و  در پی که بر قلب مرحوم آقای انصاری وارد شد و ایشان را از پا انداخت، همه  

 1شد از جهت روحی، فشار بیش از حد بر ایشان وارد شود. سبب
انصاری ضربات پی    نتیجه آنکه در آثار آقای طهرانی کنند مانند آقای  به مطالعۀ  اکتفاء  ای که فقط  بر  دآن عده  ر پی 

 شود و از پا خواهندافتاد.می قلبشان وارد

  گزارش متعارض با تاریخ معتبر
 کند: می  ی همدانی نقلآقای طهرانی از قول آقای انصار

در کرمانشاه کشت آقا محمد علی سه نفر از اولیاء خدا    را آقا محمد علی بهبهانی آقا سید معصوم علیشاه  
ن قتل او را صادر کرده بود بدل به او گفت: اگر مرا بکشی تو قبل  ارا کشت سومی آنها ُبدل بود که فرم

به وی گفت:  از من خاک خواهی علی  آقا محمد  تو    رفت!  از  که  علیشاه  و سید معصوم  علیشاه  مظفر 
خواهی بکنی؟ ... آقا محمد علی به حرف او اعتنا نکرد  می  ی نکردند تو حالمهمتر بودند چنین معجزه ا

ف  کرد ناگهان سقمی  ز جنازه بدل روی زمین بود که آقا محمد علی از زیر دالنی عبورو و او را کشت هن 
 2رد. خراب شد و در زیر سقف جان سپ

 نویسد: می ی دربارۀ علت ارتحال پدر ولی مرحوم آقا احمد بهبهانی فرزند مرحوم عالمه محمد علی بهبهان

مرض اسهال عارض شد و در یوم جمعه و    شدر ایام حکومت فتحعلی خان سابق اللقاب در مزاج شریف
در شانزده  و  دوصد  و  هزار  یک  سنه  از  مبعث  ظهرین  عید  نماز  اثنای  در  زوال  ایزدی    عین  رحمت  به 

 3پیوست. 
 دهد: می  خنویسنده کتاب محک از این تعارض این گونه پاس 
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بنا بود   نه مرحوم عالمه طهرانی. اگر  انصاری استالّله    این نقل قول متعلق به مرحوم آیة
را بزرگواران  آن  عالمه  مرحوم  که  کسانی  نقد  در  حتی  یا  عرفان  نقد  در    کامل   کتابی 

توان  نمی  هیچ چارچوب و منطقی  ن این بخش وجهی داشت اما بادانستند بنویسیم، بیامی
به  الّله    م آیةحکایت مرحو کتابی که  اشتباه، در  با فرض رخ دادن  و  نقل کرد  را  انصاری 

آث در  سیری  طهرانی  ا اسم  عالمه  مرحوم  مرحور  رابه  اشتباه  این  شده،  عالمه    منوشته 
اند  چنین وانمود کرد که ایشان نقل  طهرانی نسبت داد و با  هائی داشته    ر ریخ معتبتا   که 

 1. ار نیستسازگ
 پاسخ: 

رد قبول  و کند قطعا ممی  زارشی که آقای طهرانی در کتاب روح مجرد از استادش آقای انصاری همدانی نقل : این گ اوال
  یش« ذکر مانشاهی به کشتن سه تن از دراو وی بوده است. زیرا داستان مذکور را در تحت عنوان »فرمان آقا محمد علی کر 

کالنعام هر جا مسکینی دل سوخته را که شعار درویشی    نویسد: »در زمان ایشان درویش کشی رائج بود عواممی  کند ومی
 2کشتند. می  ردند و خودش را ک می  یافتند خانه اش را غارتمی  داشت

 گوید:  می ضمنا آقای طهرانی دربارۀ استادش 

العظمی عالم عابد زاهد ناسک عالم بالله و  الّله    ن زمان آیةحسنه دهر، ترجمان قرآن و سلما  فرید عصر و 
 3مرحوم فردوس و ساده حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی رحمه الله.ه اللّ   بامر

دارد ایرادی  نقل  حال چه  استادش  از  آقای طهرانی  را که  بمی  داستانی  بوده مورد نقد و  قرار  کند و مورد قبولش  ررسی 
   المه طهرانی بالوجه بود.کتاب سیری در آثار ع ر بود ذکر آن دنمی ول آقای طهرانی قب حکایت موردگیرد؟! بله اگر این 

آقای   است که  انصاری همدانی همان شخصیتی  به عبارت دیگر آقای  مثل  طو  الهی  پیامبر  ایشان را در حّد یک  هرانی 
درباره ایشان چنین گفته است: »به سبزه میدان  پذیرفته اند زیرا آقای طهرانی  حضرت عیسی و حضرت موسی علیهما السالم  

الن    ر گویند: اگمی  رم آمد چقدر ایشان را قبول دارم دیدم  در حدود یک پیامبر الهی، تا آنجا که که رسیدم این فکر به نظ 
السالم زنده شوند و بیایند و امر و  قدر    نهی داشته باشند من حقیقتا به   حضرت یوسف و یا حضرت موسی و عیسی علیهم 

انبیاء به این راد مرد بزرگ   انقیاد و ایمان به حقانیت  بنابراین اگر در مورد آقای انصاری    4الهی ایمان و ایقان دارم. اطاعت و 
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 382روح مجرد ص  - 2
 200آیت نور ص - 3
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. علیهم  حضرت موسی و حضرت عیسی و ...  مانند   ولوا العزم نبی ا آقای طهرانی ایشان را همطراز    اشتباه و خطا راه دارد چرا
ه در قول و فعل آنان راه دارد،  باید این قدر اصرار بر بزرگ نمودن و شخصیت دادن به افرادی که اشتبا نماید و چرامی  السالم

 داشت.

 ست: ا دهد این  می  توجیه دومی که نویسنده کتاب محک ارائه

اولی برای  مطلقه  به عصمت  قائل  که  دارد  فائده  کسانی  برای  حقیقت  در  ها  بخش  اء  این 
الهی و شیعیانالهی هستند ما که صریحا در   چیزی  السالم  علیه  منینالمؤامیرخاّص    اولیاء 

عصمت در طریق باور نداریم حال اگر فرضا این عبارت از مرحوم عالمه طهرانی بیشتر از  
ت  ین نقل اشتباهی رخ داده بود قرار بود چه نکته ای را برساند؟ به علمّیابود و فرضا در  

ا مثل مرحوم شیخ انصاری و صاحب جواهر  شد؟ مگر بزرگان م می  ه ای واردایشان خدش
کردند؟ آیا کسی در علمیت این بزرگواران مناقشه  نمی خطاء  در نقل مطالب فقهای پیشین

 کرده است؟ 
 پاسخ: 

در نقل    شود این است که آقای انصاری همدانی و آقای طهرانی، می  زارشی که معارض دارد اثبات گآنچه به وسیله این  
و  صّحت    کنند وتفّحص    و  کنند تحقیق می  فی نداشته اند و لذا طالب باید در مطالبی که آنان نقلو تحقیق کادّقت    وقائع

 سقم آن را جویا شوند.

اما کسانی مانند مرحوم شیخ انصاری و صاح اگر اثبات شود آنان نیز در نقل حکایات و اقوال  ب و  و  دّقت    جواهر هم 
حقیق  در این گونه موارد اقدام به ت   گردد و عقالء می  کال بر ایشان هم واردخطاء شده اند اش  رته اند و دچاحقیق کافی نداشت
 کنند. تفّحص می و

 نماید. می را به وفور مشاهدهتفّحص    و عتتبّ  در نقل و دّقت  که به آثار آن بزرگواران مراجعه دارد ولی کسی 

 گوید: می  نویسنده کتاب محک در توجیه سوم

فرمایشه که  ندارد  وجود  دلیلی  آیة  یچ  باشد!  الّله    مرحوم  واقع  خالف  همدانی  انصاری 
  ب مرآت االحوال کتاب معتبری است از این باب است که چون خود اینکه گفته شده کتا 

گزارشش نزدیک و بدون واسطه است و این گونه گزارش    از خاندان بهبهانی بوده مؤلف  
ا است  ارزشمند  تاریخی  نظر  از  کهها  نداریم  دلیلی  نقمؤلف    ما  صورت  در  به  ها  قول  ل 

... هیچ بعید نیس  امانت را داشته باشند  ت فرزند ایشان بخواهد احترام پدر  کامل رعایت 
را به گونه ای منتقل نماید که   دحی بر آقا محمد علی وارد  قخود را حفظ کرده و مطلب 

وی خود را حفظ نماید دروغ ها  نباشد. خصوصا وقتی بدانیم آقا محمد علی برای اینکه آبر
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وت قطعی در این  کند پس برای قضامی  کتب و اولیاء الهیمتعابیر زشتی را نثار بزرگان    و
با    ق مسالۀ تارخی باید توقف کرد و شواهد بیشتری را دست آورد تا مشخص شود که ح

 1انصاری. الّله  آقا محمد علی بوده است یا مرحوم حضرت آیة
 پاسخ: 

ت آقای محمد حسین  نی از چه جایگاهی علمی و عملی برخودار بوده اسید مرحوم عالمه محمد علی بهبها: باید د اوال
 کند: می ی کتاب روح مجرد از کتاب اعیان الشیعه این گونه نقلنی در پاورقطهرا

  در کرمانشاه فوت نمود   1216متولد شد و در سنه    1144آقا محمد باقر بهبهانی در سنه    آقا محمد علی بن
  او در کربال به دنیا آمد و او افضل از   ت پدرش در کربال سکونت گزید واو پسر وحید بهبهانی مشهور اس

از خود بجای گذارده است. دروس خود را در نزد پدرش در وقتیکه   ر  دمیان دو پسری است که وحید 
از آن در کربال     . در ایران آمد   منتقل شد آنگاه به   ن یآموخت و سپس به کاظمبهبهان توقف کرد و پس 

عصر او از او    های علم و ارکان دین و اعالم علماء مذهب بود در   مل« گوید: وی از کوه»امل اآل تکملۀ  
اربعه و فروع اطالع نبود و اعلم مردم به اصول مذاهب  اوسع در علم و  تا چه رسد به علوم    افضل و  آنها 

 2مذهب امامیه. 
است ثانیا بهبهانی عن حّس  احمد  آقا  انصاری همدانی  : گزارش  با    اما گزارش آقای  او  عن حّس نیست فاصلۀ زمانی 

ا  بیش  بهبهانی  علی  محمد  عالمه  نقلمرحوم  واسطه  با  را  گزارش  این  قطعا  و  است  قرن  یک  ها  می  ز  واسطه  آن  و  کند 
 از جهت علمی ترجیح با خبر آقا احمد بهبهانی است.   مجهولند. بنابراین

ه عالم بزرگی نسبت کذب دهید عالمی که صاحب  انصاری همدانی و آقای طهرانی بشما حاضر شدید برای تبرئۀ آقای  
 ات اعیان الشیعه برخی از آثار وی ذکر شده؛ تالیفات است که در مستدرک 

 اصول الفقه  من ربیع الزهار فی مسائل متفرقة   -1

 علیهم السالم  حفة المحبین في مراتب الئمة الطاهرین ت -2

 سائل حیدر آباد الدکن عقد جواهر الحسان في اجوبة م -3

 حوالمرآت ال  -4
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 1حاشیة علی الصمدیة.  -5

 دهید؟ نمی مجهولند و آن خبر را برای آقای انصاری همدانی نقل کرده اندچرا نسبت کذب یا خطا را به واسطه هائی که 
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