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كه جایزه ویژه جشنواره بين المللی فيلم « سنس  و فلسنفه  »محسنن مخملباف در مورد آخرین سناخته خود   

 را به خاطر شننجاعت در بيان موضننوع و نو آوري هنري به خود اختصننا  داد،    5002آسننيامدیاتك، آیتا ليا 

ل دو فيلم همدیگر را تسمي یك دوگانه سينمایی اند. این« نوبت عاشقی»و « سنس  و فلسفه »براي من ) می گوید:

  (.می كنند، بی آن كه یسدیگر را تسرار كنند و جالب این كه هر دو از عشق و نسبيت حرف می زنند

با این وصف مخملباف از شهر ششم نيز بر می گذرد. مطلبی كه سالها پيش استاد مرتضی رضوي در مقاله اي  

 نمود.  پيش بينی« از توبه نصوح تا نوبت عاشقی»تحت عنوان 

  مدیریت سایت بينش نو

 

 

 در خان ششم یا شهر ششم  مخملباف
 

 « نوبت عاشقی»تا « نصوح توبه»از 
 

نه ناقد و نه نقاد حرفه اي فيلم هستم گاهی در مورد بعضی از فيلم ها نقد نوشته ام آن هم نه از جنبه 

نهضت »ه است. بر فيلم هائی از قبيلبل تنها جنبه ایدئولوژیك فيلم مورد نظر بود فنی یا صرفاً هنري فيلم،

نقد نوشتم كه چاپ گردید و یسی دو فيلم دیگر در نشریه دیگر. قصد نداشتم « مخدومقلی»و « حروفيه

كه روزي فيلمی را نقد نمایم ولی با مشاهده نظریه جناب آقاي دكتر سروش در روزنامه كيهان كه اظهار 

 زه تدوین این سطر ها ایجاد گردید. انگي« خوشم آمد -نوبت عاشقی -از» داشته اند

آن سر و صداي مخصو  بخود را ایجاد كرد و دست اندركاران « توبه نصوح»در آن زمان كه فيلم 
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آماتور فيلم سازي را بيش از دیگران تحت تاثير گذاشت )در آن زمان خيلی از حرفه اي ها هم حالت 

ی در چه وادي هائی می توانند قدم زنند( آن روز آماتور داشتند زیرا نمی دانستند در نظام جدید اسالم

اینجانب سردبيري مجله كم هزینه و بدون امسانات را بعهده داشتم نقدي بر ایدوئولوژي فيلم مذكور نوشتم 

كه با مخالفت اعضاي هيئت تحریریه روبرو گردید مانند اكثریت مردم در نظر آنان نيز توبه نصوح یك 

بعنوان سركوب « ردٌیه»بق اقتضاهاي انقالب بود و نقد بر آن در صورت فيلم صددرصد اسالمی و مطا

 استعدادها تلقی می گردید. 

 ضرورت دارد متن آن را عرضه می دارم: « نوبت عاشقی»اینك بدليل اینسه نقدنامه مذكور براي نقد فيلم 

 توبه نصوح. یا اولین شهر از هفت شهر عشق 

 اندر خم یك كوچه ایم. هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز 

توبه نصوح قبل از آنسه ارائه دهنده یك پيام و القاء كننده یك اندیشه باشد )با اینسه در این زمينه 

نيز خيلی قوي می باشد( بيان كننده شخصيت و طرز تفسر سازنده اش ميباشد یك تماشاگر آگاه و كنجساو 

صوفيانه ميباشد و او در این جهانبينی سطحی نگر  بوضوح می بيند كه جهانبينی سازنده آن، یك جهانبينی

 نيست و ابعاد بينش وي از یك سيستم و هماهنگی دقيق و مستحسمی بر خوردار است. 

توبه نصوح نشان می دهد كه یك فلسفه خوا  در روح پدید آورنده اش جریان دارد او گستاخ است 

سنتی مردم )قشر ساده مردم( استفاده شده و سنت شسن، هر چند كه در خود فيلم از سنت و ح  مجهول 

 است. 

این فيلم ظاهراً حرف دل عوام را می گوید ولی حسایت از رشته درازي دارد و باصطالح این اولين شهر 

از هفت شهر صوفيان است وقتی كه توبه كار گل و الي كثيف را )بل نج  و متنج  را( بر سر و روي 

مانی و خدا گرائی و پيوستن به دین و ایمان را عملی می سازد و هر خود می مالد و با این عمل اوج پشي

 «آتش عشقش عقل را دود می نماید»گونه منطق و مباالت را با بی منطقی و بی مباالتی در هم می آميزد و 

طوفانی از احساس را بروز می دهد كه این طوفان در چهار چوب اسالم جاي نمی گيرد بلسه پایه و اساس 

 مرتاضی گري هندي است. « خودآزاري»مسيحيت و اصل « اعتراف»آن اصل 

روح داستان فيلم نه بر اساس تشيع و نه بر پایه تسنن است و نه با عرفان پيامبر) ( و عرفان اميرالمومنين 

باشد مي« مالمتيه»و نه عرفان امام سازگار است بلسه یك نداي قوي و محسم و فریادي سهمگين از بينش 
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نف  و احترام به شرافت نف  )كه از اصول مهم تشيع و تسنن است( را كامالً نادیده گرفته  كه حفظ عزت

 عزت نف  را فدا می سازد. « نف  عماره»و پایمال می نماید و در راه جهاد با 

را می شناسد كه عبارت است از نف  عماره « نف »گویا سازنده محترم فيلم در نهاد انسانی تنها یك 

د خوار و ذليلش كرد خرّه هاي كثيف را بر سرش ماليده و در مالء عام رسوایش ساخت. نفسی كه بای

 «طریقت»جاي نمی گيرد و ناچار است رهسپار عالم بی چهار چوبه « شریعت»چنين بينشی در چهار چوبه 

ت حاجاهل یقين را چه « پوسته را بر جاهالن بگذاشتيم -ما زگردو مغز را برداشتيم»گردد آنهم با شعار 

به پاي بندي شرع ظاهري!؟ توبه از گناه، اما توبه اي كه خود در عمل یك گناه است و باید مجدداً از 

 همان گونه توبه، توبه كرد. 

است زیرا هرگز چنين توبه اي را در عينيت جامعه هيچ كسی « ایده آليسم»روح فيلم دچار یك نوع 

 هنگ مالمتيه. مشاهده نخواهد كرد مگر با احياي مجدد روح و فر

همانطور كه روش مالمتيه در طول تاریخش براي عوام دلرباترین روش بود توبه نصوح نيز همان جذبه 

و دلربائی عاميانه را دارد. توبه راز و رمزي است ميان فرد و خدایش و نوع نصوح آن، سرّي است كه 

وبه ت شخص وارد شده استست كه بر شخصيت نتيجه آن عزت نف  توبه كار ميباشد و جبران خللی ا

مسيحيت تفاوت اساسی « اعتراف»براي بر مال كردن ذلت هاي پوشيده و مخفی، نيست این راز و سرّ با 

 دارد. 

مرسوم در فيلم ها پایان نمی « پایان»موضوع هم در این فيلم این است كه آن اضطراب فعال با كلمه 

هانبينی نه در امروز بلسه در طول تاریخ، چنين بوده است زیرا ماهيت این ج« شهر اول»پذیرد و این تنها 

پاي »است همچنانسه یك تماشاگر حاذق در پایان فيلم انتظاري را در خود احساس می كند انتظار شنيدن 

در سيماي تسامل یافته تر « یقين»و قهرمان داستان را روزي در مرحله «. وحدت بر سر كفر مسلمانی زدیم

براي او كم است نماز و « عبادت»و  «شریعت»در مرحله اي كه دیگر چيزي بنام  از یك توبه كار ببيند،

مغز را انتخاب نماید بایزید به كعبه حیّ و جاندار « گردو»واگذارد و خود از « خام ها»روزه را براي 

یگري االولياي د تذکرةتبدیل شود كه كعبه سنگی مسه را به كاهی نخرد در آنوقت شيخ عطاري باید تا 

 بنویسد آنهم نه براي زاهدهاي متعدد بل فقط براي همين قهرمان. 

متيه از نوع خا  مال «المجاز قنطرة الحقیقة»این توبه نيست توبه عليه توبه است و این نيازمند اصل 
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آن، است و در مراحل تساملی اش سخت نيازمند عشق مجازي ميباشد تا به عشق )به اصطالح( حقيقی 

د مگر با پشت پازدن به همه قوانين و آداب و سنت ها. این طوفان است در چهار برسد و این نمی شو

 ظاهري جاي نمی گيرد. « حسن و قبح»نمی گنجد و در حصار « شریعت»چوب حالل و حرام 

ولی باید دانست راهی كه از ميسده باز « از ميسده هم بسوي حق راهی هست»ما منسر این نيستيم كه 

یگر است ما با كمال احترامی كه به سازنده این فيلم قائل هستيم تنها یك جمله به می شود غير از راه د

 بينندگان این فيلم می گوئيم. می گوئيم: این راه، راه مخصوصی است. و تمام. 

 نوبت عاشقی: 

روشن می شود كه پيش بينی فوق الاقل در اصل خود، صحيح « نوبت عاشقی»اینك با نگاهی به فيلم 

« مدرسه رجائی»و جناب آقاي مخملباف )كه نویسنده دفاع هاي زیادي از وي مخصوصاً در مورد بوده است 

كرده است(. به شهر ششم رسيده است با این تفاوت كه قهرمان مذكر توبه نصوح به قهرمان مونث نوبت 

 عصر« یهبعه عدورا»عاشقی تبدیل شده است و عطار جدید باید هواي بایزید از سر بدر كند و تنها به 

 .جدید توجه نماید

گزل. زن همسر دار عاشق می شود، باز هم عاشق به مرد گردن كلفت دیگر. و باز هم... و بر خالف 

در بند خم زلف نگاري  -آن كوزه چو من عاشق زاري بوده است»سرود كهنه شده و از دور خارج گشته 

 دهد. سر می « در بند خم ریش و سبيلی بوده است»سرایش «. بوده است

مطلق »نوبت عاشقی ميان مستب هاي حاظر جهان قضاوت می كند و نتيجه داوریش محسوم كردن 

« جرم»است و عنوان صرفاً اعتباري به اخالق می دهد و « نسبی بودن اخالق»و حاكم كردن « بودن اخالق

یك رفتار را درست به معناي افراطی گروه افراطی جامعه شناسی منحط جدید غربی تفسير می نماید 

 می نماید. « معصومانه»را « جرم»صددرصد 

همان تز و پيام كمونيسم جنسی است كه صد البته « عشق انحصار پذیر نيست»كيست كه نداند تز 

فيلم نوبت عاشقی این تز را در قالبی از عرفان و تصوف ارائه می دهد. از طرفی واقعيتگرائی داغتر از هر 

ة المجاز قنطر»و « اهلل»آنهم حقيقت «. حقيقت»ز طرف دیگر سخت در پی رئاليست و سورئاليست و... و ا

 . «الحقیقة
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اگر می شنویم )راست یا شایعه، فرق نمی كند( كه سوئدي ها یعنی بزرگ پرچم داران كمونيسم جنسی 

در جهان امروزي، در صدد شناسائی و تبيين شخصيت جناب مخملباف هستند و مشتري تمام عيار وي شده 

عصر نوبت  عجيب نيست. اساساً رسالت سوئدي ها این است كه بر جهانيان اعالم كنند كه عصر، اند،

مادر »است. حذف پدر و پدید آوردن « خانواده»عاشقی است. آرمان سوئد حذف یك ركن از اركان 

ان انس»موضوع « نهضت حروفيه»شوروي ها یعنی طرف داران كمونيسم اقتصادي بوسيله فيلم «. ساالري

ند و هست« عشق خدائی»را و طرفداران كمونيسم جنسی مبلغ « نعيمی»را تبليغ می كنند و مسلك « خدائی

هردو با رنگی از اسالم. می دانيم كه از ازدواج رهبانيت و اعتراف مسيحيت با مرتاضی گري هندي بينش 

صورت خشن  خاصی متولد گردید كه بصورت فرقه هائی از تصوف در جامعه اسالمی متجلی گشت كه

 شهر»مالمتيه و صورت باصطالح لطيف آن بصورت تجویز هر گناه بعنوان قنطره در « شهر اول»آن در 

 كه البته شهر هفتم این جریان در جهان امروزي... بازي سوئدي است. « ششم

 (است باستان پهلوي مراد) پهلوي فلسفه بقایاي یا «پهلویات -فهلویات»ازدواج فوق در زمينه فلسفی 

 . است كرده تبدیل عشق شهر هفت به را باستان ایران خان هفت و یافته رشد

در اینجا بدون اینسه همه باور هاي سعيد نفيسی را تایيد كرده باشم تصریح می كنم كه گفتار وي در 

مورد فرقه هائی از تصوف صحيح است وي می گوید اینان عده اي بودند براي رهيدن از مقررات اسالم 

 لك هائی را ابداع كردند. چنين مس

نباید عرفان رسول اكرم) ( و اهل بيت)ع( و امام راحل قدس سره را سهواً یا عمداً چاشنی و بهانه اي 

براي احياء و ادامه راه فرقه هاي مذكور قرار دهيم وگرنه كاله گشادي بر سر مردم مسلمان خواهد رفت 

این كاله بر سر مسلمين رفت و منجر به سقوط  بطوري كه از آغاز قرن دوم تا آغاز قرن نهم هجري

 مسلمين گردید. كه جبران آن براي مسلمين ميسر نگشته و نمی گردد. 

و تعجب از جناب دكتر سروش است. در نشریه اي سخنرانی دانشمندانه)!( ایشان را با لحن تمجيد 

ده مطالعه كرده و دچار شگفتی ش «انسان شناسی ليبراليسم و اومانيسم»گرانه )نه تبيين گرانه( در موضوع 

  بودم اینك شگفت زده تر. كه از نوبت عاشقی خوش شان آمده.

 مرتضی رضوي 

5/3/3170 
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 تعالیبسمه 

 
 اهلل ... تآی استادبزرگوارحضرت

 

 سالم عليسم

 ..رادیو را روشن كردم . 2/1/75در تاریخ 

سوره  55حضرت عالی ذیل آیه هست( «اتفاق» نمی دانم چه راز ورمزي و چه سري در این اتفاقاً )و

تودّ لوانّ بینها و بینه امداً  تجد کل نفس ما عملت من خیر محضراً و ما عملت من سوء» ل عمرانآ

 تجسم» در را (اینجانب عموي)رضوي  امين محمد اهلل آیت مرحوم نظریه و فرمودید می بحث «…بعیداً

 نای براي ها سال ایشان زیرا دهم، ارائه مورد این در را توضيحاتی دانستم الزم .فرمودید می رد و نقد« عمل

 ( كه می فرماید:515   44)مجله كالم اسالمی ش اهلل سبحانی تمبنا زحمت كشيدند بقول حضرت آی

ر این مسئله تحقيق كند به نظرش دوست عزیزم مرحوم امين رضوي رضوان خدا براو باد، می خواست د

است با این كه سنی از او گذشته بود بطور خصوصی  «تبدیل انرژي به ماده» رسيد كه تجسم اعمال از قبيل

 «تجسم اعمال یا تبدل انرژي به ماده» فيزك عمومی را فرا گرفت آن گاه تحقيق را آغاز كرد و كتابی بنام

 بخش در زیر می آورم و توضيح می دهم: ش،انتقادات حضرت عالی را بخ منتشر ساخت.
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 بيان می شود...  «مادي» فرمودید: گاهی مسئله تجسم عمل با اصول -الف

 توضيح:

خودتان بهتر می دانيد و همگان نيز می دانند كه تبيين مادي تجسم عمل ابتسار انحصاري آن مرحوم  -3

ح و ارائه این ابتسار بزرگ نوشته است و كسی را براي شر« تجسم عمل یا تبدل نيرو به ماده» بوده و كتاب

 در این وادي قدم نگذاشته بود.

 این را عرض كردم تا نفرمائيد: من از كسی نام نبرده ام .

م و مفهو «مادي» )از بيسن تا مارك ( لفظ این یك واقعيت است كه جریان تاریخی ماتریاليسم -5

ده است كه با همين جمله اول شما تسليف طرف آن را در ناخود آگاه هاي اهل دین طوري منفور كر

است، مستمع گمان می كند كه نویسنده تجسم عمل البد ماتریاليسم زده، است، مگر برود كتاب  مشخص

 كند. را مطالعه

این روحيه و ناخود آگاه، از بالهائی است كه ما مسلمانان دچار آن هستيم و با ماتریاليسم بر خورد 

 به گریز از حقيقت -در مواردي -. این خصلت ماتریاليسم گریزي در ناخود آگاه مانانفعالی داشته وداریم

در حدي كه ميل داریم هر ماده و مادي را نيز غير مادي تحليل  و بی مهري به واقعيت، تبدیل شده است.

 كنيم تخيالت و توهمات را بر حقایق و واقعيات ترجيح دهيم.

)نه منفعالنه( و با تسيه به قرآن و اهل بيت)ع( و عقل روشن  فعاالنهبه جاي این كه در قبال ماتریاليسم 

بشري بایستيم به موهومات ارسطوئی و خياالت جوكی هاي هندي افتاده ایم كه مرحوم صدرا این دو را 

 با هم ملتقط كرده و نامش را حسمت متعاليه گذاشته است.

است همين هُل دادن ما به توحيد معسوس و بزرگترین لطمه أي كه ماتریاليسم بر اندیشه شيعی زده 

 معاد خيالی صدرا، بود كه شد آنچه نباید می شد كه تا ظهور حضرت قائم)عج( قابل جبران نيست و

 نخواهد بود.

شيعه در تاریخ عمرش هر گز به مانند امروز در موهومات و خياالت غوطه ور نشده بود. امام خمينی 

 و« عرفان علمی و عرفان اصطالحی» یا« قيقی و عرفان اصطالحیعرفان ح» قدس سره مسرر می فرمود

دونوع عرفان را در تقابل با هم ذكر می كرد یسی را قبول و دیگري را رد می كرد. امروز بحمد اهلل همگی 

عارف شده ایم بدون این كه مرز ميان این دو عرفان را حفظ كرده باشيم همه معجزه می كنيم و هيچ 
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جزه و كرامت را براي مان روشن نسرده و نمی كند. كسی هم نگفت آن عرفان اصطالحی كسی فرق ميان مع

كه مردود است چيست؟ سنيان تصوف را رها كرده اند وما كه از اول تصوف را رد می كردیم همگی 

صوفی شده ایم و مفتخرانه پيرو اقطاب تصوف آنان شده ایم، سيلی از خرافات و شایعات موهوم راه انداخته 

ایم یسی مان به معراج می رود و یسی دیگرمان هر روز نمازهاي صبح را در مسه می خواند و بر می 

 گردد و در قم دوباره می خواند و آن دیگري مردم را در لباس سگ و خوك مشاهده می كند و...

ر  هم دترسيم كردیم، بل گفتيم: بد كاران همين حاال« معاد خيالی» بل« معاد مثالی» معاد را نه فقط

 و...« نمدّهم» ،«متاع» ،«متّعناهم» ،«نمتّعهم» زندگی دنيوي در دوزخ هستند، و این همه نصو  قرآن از قبيل

 و نصو  احادیث، بل كل قرآن و احادیث صحيح را نادیده گرفتيم.

این ضروري ترین  همين طوراحادیث و قرآن، معاد را، بهشت و دوزخ را ماده و مادي معرفی می كند و

منفعل شده ایم؟! اگر  هستيم؟! چرا این قدر مادي گریزان روري اسالم است چرا این همه از لفظ ماده وض

 را به انفعال انداخته اند ب  پيروزند. ماتریاليست ها در هر جبهه أي شسست خورده باشند در این كه ما

م ح داده ام بسنده می كنتوضي« نقد مبانی حسمت متعاليه» در این جا سخن زیاد است به آنچه در كتاب

 و وقت حضرت استاد را نمی گيرم.

 فرمودید: می گویند در عالم هستی ماده به انرژي و انرژي به ماده تبدیل می شود... -ب

 توضيح:

اوالً این مطلب را بدون كوچسترین توضيح رد شدید و مخاطبان شما به قدري كه باید چيزي از این 

نياً به همين دليل نيز مخاطبان شما )مگر آنان كه كتاب مذكور را دقيقاً اصل ب  مهم دستگيرشان نشد. ثا

 چيزي از پاسخ و ردّیه شما عایدشان نگشت. مطالعه كرده باشند(

فرمودید: مطابق آیات و احادیث تجسم عمل، هم اعمال فيزیسی و هم اعمال غير فيزیسی هر دو  -ج

 مجسم می شوند ...

سانيدكه می ر می دادید بی تردید دستسم یسی از شاگردان به عرض عالی توضيح: اگر اصل مسئله را شرح

فسر، اندیشه، نيت و... حتی خيال پردازي نيز انرژي مصرف می كند. عمل خواه با دست و خواه با قلب و 

در این مسئله هيچ فرقی باهم ندارند همگی نيرو  «جانحه» و خواه با« جارحه» بقول حضرت استاد خواه با

می كنند همگی ماده را به انرژي تبدیل می كنند و این انرژي ها دوباره در آخرت به نعمات مادي مصرف 
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 بهشت یا به هيزم مادي دوزخ تبدیل می شوند پ  در این مبحث هيچ عملی نيست كه غير فيزیسی باشد.

م م وغصه آدیك آدم بيسواد در دور افتاده ترین دهات نيز می فهمد كه فسر واندیشه انرژي می برد غ

را نحيف و الغر می كند گوشت هاي بدنش كم می شود. گرچه او نمی گوید این گوشت ها به انرژي 

تبدیل شده و به فضا ریخته است و گر چه نمی داند كه همين انرژي ها از نو به ماده تبدیل خواهند شد. 

 و این دو را قرآن و اهل بيت)ع( به ما یاد می دهند.

در آن شرط كرده باشد و  )ربائی( ه كسی قرض می دهد بدون این كه زیادي أيفرمودید: كسی ب -1

شخص بدهسار هنگام باز پرداخت قرض چيزي بر آن می افزاید و این افزونی حالل است. و دیگري به 

این حرام است در حالی كه بين این دو عمل فرق فيزیسی  كسی وام می دهد و شرط زیادت ربوي می كند و

 است و نيت یك امر فيزیسی نيست تا امسان تبدل به انرژي باشد ...« نيت» تفاوت شان درنيست تنها 

 توضيح: 

نيت نيز عمل است، یك كار است، همان طور كه به عرض رسانيدم كار قلبی نيز انرژي مصرف  -3

خواه  -نمی دهد می كند یك اندیشمند فلسفی دقيقاً می داند هيچ حركتی هيچ تغييري در این عالم رخ

مگر انرژي مصرف می كند و همين طور است یك متخصص در  -عظيم وخواه تغييرات ظریف تغييرات

خشمگين را می بينيد كه چگونه نف ، نف  می زند یك دقيقه خشم قلبی ممسن است بيش  فيزیك. آدم

 از چهار ساعت كار یدي كارگري، انرژي ببرد. 

 ایراد می گيرد اما در اینجا پرسش دیگري هست شگفت است حضرت استاد مسئله روشن باال را -5

)كه وضوح عرفی ندارد( به آن توجه نمی فرمایند و اگر آن را مطرح می فرمو دند عنوان یك سوال علمی 

را پيدا می كرد، باید می فرمو دند: دو عمل كامالً فيزیسی ملموس و محسوس، دو كار یدي مانند زدن 

شمشير با عنوان جهاد بر سر یك فرد، چه فرق فيزیسی با هم دارند  شمشير ظلماً بر سر یك فرد و زدن

؟ هر دو موادي از سلول -كه انرژي صادره از یسی به دوزخ ميرود وانرژي صادره از دیگري به بهشت؟

هاي بدن ضارب را به انرژي تبدیل می كنند چه می شود كه یسی هيزم دوزخ و دیگري درخت بهشتی 

 فرقی باهم ندارند. «نيت» از يراین دو عمل غ ؟-می شود

پ  همان اعمالی كه حضرت استاد فيزیسی بودن آنها را می پذیرند نيز به كار قلبی برمی گردد و در 

نيت كار قلب است و حساسترین  «انمااالعمال بالنیات»این مبحث آنچه تعيين كننده است نيت است 
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شد كار قلبی نيز انرژي می برد. و قرآن و اهل كاري كه قلب بشر می تواند آن را انجام دهد، و گفته 

بيت)ع( به ما یاد می دهند كه: نيت نه تنها خودش یك كار انرژي بر، است بل به سایر انرژي هاي صادره 

 در كارهاي مختلف نيز خصوصيت می دهد.

انسان تنها فرق انسان با هر موجود دیگر در عمل هایش، همين اصل مهم است كه انرژي هاي صادره از 

ویژگی خاصی پيدا می كند و این ویژگی را نيت او به آن ها می دهد. این جاست كه انسان موجود عجيب 

و داراي روح شگفت است و همه هياهو ها، ماجراها، غوغاهاي عالم خلقت در قبال این روح شگفت چيز 

هاي صادره از انسان كه  كوچسی هستند. همه انرژي هاي این عالم در همين عالم می مانند غير از انرژي

 باید به عالم دیگر بروند مثبت یا منفی. و این ماهيت مثبت بودن یا منفی بودن را نيت به آن ها می دهد. 

در تسميل نظریه ب  علمی و ابتساري عمو، « تبيين جهان وانسان» این موضوع را در بخشی از كتاب

 ام.  توضيح داده

بهشت » عالی( این مشسل دیرین را روشن نفرموده اند كه آیا)از جمله حضرت  هنوز اساتيد ما -1

 زیرا ادله ظاهراً دو گروه هستند. ؟«آفریده شده یا در قيامت آفریده خواهد شد

این مسئله قابل حل نيست مگر با مبناي آن مرحوم و نتيجه این می شود كه )باصطالح مالكين و ثبت 

می روند و  م عمل دارد خلق می شود انرژي ها به آن جااسناد( عرصه بهشت هست اما اعيان آن با تجس

اعيان بهشتی را می سازند )البته و لدینا مزید( و باز بخش دیگر این سوال باقی می ماند: مطابق احادیث 

داخل بهشت شده و اهل بهشت را مشغول زندگی دیده است با این كه  معراج، حضرت رسول اكرم) (

در كتاب مذكور پاسخ این پرسش را با ادله مربوطه، داده ام كه: آن بهشت  بر پا نشده است. هنوز قيامت

 مال قيامت هاي قبلی بوده است، در عالم خلقت تا كنون پنج بار قيامت رخ داده است و قيامت ما هفتمين

 ششمين قيامتِ موجودِ مسلف است.  و -بيگ بنگ -«نبأ عظيم»

به معنی عام: شامل افراد مستضعف از امم غير  -«اصرجاهل ق» مهم تر و جالب تر این كه مسئله -4

نيز با مبناي علمی مرحوم رضوي به روشنی حل می شود. زیرا همه چيز به نيت برمی گردد و  -مسلمان

 جاهل قاصر اگر مرتسب خالف شود نيت بد ندارد و انرژي هایش منفی نمی شود.

مربوطه، دوزخ را در قيامت می كشانند و  و احادیث «وجیئ يومئذ بجهنم» فر مودید: مطابق آیه -د

 آیا منقول است؟... ؟ می آورند، دوزخ در كجاست
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 توضيح: 

از قضا این آیه دليل است براي مبناي آن مرحوم پ  دوزخ یك ماده و مادي است نه مثالی و  -3

 اثيرات ب خيالی، بدكاران در دنياي شان در دوزخ نيستند گرچه عمل بد در روح و جسم دنيوي انسان ت

 منفی دارد. 

 شرح مستدل آورده ام. « تبيين جهان و انسان» راجع به جایگاه بهشت و دوزخ در كتاب -5

بلی دوزخ منقول است. براي ما فرش، یخچال و امثال شان منقول است و باغ وخانه منقول نيست  -1

 د. اما براي خدا همه چيز، كره زمين، كهسشان، آسمانها و... همه منقول هستن

 را گفته است: این قبيل حدیث ها« لشسر عقل و لشسر جهل» فرمودید: صدرا در شرح حدیث -ن ه

 نمی توان با فلسفه و علم تبيين كرد باید همچنان پذیرفت... 

 توضيح:

)كه طبيعيات آن رسوا گشت و الهياتش نيز صرفاً موهومات  بلی درست است!!! تخيالت ارسطو -3

 .است اما بيانات اهل بيت)ع( غير فلسفی و غير علمی است!!!فلسفه است و علم  است(

مربوط است كه متأسفانه پرداختن همه جانبه به ارسطوئيات « انسان شناسی» این حدیث به دانش -5

 و جوكيات مجالی براي مطرح شدن این علم در مراكز علمی ما، نمی دهد.

« معقول»سال پيش نقل شده،  5100كه از  خدا نبخشاید كسی را كه فلسفه ارسطو )و دیگران( را -1

 نام نهاده است.« منقول» سال پيش نقل می شود 3400ناميد و فلسفه اهل بيت)ع( را كه از 

برخی می گویند: از این جهت به مستب قرآن واهل بيت)ع( منقول می گوئيم كه در آن تعبّد بر تعقّل 

خدا شناسی و هستی  -قرآن در اصول دین مقدم است. اینان حتی به حرف خودشان توجه ندارند كه

به تعقل قبل از تعبد دعوت كرده است. كی آمدند پيامهاي قرآن و عترت را به عنوان یك فلسفه  -شناسی

برسی كردند و كدام یك از تبيينات تعقلی قرآن و عترت را بطور منظم دنبال كردند تا روشن شود كه 

 ؟. -نيازي به برخورد تعبدي دارند یا نه

نه فلسفه دارد.  هميشه دو گروه بوده ایم: الف: گروهی كه باور دارند اساساً اسالم نه فلسفه است و

ب: گروه دیگر ذهن هاي شان را پر از افسار ارسطوئی، افالطونی و جوكی هاي هندي كردند سپ  با آن 

ام این سفه ساختيم نعينك به اسالم نگاه كردند و طلبسار هم شدند كه اسالم فلسفه نداشت ما برایش فل
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 مصنوع را نيز فلسفه اسالمی گذاشتند.

به كار رفته است؟ آیا تعقل یعنی « عقل» وانگهی در كجاي باصطالح فلسفه ارسطوئی و صدرائی -1

تخيل؟ آیا ذهنيات با تعقليات مساوي است؟ منطق ارسطو منطق ذهن است نه منطق عقل، چرا به این اصل 

كنيم؟ فلسفه ارسطوئی فلسفه نيست یك علم مفاهيم شناسی و ذهن شناسی  ب  مهم و ب  واضح توجه نمی

است آن هم تنها در صورتی كه به قلمرو خود بسنده كند و پاي از گليم خود بيرون ننهد و گر نه درهمان 

 مفهوم شناسی نيز دچار تباهی می شود.

ل بيت)ع( و هم شيعه ارسطو طلبه هاي جوان گمان می كنند ما هميشه چنين بوده ایم كه هم شيعه اه

ي می كنند. روز و صدرا بوده ایم البته عده أي از حضرات با قيافه حق به جانب همين فسر را به آنان القاء

این  -در یسی از مدارس فرعی حوزه قم روزنامه دیواري را دیدم كه با عشق و عالقه نصایح حسن بصري

 ةرتذک» زده بودند. بی چاره است مردمی كه كتاب را به دیوار -بزرگ ناصبی و بزرگ دشمن اهل بيت

ي عطار نيشابوري مبناي فرهنگی او باشد این سنيان را خود سنيان رها كرده اند و ما دو دستی به «االولیا

 دامن شان آویخته ایم.

در این گرفتاري فسري و علمی و فرهنگی به چه كسی باید پناه برد؟ و از چه كسی اميد نجات بخشی 

 .داشت؟

در همين فرمایش نامی از مرحوم فيض كاشانی بردید، از فيض كه داماد صدرا بود و از فلسفه صدرا  -4

 توبه كرده و حسمت متعاليه او را باطل دانست و به قرآن و اهل بيت)ع( روي آورد. 

 خود صدرا در تفسير سوره واقعه از حسمت متعاليه خود اظهار پشيمانی می كند. 

طوئيات روي برگردانيد و در صدد پی افسندن یك فلسفه دیگر بود كه عمرش وفا ابن سينا از ارس

 نسرد. 

كنون حضرات می گویند آرزوي ابن سينا همان بود كه مال صدرا در قالب حسمت متعاليه آورده 

 است)!!!(.

ا ررفتار و روحيه و زندگی عينی ابن سينا و پذیرش سمت وزارت دولت دیلمی، نشان می دهد وي واقعگ

 تر از آن بوده كه به مقوله هاي خيال انگيز صدرائی ارزش بدهد بل پراگماتيست تر و عمل گرا تر بوده

است در زمان اشتغال به ارسطوئيات نيز دستسم در حد خود ارسطو به تجربه هم اهميت می داده چنين 
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د. نمی رو كه صدرا دارد «انسار عينيات» هم باور داشته باشد به زیر بار «اصاله الذهن» فردي برفرض به

همان « مشرقيات» مقابله با فلسفه غربی ارسطوئی بود مرادش از «فلسفه مشرقيه» آرزوي او از پی افسندن

چه اصرار داریم  نه جوكيات هندي. معناي جغرافی خيزشگاه اسالم بود نه به معنی اشراق اصطالحی و

و همه بزرگان را كودك وار به كالس صدرا  چوب ناظم دبستان )ناظم هاي گذشته( را به دست بگيریم

 هدایت كنيم كالسی كه خودش از تاسي  آن پشيمان گشته است. 

حضرت استاد اگر هزار سال نيز توجيه و تاویل كنيم در آخر باز خواهيم دید بهشت و دوزخ قرآن 

كرده و در  را رها« صراط سوي» ماده و مادي است معادش جسمانی است نه معاد خيالی صدرائی، چرا

 گرداب ارسطوئيات و تخيالت جوكی هاي هندي افتاده ایم؟؟.

تنها فرق دنيا و آخرت در كمال و ميزان تسامل ماده و مادي آن دو است كه صد البته فرقی ب  زیاد 

 و باز زیاد است. 

 فرمودید: چهار قرن است كسی نتوانسته در قبال صدرا عرض اندام كند... -و

 توضيح:

لی به ارسطوئيات در تاریخ مسيحيت توجه ندارید كه چه بالئی بر سر مسيحيت آورد حضرت عا -3

لطفاً یك مطالعه أي نيز  و عامل دادگاه هاي انگيزاسيون گشت اما خود ارسطوئيات را بهتر می شناسيد

اء مش در جوكيات هندي بفرمائيد خواهيد دید آنچه صدرا آورده تلفيقی از این دو بوده نه آشتی دادن ميان

 و اشراق، و روشن می شود كه صدرا چيزي نياورده است.

اگر نه قرآن می آمد و نه اهل بيت، باز صدرا می توانست اسفار را بنویسد زیرا این كار نيازي به  -5

 قرآن و اهل بيت ندارد مجموع اصول و فروع اسفار قبالً در قالب ارسطوئيات و جوكيات موجود بود. 

اد از آیات و احادیث را كه در اسفار است از متن اسفار بر دارید مشاهده خواهيد هم اكنون آن تعد -1

 كرد كه هيچ لطمه أي به اصول و فروع حسمت متعاليه، نمی خورد و هيچ خالئی در آن پدید نمی آید.

 همان طور كه باید تا حدي با فقه و متد آن آشنائی داشت تا از آیات فقهی بهره برد همان قدر نيز -4

باید از فيزیك اطالع داشت و آیات فيزیسی و نيز آیات كيهان شناسی قرآن را معنی كرد وگرنه هميشه 

صافات، ناشرات، زاجرات و... را بدون دليل و برخالف خود نص قرآن كه مالئسه مونث نيستند به مالئسه 

 تفسير خواهيم كرد تنها به پيروي از افرادي مثل قتاده و عسرمه و...
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ن در شيمی، جامعه شناسی، انسان شناسی، زیست شناسی و پيدایش آدم. البته با پيروي از و همچني

احادیث عترت)ع( و الّا یا مطابق متون تفسيري به فيسسيسم و آدم خلق السّاعه أي خواهيم افتاد و یا به 

 م.توضيح داده ا« تبيين جهان و انسان» ترانسفورميسم و آدم ميمونی. این مسئله را نيز در

مگر می شود این همه آیات كيهان شناسی )كه همگی در عين حال معاد شناسی نيز هستند و متن عمده 

سوره هاي مسی را تشسيل ميدهند( را بدون فيزیك نظري كيهانی، تفسير كرد؟! آیا این صحيح است كه 

اسی لم ذهن شنهمه قرآن را باید فقط و فقط با افسار صدرا تفسير كرد؟! فرض كنيم حسمت متعاليه ع

یك فلسفه است و فرض كنيم بهترین و صحيح ترین فلسفه است آیا صحيح است همه مسائل  نيست و

تفسيري را كه به علوم مختلف مربوط هستند با فلسفه حل و فصل كنيم؟ اگر چنين است پ  چرا آیات 

، اگر از تاسي  كرده ایمفلسفه تفسير نمی كنيم و یك علم مخصو  براي آنها به نام فقه  فقهی را نيز با

عادت ها رهائی یابيم در می یابيم كه علوم دیگر نيز در این مبحث درست مانند فقه هستند البته فلسفه 

 اهل بيت نيز در جاي خود هست. 

آیا سایر علوم راهی به قرآن ندارند؟ چرا به این همه احادیث مربوط به مسائل علوم مختلفه بویژه 

یات قرآن نمی كنيم؟ چرا اجازه نمی دهيم این دانش در خدمت تفسير قرآن بياید؟ فيزیك در ارتبات با آ

 تا اعجاز قرآن را به جهانيان نشان دهيم و قرآن را از طبيعيات ارسطو و افسانه ها نجات دهيم؟ 

هنوز هم به نظریه هاي غير مسئوالنه عسرمه، قتاده و... مشغول هستيم و تاریخ صحيح و واقعی را  -2

كرده ایم و در تفسير بخش هاي تاریخی قرآن از احادیث اهل بيت)ع( استفاده نمی كنيم كه مورخين  رها

قوم عاد در احقاف در شمال یمن و » جهان نيز نيازمند این احادیث هستند. متون تفسيري مان می گویند

ن گونه آفت ها همه بخش هاي مربوط به تاریخ در قرآن را به ای« نزدیك دریاي سرخ زندگی می كردند

نفسري روش «االزهر» دچار كرده ایم بدین سان حتی برخی از انبياء نيز به افسانه تبدیل شده اند و آن آقا از

 مثال هاي سمبليك خيالی هستند كرده صداي نامباركش را بلند می كند كه قطعه هاي تاریخی قرآن همه

است و « آكْد» شنی بيان می دارد كه عاد همان)مانند قصه هاي كليله ودمنه(. احادیث اهل بيت)ع( به رو

 -«كّاتآ -اكّاد» مركزشان اطراف كوفه و نجف است و قبر پيامبر شان هود نيز در نجف است پایتخت شان

در قرآن معرّب آن است نه همين احقاف كه امروز هم « احقاف» است و لفظ -حرفی ميان دال، ت، ف
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یك لفظ در جائی دليل قاطع تفسير قرآن می شود؟ احادیث در كنار دریاي سرخ است. آیا محض وجود 

است كه حرف اولش حرفی « ثموت، ثمود، ثمور» همان« ثمود» به دقت و وضوح بيان می كنند كه قوم

بوده ميان ت، ث، س. كه آن مورخ غربی از روي كتيبه ها سومر خواند و حرف آخر این لفظ نيز نه 

ميان ت، د، ر، بوده است اگر حضرات همه چيز را در اسفار  بل حرفی« د» است و نه حرف« ر» حرف

نبينند و قرآن را ملك طلق صدرا ندانند و اجازه دهند احادیث اهل بيت به عرصه بياید همه علوم از بطن 

قرآن بر جهانيان جاري می شود و دریاي اعجاز علمی قرآن براي عالميان روشن می گردد. احادیث در متن 

در اقيانوس بحار االنوار مانده و خاك می خورد ما مشغول اسرائيليات، افسانه هاي عسرمه كتاب ها بویژه 

 هستيم )!!!(. ها و خياالت حسمت متعاليه

چرا شيعه تفسير ندارد و تفسير نویسان شيعه همگی در همان بستر تفسير نویسی برادران سنی  -5

ز آن )ا انی آمدند و در تاریخ خدمت بزرگی كردند؟ همان طور كه تاریخ هم نداشتيم اخيراً كس-نوشته اند

 جمله رسول جعفریان كه سيمایش را نيز نمی شناسم( بر گردن هر شيعه حق گذاشتند.

اگر شيعه در گذشته یك حزب قاچاق بود و تنها توانست فقه كامل و افتخار آميز به پروراند و براي 

نداشت، اكنون چرا كاري نمی كنيم؟ چرا دچار یك  منقح امسانات الزم را پرورش تفسير و تاریخ منظم و

 و ح  بی نيازي از اهل بيت)ع( گشته ایم؟ چرا؟. « استغناء» حالت روانی

در تفسير قرآن از هر حدیثی و سخنی می شود استفاده » خداوند نبخشاید بر كسی كه اصل منحوس -7

دقت تمام غربال می كنيم و چندین علم را را بنيان نهاد. چرا در فقه كه فروع دین است حدیث را با « كرد

)و حق هم همين است( اما در تفسير كه اصول دین  در كنار هم به خدمت این غربال كردن، گرفته ایم

 )ترجيح است هر حدیث بی سند، جعلی، افسانه أي و... را می پذیریم؟! كدام عقالنيت چنين متد معسوس

ث نوی  ما احياناً چند حدی اب گرانی است؟. اگر بهترین تفسيرفرع بر اصل( را تجویز می كند؟ این چه خو

معموالً از تفسير علی بن ابراهيم نقل می كند كه هيچ ربطی به علی بن ابراهيم قمی معروف،  شيعی بياورد

 فرد مجهول است.  ندارد نوشته یك

قدر ریم عمل كنيم، ببرخی می گویند: اگر در تفسير قرآن به احادیث شيعه و با غربالی كه در فقه دا
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 كافی حدیث نداریم. 

ن. آن قدر به اسرائيليات، ارسطوئيات، جوكيات و افسانه ها مشغول انّا هلل و انّا الیه راجعومی گویم: 

حدیث ها  شده ایم در نتيجه به یك بيماري دچار شده ایم، احادیث عترت)ع( را می خوانيم اما رابطه این

حدیث از قرآن كنار می ماند و بين قرآن و عترت)ع( جدائی می افتد آنچه  را با قرآن دریافت نمی كنيم و

رآن تبدیل می شود. فرق نمی كند ميان ق« افتراق» باشد در واقعيت عينی به« لن یفترقا» مطابق حقيقت باید

ر اوعترت)ع( فالن شخص بظاهر مسلمان را قرار دهيم تا از هم جدا شوند یا فلسفه و عقاید دیگران را دیو

 ميان ثقلين قرار دهيم.

اگر در عرصه سياست كهن خلفاي اموي و عباسی را عامل جدائی ثقلين از همدیگر می دانيم چرا در 

 عرصه تفسير، عسرمه، وهب بن منبه، قتاده، سدّي و... حتی نظریه هاي شخصی ابن عباس را عامل جدائی

 ثقلين نمی دانيم؟. 

عالقمند به اهل بيت)ع( به این پرسش هاي اساسی پاسخ  ن وشما را به خدا أي استاد بزرگ و متدی

را نجات دهيد دستی از آستين در آورید تا قرآن وعترت)ع( در كنار هم قرار بگيرند و حضرت  ما دهيد

این به حضور  عالی این توان را از هر جهت دارید. چه پيشنهادي مهمتر، ارزشمندتر و سرنوشت سازتر از

 ؟. -ظار كدام فيض كاشانی باشم غير از استاد بزرگوارمدر انت استادم بدهم؟

)و بقول مرحوم مجلسی دریاهاي حدیث( كه داریم همه وهمه در تفسير قرآن  این همه دریاي حدیث

است حتی یسی از آن ها خارج از تفسير نيست و هيچ كمبودي هم نداریم. كی یك تفسير شيعی با همان 

؟ این -ابزار، در فقه داریم، نوشتيم و با كمبود حدیث روبه رو شدیمتعهداتی كه در سبك، روش و تعيين 

ما هستيم كه عادت كرده ایم تنها از همان حدیث ها استفاده كنيم كه در متون تفسيري آمده است و كمتر 

عدم توان دریافت » از این مدار خارج می شویم و گمان می كنيم حدیث دیگري وجود ندارد و آن بيماري

مانع اصلی است كه در نهادمان به یك غده سرطانی تبدیل شده است. البته باید « یث ها با قرآنرابطه حد

كامالً اذعان كنم كه حضرت استاد در استفاده از احادیث دیگر گامهاي ب  بزرگی برداشته اید و برمی 
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 عرض ذ كرده است.شاید به ذهن عالی خطور كند: فالنی براي دفاع از عمویش این همه سخن بار كاغ دارید.

می كنم اگر این اوراق براي تعصب نسبی باشد خدا مرا نبخشاید. درد من به هدر رفتن امسانات امروز و 

در خدمت گرفتن آن ها در تسرار سخنان پيشينيان غير شيعه و یا منقول از منابع غير شيعه است اكثر كار 

هاي گذشتگان شده ایم نقل اقوال هم حدي دارد مرثيه خوان كنار گور« گور كنی» و فعاليت ما مصداق

دارد و نباید به همان ها بسنده كنيم، گمان می كنيم محقق كسی است كه یك سطر بنویسد و ده سطر 

بياورد، خودش چی و چه عرض قابلی دارد، الزم نيست. هر ابتسار مبتنی بر احادیث اهل  پاورقی و آدرس

 ایم.  رفتهگ ان  ها آن با زیرا ترسيم نمی بيتی اهل غير منابع از بيم،یا می ترسناك بل نامحرم اجنبی، را بيت)ع(
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 صدور
 

 حضور ....

به  «آیا پيامبر اسالم) ( صادر اول است؟» سالم عليسم. پيرو مباحثه پيشين خواستم در مورد مسئله

  كتبی مطالبی را به حضور جناب عالی ارائه نمایم.طور 

همان طور كه ابراز كرده اید یسی از باید هاي مورد توجه شما این است كه: دست اندر كار یك علم 

 باید به تاریخ و سرگذشت تاریخی آن علم اهميت بدهد.

دان ما قرار می گيرد. متاسفانه این نسته بل این اصل مهم، مورد غفلت یا كم توجّهی برخی از دانشمن

بيو گرافی تعداد زیادي » مرحوم احمد آرام كتابی را از یك محقق ژاپنی ترجمه كرده است كه موضوع آن

)البته نام آن كتاب اكنون در یادم نيست( مثالً كاربرد  است« از الفاظ عربی در عصر جاهلی و عصر اسالم

رده است. چه قدر قابل تمجيد است كه یك فرد را در هر دو دوره به طور مشروح بيان ك« كریم» لفظ

 گونه كار دقيق واز آن سر دنيا قلم بردارد و در سرگذشت الفاظ عربی كه موطنش غرب آسياست بدین 

را بر اساس همين باور « صادر اول است؟ -  -آیا پيامبر » اكنون بهتر است مسئله لطيف انجام دهد.
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م كه این جمله و بقول اهل منطق این قضيه از كجا ناشی شده مشترك مان از منشأ تاریخی آن شروع كني

 ؟-و كی وارد اصطالحات برخی از حضرات شده است؟

 منشأ تاریخی:

)صلواتاهلل  نه در مورد آن حضرت« صادر اول» در قرآن و حدیث چيزي، لفظی، جمله أي به شسل -3

 داریم ونه در هر مورد دیگر. علیه واله(

از ابتسارات انحصاري مستب « صادر اول» ونيز« صدور» ست كه اصطالحو این از مسلمات ا -5

ارسطو، است. كه هم مبناي هستی شناسی ارسطوئيسم در الهيات است و هم مبناي اساسی آن در طبيعيات، 

اگر در سایر مسائل فلسفه ارسطو بتوان خط مرزي تعيين كرد و برخی را مخصو  الهيات و برخی را 

به هيچ وجه امسان چنين تفسيسی وجود ندارد، صادر « صادر اول» ست، در موردمخصو  طبيعيات دان

 اول خشت اول فلسفه ارسطو است كه هم طبيعيات و هم الهياتش بر آن مبتنی است.

 فلسفه ارسطوئی منهاي صادر اول همان طور كه ماوراء الطبيعه اش آوار می شود طبيعتش نيز متالشی

 رابطه خالق با خلق را بيان بر همين پایه واحد مبتنی است كه در الهيات می گردد. هر دو بخش مستب او

)اميد وارم این توضيح واضحات را تحمل  فلك موهوم ارسطو را. 5نظام هستی و آن  و در طبيعياتمی دارد

« ردوص» توضيح داده ام كه اساس تمسك ارسطو به چيزي به نام« نقد مبانی حسمت متعاليه» در فرمائيد(.

خداوند آن اولين پدیده را از چه چيز » سرگردانی و ناتوانی او در قبال این پرسش بود كه« صادر اول»و

از عدم كه نمی شود چيزي خلق شود زیرا عدم عدم است یا از چيز دیگر خلق كرده و یا از « خلق كرد؟

وم الزم گرفته كه وجود متعال خودش. در صورت اول مسئله سر از تسلسل در می آورد و در صورت د

 شد.« صدور» وجود خدا تجزیه شود و بخشی از آن به مخلوق اوليه تبدیل شود. لذا او دست به دامن

« جادای» )بل تا ظهور اسالم( همگان مثل او در این بن بست گير كرده بودند وچيزي از شاید در عصر او

عالم » در مقابل« كن فيسن» و« عالم امر» به ذهن شان خطور نمی كرد تا اسالم از راه رسيد و چيزي بنام

 قرار داد.« خلق» را به جاي« ایجاد» مطرح كرد و در مورد آن پدیده اوليه« خلق

عقل دیگر از عقول عشره، همچنان مستمسك  5در كنار « عقل اول» تز صادر اول یا معادل آن

 ول عشره شان حل می كردند.ارسطوئيان بود و آن چه را كه افالطون با مُثل حل می كرد اینان با عق

هنگامی كه ارسطوئيات وارد جامعه مسلمانان شد عده أي آن را به طور در بست پذیرفتند و دیگران 
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كه اسالم « ایجاد» و« عالم امر» نيز آن را به طور در بست رد كردند آنان كه پذیرفتند یا از اصل مهم

 «عالم امر» می كردند به تبيين و پرورش اصل آورده بود غافل بودند یا تغافل كردند. و آنان كه رد

 نپرداختند. در این ميان تنها برخی از اصحاب ائمه)ع( با نقل تبيينات امامان شان به آن توجه كردند.

پ  از عصر غيبت صغرا دست اندر كاران فلسفه ارسطوئی با پرورانيدن و توسعه اصول ارسطوئيسم 

مسلّم عقلی و نص روایات است به زیر رسوبات روز افزون كشانيده را كه نص قرآن و نيز « عالم امر» اصل

و كامالً مدفون كردند در حدي كه این اصل بزرگ حتی به عنوان فرعی ترین فرع، نيز تلقی نگشت و از 

 عرصه دید اهل دانش پنهان گشت.

حياناً جه داشتند و اتو «له اال مروله الخلق» درد ناكتر این كه برخی از بزرگان شيعه با این كه به آیه

 چسبيده اند.« صادر اول» فرق این دو را نيز توضيح داده اند باز دو دستی به

نمی دانم، در شگفتم برخی از دانشمندان ما باصطالح مو را از ماست می كشند ظرایف و دقایقی را 

 ه ندارند كه:توضيح می دهند كه در ميان هيچ جامعه دیگري چنين دقت ها یافت نمی شود اما چرا توج

 صدور نيز تجزیه وجود خدا را الزم گرفته است و در نتيجه تركيب آن را. -3

، به هر صورت، با هر توجيه و با هر برداشت باالخره «انفعال» است یا« فعل» صدور باالخره یا -5

« وقوع» است و یا هر چه می خواهيد نامش را بگذاریدباالخره یك« حادثه» است یك« رخداد» یك

 ست.ا

قبل از صدور صادر اول، « مسان» ي الزم دارد. پ «مسان» و هر وقوع، حادثه، رخداد و ... جائی و

 نبوده است.« اول» وجود داشته است و صادر اول

)عالم خيالی و موهوم(  نيز با همان صدور صادر اول به وجود آمده، عالم« مسان» و اگر بگوئيم كه

)كه آنان توهم می كنند( اگر با زمان ومسان همدم  یرا هر مجردمجردات ارسطوئيان، باطل می شود، ز

 شود دیگر مجرد نيست.

 5120اقامه نشده حتی یك برهان ناقص و یا غلط. این ترجيع بند « صدور» هيچ برهانی، هيچ دليلی بر

یق اسال است كه به طور ارسال مسلم ترانه وار سروده می شود و هر روز رسوبی دیگر بر رسوباتی كه حق

الحق مرّ و ثقیل و الباطل حلو » هستی شناسی دین و فلسفه اسالم را مدفون كرده است، افزوده می شود.

 «.و خفیف
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عالم امر، كن فيسون، ایجاد و احداث، در جاي جاي قرآن و احادیث آمده است اما عقاب هاي سپهر 

 آنان ناتوانند!؟!پيماي ما دانه هاي ریز ارسطوئيات را می بينند و از دیدن دام بزرگ 

ائمه طاهرین ما هيچ كدام از طرفين این پرسش « آیا قرآن مخلوق است یاقدیم» در غوغاي بزرگ

شده است، « احداث» قرآن نه مخلوق است و نه قدیم بل« القرآن مُحدث» بزرگ را نپذیرفتند فرمودند

 ده است.ایجاد شده است، مربوط به عالم امر است، مانند آن اولين پدیده ایجاد ش

القرآن » برخی از بزرگان عرصه آسمان دانش، و موشسافان علم و اندیشه ما چرا قدمی در جمله

گریزان « -ع -فلسفه اهل بيت » بر نداشتند. چرا؟. براي اینسه برخی از هر نوع فسر فلسفی حتی از« محدث

 الت و توهمات ارسطوئيسمشدند و اسالم را فاقد فلسفه)!( معرفی كردند و برخی دیگر آن قدر عاشق تخي

گرچه شخص  «الحب يعمي و يصم» بودند كه چشمشان از دیدن سخنان قرآن و اهل بيت عاجز ماند آري

محب خيلی هم دانشمند و اهل دقت باشد. كه صد البته شيطان نيز بی كار ننشسته و بر كوره باطل می 

 «.والباطل حل» دمد و اباطيل را براي ما آرایش داده جذاب می كند

 ذي المقدمه:

 مربوط بود، به ذي المقدمه یعنی منشاء« صادر اول» اكنون پ  از مقدمه باال كه به منشأ اصطالح

می پردازم براي توضيح این مطلب باز ناچارم به مقدمه دیگر بپردازم و آن « صادر اول است - -پيامبر»

 است:« تسامل» داستان

 تسامل در مستب ارسطوئيان: 

)به ویژه در یسی دو قرن اخير( از جهان هستی و كائنات این  عموم اندیشمندان جهانبرداشت و فهم 

است كه این جهان و هر چه در آن است هم در ماهيت كلی و عمومی اش و هم تك تك موجودات، 

همه وهمه رو  -از آغاز تا كنون -اعم از جماد، نبات، و جاندار، همه زمان مند هستند و در طول زمان

 می روند، كمال كيفی و نيز كمال كمّی. به كمال

اما عوام الناس هميشه فسر می كردند كه جهان و آن چه در آن است رو به نقص بوده و تنزل می 

)و می كنند( كه انسان پيشين قوي تر، موزون تر، زیباتر با قد و قامت بلندتر،  كنند مثالً گمان می كردند

آقاي جوهري را می دید مجذوب قد وباالي او می شد و می بوده است. دوستی داشتم وقتی كه مرحوم 

 گفت: سالم أي حضرت آدم.
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مبتنی بود آپولون، آتنا، دیانا، و « نزول» فرهنگ یونانيان قدیم با آن الهه هاي متعددشان بر همين اصل

 ن بود و هم... هر كدام سمبل و فرد اعال بوده اند. جالب این است كه این سمبل ها هم مبناي فسري افالطو

ست یك سمبل در« نوع» مبناي فسري ارسطو با این فرق كه افالطون بر تعداد این الهه ها افزود و براي هر

كاهش داد و « صادر» به الهه هاي بی شمار معتقد شد. و ارسطو آن ها را به ده« مُثُل» كرد و تحت عنوان

 است و« مصدر ثانی» نيستند بل صادر اول، نيز اعالم كرد كه آنان در شسل هيچ كدام از انواع موجودات،

 فلك. 5بقيه عبارتند از 

هم اندیشه افالطون و هم اندیشه ارسطو هر دو در صدد سروسامان دادن به افسانه هاي عوام الناس  

 یونان بودند یسی به آن صورت و دیگري به این صورت.

سروسامان » ست فلسفه عبارت باشد ازسهروردي به این نسته پی برد و با خود اندیشيد: اكنون كه بنا

چرا به فرهنگ عامّه مردم ایران باستان ارج ندهيم؟ این فرهنگ عوام ایرانی « دادن به افسانه هاي مردمی

 چه چيز كمتر از اساطير یونانی دارد؟ وانگهی امتيازاتی نيز بر آن دارد:

 قدیم است.غلو و توهّم گرائی در باورهاي ایران باستان كمتر از یونان  -3

 عنصر واقعيت گرائی بل حقيقت گرائی در اساطير ایرانی بيش از اساطير یونان است. -5

در اساطير ایرانی دیده می شود مثالً اینان باور داشتند كه بشر ابتدا « باور به سير كمال» عنصري از -1

 شد. فردوسی:« شناخت آتش» آتش را نمی شناخت و حادثه أي به دست هوشنگ، موجب

براي كشتنش  هوشنگ ماري را دید یسی روز شاه جهان سوي كوه گذر كرد با چند ك  هم گروه

آتش از آن پدید آمد پ  از  وسنگی را به دست گرفت و پرتاب كرد سنگ به سنگ دیگري بر خورد 

 آن: 

 زدي از او روشنائی پدید آمدي.« سنگ آهن» هر آن ك  كه بر

 نوعی هستی شناسی عرضه  -آئين پيش از زردشت- «ميترائيزم»اندیشمندان ایرانی بویژه در عصر -4

می كنند كه بيش از هستی شناسی افالطون و ارسطو به واقعيت نزدیستر است عنصر اندیشه در آن به 

 اساطيري محض یونانی كجا. عنصر اساطيري می چربد. پایه قرار دادن نور و ظلمت كجا و پایگاه

 مبتنی شود، نور وظلمت ایرانی به عنوان یك« فرضيه» و فرض وحال كه بناست فلسفه بر افسانه 

در همين نامه از بزرگان ارسطوئيان خواهم آورد كه ارسطوئيان  -بهترین و عقل پسند ترین است.« فرضيه»
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دم خروس و سوگند حضرت » عقول عشره را به عنوان صرفاً یك فرضيه مطرح كرده بودند. اما این مصداق

كه نداي، تبختر آميز حضرات ارسطوئيان گوش فلك را كر كرده است كه: فلسفه باید است زیرا « عباسی

 مبتنی بر بدیهيات و مسلمات باشد نه فرضيه.

شيخ اشراق هرگز پيرو افالطون و یا تاثير پذیر از او نبوده و نيست تنها نسته اشتراك او با افالطونيان 

دهد. این كه او بيشتر با ارسطوئيان در گير شده  نيز ارزش می« احساس درون» در این است كه وي به

 براي این است كه سلطه ارسطوئيان در عصر او چنين زمينه أي را پيش آورده بود.

 است ليسن انصافاً شيخ اشراق« فرض» هر سه، افسانه و مبتنی به افسانه اند و اساس شان تخيل محض و

 برده است. نسبت به آن دو كمتر از خيال و فرض و افسانه بهره

یاد آور می شوم: من منطق ارسطوئی را صحيح و تعليم و تعلم آن را الزم و ضروري می دانم كه در 

كتاب نقد مبانی توضيح داده ام. اما باید به این حقيقت و واقعيت توجه شود كه فلسفه ارسطوئی اساساً 

این سخن در بدو شنيدن موجب  ربطی به منطق ارسطوئی ندارد این فلسفه بر این منطق تحميل شده است.

« صدور» شگفت شدید مستمعين می گردد ولی اگر كمی تامل كنند خواهند دید پایه اصلی فلسفه ارسطو

كدام برهان  است صدور چه ربطی به منطق ارسطوئی دارد؟ كدام قاعده كدام قضيه ي صحيح كدام داوري

گانه، خرق و  5ادر اول، عقول عشره، افالك برهان هاي منطق ارسطوئی در اثبات صاز قواعد و قضایا و 

 !-التيام افالك، به كار رفته است؟

بلی: ابتدا تصور و تصورات محض به كار گرفته شده، جهان خيالی و خيال انگيز تصور و تصویر شده 

 سپ  آن جهان موهوم بر این منطق تحميالً سوار شده و با پيچ و مهره بر آن منتاژ شده است.

ر: این منطق، منطق ذهن و متدلوژي ذهن شناسی است و در موارد اساسی و مهم و زیاد با از جانب دیگ

 عينيات بينونت تام دارد كه در آن جا شرح داده ام.

 امروزي، گياهان از كاملتر دیرین گياهان امروزي، انسان از كاملتر دیرین انسان بود، تسامل در سخن

 ...و ...و امروزي افالك از كاملتر قدیم هاي گذشته در فالكا امروزي، جمادات از كاملتر كهن جمادات

« صدور» و به« منشأ موجودات را ذات خدا و وجود خدا می داند» فلسفه ارسطوئی نظر به این كه

می داند، ناچار شده است « از عالی به دانی» و« از كامل به ناقص» معتقد است سير پيدایش موجودات را

قائل شود. زیرا وجود خداوند متعال اشرف و برتر  -شرف رتبه أي -«ف رتبیشر» در ميان موجودات به
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 از هر موجود است.

پ  بی تردید چيزي كه از ذات و وجود او صادر شده در رتبه پائين و دانی قرار دارد. و صادر اول كه 

 امروزي. مصدر ثانی می شود، اشرف تر و برتر از صادر دوم است و همين طور تا می رسد به موجودات

ارتجاعی تر از این بينش در عالم فسر نيامده است مگر همان افسانه هاي یونان قدیم، كه صد البته آن 

افسانه پردازان هيچ ادعاي علم و اندیشه نداشتند صرفاً قصه می گفتند ولی اینان هر نظر علمی را كه 

 هماهنگ با خودشان نباشد اساساً علمی نمی دانند)!!!(.

 در بررسی گویند: بر اساس همين اصل اساسی شان كه الزمه الینفك اصل صدور است میارسطوئيان 

مراتب و رتبه ها هميشه علت تقدم رتبی بر معلول دارد و معلول هرچه دارد از علت گرفته است بنابر 

 این نسبت ميان علت و معلول یسی از سه صورت است:

در این صورت هيچ فرقی باهم  ( با هم متفاوت هستند.)یا: علوّو دنوّ علت و معلول در كمال و نقص -3

 می شوند، در حالی كه دو چيز هستند. و این نادرست است.« چيز واحد» ندارند و یك

 )یا: علوّودنوّ( با هم متفاوت هستند و معلول اشرف تر از علت است. علت و معلول در كمال و نقص -5

 دليل غلط است.این صورت با اصل صدور نا سازگار و به همين 

)یا: علوّو دنوّ( با هم متفاوت هستند و هميشه و همه جا علت اشرف  علت و معلول در كمال و نقص -1

 تر از معلول است.

 این صورت، جان فلسفه ارسطوئی است، به طوري كه اگر این اصل را از آن بگيرید همه آن آوار 

 می شود.

لم هستی از كمال به حضيض تاكيد كرده و می گوید: بر این سير عا 544   7مالصدرا در اسفار، ج 

انّ الممكن االشرف يجب ان يكون اقدم من الممكن االخس وانّه اذا وجد الممكن االخس فالبدّ ان يكون 

 الممكن االشرف منه قدوجد قبله.

 بخش بعدي تاریخ این مسئله:

ر آن را توسعه و گسترش دادند دوقتی عده اي از این متفسران اسالمی شيفته فلسفه ارسطوئی شدند و 

 یك فرازي بزرگ و گردنه عظيم گير كردند، به شرح زیر: 

 رو« كمال زدائی» خوب این سير ارتجاعی و نزولی را بپذیریم و جریان جهان و هستی را با همين اصل
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مبر پيا به سقوط؛ قبول كنيم و نيز شمول این اصل را بر همه چيز بپذیریم، با اصل مسلم اسالم در مورد

چه كار كنيم او كه در سلسله جاري علت و معلول خيلی دیر به دنيا آمده و پدید گشته است  -  -اكرم

 است. «اشرف المرسلين» پ  باید از آدم تا عيسی)ع( همه ابنيا برتر و اشرف تر از او باشند. در حالی كه او

تا صدور صادر اول ملياردها علت ومعلول یا: او كه در ششصدو اند ميالدي به دنيا آمده از روز تولد او 

صف كشيدند تا رسيدند به سال شش صدو اند و او را پدید آوردند پ  همه آن علل و معلول ها اشرف 

 تر از او می شوند، در حالی كه او اشرف مخلوقات، اشرف كائنات است.

ات به جامعه اسالمی( )اولين عامل انتقال ارسطوئي این مشسل ب  بزرگ از زمان خالدبن یزید اموي

همچنان كه ) انداخته شد« به پشت گوش» )اولين مروج ارسطوئيات(، با صطالح كامالً تا زمان مامون

سارقان مال مسروقه را با هزار پایش و اهتمام به ویژه با تمسك به خاموشی و آرامش ظاهر ليسن با 

 مسئله می كردند.می كنند( سعی در پنهان داشتن این  اظطراب شدید درونی، مخفی

 در زمان فارابی و ابن سينا گوشه هاي این موضوع پنهان شده، خود نمائی می كرد اما باز به مصداق

 دچار می شد. «تجاهل العارف»

مال صدرا كمر همت بر بست و تصميم گرفت كه سارق را از این سرقت بري كند و به عنوان یك 

اول ما خلق »د وري در احادیث نمود به حدیث هایوكيل مدافع قوي در صحن محاكمه حاضر گشت، مر

همان صادر اول است كه  -  -و ... رسيد. گفت پيامبر «اول ما خلق اهلل نوري» ،«اهلل انا و انت يا علي

 ارسطو گفته است.

 اما:

 بی چاره ارسطو دچار چه شاگرد گستاخی شده كه هم سخت و سفت به فلسفه او چسبيده است -3

 اساسی( كه اگر نچسبد حسمت متعاليه داغان می شود، و هم پدر فلسفه او را در  )دستسم در مبانی

 می آورد.

بی چاره ارسطوئيان تا زمان صدرا توان فهم و درك و یافتن این اصل صدرائی را نداشته اند با این  -5

 همه باد در غبغب می انداختند و تبختر فيلسوفانه شان همه بشریت را تحقير می كرد.

 ین نظریه صدرا بر فرض صحت مهر جهالت بر پيشانی ارسطوئيان پيش از او است كه روشن ا -1

می كند آنان بی خود ادعاي بر تري علمی می كرده اند و صرفاً دچار توهمات شده و خودشان را یك سر 
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معلوم  او گردن از دیگران باالتر می دانستند در عين حال به صحت اندیشه شان باور داشتند. اینك از كج

خود » كه صدرائيان نيز دچار همان توهمات نشده اند كه بل شده اند. این خاصيت ارسطوئيات است ح 

و دیگران را نادان، می انگارد و منشأ تهاجمات « اوحدي» فرد خودش را را تحریك می كند،« بينی

 مالصدرا نيز همين احساس است.

مصدر » می شود صادر اول و الزمه این -  -براگر اساس صدور بر فرض صحت داشته باشد، پيام -4

بودن است كه صد البته حضرات این الزمه را با تهوّر كامل می پذیرند، گرچه عده أي از آنان امروز « ثانی

 این نسته را به پشت گوش می اندازند.

 «.اول ما صدر من اهلل» نمی گوید «اول ما خلق اهلل» حدیث می گوید -2

است. حاال بيا واز دست این خام هاي « صَدَر» همان« خَلَق» ن می گویند مراد ازشاگردان كم توان شا

 نا پخته و یا نيمه پخته راه نجاتی پيدا كن)!(.

اما صدرا چنين نمی گوید او آمده همه رتبه هاي زمان مند را بر هم زده و پيدایش جهان و پدیده هاي 

ه با تفسيك ذهنی وجود از ماهيت و سرایت دادن جهان را از تاریخ مندي ارسطوئی خارج كرده آن گا

آن به عينيات جهان واقعی، و اعتباري كردن ماهيت در عينيات جهان، واقعيات را محسوم به خيال، و 

را از جهان بل از جریان علت و معلول سلب كرده و « سير طولی» خياليات را تبدیل به واقعيات كرده،

كرده كه هم فلسفه ارسطو و هم عرفان عارفان حقيقی و هم دین باالخره یك آش شلّه قلم كار درست 

دین داران و هم فهلوي گرائی شيخ اشراق و هم تصوف صوفيان و هم عشق عاشقان پسران امرد، همه و همه 

را در یك دیگ به نام اسفار ریخته و بر هم زده و هنوز هم بر هم می زند، پيش بند كاوه آهنگر را بر 

خته وبا مالغه یونانی، كفگير ایران باستان، رشته و سبزي جوكيات هندي، نخودو لوبياي سينه و شسم اندا

 رهبانيت مسيحی، گوشت گوساله یهود سامري، را در این دیگ پر غليان هی دارد به هم می زند. ونام این

 را فلسفه اسالم، نهاده است.« محصول التقاطی»

 به كاسه هر كدام مالغه أي، گاهی قاشقی  عده أي كاسه به دست در كنارش صف كشيده اند

می ریزد و به راه می اندازد یسی می رود باالي منبر رنگ و بوي آش كاسه اش را نشان می دهد، دیگري 

قرار « مراتب وجود خدا» در پشت تریبون از عطر كاسه اش از خود بی خود شده و عنوان سخنرانيش را

كه اگر امام زنده بود بی تردید این آقا را براي همين « س سرهعرفان امام قد» می دهد آن هم در گنگره
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 عنوان، اعدام ميسرد. معلوم نيست برخی ها می خواهند چه چهره أي از امام قدس سره بسازند؟!

دقيقه وقت می گيرد و می رود می گوید: این چه عنوانی است كه حضرت  2آقاي دكتر شيخ االسالمی 

 ي سخنرانی خود انتخاب كرده مگر موضوع فلسفه وكالم، چيستی خداونداالسالم و المسلمين برا حجة

 ؟-است؟

به آقاي دكتر می گویم: مثل این كه حضرت عالی خبر ندارید حضرات سال هاست چيستی خدا را به 

زیر بحث و تحقيق كشيده اند بيش از آن كه یك فيزیولوژیست یك بدن انسان را تشریح كند. با صرف 

عين  -وحدت وجود-« خدا همه چيز است» و هر بحث دیگر مگر تنها همين جمله كهنظر از هر چيز 

 تعيين چيستی براي خدا نيست؟

 سوال: خدا چيست؟

 ء یك جا خدا هستند.همه اشيا -جواب: خدا همه چيز است

آیا این تعيين چيستی براي خدا نيست؟ قرآن هرگز در مقام چيستی خدا نيامده و به تعریف سلبی بسنده 

 كرده كه سوره توحيد فراز بزرگ این منطق است.

رسول اكرم) ( را با صادر اول ارسطو ...« اول ما خلق » پ  از آن كه با تمسك به حدیث هاي -5

 همان« ر اولصاد» تطبيق دادند ابتسار دیگري را نيز ارائه كردند، گفتند: همان طور كه در فلسفه ارسطوئی

پ   «اول ما خلق اهلل العقل» ایيد می كند زیرا در حدیث دیگر آمدهاست حدیث نيز آن را ت« عقل اول»

 پيامبر) ( هم صادر اول است و هم عقل اول.

 :جالب این است كه

الف: وقتی از حضرات پرسيده می شد چرا نام صادر اول را عقل اول گذاشتيد؟ می گفتند مرادمان صرفاً 

 .یك نام گذاري است مرادمان عقل به معنی عقل نيست

ب: وقتی طبيعيات ارسطو آوار شد و بطالنش اظهر من الشم  گشت، اعالم كردند عقول عشره صرفاً 

بنابر این عقل اول بودن پيامبر) ( نيز صرفاً  -كه بعداً عين سخن شان را نقل خواهم كرد -یك فرضيه بود

ي آن مانور می یك فرضيه بوده كه امروز حضرات بطالن آن را می پذیرند و در عين حال هميشه رو

 دهند.

ایجاد، و خلق را در نقد مبانی  فرق ميان صدور، -«.صَدَرَ» آورده است نه« خَلَقَ» ج: این حدیث نيز
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 شرح داده ام.

، «اول ما خلق اهلل من الروحانیین العقل» هست. متن حدیث: «من الروحانیین» د: در این حدیث لفظ

كه در خيلی از موارد، تسه أي از یك حدیث را  حضرات در پشت گوش انداختن به حدي رسيده اند

و یا هميشه به احادیث ضعيف، بی سند، مجهول، مجعول،  -نومن ببعض و نكفر ببعض- نادیده می گيرند

اكنون این حدیث را یا نمی پذیرند و یا می پذیرند. اگر  بدون گزینش و بدون غربال متمسك می شوند.

( اگر پيامبر)  و اگر می پذیرند پ  باید جواب بگویند كه: نمی پذیرند چرا به آن تمسك می كنند

صادر اول است و نيز عقل اول ارسطوئی است و در عين حال اولين موجود روحانی است نه اولين موجود 

 و نه اول همه اشياء. آیا این تناقض نيست؟

 انی است.هم اول همه موجودات است و هم اول همه موجودات نيست بل فقط اول موجودات روح

می گویم: آیا لفظ روحانيين  ناپخته أي می گوید: صادر اول یا روحانی اول یا عقل اول همه یسی هستند.

از جانب دیگر خود صدرا  ؟ نمی توانيد بگوئيد نيست.-در این حدیث شامل روح آدمی هم هست یا نه؟

ت روح آدمی در عالم جنينی با می داند و معتقد اس «جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء» روح انسان را

وجود نداشته است. پ  چگونه گاهی ارواح و روحانيان  حركت جوهري از جسم او پدید می آید و قبالً

 را اولين پدیده می دانيد و گاهی آن ها را آخرین پدیده، این چه تناقضی است!؟!.

انسار می كند، و بنابر اصل اعالم  را كه از مسلمات اسالم است «عالم ارواح قبل از ابدان» ثانياً: صدرا

است، باید: روح رسول اكرم) ( در عالم  «روح جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء» شده صدرا یعنی

 جنينی پيدایش یافته باشد و از جانب دیگر صادر اول باشد، این تناقض نيست؟.

ش عقل اول است، نه تنها حضرات با الفاظ دهن پركن و زیبا از قبيل پيامبر صادر اول است، حضرت

عوام بل ناپختگان را بی چاره می كنند طرف چه كند این خصایل زیبا را از آن حضرت سلب كند كه 

را تملك كرده اند و دارند تشيع را  نمی شود. اینان همه جا و در همه مسئله ها الفاظ و اصطالحات زیبا

 از بن و بيخ ویران می كنند.

 از أي ودتان بهتر می دانيد آن چه نوشتم و سرتان را به درد آوردم شمهوقت جناب عالی را گرفتم خ

 من دهفتا مثنوي این بنویسم را همه هست من( نظر )به متعاليه حسمت در كه را تناقضاتی اگر است مطالب
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 ام. گرفته را وقت تان كمتر كه طلبسارم هم چيزي پ  شود. كاغذ

 ربه علی مرتضی:گُ

است كه غير از یك « صادر اول - - پيامبر» يدایش، و منشأ و رواج اصطالحبلی: این بود داستان پ

 وصله و پينه و یك روفوگري ماهرانه و در عين حال موهومانه أي، بيش نيست.

ارسطوئيان در وصله و پينه كردنِ ساختمان خيالی فلسفه ارسطوئی، و نيز در وصله و پينه كردنِ 

روز معجزه می كنند هر كدام از پایه هاي كاخ موهوم شان متزلزل حسمت متعاليه یدبيضاء دارند كه هر 

ال وقتی كه سير كائنات شان از كم شود فوراً آستين باال زده موهوم دیگري براي ترميم آن پيش می كشند.

)صل اهلل عليه واله( گير می كنند و مشاهده می كنند كه همه  به حضيض است، می رسند به پيامبر اسالم

سمت شان داغان می شود و دیگر فضاحت به جائی رسيده كه كاري از پشت گوش اندازي فلسفه و ح

 ساخته نيست، بدین گونه به ترميم موهوم با موهوم دیگر، می پردازند.

)گرچه جسارت هم باشد روا است زیرا خود صدرا همه علماي عصر  در این نامه قصد جسارت ندارم

و علماي متدین و دین شناس ما را تحقير كرده و به باد فحش  خودش را جاهل و نادان خطاب كرده است

گرفته است( بدون انگيزه منفی تنها براي توضيح مطلب این مثل را می آورم و نيز گفته اند در مثل مناقشه 

 نيست.

ضاهراً مراد از علی مرتضی در این مثل حضرت امير المومنين عليه السالم است، گویند چون آن 

پشت گربه كشيده لذا پشت گربه هرگز به زمين نمی خورد هر طور بيندازي روي چهار حضرت دست بر 

 دست وپا می افتد.

 گفت: بی نهایت تر و ال یتناهی تر از خدا، چيزي هست؟ 

جواب شنيد: عالمِ وهم، عالم خيال، عالم فرض، بی نهایت تر از وجود خدا است زیرا ذهن خيال پرداز 

و موهوم آفرین، می تواند وجود دو خداي بی نهایت را نيز فرض كند كه گفته « فرض كننده» و این قوّه

 اند فرض محال، محال نيست.

كسی كه نشسته و افاضه فيض دانش می كند و تسيه بر اقيانوس بی كرانِ وهم و خيال و فرض دارد در 

سطوئيان چنين بودند و هيچ چيز عاجز نمی ماند براي هر سوال پاسخ و براي هر اشسالی جوابی دارد. و ار

 هستند كه هر طور انداخته شوند روي همان چهار دست و پا می افتند.
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 )ارسطوئيان صدرائی( یك مردانگی فرازمندي را ابراز فرمودند و آمدند رسماً به ارسطوئيان عصر ما

ایق اساسی اعالم كردند بل از حق« حقيقت» ارزش علمی مبنائی دادند نه تنها آن را یك« وهم» و« خيال»

 و از پایه هاي اصلی عالم هستی دانستند.

ها می گفتند بشر آن قدر دچار وهم و خيال می شود كه به هيچ اندیشه او « ال ادري» سوفسطائيان و

 )حقيقت،( برسد. نمی توان اطمينان كرد و نمی توان مطمئن بود كه بشر در جائی، در مسئله أي به

آنان حقيقت را قرار دادند. « حقيقت» و خيال را نيز در زیر شمولاما ارسطوئيان مسلمان قلمرو وهم 

گمشده در اقيانوس بی كران وهم می دانستند و اینان همان اقيانوس بی كران وهم را نيز حقيقت دانستند. 

 ؟.-اكنون كداميك از این دو گروه سوفيست تر هستند؟ براستی آن بينش مصداق اعالي سفسطه است یا این؟

م است براي جناب عالی یك به یك با منبع و صفحه و سطر آدرس بدهم و بشمارم و به نقل آیا الز

عبارت هاي حضرات بپردازم و نشان بدهم كه چه ارزش حقيقی و پایه أي و اساسی به وهم و خيال داده 

 معجزه داشت اینان بيش از آن 5اند. شما كه خودتان آشنائيد. حضرات معجزه گرند اگر حضرت موسی 

 دارند و در هيچ جا عاجز نمی مانند:

 به وهم و خيال ارزش حقيقت می دهند. ارزش پایه أي. -3

 ت.اس« صدور» به« خلق» به تاویل و توجيه متمسك می شوند ن كوچسترین نمونه اش همين تاویل -5

 پشت گوش اندازي: با این كه كار برد تاویل ب  زیاد و وسيع است گاهی افتضاح به حدي  -1

رسد كه نمی توانند از ابزار تاویل نيز استفاده كنند، موضوع را به پشت گوش می اندازند گرچه  می

عالم » موضوع بزرگ و اصلی از اصول هستی شناسی و فلسفه قرآن و اهل بيت)ع( باشد. مانند اصل اساسی

 كه هرگز وارد بحث اساسی در آن نمی شوند.«. عالم خلق» در قبال «امر

 معتقد باشند و دست از« ایجاد» بار عالم امر بروند ناچارند در مورد پدیده اوليه بهزیرا اگر زیر 

« صادر اول» بردارند و در مورد موضوع بحث این نامه رسول اكرم) ( را مخلوق اول بدانند نه« صدور»

 «. موجَد اول» وحتی نه

لط است به كار بردن در باره آن حضرت غ« صادر اول» عرضه خواهم داشت: همان طور كه اصطالح

نيز درست نيست زیرا در فلسفه قرآن و اهل بيت)ع( سير كمال و تسامل بر عس  « موجَد اول» اصطالح

 آن است كه در ارسطوئيسم آمده و موجَد اول نسبت به پدیده هاي بعدي، از كمال ناچيزي برخودار است.
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دن امتياز نيست آخر بودن امتياز است اول بو )ماسوا اهلل( در فلسفه قرآن و اهل بيت)ع( در كائنات

 حتی اولين پيامبر بودن امتياز نيست آخرین پيامبر بودن امتياز است.

در مقام بيان كدام امتياز هستند؟ توضيح  ...«اول ما خلق اهلل انا » پ  این حدیث ها كه می گویند

 خواهم داد.

فيض مقدس، صادر اول، عقل اول و ... كه استفاده از الفاظ و اصطالحات زیبا از قبيل: فيض اقدس،  -4

است « كشيدن شسل مار» سخت براي خلع سالح كردن مخالفين كار برد دارد و واقعاً مصداق آن ماجراي

 كه عوام و مبتدیان فلسفه را مشعوف و شيدا می كند.

د نفرار از موضعی به موضعی: اگر یك باحثی حضرات را با یك اشسال پایه أي فلسفی مواجه ك -2

و از بحث فلسفی باز مانند فوراً به موضع عرفان فرار می كنند و اگر چنين اشسالی در عرفان پيش آید 

 فوراً به فلسفه شان فرار می كنند.

 شما» سركوب: برخورد غير منطقی و موضع گيري غير علمی، و به جاي آن كوبيدن گرز گرانِ -5

: حضرات كه همه جا دم از منطق، استدالل، برهان بر سر طرف« سخن ما و اصطالحات ما را نمی فهميد

و نقض و ابرام علمی، می زنند هر جا كه با اشسال اساسی مواجه شوند و ابزار توجيه، تاویل، پشت گوش 

اندازي، استفاده از الفاظ زیبا و فرار از موضعی به موضع دیگر، به كار نياید فوراً این گرز كوبنده را باال 

 ر طرف می كوبند كه دیگر ناي جنبيدن نداشته باشد.برده و چنان بر س

بازي با همه چيز: برخی به طور ناخود آگاه و در ضمير ناخود آگاه شان به حدي دچار خود  -7

)و حتی كرامات و معجزات خودشان را رسماً نوشته و چاپ كرده  پسندي و گاهی خود پرستی شده اند

دانند از خدا گرفته تا هر مخلوقی، و هرچه می خواهند  اند( همه چيز و همه ك  را مایملك خود می

در مورد خدا و خلق بی مهابا و با جسارت و گستاخی تمام می گویند. و گمان می كنند این عالم حقيقت 

است كه باید خودش را با افسار اینان تطبيق دهد نه این كه افسار حضرات در صدد مطابقت با حقایق 

 باشد.

 «مافي جبتي االّ اهلل» برسد و بایزید به «انا الحق» ا وقتی كه حسين حالج بهو حق هم دارند زیر

 باشند و حق «يدور الحق معهم» برسد حضرات هم باید دستسم به مقام حضرت علی)ع( برسند تا مصداق
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 «.اَن يدور معهم حیثما داروا» و حقيقت باید موظف باشد

 : تو گستاخی می كنی، جسارت می كنی.شما برادر و دوست عزیزم بارها به من گفته اید

می گویم: آیا من جسور و گستاخم كه از تعدادي از ارسطوئيان و صدرائيان انتقاد می كنم كه نه خدا 

هستند نه پيامبر و نه معصوم، یا آنان كه هر چه می خواهند از اساطير یونانی، از فلسفه هاي مبتنی بر 

در مورد خدا، رسول) (، انبيا، مالیك، ایمان، بهشت و دوزخ، اساطير یونانی، از جوكيات هندي و ... 

معاد غير جسمانی و ... و... می گویند، دین پيامبر) ( را ناقص تلقی كرده و با وصله و پينه یونانی و هندي 

 ؟ -؟-و فهلویات، تسميلش می كنند

این  این است كه سبك من با سبك كسان دیگر كه از ارسطوئيات انتقاد می كنند و حرف شان تنها

فلسفه با قرآن و حدیث نمی سازد، فرق دارد. من هم همان انتقاد را دارم و هم با بحث و ادله فلسفی 

 ارسطوئيسم و صدرائيسم را رد می كنم.

خاصيت و ویژگی اوليه علم و دانش این است كه در مقابل نظریه أي نظریه دیگر  اتحاد شُوم: -7

كه ) ش متحد نمی شود همين ارسطو كاخ خيالی اندیشه استادش افالطون رامطرح شود حتی شاگرد با استاد

مبتنی بر اساطير بود( كنار گذاشت و از نو كاخ خيالی دیگر بر اساس اساطير، بنيان نهاد، لسن حضرات 

ارسطوئيان صدرائی كامالً به یك اتحاد سخت خطر ناك رسيده اند كه هر گز نسبت به یك دیگر 

و بحثی نداشته باشند. این اتحاد دقيقاً و تنها براي خفه كردن فلسفه قرآن و اهل  تعرض منطقی علمی

ندي ه -بيت)ع( است كه مبادا اشساالت شان و انحرافات فلسفه ارسطوئی روشن شود و این جریان یونانی

د. واز نو به گوشه دوري پرت شود همان طور كه هيچ وقت شيعه و تشيع روي خوش به اینان نشان نداده ب

اینك همه جارا فتح كرده اند سر تا سر اصول و فروع تشيع را به زیر مهميز كشيده اند و هر طور می 

 خواهند می تازند.

 «عشّ آل محمّد» از این -)پدر صدوق( هست كه حسين بن منصور حالج را از قم امروز نه ابن بابویه

سد و نه مجلسی هست كه اقيانوس بحار را را از نو بنوی« اعتقادات» اخراج كند و نه خود صدوق هست تا

از نو به جوش و خروش آورد و نه ... و نه...، عرصه كامالً براي حضرات آماده و تشيع بی دفاع مانده 

 است.

آیا من گستاخم و جسور؟ اگر چنين بود این مطالب را در قالب كتاب نوشته چاپ و منتشر می كردم 
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 م آن قدر ترسو هستم كه به وظيفه ام عمل نمی كنم.و مزاحم وقت شما نمی شدم. به خدا قس

رندانه كاري: عالمه مجلسی بحار را فقط و فقط براي نجات تشيع از دست اینان، نوشته است حتی  -5

اروپائيان غير مسلمان نيز این حقيقت را می دانند و خود حضرات بهتر از هر ك  مستحضر هستند. اكنون 

به حدي رسيده كه مجلسی و بحارش، صدوق و آثارش، حتی آنان استمالك و تملك خواهی حضرات 

كه اینان را تسفير كرده اند و آثار آنان، را همه و همه را مال خود می دانند. چه پاورقی هاي ارسطوئی 

 )چاپ اخير( ننوشته اند. به راستی بحار را آلوده كرده اند،به اسارت گرفته اند. و صدرائی كه بر بحار

وش ليبرالی: در نقد مبانی گفته ام كه ليبراليسم از ویژگی هاي الینفك ارسطوئيسم، سبك و ر -30

است و همچنين ليبراليسم از ویژگی هاي جوكيات هندي است و چون صدرائيسم تنها از این دو تشسيل 

یافته ویژگی ليبراليسم آن مجذور شده است اما در این جا كاري با آن ندارم مقصودم سبك و روش 

 زي حضرات است عالوه بر ماهيت مستب شان.امرو

از  -عالوه بر این كه طوري وانمود می كنند كه همه علماي شيعه از اینان و در صف اینان هستند

كلينی، صدوق، شيخ مفيد، شيخ طوسی، سيد رضی و سيد مرتضی، ابن ادری ، محقق، شهيد اول و دوم و... 

ين حضرات است و هر ك  ارسطوئی و صدرائی نباشد در و... بل همه كتاب هاي مهم شيعه مال خود هم

فقه گرایان » حقيقت مسلمان و شيعه نيست. در حالی كه در محافل خود شان همان بزرگان را با عنوان

به مسخره می گيرند. زیرا بهتر می دانند كه همه آن بزرگان دشمن « متسلم محدود اندیش» ،«ظاهر بين

 ند.ا دانسته انحراف كامل مصداق را اینان كه اند شيعه بزرگان آنان اند، جسته رّيتب اینان از و اند بوده ینانا

روز بزرگان شيعه ب یعنی حضرات اتحاد كرده اند و تصميم گرفته اند كه هيچ دافعه أي در ظاهر نسبت به

سم نيز لب ليبرالي)عدم دافعه( نه تنها اولين ویژگی ليبراليسم است بل باالتر از آن كه حتی در قا ندهند و این

شان توجيه می  نمی گنجد، به صورت یك سياست ماكياوليسم در آمده است هدف شان هر وسيله را براي

 كند حتی بازیچه قرار دادن شخصيت هاي بزرگ عالم تشيع را.

 تمسك و چسبيدن به هر سخن حدیث نما، مجعوالت. احادیث ضعيف به ویژه تحت عنوان -33

گمان می كنند كه پيام آن جز « حدیث قدسی» شنيدن لفظ زیبا و دل انگيز مردم با«. حدیث قدسی»

حقيقت چيزي نيست در حالی كه جناب عالی بهتر می دانيد كه اكثریت احادیث قدسی یا بی سند هستند 

یك حدیث قدسی است مستند و مسلم است كه  سلسلة الذهبو یا به ضعف سند دچارند. بلی حدیث 
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 جان شيعه است.

د بی دليل: حضرات خيل عظيمی از احادیث مسلم و متواتر را بدون كوچسترین توضيحی كنار ر -35

آمده اند و اخطار می  «ونفخت فیه من روحي» می گذارند از باب مثال: حدیث هائی كه در تفسير آیه

دا است یعنی خدا از آن روح كه مخلوق خ« اضافه ملسيه« »اضافه» كنند كه مراد روح خود خدا نيست و

است بر آدم دميده باز حضرات هميشه می گویند روح خدا بر آدم دميده شده روح انسان روح خدا است 

 و در باب عشق و عاشقی كه داد سخن می دهند با گستاخی تمام می گویند:

 ميان عاشق و معشوق سنخيت الزم است و این سنخيت ميان خدا و انسان هست به دليل همين آیه)!!!(. 

د در مقابل نص: صدرائيان در همه جا در هر مسئله اصلی و فرعی دقيقاً اجتهاد در مقابل اجتها -31

 ،«عبادت» در مقابل« عشق» آسمان در مقابل سبع سموات، 5نص می كنند: صادر اول در مقابل مخلوق اول، 

ا ان امرد رآن جا كه صدرا معاشقه با پسر -، طریقت در مقابل شریعت«عبد بودن» در مقابل« عاشق بودن»

توصيه می كند، سبزواري در حاشيه اش براي توجيه آن، به تقابل شریعت و طریقت و نيز به اجتماع امر 

 )كه توضيح دادم(، و ، سير از كمال به حضيض در مقابل سير از حضيض به كمال-و نهی، تمسك می كند

ت ج است گفت كجایم راسصدها مورد اصلی و فرعی فلسفی و اعتقادي دیگر. به شتر گفتند گردنت ك

 است.

دانستند  می« پاي استدالليان را چوبين» به جاي دليل: در گذشته تنها صوفيان كه« مثال» استفاده از -34

تصورات خود از هستی و خدا را با مثال بيان می كردند و خودشان را براي ارائه دليل، متعهد نمی دانستند 

 مدرسه می پردازند، ملقب می كردند.« قيل و قال» جانی كه بهفلسفه را سترون و اهل فلسفه را خشك مزا

شأ )زیرا من حضرات از جوكيات هندي پلی ساختند و با عبور از آن كشور تصوف را نيز فتح كردند

قناعت می كنند. اما باز خودشان « مثال» تصوف نيز همان جوكيات بود( و اینك در مسائل فلسفی نيز به

 را مبتنی بر مسلمات و اصول مبرهن، می دانند.را فيلسوف و فلسفه شان 

آن جناب... كه از تهران تشریف می آورد و شب هاي پنج شنبه افاضه فيض می فرماید می گوید نسبت 

 ميان خدا و جهان نسبت روح است به تن.

است كه صوفيان در اشعارشان در باره خدا گفته اند كه مالصدرا در « جان جهان» این همان اصطالح

آنان را تسفير كرده و به كفر حالج تصریح كرده است اما اكنون حضرات همه  «کسر االصنام» تابك
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« ذیرا بودنپ»صوفيان و عقایدشان را پذیرفته اند حتی یك فرد از آنان را نيز طرد نمی كنند. البته منشأ این

شت روزي در است صدرا یك شخصيت متزلزل دا كه مساوي ليبراليسم است خود صدرا« عدم طرد»و

كفر صوفيان كتاب می نویسد و آنان را بت پرست و نيز همجن  گرا می داند روز دیگر همه عقاید آنان 

 را حتی همجن  گرائی شان را، یك جا تایيد می كند بل به قول خودش آن ها را مبرهن می نماید.

ران نيز به مددشان می بلی آنان كه در قم به این امر مقدس)!( مشغول بودند كم هستند اینك از ته

آیند، عش علوم آل محمد) ( عش ارسطوئيات و جوكيات شده است. شيعه جهانگيرخان قشقائی شيعه 

 اهل بيت)ع( را از ميدان خارج كرده است.

البته عده أي از شيعيان خوب، نيز در این بين بی تقصير نيستند یادتان هست كه آن سيد بزرگوار وقتی 

را از من شنيد بشدت تعجب كرد كه مگر اهل بيت هم « فلسفه اهل بيت» جمله كه در خانه جناب عالی

فلسفه دارد!؟. وقتی شيعه فاقد فلسفه تلقی شود باید كسانی آستين باالزده و فلسفه أي برایش دست و پا 

 كنند. و اگر چنين است چه چيزي بهتر از ارسطوئيسم و صدرائيسم.

گرنه می توانم تا صد مورد بشمارم، بنابر این باز از شما طلبسار به این چهارده مورد بسنده می كنم و 

 هم هستم كه وقت تان را نمی گيرم.

 صادر اول و فرزند خدا: 

 قالت النصّاري المسیح ابن اهلل.

 دانم. را مستند و داراي سند صحيح نمی« فرقه خواهد شد 71امت » استادي گفت: من حدیث

فرقه را برایت  71ظر از حدیث باز یك واقعيت است بيا من شاگردي گفت: این مسئله با صرف ن

 بشمارم، بویژه پ  از پيدایش بابی، بهائی، صبح ازلی و... 

ادوارد براون می گوید: بابی و بهائی از فلسفه مالصدرا نشأت یافته اند. جناب سيد جالل الدین آشتيانی 

ا از شيخی گري است ليسن پرورشگاه شان و سخن او را رد می كند. اما واقعيت این است كه نطفه آن ه

تغذیه شان از صدرائيات است. شخص باب كه به مرتبه ادعاي خدائی رسيد و نيز بها و عبدالبها، با چه 

توجيهی تن و پيسر گوشتی و استخوانی و وجود كوچك و محدود خودشان را خدا می دانستند، چه ابزاري 

درا كه مالص« ایت دادن تفسيك و جود از ماهيت ذهنی به عينياتسر» براي توجيه این داشتند غير از اصل

 بانی آن است، و نيز و حدت وجود كه وجود انسان و خدا را یسی می داند.
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 كتابهاي این فرقه هاي ضالّه را مشاهده كنيد همه اصطالحات شان اصطالحات صدرائی است.

ت هاي پيشين رخ داده در امت من نيز هراشتباه و انحراف كه در ام» استاد دیگر فرمود: من حدیث

 را مردود می دانم و « حذوالنعل بالنعل و القذة بالقذه ولود خلوا. جحر ضبّ لدخلتم -رخ خواهد داد

 نمی پذیرم.

 )كه هست( پيامش به واقعيت پيوسته است. شاگردش گفت: اگر این سخن حدیث هم نباشد

ائی در ميان اما چنين ادع «المسیح ابن اهلل» يان گفتندمسيح «عزير ابن اهلل» استاد گفت: یهودان گفتند

 مسلمانان ابراز نشده.

حيان ؟ مگر مسي«صادر اول -  -پيامبر اسالم» شاگرد گفت: پ  این ترجيع بند صدرائيان چيست كه

 )نعوذ باهلل( از نطفه خداست بل در مورد عيسی سخنی غير از این می گویند آنان معتقد نيستند كه عيسی

كه حضرات در مورد « صادر شده است» گویند روح عيسی از روح خدا صادر شده است، درست همانمی 

رسول اكرم) ( می گویند، این شما و این عقاید عينی مسيحيان و متون دینی شان ببينيد ذره أي ميان این 

 دو باور فرقی هست؟

نمی دانند لسن حضرات « صادر اول» می دانند اما« صادر» چرا یك فرق هست: مسيحيان عيسی را

ممتاز می نمایند كه اگر عيسی پسر خدا باشد « اول» براي تسریم مقام خاتم الرسل) ( او را با اعطاي مقام

 پيامبر ما پسر ارشد خدا است.

اكتفا كردند و در ميان انسان ها تنها او « عيسی صادر از خدا است» بی چاره مسيحيان تنها به این كه

دانستند اما این حضرات چاره أي نداشتند كه پسوند اول را به آن بيفزایند زیرا اینان در  «صادر از خدا» را

نفخت » باب دیگر و باصطالح در عقاید انسان شناسی شان همه انسان ها را صادر از خدا می دانند و آیه

سيحيان نخ ابن اهلل ماز س «ابن اهلل» را چنين تفسير كرده و به آن تسيه می كنند و ملياردها «فیه من روحي

را داشته باشد. راستی جناب عالی من را « اول» دارند و چون رسول اكرم) ( افضل است پ  باید سمت

راهنمائی كنيد چه سخنی، چه وهمی. چه ادعائی، كدام مقوله أي از امم سالفه مانده است كه حضرات 

 ؟.-اهري، ابراز نسرده باشندآن را یا در قالب همان سلفی شان ویا با مختصر تفاوت در رنگ ظ

با این همه صداي كوس دقت گرائی و برهان گرائی و دليل گرائی شان گوش عالم را كر كرده است 
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به حدي عاشق خود و افسار خود شده اند حتی یك تامّلی نمی كنند كه مسيحيان با چه توجيهی و با كدام 

این عقيده شان عين عقيده مسيحيان است بل  تاویل عيسی را پسر خدا می دانند تا براي شان روشن شود

 هنگفت تر از آن و غليظ تر.

نين چ« عرفان امام خمينی قدس سره» پيش تر گفتم آن آقاي گرگانی عنوان سخنرانيش را در گنگره

 قرار داده بود: مراتب وجود خدا.

ز آن سخن بخش دیگري از سخنان وي چنين بود: ذات خداوند نه قابل درك است و نه می توان ا

 گفت این همه بحث و توضيحات كه ما در الهيات و در باره خدا داریم همه به صادر اول مربوط است.

به به با این بيان مبارك، صادر اول می شود خدا و از جانب دیگر پيامبر اكرم) ( همان صادر اول 

 ي باالتر از این!؟!« ثنویت» است پ  پيامبر، خدا است.!!! چه

ان با این صراحت و با این بيان روشن، خدائی حضرت عيسی را توضيح نداده اند و او را براستی مسيحي

 این گونه خدا نمی دانند كه حضرت گرگانی می داند.

است سخنران ما به این فرمان آیه، « خدا ثالث ثالثه»قرآن خطاب به مسيحيان می فرماید نگوئيد 

 خامس» ی گوید. اما اگر كمی تامل شود ایشان خدا راعمل می كند ثالث ثالثه نمی گوید ثانی اثنين م

 می داند زیرا حضرات، همه چهارده معصوم عليهم السالم را صادر اول می دانند. «عشر من الخمسه عشر

 ؟،؟.-اگر امام قدس سره زنده بود با این آقایان چه برخوردي می كرد آیا لحظه أي تحمل می نمود

صحيح است و اگر كسی در آن شك كند  «حذو النعل بالنعل» یثاكنون مشاهده می فرمائيد كه حد

 باید از آن طرف شك كند كه نه حذو النعل بالنعل بل سریع تر و باال تر از امم سالفه پيش رفته ایم.

 حضرت گرگانی در این سخنرانی در بيان مراتب وجود خدا فرمودند:

رد، بار دیگر جوشيد و خروشيد عالم وجود خداوند یك بار جوشيد و خروشيد مجردات را صادر ك

 ماده را... و...

نمی دانم دیگر چه باطلی، چه بهتانی، كدام ناروائی، كدام تحریف و انحرافی مانده است كه در جامعه 

ابراز نگردد!؟! گذشته از عقاید دینی مردم، باید به « فلسفه» ما به خدا و رسول نسبت داده نشود و به نام

 حال فلسفه گریست.

خدائی كه وجودش می جوشد، می خروشد، موجودات از او صادر می شوند، ریزش می كنند، آیا این 
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 متغير بودن ذات» غير از -با هر تاویلی، با هر توجيهی، با هر معنائی، با هر استعاره و كنایه أي -سخنان

ست هزار آفرین بر معنائی دارد؟ اگر این فلسفه است هزار آفرین بر سفسطه. و اگر این عرفان ا« خدا

 جهالت محض.

 فيض و واسطه فيض:

 است و صادر« فيض اقدس» می فرمایند: پيامبر اكرم) ( صادر اول است و به دليل اول بودن، صدور او

است. حاال بيا و بگو این سخن درست نيست، عوام الناس با چماق، و زنان با دمپائی « فيض مقدس» بعدي

وق جوانی بر سر گوینده می كوبند كه تو به جائی رسيده أي كه می گوئی و نيم پختگان فلسفی با شوق و ذ

 پيامبر) ( فيض اقدس نيست!؟!. تو بر حامدین و مادحين پيامبر) ( خرده می گيري!؟!.

چون این بزرگان هر لفظ، هر كلمه و هر جمله زیبا را تملك كرده اند بدین گونه دیگران را خلع 

 نه اتهام قرار داده اند.سالح و در معرض تهاجم ودر مظ

آن بی چاره مداح در خالل نوحه خوانی اش هی تسرار می كرد: حسين خداي زینب، زینب خداي 

 حسين.

 كریمی مراغه أي می گوید: 

ه مستحضرید ك اوال بيمان قيزي بيمان مينی ژوپ بيزیم آرواد دا بير آز دامنه تغيير ورب بودا استر

 ن مينی ژوپ گرائی عصر طاغوت سروده است كه مثالً هر كسی كریمی این اشعار را در آن بحرا

 می خواست از كاروان مينی ژوپ عقب نماند.

 فيض در بينش حضرات:

معنی می كنند كه به « جریان و سریان وجود از وجود خداوند» فيض چيست؟ حضرات فيض را

فيض چيزي است كه از » و« تداوم صدور از وجود خداوند» اصطالح خودشان، فيض عبارت می شود از

 «.وجود خدا ریزش می كند

می گویند دائماً از وجود خدا فيض صادر می شود كه اگر این فيض یك لحظه أي صادر نشود، عالم به 

 عدم تبدیل می شود.

اما مستب اهل بيت)ع(، فلسفه اهل بيت)ع( می گوید: هيچ چيزي از وجود خدا صادر نمی شود زیرا 

 زم گرفته و تجزیه شدن وجود خدا، مركب بودن آن را الزم گرفته است.را ال« تجزیه» صادر شدن
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 در فلسفه اهل بيت)ع( فيض دو گونه است:

، خداوند پدیده اوليه را ایجاد كرد، انشاء كرد، کان اهلل و لم يكن معه شيءایجاد موجود اوليه:  -3

در كنار جریان خلقت همچنان  احداث كرد. سپ  اشياء را از همدیگر خلق كرد در حالی كه ایجاد نيز

عالم امر و عالم خلق، هر دو در جریان هستند و منشأ هيچ كدام از این  «:له االمرو له الخلق» ادامه دارد

 خدا است.« امر» دو ذات خدا، وجود خدا، نيست بل اراده و

كند،  فيض به گونه دوم عبارت است از لطف و رحمت خداوند به انسان و مخلوقات: هدایت می -5

در قَدَر هاي عالم خلق، دخل و تصرف می  توفيق می دهد، دعا را مستجاب می كند، ارسال رسل می كند،

 نو نه چنان كه خداي ارسطوئيا «قالت الیهود يداهلل مغلولة» و نه چنين است كه «کل يوم هوفي شأن» كند

محض است. خداي ارسطو غير فعال و تماشاگر « فعل محض» و دست بسته و بی كار و« خداي موجَب»

 همان خداي دست بسته یهودان است.

فيضان فيض از خداوند در نظر حضرات درست مانند فيضان انرژي از خورشيد است خورشيد روزانه 

مليون هاتن از وجود خودش را به اطراف از جمله كره زمين صادر می كند كه اگر این صدور و این 

 ره زمين از بين می رود و هم منظومه شمسی به هم می ریزد.فيضيان خورشيد قطع شود هم حيات در ك

 امام خمينی قدس سره در تفسير سوره حمد این بينش را رسماً و به طور نص رد كرده است.

 واسطه فيض:

)صلوات اهلل عليهم( واسطه فيض هستند ما هم عقيده راسخ مان همين  حضرات می گویند پيامبر و آل

آنان می گویند: هر چه از خدا  ،«ایجاد» و ما در نوع اول فيض بر اساس« صدور» است امّا آنان بر اساس

صادر می شود به وجود پيامبر) ( می رسد سپ  از وجود او نيز صادر شده به كائنات می رسد، مانند 

انرژي خورشيد كه در نيروگاه اطراف یزد به دستگاه هاي نيروگاه می رسد سپ  با كابل و شبسه سيم 

 سایر جاها می رسد.كشی به 

 براستی خداي ارسطوئيان تا به این قدر كوچك، تجزیه پذیر، ناتوان از ایجاد، صرفاً منشأ صدور، است.

واسطه بودن آن حضرت و اهل بيتش در نوع اول بدین معنی است كه: ممسن است آنان از خداوند بخواهند 

وم از فيض، واسطه در فيض عبارت است از در نوع د چيزي را ایجاد كند. یا به خاطر آنان ایجاد كند.

كه دعاي توسل « توسل» همان« وسيله» واسطه رحمت، واسطه توفيق، واسطه استجابت دعا و... یعنی همان
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ل ص- فاعت. و در آخرت سمبل اعالي واسطه فيض بودن پيامبر و آل سمبل آن است و نيز عبارت است از

 همان شفاعت است. -اهلل عليهم

 ر دو گونه واسطگی یك گونه می شوند.و بالمئال ه

سير كمال و تسامل از دیدگاه فلسفه اهل بيت)ع( پيش تر عرض كردم كه جریان صدور و خلقت در 

است خداوند كمال مطلق است و صادر اول در كمال پائين « از عالی به دانی» بينش ارسطوئيان و صدرائيان

  چنين... برهان این سخن چنين است:تر و صادر هاي بعدي در مرتبه هاي حضيض تر و هم

مقدمه اول: اگر معلول شرف یا كمال بيش از شرف و كمال علت داشته باشد البد آن زیادي را از 

 چيزي غير از علت، گرفته است.

 علت» یا« علت، علت نباشد» زیرا این فرض الزم گرفته كه -مقدمه دوم: امّا چنين فرضی خلف است

 در حالی كه فرض مان این است كه علت علت تامه است.« باشددر عين علت بودن، علت ن

 نتيجه: پ  هميشه معلول از علت دانی تر است.

)همان طور كه به شرح رفت( اصطالح  این برهان جان فلسفه ارسطوئی است اما ارسطوئيان صدرائی

اختند را س« نواسطه فيض مطابق نظر خودشا» است و نيز اصل ساختگی« صادر اول - -پيامبر» ساختگی

و بر فلسفه ارسطوئی تحميل كردند تا این تضاد با اسالم و اصول اسالم، حل شود در نتيجه حسمت متعاليه 

نه در قالب ارسطوئی ماند و نه در قالب اسالم است و با هر دو متناقض گشت. و سر تا سرش وصله و 

)در  و موهوم در ذهن بعضی ها پينه. و اركان حسمت متعاليه با چوب بست ها و داربست هاي خيالی

 ذهن شان فقط( استوار مانده و برخی را مشعوف خود ساخته است.

و بار معنائی آن را نمی پذیرد، خدا را مصدر نمی داند بل آن « صادر اول» فلسفه اهل بيت)ع( اصطالح

، انشاء كننده، احداث می داند و خدا را ایجاد كننده« مُحدَث اول» ،«مُنشأ اول» «موجَد اول» پدیده اول را

كننده، می داند و آن مُحدث اول را نه تنها در ابتداي پيدایشش، كاملترین نمی داند بل براي آن ابتدائی ترین 

كمال را قائل است ليسن بيان می دارد كه اساس كائنات براي سير به كمال و تسامل آفریده شده و در اصل 

جهان و همه  «والمدبّرات امراً» در اوست به سوي كمال برود بنا بر این است كه هميشه جهان و هر آنچه

 هستند به دنبال كمال هستند. و خداوند كائنات را از همان آغاز« امر» پدیده هایش همه وهمه در پی یك

 این تسامل كرده است.« مامور»
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مان ين تا آسبلی: امروز آسمان هفتم از آسمان ششم كامل تر و ششم از پنجم تسامل یافته تر و همچن

)مجموعه كهسشان ها( خام تر و دانی تر است زیرا در طول زمان تسامل، آن  اول. و محتواي آسمان اول

چه اول ایجاد شده مراحل زیادي را بسوي كمال طی كرده است و همين طور آن چه پيش تر خلق شده از 

 آن چه بعداً خلق شده مسير زیادي براي تسامل پيموده است.

هم ارسطوئيان به اكمل بودن آسمان ها و آسمانيان، قائل هستند هم فلسفه اهل بيت)ع(، اما بنابر این 

آن كجا و این كجا، آنان بر اساس صدور و سلسله مراتب صدور از عالی به دانی، اما مستب اهل بيت بر 

 اساس ایجاد و سير جهان و كائنات به سوي كمال از دنوّ به علوّ.

)صل اهلل عليهم( در طول زمان زیاد  این است كه پيامبر و آل «ما خلقاهلل انا...اول » و پيام حدیث هاي

 كامل هستند. «اول بودن» مراحل زیادي از كمال را طی كرده اند نه صرفاً به دليل

ریباً )به ماهو انسان( تق گاهی اول بودن دليل كمال نيست و آخر بودن نيز دليل پستی نيست مثالً انسان

دیده هاي هستی است در عين حال از اكثر پدیده هاي دیرین، و با سابقه طوالنی، افضل و اكمل از آخرین پ

 است.

و نيز عالم هستی از آغاز پيدایش سير كمال كرده و انسان در باالترین مرحله كمال جهان، به وجود 

 آمده است.

ان د باشد و لذا ارسطوئياما بر اساس فلسفه ارسطوئی می بایست انسان دانی ترین و پست ترین موجو

یك فرضيه دیگر طرح كرده بودند كه انسان در روي كره زمين اولين موجود بوده است كه مانند افالك 

به همين دليل امروز ارسطوئيان صدرائی نمی توانند از  گانه شان آوار گشته باطل شد. 30گانه و عقول  5

 «تبيين جهان و انسان» ارند. اصول این مطلب را دردست برد« هبوط آدم از بهشت آسمانی به زمين» افسانه

به قدر امسان توضيح داده ام در این جا تنها این نسته را می آورم كه « نقد مبانی حسمت متعاليه» و نيز در

 -«امر»قرآن به طور نص می گوید: ما آدم را در مراحل اخير خلقت آوردیم امّا خلقت او همراه بایك

 مربوط است.« كن فيسون» ههمراه بود و ب -ایجاد

نيست همين امروز نيز می تواند كامل ترین و عالی ترین « موجَب» خداي قرآن مانند خداي ارسطوئيان

دست خدا مغلوله  «.و هو علي کل شیئ قدير» موجود، عالی تر از همه موجودات، بيافریند، ایجاد كند

 «.يوم هو في شأنکل » نيست، خدا اسير قوانينی كه خودش ایجاد كرده، نيست
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 اما خداي ارسطوئيان موجَب، دست بسته، و در دست قوانينی كه از خودش جاري شده اند، اسير است.

 سبزواري در منظومه می گوید: 

 الممكن االخس اذ تحققا فالممكن االشرف فیه سبقا

 النه لواله ان لم يفض فجهة تفضل حقاً يقتضي

 ند ذا باالضعفو ان اخس فاض قبل االشرف علل االقوي ع

 و ان مع االشرف في الصدور بواحدها ما مصدر الكثیر

بدین بيان هم در سلسله علت و معلول و هم در رسيدن فيض، به یك لوله كشی معتقد است كه خدائی 

کل يوم هو » و مخالف «يد اهلل مغلوله» خدا و فياضی او نمی تواند از این لوله كشی خارج شود، مصداق

 «. عالم امر» ی باو مناف «في شأن

)به قول ویل دورانت( نشسته و تماشاگر ریزش وجود ها از وجود خود است. و حسمت  خداي آنان

 متعاليه افزوده است: نشسته تماشاگر ریزش فيض از وجود خودش، نيز هست.

می دانند در آن كتاب توضيح داده ام « علت العلل» اشتباه بزرگ دیگر این است كه حضرات خدا را

است كه در هستی به كار « علت و معلول» خدا نه علت است و نه علت العلل بل خالق و موجِد قانون كه

 گماشته شده. 

صدرائيان وقتی ميان تأخر زمانی پيامبر) ( و اشرفيت او گير می كنند، حضرتش را صادر اول می 

ت آسمانی به زمين می آورند. كنند. و وقتی ميان تأخر زمانی انسان و كرامتش گير می كنند او را از بهش

كه هر كدام از این مسائل انهدام پایه أي از پایه هاي ارسطوئيسم است و در عين حال محسم به ارسطوئيسم 

چسبيده اند. ارسطو نه به پيامبر اسالم) ( باور داشت و نه به كرامت انسان بدان سان كه اسالم معتقد 

ساس بينش ماكياوليسم و نيز همجن  باز، تربيت كرد. است، او اسسندر را یك جانی خون خوار بر ا

)كه براي خودش نيز الزم بود(  اسسندر بر اساس همين تربيت به خاطر یك زن روسپی تخت جمشيد را

به آتش كشيد و به سعایت یك پسر امرد بهترین دوست و معاون خود را كشت. اگر زندگی خود ارسطو 

صدرائيان باهمه پاالیش  ن شناسی همجن  گرا، خواهيد یافت.انسا بررسی كنيد انسان شناسی او را یك را

 و وصله و پينه باالخره به نوعی، نسخه همجن  گرائی و عشق به پسران امرد، ارسطو را تایيد كردند.
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 فلسفه ارسطوئی در اصل، یك فرضيه محض است:

سوگند  -آن استاد بزرگواري :گان ارسطوئيان عيناً بياورمپيش تر وعده كردم این موضوع را از خود بزر

 كه مجلداتی از چاپ اخير بحار را تصحيح كرده -به خدا در غيابش بدون تعارف می گویم: استاد بزرگوار

)و صد البته به نظر من اصل این اقدام ستمی است بر بحار و مجلسی( و در پاورقی ها به طور مرتب 

و موجودات مجرد را اثبات كند، « عالم مجردات» نظریات مجلسی را تخطئه می كند و سعی بليغ دارد كه

ارسطوئيان آورده است، استاد می داند كه عقول عشره « عقول عشره» می رسد به جائی كه مجلسی سخن از

فلك خيالی  5عقل از عقول عشره را به  5زیرا ارسطوئيان  -گانه آوار شده است 5با آوار شدن افالك 

 اورقی می آورد: فوراً در پ -شان تطبيق می كردند

حيح را تص« صدور كثير از واحد» عقول عشره فرضيه أي بود كه ارسطوئيان آن را فرض كرده بودندتا

گانه افالكی كه هر كدام داراي نف  با اراده بودند، است. و بر هيچ  5كنند و این مبتنی بر وجود افالك 

از عقول بر افالك، جان دار و زنده بودن  تا 5یعنی: عقول عشره، تطبيق  -كدام از این فرض ها و سخن ها

 دليل و برهانی وجود ندارد. -افالك، با اراده و تصميم بودن افالك

 باید پرسيد:

نيز هرگز برهانی ارائه نشده و یك ادعاي صرفاً بی دليل است حاال « صدور» اوالً بر ادعائی به نام -3

نمی فرمائيد؟ چرا خدا را مادر و مخلوقات را  كه نوبت به اعتراف رسيده چرا به این امر مهم اعتراف

و نيز با « عالم خلق» در مقابل« عالم امر» ؟. چرا با وجود نص قرآن به-زائيچه او می دانيد با كدام دليل؟

، و ده ها حدیث دیگر، «القرآن مُحدَث» وجود خطبه حضرت زهرا)ع( و خطبه اول نهج البالغه و حدیث

؟ چرا؟ چه خيري، چه -ی پذیرید؟ و همچنان دو دستی به صدور چسبيده ایدایجاد، انشاء، احداث را نم

 ؟!؟!-سود علمی یا مادي در این سر سختی و چشم بستن از فلسفه قرآن و اهل بيت)ع( هست

این استاد بزرگوار است كه عقول عشره را فرضيه می داند، از ارسطو تا صدرا و تا حاجی سبزواري  -5

 اس فلسفه شان می دانستند و چنين هم بود و هست.عقول عشره را اصل و اس

 شما این نسبت را چگونه به آن ها می دهيد ن ؟ و این نسبت كامالً تحميل است بر آنان.

البته بهتر بود می فرمودید: یك  -حال كه پذیرفتيد اساس عقول عشره یك فرضيه صرف بوده -1

سفه ارسطوئی و حسمت متعاليه، ارزش قائليد؟ چگونه هنوز به فل -خيال پردازي و رؤیاي شيرین بوده
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مگر این فرضيه پایه و اساس فلسفه تان نبوده و نيست؟ اكنون كه از این پایه اساسی صرف نظر می كنيد 

پ  چه چيزي از فلسفه تان براي تان می ماند؟ مگر فلسفه دانش پزشسی است امروز براي درد معده یك 

سد به تا چه ر -. فلسفه با فرو ریختن تنها یك پایه اش فرو می ریزددارو و فردا داروي دیگر تجویز كند

 اساسی ترین پایه آن.

 اكنون كه فرضيه عقول عشره باطل شده و حضرت عالی این بطالن را تایيد می فرمائيد پ  خودتان -4

دن بو ؟ و اگر از صدور صرف نظر كرده و به باطل-را چگونه توجيه می فرمائيد« صدور كثير از واحد»

)وان شاء اهلل به ایجاد و احداث معتقد می شوید( چرا الزمه آن را نمی پذیرید؟ آیا استاد  آن رسيده اید

در كائنات، باطل می شود؟ ما كه « مجردات» و« مجرد» توجه ندارند كه با بطالن صدور، چيزي به نام

از آن می دانيم كه به رابطه ميان جداً و بدون تعارف و به خدا سوگند استاد را دقيق تر و دانشمند تر 

عقول عشره و صدور از یك طرف و چيزي به نام مجردات از جنانب دیگر، توجه نسنند یا از آن غفلت 

 فرمایند. بلی ممسن است یك مبتدي در فلسفه دچار این غفلت باشد.

و  حركت است در نقد مبانی حسمت متعاليه توضيح دادم: خود حدوث، خود صدور باالخره یك

حركت عين زمان است. و نيز آن حادث، آن صادر اول، محدود است و بی نهایت نيست زیرا بی نهایت 

است پ  حتی اگر صادر اول را بپذیریم و به صدور  «مسان» عين« حدود داشتن» فقط خداوند است و خود

 ست.معتقد باشيم باز صادر اول مشمول زمان و مسان است و در كائنات هيچ چيزي مجرد ني

مگر مسان عبارت است از قرار گرفتن چيزي در چيزي، مظروفی در ظرفی!؟! این نوعی از مسان است 

مسان نوع دیگر دارد مثال: قلوه سنگی را توي ظرف بزرگی بگذارید آن ظرف مسان آن سنگ است. این 

 ظر از هریك نوع مسان است در تصویر بشري. سپ  همان قلوه سنگ را روي دست بردارید و با قطع ن

 ظرفی حتی با قطع نظر از فضاي اطاق تان، سطح روي خود آن سنگ مسان آن است.

به فرض صحتش، هيچ فرقی « صادر اول» و حتی« موجَداول» در این مسئله، سنگ جامد، جسم كثيف،

 با هم ندارندهر شيئ محدود، چنين است.

 ارسطوئيان از خود ارسطو تا به امروزاز استاد بعيد است به این نسته فلسفی توجه نسنند. گرچه همه 

 به این نسته توجه نسرده اند یا تغافل كرده اند.

اما شگفت از استاد روشن ضمير و خادم اهل بيت)ع( است كه در یسی از همين پاورقی ها رسماً به 
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این كه مسان یعنی چيزي مظروف و چيز دیگر ظرف باشد تصریح و تنصيص كرده است و مسان فلسفی 

ا مسان حسّیِ محسوس با چشم، یك و مساوي دانسته است و مسان در نظر عوام را با مسان در نظر را ب

 فلسفی اشتباه كرده است.

پيش تر گفتم كه فلسفه ارسطو مبتنی بر اساطير یونانی است حتی فرضيه هم نيست كه مرحوم صدرا 

 ه است.آن را با جوكيات هندي درهم آميخته و نامش را حسمت متعاليه گذاشت

جمله  است این را پذیرفته «الواحد اليصدر منه الّا الواحد» از بيان استاد پيدا است كه ترجيع بند -2

 در عين نفی صدور كثير از واحد، صدور واحد از واحد را جایز می داند.

یك واحد فلسفی، بسيط مطلق، است چگونه ممسن است از بسيط مطلق، چيزي صادر شود؟ چرا نمی 

؟ كدام دليل، كدام برهان، حتی كدام ظن، امسان صدور شيئ واحد از -این نيز یك فرضيه است فرمائيد

 ؟..-واحد بسيط مطلق را ثابت می كند و یا دست كم امسان چنين محالی را محتمل می كند

ارسطوئيان همه جا ادعا می كنند كه فلسفه باید بر مسلمات، بدیهيات مبتنی باشد اما در عمل اساس 

 مبتنی است.« فرض محال» آن هم بر« فرض» ه شان برفلسف

می خواهد « الی» و« من» وانگهی هر غایتی، هر حركتی یك مبدأ و انتها دارد، باصطالح نحویان یك

)الی این صدر( شما كه می گوئيد مسان وجود  )من اهلل( به كجا صادر شده اگر صادر اول از خدا صادر شده

 صادر شده است؟!؟! -و یا: از خدا در خدا -به خدانداشته آیا صادر اول از خدا 

مگر فرضيه و ارسال مسلم حضرات یسی دو تاست، مگر یسی دو تا از پایه هاي شان واهی است بل 

الواحد يصدر منه » غلط و نادرست بودن همه اصول و فروع شان جز خيال و فرضيه محض، چيزي نيست.

ه و یا دستسمی از آن ندارد. استاد ك «الواحد يصدر منه الكثیر» واضح تر و بدیهی تر از غلط بودن «الواحد

 از اميدهاي ماست باید به بداهت این مسائل اساسی توجه فرماید.

 24چاپ دیگر ج  -27ج  105كه از پاورقی    -باید از استاد تشسر كرد كه در این سخن شان -5

گانه را به گردن بطلميوس  5ه و افالك نص كردند كه عقول عشر -= جلد اول السماء والعالم، نقل شد

بطلميوس می زیسته و بطلميوس به عنوان  سال پيش تر از 400انداخته است در حالی كه ارسطو بيش از 

یك هيئت شناس همان طبيعيات ارسطو را توضيح داده است و وقتی كه دادگاه انگيزاسيون گاليله را 

اكمه می كرد نه به اتهام رد نظریه بطلميوس. و این فلسفه مح« نظریه ارسطو رد» محاكمه می كرد به اتهام
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 ارسطوئی بود كه مسيحيت را بر باد فنا داد و اینك اسالم را به باد می دهد.

 این كم لطفی و انداختن گناه ارسطو به گردن بطلميوس، از استاد ارجمند بسی جاي شگفت است.

 پایان: 

طوئی را صحيح و مفيد می دانم بل الزم و ضروري ليسن به الزم است در پایان از نو بگویم: منطق ارس

 ، و ب .«علم مفاهيم شناسی»، «علم ذهن شناسی» عنوان منطق یك علم،

بگذار هسته اصلی سخنم را در مورد ارسطوئيان به طور كامالً خالصه بگویم: مسئله من با ارسطوئيان 

 شان.امروزي، مسئله فيثا غورسيان است با مخالفين معاصر خود

فيثا غورسيان می گفتند: ما جهان هستی را با ریاضيات تبيين می كنيم و هستی یعنی همان ریاضی. 

دیگران در جواب شان گفتند: ریاضی و منطق ریاضی هم صحيح است و هم الزم و هم ضروري اما تبيين 

 جهان با ریاضی، نادرست و تحسم محض است.

ویم: منطق ارسطوئی هم صحيح است و هم الزم و علم من نيز به حضرات ارسطوئيان معاصرم می گ

مبتنی بر آن كه دانش ذهن شناسی باشد مفيد بل ضروري است ليسن تبيين هستی و ابتناي یك فلسفه بر 

اساس این منطق، تحسم محض است. گرچه پيش تر توضيح دادم كه اساساً پایه هاي فلسفه ارسطوئی بر 

 نم به قدر كافی در این موضوع بحث كردم.منطق ارسطوئی مبتنی نيست و به گما

 تخلف از وعده:

 مطلب زیر را می افزایم:  1گذاشتم، ليسن عهد شسنی می كنم « پایان» عنوان تسّه باالئی را

 مبدأ و معاد: -3

صدرائيان گرامی ترجيع بند دیگري را مرتب تسرار می كنند: مبدأ و معاد. ممسن است مسلمانان غير 

ذات خدا و وجود خدا است « مبدأ» دو لفظ را در كنار هم بياورند اما مراد صدرائيان ازصدرائی نيز این 

كه صادر اول از آن ذات صدور یافته و امروز هم فيضان فيض از خود ذات خدا ریزش می كند مانند 

یه زریزش انرژي از خورشيد. توضيح دادم كه این باور یك باور غير اسالمی است و از نظر فلسفی نيز تج

 وجود خدا و به همين دليل تركيب وجود خدا را الزم گرفته است.

 جنّة اللقاء: -5

ح صرفاً یك اصطال «جنّة اللقاء» مسئله باال یك مسئله مشترك ارسطوئی و صدرائی است اما اصطالح



 الت مجموعه مقا  24
 

 

و مشتقات آن آمده اصرار « لقاء» صوفيانه صدرائی است اینان با تمسك به آیه هائی از قرآن كه لفظ

دارند كه انسان هاي خوب دستسم در آخرت به وصل خدا نایل خواهندشد، آن روز عاشقان معشوق شان 

 را در بر خواهند گرفت و با خدا هم آغوش خواهند شد.

این عقيده عجيب و غریب ده ها اشسال اساسی فلسفی، كالمی و علمی دارد كه تنها به چند نمونه اشاره 

 می كنم:

خداوند در دنيا قابل رؤیت نيست » قی با عقيده آن گروه دارد كه معتقد بودندالف: این عقيده چه فر

را بر آن دليل می آوردند و  «وجاء ربك والملك صفاً» و آیه« ليسن در آخرت قابل رؤیت خواهد بود

 ؟-نيز چند آیه دیگر را،

ا ر داشتند كه خدا را بتنها فرق شان این است كه آنان به معاد جسمانی معتقد بودند و بر این اساس باو

معتقد هستند با چشم مثالی و با « معاد خيالی» بل« معاد مثالی» چشم جسمی خواهند دید و اینان چون به

 آغوش مثالی شان خدا را در بغل خواهند گرفت.

كسی كه معاد قرآن را تحریف كند، قرآن را موظف بداند كه با افسار او به چرخد، همه چيز آخرت 

ت خودش مثالی فرض كند، خدایش نيز مثالی، موهوم می شود و موهوم می تواند موهوم را در را با توهما

 بغل بگيرد. زیرا عالم فرض ب  وسيع است و فرض محال محال نيست.

)شامل یزید و  آمده در مورد كافران« لقاء» اینان توجه نمی كنند همان طور كه در مورد مومنان لفظ

 چك ترین فرق ماهوي ميان این دو لقاء.شمر( نيز آمده است بدون كو

آمده است؟! این جواز را از كجا می  «جنة اللقاء» ج: در كدام آیه و در كدام حدیث چيزي به نام

؟! قرآن و پيامبر) ( نمی دانستند كه در ردیف جنت ها جنت -آورند كه افزایش یا كاستی ایجاد كنند

 ؟! -لقائی هم هست

شوقاً الي الثواب و » )ع( متن عرفانی باالتر از خطبه همام نيست كهد: در مستب قرآن و اهل بيت

)صلوات اهلل عليهم( از  زهرا باالترین درجه مومن، اوحدي، انسان كامل، است. پيامبر، علی، «خوفاً العقاب

ترس دوزخ می گریستند و این از مسلمات زندگی آنان است اما حضرات به نجات از دوزخ و رسيدن به 

 نمی دانند. تخار نمی دهند و این را الیق اوحدي هابهشت اف
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بلی درست است انسان می تواند و برایش جایز است كه یك عبادت را نه براي ترس از دوزخ و نه 

براي نيل به بهشت، صرفاً براي خدا، انجام دهد، این غير از آن است كه مانند بایزید بسطامی دوزخ را به 

سر دهند و بهشت را به پشيزي نخرند. خداوند « دو جهان را چه كند عاشق تو هر» سخریه بگيرند و

، «وانرض» نه به این معنی است كه آن« رضوان من اهلل اكبر» باالتر از بهشت چيزي براي كسی نخواهد داد و

 حرف تفسير است یعنی بهشت برین نتيجه رضوان اكبر است.« و» است بل حرف« اكبر از بهشت»

اوالً نف  مرضيه را در ميان بندگان خدا قرار می دهد  «بادي و ادخل جنتيادخلي في ع» و آیه

سپ  او را وارد بهشت می كند و همه بهشت ها مال خداست ليسن باالترین آن ها متعلق به مرضيه ترین 

 نف  هاست.

 كاتوليك تر از پاپ: -1

وئيات پی افسند و ارسط« مشرقيات» ابن سينا رسماً اعالم كرد كه تصميم دارد فلسفه نوي را با عنوان -3

 را كنار بگذارد كه عمرش وفا نسرد.

نمی دانم چرا از  «.)!(ابن سينا می خواست همان كار را بسند كه صدرا كرد» اما حضرات می فرمایند

هيچ ادعائی ابا ندارند!؟ ابن سينا اعالم می كند از ارسطوئيات خسته و پشيمان شده در صدد فلسفه دیگر 

را حسمت متعاليه را درست به عنوان شاخ و برگ ارسطوئيات می داند و بر آن مبتنی كرده است و صد

است و رسماً اعالم می كند كه حسمت متعاليه یعنی مبرهن كردن ادعاهاي صوفيان بر اساس فلسفه ارسطو. 

 و حضرات هم بر ابن سينا و هم بر صدرا بهتان می فرمایند.

 انیپشيم حسمت متعاليه پرداخته است ابراز ره واقعه از این كه بهخود صدرا در مقدمه تفسير سو -5

 می روند. «تجاهل العارف» )توبه( می كند، اما حضرات در این مورد سخت به وادي

فيض كاشانی رسماً از حسمت متعاليه اعالم بی زاري كرد و دقيقاً از اعتقاد به اصول و فروع آن  -1

 -را نوشته بود« احياء العلوم» غزالی از فلسفه ارسطو توبه كرده وكه خود  -توبه كرد و مانند غزالی

 نوشت.« احياء العلوم» را درست در ارتباط با «محجة البیضاء»

اما حضرات سعی در مخفی داشتن این واقعيت می كنند و اگر در مقابل پرسشی ناچار به پاسخ شوند 

 به صدرا انتقاداتی داشت)!(.لطف فرموده و با لحن نرم و نرمك می گویند: جناب فيض 

 .می شود اگر توبه كنندگان از ارسطوئيسم و صدرائيسم همگی نا م برده شوند یك صف طوالنی
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حضرات محترم در مورد معاد سخنان زیادي را از خودشان ایجاد كرده اند معادي كه صدرا تبيين می 

 معاد» محمد رضا حسيمی در كتابكند یك معاد خيالی است حتی معاد مثالی هم نيست. جناب دانشمند 

 توضيح كافی را داده و مخالفت امام قدس سره با آن معاد را نيز آوده است.« جسمانی در حسمت متعاليه

داده اند و فلسفه روشن و واضح اهل بيت)ع( را « معقول» دردناكتر این كه به این موهومات عنوان

وگرنه كدام فلسفه است كه منقول نيست؟ فلسفه با معناي منفی، كرده اند. « منقول» محسوم به لقب

افالطون، ارسطو، بيسن، جوكيات هندي، فهلوي، كانت، دكارت و... و... همه براي ما منقول، و نقل شده از 

گذشته، هستند. حضرات حتی به اندازه یسی از این فلسفه ها به فلسفه قرآن و اهل بيت)ع( ارزش عقلی 

 كه تشيع را گرفته است!؟!. نمی دهند. این چه مصيبتی است

 شسار شير:

مستحضرید كه قدیمی ها جلو درب ورودي خانه از جانب كوچه و خيابان یك طاقی می ساختند و 

در دو طرف آن دو سسو تعبيه می كردند. روزي صاحب خانه أي روي یسی از آن سسو ها نشسته به عبور 

مر، )كلت(ي به ك ره می آید تفنگی به دوش، تپانچهو مرور مردم نگاه می كرد. مرد آشنائی را دید كه سوا

خنجري در شال كمر و ميله أي ضخيم و درازِ قالب دار به پهلوي اسب تعبيه و پشته هيزمی به ترك 

 اسب بسته است. پ  از سالم و عليسی گفت:

 می روم به شسار شير. -كجا می روي؟-

 خيلی با طمطراق ميروي. -

در فاصله دور باشد با این تفنگ می زنم، اگر در فاصله متوسط باشد با  بلی مجهز می روم: اگر شير -

این تپانچه، و اگر نزدیك باشد با این خنجر به حسابش می رسم، اگر به سوراخی برود با این ميله قالب 

 دار بيرونش می كشم و اگر سوراخ كج و معوج باشد با این هيزم دودش می دهم تا بيرون بياید. 

 ن طمطراق كه تو می روي سرنوشت شير بی چاره چه خواهد بود خدا می داند.گفت: با ای

 اینك سرنوشت تشيع به كجا می رود؟ خدا می داند.

 )نه همه فراز ها( و تنها به چند نتيجه از این بحث اشاره می كنم: در خاتمه به چند فراز

 یك ادعاي بی دليل و بدون برهان است.« صدور» اصل و اساس -3

 است كه انسار می كنند.« عالم امر» انسار« صدور» زمهال -5
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دليل و برهان بر غلط بودن فرضيه صدور، قائم است زیرا الزمه صدور، تجزیه ذات خداوند است  -1

و الزمه این نيز تركيب و مركب بودن ذات مقدس خداوند است، كه هم از نظر فلسفه اسالم غلط است 

 مسلمان و غير مسلمان. و هم از نظر عقل هر انسان اعم از

 نيست.« مسان» و خداوند« مسان صدور» است مصدر یعنی« مصدر» بنابر این تخيل ارسطو، خداوند -4

با هر تاویل و با هر توجيه و با هر استعاره و كنایه، راه گریزي از این معنی نيست. بحث مجردات را هم 

 توضيح دادم.

است و بنابر تخيل صدرائيسم پيامبر اكرم) ( « صدر ثانیم»، «صادر اول»بنابر تخيل ارسطوئيسم،  -2

صادر اول است پ  همه چيز و همه اشياء از وجود آن حضرت صادر شده اند اعم از كرات، كهسشان 

ها، منظومه ها، اتم وذرات، نبات و جماد، و... و... حيوانات اعم از خزنده و چرنده و... و باالخره وجود 

 و شمر، همگی از آن حضرت صادر شده اند.ابلي ، ابن ملجم، یزید 

مرادم یك هجمه عوامانه نيست بل جان فلسفی مطلب مورد نظرم است می گویم كدام برهان و دليل 

بر این مصدر ثانی بودن اقامه شده است چرا بی دليل و بدون برهان حرف هاي به این بزرگی را به زبان 

 ؟ چرا؟. -و قلم می آورید

و صدرائيان را وادار و ناگزیر كرده این سخنان نادرست را در مورد آن حضرت آن چه كه صدرا  -5

از » ، اصل ارتجاعی ارسطوئيسم است كه جهان و پدیده هاي جهان را«صدور» بگویند، عالوه بر غلط بودن

و از كمال به حضيض در جریان می داند. كه از نظر عقل سخيف ترین سخن و از نظر فلسفه « عالی به دانی

 است.« حقيقت» سالم درست بر عليها

این كه می گویند: فلسفه ارسطوئی دویست و چند مسئله بود كه ارسطوئيان مسلمان آن را پرورش  -7

را است زی« وصله و پينه» داده به هفتصدو اندي مسئله افزایش داده اند، درست است اما این پرورش نيست بل

 انفعال صِرف، محض انفعال.«. فعل» است نه« انفعال» پایه و اساس همه این مسائلِ افزوده شده،

یعنی اینان به دليل نقص هاي اساسی و غلط هاي بنيادي فلسفه ارسطوئی در همه جا با بن بست رو به 

می « يمسئله ساز» رو می شدند، زیرا سازمان خيالی فلسفه ارسطو را با اسالم متضاد می یافتند و ناگزیر به

می باشد. مسائلی كه اینان افزوده اند در حقيقت « صادر اول - - رسول اكرم» عارپرداختند از آن جمله ش

و است « چاره جوئی» است ونه به اميد علم بودن، به آن پرداخته اند. بل دست و پا زدن براي« علم» نه
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 .الغريقِ يتشبث بكل حشیش

فيض كاشانی و... از ارسطوئيسم  خود توسعه دهندگان ارسطوئيسم از جمله ابن سينا، غزالی، خود صدرا، -7

 توبه كرده اند.

دوست دانشمند و گرامی ام بپا كه دیگر تحریسم نسنی وگرنه آن قدر از این قبيل نامه هاي پر از شسوه 

و گالیه هاي علمی و فلسفی می نویسم كه وقتی برایت باقی نماند. زیرا از اقيانوس موهوم ارسطوئيان هرچه 

 يست گفتم كه بی نهایت تر از بی نهایت است.نوشته شود تمام شدنی ن

 



 
 

 

 

 عنوان مقاله : شبیه سازی در قرآن
 نویسنده : مرتضی رضوي  · 

  3171/ 37/01تاریخ : · 

 
 

 

  بسم هلل الرحمن الرحیم

 

 شبیه سازی، نوشته در قرآن، نا نوشته در فقه!؟!
 

)دانش پژوهان( خواندم و  نشگاه مفيدمجله مفيد دا 4را در شماره  «شبيه سازي از دیدگاه فقه»مقاله 

االسالم والمسلمين آقاي قائينی دقيقاً با اصول و قواعدي كه باید هر مسئله  حجةبهره بردم. جناب 

به وسيله آن ها برسی شود، مطلب را مجتهدانه بررسی كرده و حق مطلب را در یك بحث  «مستحدثه»

ی( در این روند به همين نظر ایشان برسند و ظاهراً راهی )فقيه اصول مختصر ادا كرده اند. وشاید هر فقيهی

 براي روش دیگر نيست. 

بنا بر این هدف من از نوشتن این سطرها چيست؟ از عنوان مقاله پيدا است كه می خواهم مسئله شبيه 

خارج كنم و آن را در بسترخا  و روش و روند  «برسی مسائل مستحدثه»سازي را از بستر كلی و عمومی 

ژه قراردهم كه اگر در كوتاه مدت مورد اجماع جمعی دست اندركاران فقه قرار نگيرد دستسم یك وی

چشم انداز و چاشنی أي براي توسعه این مبحث، باشد گرچه براي خودم یك نظریه صحيح و تقریباً مسلم 

 است. 

را به دو قسم  «همسائل مستحدث»در صددم  «شبيه سازي، نوشته در قرآن، نا نوشته در فقه»با ادعاي 

 تقسيم كنم: 
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مسائل مستحدثه أی كه نه در قرآن و نه درحدیث و نه در متون فقهی، نامی از آن ها  -6

)و به نظر بنده( آن نوع اجاره مسسن كه در اصطالح امروزي به اشتباه  مانند سرقفلی، بيمه، نیامده است.

 ناميده می شود.  «رهن»

تحدثه، تقریباً آراي نحله هاي فقهی مشخص است. علماي گران قدر امروز در مورد این قبيل مسائل مس

 می كنند.  «توقف»اخباري ما در آن ها احتياط می كنند و جایز نمی دانند و دستسم 

و علماي بزرگوار اصولی ما با تسيه بر اطالقات و عمومات ونيز ادلّه موردي، آن ها را بررسی كرده و 

نظر به این كه این قبيل مسائل مستحدثه معموالً از معامالت عاقالنه و حسم شان را تعيين می كنند. و 

مواجه نيستند حسم به جواز و صحت آن ها می « نهی»احياناً ضروري هستند، و در عرصه ادلّه موردي، با 

 دهند. و بيانات جناب قائينی نيز در همين روند قرار دارد. 

ند و توقيفی هست «عبادات»مانند  «معامالت»شوند كه در  البته در ميان اصوليان نيز محققينی یافت می

 نسبت به مستحدثات جواز نمی دهند. 

 مسائل مستحدثه أی كه نام و عنوان شان در قرآن آمده، اما در عرصه فقه مسکوت  -2

 می باشد.  «عدم حضور موضوع آن ها در جامعه»به دليل  «مسسوت ماندن»و این مانده اند. 

)به نظر بنده( تنها مسئله شبيه سازي را داریم، شاید در آینده  ز مسائل مستحدثه امروزبراي این نوع ا

 موضوعات دیگري نيز شناخته شوند. 

شبيه سازي، هم در قرآن عنوان شده و هم تحریم شده است پ  نباید آن را در بستري قرار دهيم كه 

 بيمه و سرقفلی را قرار می دهيم. 

وقال التّخذنّ من عبادك نصیباً مفروضاً والضّلنّهم والُمنّینّهم و  -335و  350، آیه 4سوره  -قرآن:

آلمرنّهم فلیبتّكن آذان االنعام و آلمرنّهم فلیغیّرنّ خلق اهلل و من يتّخذ الشیطان ولیاً من دون اهلل فقد خسر 

 يعدهم و يمنیّهم و ما يعد هم الشیطان الّا غروراً.  -خسراناً مبیناً

این دو آیه در یك برداشت كلّی و بدون توجه به جزئيات ودقایقی كه در آن ها ترجمه  ترجمه:

 نهفته است به شرح زیر می باشد: 

)گروه معين( را و آنان را از راه به در می كنم  )شيطان( گفت البتّه می گيرم از بندگان تو سهم معين و
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م كه گوش هاي چارپایان را پاره كنند و به آرزوي خيال انگيز دچارشان می كنم و آنان را وادار می كن

و وادارشان می كنم تا روند آفرینش خدا را تغيير دهند، و هر ك  شيطان را ولی خود برگزیند در زیان 

شيطان به آنان وعده می دهد و به آرزوي خيال انگيز وادارشان می  -كاري می افتد، زیان كاري آشساري

 ن مگر غرور. )در حقيقت( وعده نمی دهد به آنا كند و

قبل از ورود به دقایق آیه به یك مطلب برجسته و مهم باید توجه شود: با این كه آیه  مطلب مهم:

رسماً و به طور نصّ، ایجاد پارگی و یا شساف در گوش چهارپایان را تحریم كرده است، فقها آن را حرام 

 ندانسته اند. 

ئله أي است كه چنين شرایطی دارد و ظاهراً خيلی ظاهراً تا جائی كه من بررسی كرده ام، این تنها مس

وسمه بر صورت حيوان را تحریم و »شگفت و عجيب است. دليل این مطلب احادیث این باب است كه 

 . «برگوش آن را تحليل كرده اند

 -هر صاحب گله أي نشان مخصو  داشت و دام هاي خود را با آن عالمت گذاري می كرد شرح:

عملی  -داغ نهادن -«كیّ»برخی عالمت شان را با  -ل در ميان عشایر بر چيده نشدهكه هنوز هم این روا

می كردند و برخی دیگر با خراش در صورت و یا سوراخ كردن گوش به شسل مثلث، مربع، دو سوراخه، 

 ایجاد دالبر در اطراف گوش و... 

مت گذاري در گوش حيوان، مرحوم حرّ عاملی در وسائل الشيعه نه تنها حدیثی بر حرمت هر نوع عال

باب جواز وسم المواشي في آذانها و »، از ابواب احسام الدوابّ، را چنين آورده است 33نياورده بل باب 

  .«غیرها و کراهة و سمها في وجوحها

پ  معلوم می شود كه آن چه در این دو آیه مورد نظر قرآن است ایجاد پارگی یا سوراخ در گوش 

يز دیگر است و گرنه پيامبر و آل صلوات اهلل عليهم آن را جایز نمی دانستند. و چارپایان نيست، بل چ

ناميده شده، حالل نمی كردند. و این حقيقت در بررسی  «رفتار شيطانی»چيزي را كه در بيان قرآن یك 

 دقایق آیه بيشتر روشن می شود: 

 دقایق: 

 است.  «چيدن»به معنی  «بَتَكَ»یبتّسنّ از ریشه  -3
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طعه ق البَتكة: ج بِتَك: القطعة اوالطائفة من الشیئ المنبتك: بتكه، جمع بِتَك: جد و اقرب الموارد:المن

 یا مجموعه أي از اشياء تسّه شده. 

نمی گویند، اما اگر قر  نانی خرده  «بِتَك منبتك»اگر تنه یك درخت قطعه، قطعه شود، به آن 

 گفته می شود.  «بتك منبتك»ن ها ریخته شود خرده و ریز شود و براي خوردن جوجه ها به پيش آ

استفاده كند، عدم به كار گيري این قبيل الفاظ و  «ولیشقّقنّ» یا «ولیقطّعنّ» آیه می توانست از لفظ

كه در قرآن فقط یك بار آمده، بيان گر ویژگی مسئله و خصوصيت  «ولیتبكنّ»آوردن لفظ عجيب 

يت) ( آن را به معنی ایجاد شساف یا سوراخ كردن، نگرفته موضوع، است. همان طور كه پيامبر و اهل ب

 اند و مسئله همچنان مسسوت مانده تا موضوع آن در عرصه اجتماع پدید آید و امروز پدید آمده است. 

هر كشف و اختراع ابتدا در قالب یك رؤیا و خيال تصور و تصویر می شود سپ  منجر  والمنّینهم: -5

ليسن به دو نوع تقسيم می شوند: آن چه به نتایج نيك و پسندیده و مفيد می به كشف و اختراع ميگردد 

انجامد و آن چه به غرور شيطانی منجر می شود مانند بمب اتم. باید گفت به نظر قرآن شبيه سازي مفسده 

 بزرگی در پی دارد، بزرگ تراز بمب اتم. 

)گر چه چيدن  عنی گوش و گوش ها نيستآذان: گوش ها؟ اما مثل این كه این لفظ در این آیه به م -1

 ته شده. گف «اذن»سلول از گوش نيز براي شبيه سازي كافی است( به دسته كوزه و لبه بعضی چيزها نيز 

  اذن الثمّام اَذُناً: خرجت اذنته و هي خوصته.اقرب الموارد: 

اميده می شود. و ن «اَذْن» ثمام گياهی است ریز، چسه و قطره أي كه از آن ترشح می كند خوصه و

است، باشد. همان طور كه به قطره ریز  «اذنة» كه واحده آن «اَذْن» بعيد نيست مراد از آذان در آیه جمع

 كه از برخی چشم هاي بيمار تراوش می كند خوصه گفته می شود. 

 ربه هر صورت عالوه بر این قبيل دقت ها در الفاظ آیه، از نظر فقهی همين كه این موضوع منصو  د

قرآن توسط اهل بيت)ع( به معنی معمولی گرفته نشده بل بر خالف معانی معمولی حسم صادر شده، نشان 

ولیغیّرنّ خلق » می دهد كه معنی معمولی مراد نبوده بل یك معناي ویژه در مد نظر قرآن است و جمله

 كامالً مقصود را براي محققين امروزي روشن می كند.  «اهلل

)كه همگی مهم و ب  ارجمند هستند( اگر بر فرض الفاظ وليتبسنّ و آذان  باحثگذشته از همه این م
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را نيز به همين معنی به اصطالح معمولی بگيریم باز مراد آن نوع عمل است كه در جهت تغيير روند 

 آفرینش الهی باشد. 

طانی معرفی را ممنوع كرده و آن را غرور شي «تغيير روند آفرینش» به هر صورت و در هر صورت، آیه

 كرده است. 

 موجودي به نام قاطر و استر كه از آميزش اسب و االغ پدید می آید، تغيير آفرینش نيست؟  پرسش:

 پاسخ: 

 این شبيه سازي نيست استر نه اسب است و نه االغ.  -3

 اسب و االغ در سير تحوالت تسامل از یك نوع بوده اند.  -5

 سلول یا اسپرم غير آميزشی.  استر از آميزش پدید می آید نه از -1

اقدام به آميزش االغ با اسب نجيب نيز در اسالم مورد نهی است و توليد استر تنها از آميزش االغ  -4

 و یابو، مجاز است. 

 استر یك موجود عقيم و سترون است.  -2

ه و نه ب)سرسلسله نوع حاضر انسان( نه به فيسسيسم معتقد است  توجه: اسالم در مورد پيدایش آدم

)در كتاب تبيين جهان وانسان  ترانسفورميسم، بل یك خلقت طبيعی به گونه سوم، را معرفی می كند

مثالً به  -از قبيل ميمون ها -توضيح داده ام( بنابر این نمی توان گفت پ  انسان را می توان با انواع دیگر

نسان كنونی را با هيچ نوع دیگري آميزش وادار كرد كه روزگاري در نوع مشترك بوده اند. زیرا قرآن ا

مشترك نمی داند. یعنی ترانسفورميسم را در مورد همه جانداران می پذیرد تنها در مورد انسان كنونی 

 سخن دیگري دارد. 

 ب .  و باالخره فقيه نسبت به فلسفه احسام مسئوليت ندارد و شبيه سازي حرام است و -5

نيست كه كار علمی و كاوش در هر علم مباح و جایز و تردیدي  اما كار علمی و تحقیقات علمی:

در موقعی الزم و گاهی واجب كفائی نيز می شود. در مورد شبيه سازي می توان در كار تحقيقی و آزمایشی 

تا حدودي پيش رفت كه به اصطالح روح به آن دميده نشود. و اگر به مرحله دمش روح برسد عمل حرام 

وجود جاندار را نه می توان كشت ونه می توان همچنان رهایش كرد. و كار محقق شده است. اكنون این م
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 شيطانی یعنی همين. 

مراد از لفظ كار شيطانی یا غرور اهریمنی یك تعبير به اصطالح ناسزا آميز نيست كه در قرآن آمده 

 بل یك تعبير علمی است كه می خواهد ماهيت این پدیده را بيان كند. 

و دستگاه زنانگی زن حرام است همان طوركه جنا ب قائينی  «رحم» ز استفاده ازدر این كار علمی ني

 توضيح داده اند و من تسرار نمی كنم. 

بمب اتم، موشك هاي مخرب،توپ و حتی تفنگ بل حتی شمشير، پدیده هاي اهریمنی هستند.  دفاع:

نان جایز و گاهی واجب است به اما وقتی كه افرادي آن ها را پدید می آورند، در مقام دفاع براي مسلما

 ساختن آن ها بپردازند تا بتوانند از خودشان دفاع كنند. 

)كه چنين چيزي ب  بعيد است( در آن صورت  اگر مسئله شبيه سازي زمانی به این حالت بيانجامد

 مسلمانان نيز باید براي دفاع به چنين عملی اقدام كنند. 

سلحه هاي اهر یمنی و نيز به این كه مومنان در مقام دفاع و به ا «آخر الزمان» در احادیث ناظر به

ولوضرب احدهم بسیفه جبالً لصقه » گسترش دین خدا از آن استفاده خواهند كرد، اشاره شده است كه

آمده است. اما از این دیدگاه كه قرآن در ميان این همه پدیده هاي علمی اهریمنی تنها شبيه ، «حتي يفشله

ده است به شدتِ نسوهيدگی ماهيت این عمل، توجه می دهد و آن را در رأس و تيتر سازي را فراز كر

برنامه شيطان معرفی می كند. البته این بحث نيازمند شرح بيش تر است و مقصود تنها مطرح كردن آن 

 بود. 
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 بنام خدا 

 

 ترم دفتر جنبش نرم افزاری و توسعه علوم اسالمیمسئول مح
 

 سالم عليسم 

مطالبی را  -جلسه اول -«سلسله كرسی هاي نظریه پردازي و نقد اندیشه»الزم دانستم به محور جزوه 

جزوه از دیگران نيز داوت شده كه نظریه  7بنویسم و پرسش هائی را مطرح كنم: همان طور كه در صفحه 

 شان را بنویسند. 

رسش اول: در اولين سطر جزوه فرموده اید: به دنبال پيام مقام معظم رهبري )مدظله العالی( در اواخر پ

 مبنی بر ضرورت جنبش نرم افزاري ... 73سال 

یا بگوئيم فرمان مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه دانشمند محترم آقاي صادق الریجانی و همراهان،  و

اظرات، چرا این همه با تعویق و تاخير عملی می شود؟! كدام عامل و مبنی بر ضرورت تشسيل جلسات من

انگيزه موجب این همه تاخير و خود داري از عمل به فرمان رهبر شده است؟ آیا مؤسسه شما یا دیگر 

مؤسسات موجود در حوزه، فاقد امسانات برگزاري این جلسات بود؟! یا سياست گروهی چنين ایجاب می 

 كرد؟
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پرسش را از  هر كسی است حتی یك فرد غير ایرانی و غير مسلمان نيز حق دارد ایناین پرسش حق 

 مسئولين مؤسسات مذكور بپرسد و به پاسخ هاي توجيه گرانه نيز قانع نشود.

نسبت عقل »عبارت است از  -همان طور كه در روي جلد جزوه نيز آمده -پرسش دوم: عنوان جلسه

 ؛ اینك موارد زیر مطرح می گردد:«و وحی از منظر فلسفه و مستب تفسيك

است؟ قرآن و « انحراف»خودش یك  -تقابل عقل و وحی -«تقابل»آیا توجه نمی فرمائيد كه این  -3

پيام  در شناخت شناسی به غير از عقل ، به هيچ ابزاري بها ندانده و اذن ورود نمی دهند، و اهل بيت)ع(

یگر، این همه آیات قرآن؛ آیا در قرآن غير از عقل ابزاري شان را مستقيما به عقل بشر می دهند نه چيز د

مدنی شده است؟ كسی كه وحی را به غير از راه عقل، بپذیرد از نظر اسالم مطرود است؛ این حضرات 

« تكهان»صدرائيان هستند كه كشف و شهود را عنوان می كنند كه از دیدگاه اسالم كشف و شهود دقيقا 

يره بل اكبر السبایر بل عامل خروج ... و این اصل مسلم و مورد اجماع فرقه است و كهانت از گناهان كب

بحار توجه فرمائيد و نيز به فتواي همه  107   5ج  55هاي اسالمی است؛ )براي نمونه فقط، به حدیث 

 فقها اجماعا(.

ی شود همه عرفان سرخ پوستی ، هندوئی ، بودائی و آن چه امروز عرفان ما )عرفان اصطالحی( ناميده م

 گذاشته اند،«عرفان»از یك قبيل بل كه مال ما زائيچه أي از آنهاست، و اروپائيان نام همه این كهانتها را 

 و كاهنهاي ما هيچ فرقی با كاهنهاي سرخ پوست، هندوئی و بودائی در اخبار از غيب ندارند.

ین موضوع كه زمانی براي از بينش اسالم اخبار از غيب یا كار معصوم است یا كار كاهن، و ب ؛ ا

مسلمانان كامال روشن بود امروز در ایران ما طوري رواج نادرست یافته كه شرح آن به كتاب مستقل 

 نيازمند است.

پ  این حضرات صدرائيان هستند كه باید ثابت كنند غير از عقال، كشف و شهود نيز ابزاریت دارد 

 نه مخالفين آنان.

بحث می كنند؟ در این صورت  «وحی»بحث به فرض پذیرش چيزي به نام آیا در این مناظره طرفين  -5

است و موضع گيري حضرات در « بحث و مناظره كالمی»نيست، یك « بحث فلسفی»بحثشان یك 

 چيست؟« فلسفه»است؛ در این صورت مراد از لفظ « تعبد»محدوده 

 یا كالمی تا مخاطبان باچرا اعالم نسردید، روشن نسردید كه موضوع بحث یك موضوع فلسفی است 
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آگاهی كامل بشنوند و با آگاهی كامل بفهمند و با آگاهی كامل گزینش كنند؛ این چه روش نادرستی 

 است؟!

عالم و ا ، نادرست است زیرا لفظ فلسفه مطلق آمده«از منظر فلسفه و مستب تفسيك»عبارت  -1

ارت و... و... آیا در دنيا فلسفه فقط نشده مراد كالم فلسفه است؟ فلسفه افالطون، ارسطو، كانت، دك

 ارسطوئيات است؟ یا فقط صدرائيات است؟

 «صدرائی»یا « ارسطوئی»چرا ذهن طالب جوان را این گونه بسته و محدود بار می آوریم؟ اگر پسوند  

را می آوردیم روشن می شد كه در جهان فلسفه هاي زیادي هستند كه همگی فلسفه ارسطوئی و صدرائی 

 می دانند.« خياالت»بن و بيخ مصداق را از 

اگر اسالم یك مستب « اسالم خود یك مستب و یك فلسفه است یا نه»اول باید روشن شود كه  -4

و فلسفه نيست )مانند مسيحيت پ  از عيسی( در این صورت هم بحث كردن و هم جلسه مناظره تشسيل 

نيست چه حقی « مستب»؛ چيزي كه دادن و هم صرف وقت و امسانات براي آن یك كار بيهوده است

 دارد در قبال مستب ها قرار گيرد یا مطرح شود.

جایگاه عقل در مستب یونانيات و در »و اگر اسالم یك مستب است باید عنوان جلسه چنين باشد 

؛ و این است معناي بحث فلسفی، و اگر بفرمائيد مستب مال صدرا نيز اسالم است پ  «مستب اسالم

بحث جلسه یك موضوع و بحث كالمی است نه فلسفی؛ یعنی دو برداشت از اسالم در موضوع جلسه و 

مقابل هم بررسی می شوند یك برداشت صدرا و دیگري برداشت مستب تفسيك اما از آغاز ورود 

 «غير اسالمی»آن را به عنوان  -از هشام بن حسم تا به امروز -یونانيات به اسالم تا به امروز، مخالفين آن

 ده اند و هيچ فرد مخالفی آن را به عنوان فرقه أي از مسلمانان رد نسرده اند.رد كر

در بحبوحه مباحثات كالمی ميان اشعري، معتزلی، شيعه، اهل ظاهر و حتی خوارج، هميشه روند بحث 

و محدود به « تعبد»جاري بوده و ردیه ها نيز مبتنی بر « مباحثات داخلی و درون اسالمی»در بستر 

برون »و « تعاليم غير اسالمی»بوده است اما هميشه مخالفت بایونانيات به عنوان « كالمی»ه چهارچوب

 نباید باشد. پيروان افالطون و رسطو بحث كالمی نبوده ونيست و بوده و هست وهرگز با «مستبی

ت هس طرفداران ابن سيناي مشایی باطرفداران مال صدرا مباحث داخلی بوده و درست است ميان )مثال(

اما این به خودشان مربوط است نه به دیگران كه هردوي  كه حالت یك مباحثه كالمی به خود می گيرد؛
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مستب تفسيك اساس یونانيات  آنان بحث فلسفی می كنند؛ با و آن ها را غير اسالمی و وارداتی می دانند

نيستم اما اصول راه و با اینسه بنده عضو مستب تفسيك -آن را خارج ازاسالم می داند را رد می كند و

 روند آنان را كامال صحيح می دانم.

مخاطبان و داوران و متفسران را سرگردان  انداختن یك بحث كامال فلسفی و مستبی به بستر كالم،

وي چرا نمی گذاریم فسر طلبه و دانشج اندیشه تشيع بازي كرده است؛ می كند و این بالیی است كه قرنها با

 اري شود؟جوان در بستر صحيح ج

ك ی كار ما در قبال یونانيات با تسيه به آیه و حدیث نيست تا بحث مان یك بحث كالمی باشد، -2

 مباحثه دقيقا فلسفی است.

در مسيحيت جایگاه دارد كه از هيچ تبيينی برخوردار نيست و  تقابل عقل و دین، تقابل عقل و وحی،

عقل ندارد یعنی آنچه در مسيحيت  سيه ایی براست و ت «هستی شناسی»آنچه در مسيحيت و جود ندارد 

 وجود ندارد فلسفه است مسيحيت مستب نيست صرفا نوعی تربيت است و ب .

اسالم درست برخورد فالسفه  نی كه در ميان مسلمانان خودشان را فالسفه ناميدند برخوردشان بااكس

ه نمی دانستند و ب« قولمستب مع»عصر اسسوالستيك است كه مسيحيت را یك  اروپا با مسيحيت در

می كردند؛ آیا صدرائيان به این وحدت خودشان با فالسفه اسسوالستيك « معقول»وسيله ارسطوئيات آن را 

 توجه ندارند؟

اگرحضرات اسالم را یك مستب و فلسفه ميدانند و آن را مانند مسيحيت موجود، نمی دانند؛ پ  

آیا این اصل  اسالم را از پایه و اساس عوض می كنند؟ چرا مستب هاي دیگر را به اسالم نفوذ می دهند و

مسلم و بدیهی )كه مورد اجماع انسان هاي عاقل است( را نمی پذیرند كه تبيين یك مستب به وسيله 

 ؟! آیا این بدیهی را انسار می كنند.-مستب دیگر تخریب هر دوي آنهاست

نام اسالم  به )نعوذ باهلل( اساسا چيزيبحث ما با صدرائيان یك بحث فلسفی است یعنی فرض می كنيم 

نيامده، تنها با ادله عقلی، مستب مال صدرا را رد می كنيم؛ از آن جمله پایه هاي اوليه و مبانی اساسی آن 

 را، به شرح زیر:

صادر اول یعنی چه: كدام برهان عقلی بر صدور صادر اول از وجود خداوند، ارائه شده است؟ اساسا 

 است یعنی چه؟« خداوند مصدر»یعنی چه؟ « صدور»
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با هر تاویل و با هر توجيه و با هر تصویر ذهنی ، صدور یك شئ از شئ دیگر، الزم گرفته هر دوي 

است، حركت عينی زمان، « حركت»یك « صدور»آنها متغير، محدود و مسانمند، و زمانمند باشند زیرا 

 يت هر اندیشه فلسفی است.شاه ب« كل متغير حادث»عين تغيير، عين مسان، است و جمله 

تفسيك هيوال از صورت، یعنی چه؟ آیا در عالم كائنات هرگز ماده أي بدون صورت، وجود داشته تا 

این تفسيك در واقعيت عالم هستی درست باشد؟ آخر، این مسائل از بدیهيات اوليه است چرا یك تفسيك 

 فرضی ذهنی را پایه هستی شناسی قرار می دهيم؟

 ز ماهيت یعنی چه؟ تفسيك وجود ا

آیا در عالم كائنات وجودي فارغ از ماهيت هست تا این تفسيك را پایه اصلی هستی شناسی قرار 

دهيم؟ چرا این بدیهی را زیر پا گذاشته و با یك تفسيك فرضيه صرفا ذهنی به هستی شناسی می پردازیم 

ه وضوح كامل یك سفسطه هست؛ و فرق ميان توهمات و فلسفه را از بين می بریم؟ این فلسفه نيست ب

باید آقایان در جلسات بحثی و یا مناظره أي به این پرسش هاي روشن و بين پاسخ بگویند؛ كه پایه هاي 

 اصلی ارسطوئيات و صدرائيات به این نادرست هاي بين، مبتنی است نه به مباحث ریز و فرعی به پردازند.

 تفسيك جوهر از عرض، یعنی چه؟

وهري بدون عرض و یا عرضی بدون جوهر، وجود دارد تا آن را پایه اصلی یك آیا در كاعنات ج

 فلسفه قرار دهيم؟

 نه عقل و عاقل -كدام عقل، كدام عاقل، كدام فسر، حتی كدام عقل معمولی، عاقل معمولی، فسر معمولی

عيات ه واقتجویز می كنند كه فرضيات ذهنی را پایه و اساس هستی شناسی در عرص -و متفسر در حد باال

 جهان، بدانيم؟ 

 «ذهن فرض كننده»، «ذهنی»می گذارید، مرادتان از عقل همان « نسبت عقل با وحی»عنوان جمله را 

 است؟ در این صورت فرض محال هم محال نيست؛ آیا این فلسفه و بحث فلسفی است؟

مقابل  ا سپ  آن را درصدرا اساسا عقلی به كار رفته است؟ ت« حسمت متعاليه»ابتدا باید ثابت شود در 

وهمی قرار دهيد؛ و اول باید ثابت كنيد آیا مستب مالصدرا اساسا بر عقل مبتنی است تا فلسفه شود و 

 بناميد و روي جلد جزوه تان بنویسيد.« فلسفه»سپ  آن را 

نقد مبانی حسمت »گانه پایه أي حسمت متعاليه را كه در كتاب  57عالوه كنيد بر این سه اصل اصول 
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 آورده ام؛ حضرات پاسخ این پرسش هاي اساسی را بدهند بحث را منحرف نسنند.« 540تا  517تعاليه  م

می نامند سپ  فرض ها و فرضيه « عقل»را « ذهن خيال پرداز»، «ذهن فرض كننده»صدرائيان ابتدا 

می دانند آن « مستب»می نامند و از جانب دیگر اسالم را مثل مسيحيت فاقد عنوان « معقول»هاي شان را 

 گاه مثل توماس آكوینی می آیند و این دین فاقد فلسفه و فاقد عقل را با یونانيات ترميم می كنند.

عقول عشره یعنی چه؟ كدام برهان؟ كدام دليل غير از خيال بر عقول عشره اقامه شده؟ عقول عشره كه 

ایه طبيعيات ارسطوئيان و صدرا تاي آن ها بر افالك ذي شعور، تطبيق می شد هم پایه الهيات و هم پ 5

 بود، غلط بودنش مسلم گشت؛ اما ما دو دستی به این فلسفه آوار شده چسبيده ایم.

آمده كه او « معاد ابن سينا»در جزوه و نيز برگی كه به محور همان جلسه پخش شده، سخن از  -5

 معاد را به طور تعبدي می پذیرد نه با یقين فلسفی.

 را نمی پذیرد.« معاد تعبدي»ین است كه اسالم و آورنده آن اساسا اما آنچه مسلم است ا

اوال: روزي كه قرآن آمد و مخاطبش عرب بت پرست و غير معتقد به معاد، بود؛ آیا از آنان می 

 خواست كه به طور تعبدي معاد را بپذیرند؟

از كسی كه اساس قرآن  اساسا چنين چيزي، چنين مباحثه أي، چنين تبليغی امسان دارد؟ آیا امسان دارد

را نپذیرفته و هنوز اول تبليغ است از او توقع داشت كه به طور تعبدي معاد را بپذیرد؟ آیا چنين كاري از 

 یك فرد معمولی )كه دیوانه باشد( پذیرفته است؟ تا چه رسد به اسالم، به قرآن و وحی.

، مسی هستند و در مسه نازل شده اند مربوط اند همگی« در بسترتبيينی»تقریبا همه آیاتی كه به معاد 

 یعنی در بدو تبليغ و آغاز رسالت.

نمی شد می فهميد كه همه آیات كيهان شناسی قرآن « كيهان شناسی ارسطوئی»اگر ابن سينا گرفتار 

 اشت.ند« معاد تعبدي»براي تبيين معاد است و استداللی كامال عقلی است براي اثبات معاد؛ و نيازي به 

و احسام از مخاطب می خواهد كه تعبدا « تقنين»را در اصول دین نمی پذیرد تنها در « بدتع»اسالم 

 قبول كند آن هم از مخاطبی كه اصول دین را به طور استداللی پذیرفته است نه از هر مخاطبی.

از نظر اسالم هر ك  به توان فهم و اندیشه خودش باید از موضع دليل، به اصول دین معتقد باشد به 

 استدالل آن پيرزن بی سواد را، براي خودش كافی می داند. «علیكم بدين العجائز»وري كه در حدیث ط

اصل و اساس معاد )عالوه بر تبيينات كيهان شناسی و هستی شناسی( در خود توحيد نهفته است كه 
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 ؟! اگر معاد نباشد، عدل خدا زیر سؤال می رود؛ آیا این یك استدالل فلسفی نيست؟ تعبدي است

این مباحثه خنثی یعنی چه؟ آیا ره آورد و محصول و نتيجه حاصل از این جلسه را برآورد كرده  -7

اید؟ چه چيزي از این صرف وقت و امسانات براي حوزه و حوزویان حاصل شد؟ كدام مشسل حل گشت؟ 

 ت خنثیكدام پرسش به پاسخ رسيد؟ چه چيزي عاید طالب شد غير از اضطراب فسر عمومی؟ این فعالي

 چه سودي دارد؟ این دور باطل چندین قرنی، چيست؟ 

این چه منتی است كه بر مقام معظم رهبري گذاشته می شود؟ آیا خواسته رهبر این و این چنبن است؟ 

 آیا نظر عده أي از... .

بنده كه كوچك تر از همه كوچك ها هستم حاضرم با بزرگان و سران صدرائيان در مسائل فوق و 

 ل، بحث فلسفی و یا مناظره فلسفی داشته باشم، اینك بسته به نظر شماست. اص 57آن 
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 عنوان مقاله: عدل الهی
 نویسنده: مرتضی رضوي ·

  3174/ 05/35تاریخ:  ·

 
 

 بنام خدا 

 

 عدل الهی
 

 حضور مبارك استاد محترم...... 

می شوم پوزش می طلبم سالم عليسم، از این كه براي بار دوم مزاحم وقت گران قيمت آن جناب 

اكنون كه از افاضات استاد محروم هستم هراز گاهی از بيانات دلنشين شان توسط رادیو معارف مستفيض 

می شوم. هر گز درصدد مزاحمت اوقات شریف استاد نيستم كه همه پرسشهایم را به حضورشان عرضه 

  دارم و به سختی از این كار خود داري می كنم.

م تجس»ام دفاع از مبناي اساسی عمویم مرحوم آیت اهلل محمد امين رضوي در كتاب عریضه قبلی در مق

بود، و این عریضه در دفاع از یك اصل از اصول مبنائی خودم، از همان دفاع هاي رایج علمی و  «عمل

 طلبگی كه همگان دارند. از جمله خود حضرت استاد ادام اهلل ظله. 

رادیو معارف بيانات حضرت عالی را پخش می كرد،  ،5/35/3174دقيقه صبح مورخ  42/5در ساعت

سال گناه می كند، چرا  70-50كسی كه »و عبارت بود از پرسش مهم و اساسی:  «عدل الهی»محور بحث 

 خالصه فرمایش استاد به شرح زیر بود: «. به طور ابدي در دوزخ معذب می شود؟

ك روایت پاسخ داده و خواسته است آن را با مرحوم شيخ انصاري در رسائل به این پرسش براساس ی»

حل كند: آنان كه در عذاب خالد می شوند، نيت شان این است كه اگر عمر ابدي نيز  (نيت)مطرح كردن 
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 . «داشته باشند گناه كنند، پ  عذاب شان نيز ابدي می شود

شيخ انصاري ساخته  این كار از»استاد پ  از بيان نظر شيخ بزرگ انصاري، در مقام رد آن فرمودند: 

سائل این كار از ر»و نيز فرمودند «. نيست، این كار از شيخ الرئي  )ابن سينا( و صدرالمتالهين ساخته است

و مساسب ساخته نيست، خود فقها می گویند كه انسان به خاطر صرف نيت، مجازات نمی شود مگر این 

 «. كه آن را به مرحله عمل بياورد و آن را عملی كند

فرمایش شيخ بزرگ انصاري مصداق قصا  قبل »يز در ضمن استماع صداي استاد از رادیو، افزودم: من ن

بلی درست است از كسی كه رشته كار علمی او فلسفه و كالم نيست نباید توقع داشت «. از جنایت است

 از ابن سينا و مال این كار»كه این گونه مسائل را نيز به ما یاد دهند. اما با تأسّی از استاد عرض می كنم 

صدرا نيز ساخته نيست. زیرا گرچه رشته كاري آنان فلسفه و بالشمول كالمی نيز هست، ليسن فلسفه و 

كالم این دو بزرگوار فلسفه و كالم قرآن و اهل بيت)ع( نيست و سئوال كننده از مستب قرآن و اهل 

مستب ارسطو و مشائی ابن سينا و  بيت)ع( می خواهد كه این پرسش ب  بزرگ را برایش حل كند، نه از

مالصدرا. سخن این است: چرا  -ارسطوئيسم و هندوئيسمِ -نه از مستب التقاطی ارسطوئيات و هندوئيات

به حق هم می شود و باید بشود( اما نظریه هاي ابن سينا و  نظریه شيخ انصاري و همگنانش نقد می شود )و

نقد آراي مالصدرا و همگنانش جرم محسوب می شود  مالصدرا به طور مطلق پذیرفته می شود؟! چرا

)نسخه هاي كتاب من را یك جا از ناشر می خرند و می برند خمير می كنند و به جلد دوم آن اجازه 

 ؟!(. -؟-چاپ نمی دهند

در پاسخ می گویند: بدیهی است كه اصل این موضوع ربطی به فقه و اصول فقه ندارد، اما به فلسفه ابن 

 ب فلسفی و هندوئی مالصدرا مربوط است. سينا و مست

شيخ  تخصص اما باید گفت اگر رسائل و مساسب نسبت به پرسش مذكور اجنبی باشند و مسئله از

انصاري خارج باشد، اجنبی بودن فلسفه مشائی و نيز مشائی و هندوئی مالصدرا، با این مسئله بيشتر و عميق 

ن متضاد در می آورد. اگر پاسخ مرحوم انصاري را نپذیریم و دو آئي« دین»تراست، به حدي كه سر از دو 

كه در رشته كاري شيخ انصاري می گنجد، ارتباط دارد. بنا براین « تجرّي»به هر صورت، مسئله به مسئله 

 اصل طرح كردن مسئله از ناحيه آن مرحوم، كار درست و منطقی است، رد یا قبول آن چيز دیگري است. 

آن هم از « سئوال و جواب دینی»مشائيان یا مشائيانِ هندوئيست، به عنوان یك اما طرح مسئله توسط 
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 دین اسالم، كامالً یك رفتار ستمگرانه است. ستمی است كه بر قرآن و اهل بيت)ع( می شود. 

مستب ذهن گراي ابن سينا و مستب ذهن گرا و خيال گراي مالصدرا، كجا و پاسخ به یك پرسش 

ساً هيچ مسلمانی مشسل و پرسش خود را نه از مستب ارسطو می پرسد و نه از بزرگ اسالمی كجا؟! اسا

مستب هندوئی. او از مستب قرآن و اهل بيت)ع( می پرسد. اما ابن سينا و مالصدرا پاسخ او را از 

 ارسطوئيات و هندوئيات می دهند. بنا بر این ستمی نيز بر پرسش كننده می شود، ستمی ب  بزرگ. 

بالشمول با كالم در ارتبات است. اما به فلسفه قرآن و اهل بيت)ع(  ه به فلسفه ودرست است مسئل

مربوط می شود، نه به فلسفه هاي دیگر. این كه بعضی ها می گویند اسالم )قرآن و اهل بيت)ع( فلسفه 

یرا ز ندارند و باید مسائل فلسفی مربوط به اسالم را از مستب دیگر تأمين كرد، من كاري با آنها ندارم.

چنين افرادي اساساً خودشان بر پياده بودن خودشان و نشناختن اسالم، دقيقاً تنصيص می كنند و اسالم شان 

الم و اینان اساس اس -ندارد« هستی شناسی»مسيحيتی كه هيچ گونه  -درست مانند مسيحيت مسيحيان است

 شان ارزش ندارد تا چه رسد كه الیق بحث باشند. 

« نوع االنواع»نيست، « نوع اخير»ودند )خالصه فرمایش(: به نظر مالصدرا، انسان استاد در ادامه فرم

ر ب« االنسان حيوان ناطق»هست. مطابق بينش مالصدرا « نوع ها»نيست، بلسه نوعی است كه در تحتش 

حيوان »سر چهار راه است و به اصطالح به چند نوع تقسيم می شود. اگر فطرتش سالم بماند، می شود 

و اگر شهوت ران « حيوان ناطق سَبُع»و اگر فطرتش سالم نماند و درنده خو شود، می شود « مَلَكناطق 

خودش را طوري « قدخاب من دسّيها»باشد می شود ... و انسانی كه در اثر گناه فطرتش را سركوب كرده 

 « . بار آورده كه با عذاب ابدي قرین باشد

 معاد»به معاد مثالی )معاد خيالی( معتقد شده و عقيده اي به  مالصدرا بر اساس همين گونه مبانی اوالً:

 ندارد و امروز هيچ اهل علم به اصطالح نرمال، در این انحراف مالصدرا تردید ندارد. « جسمانی اسالم

این ادعاي مالصدرا با كجاي منطق ارسطوئی سازگار است؟ آیا رواست كسی كه پایگاه اصلی و  ثانیاً:

« اهل ظاهر»ذهنی ارسطو است، اساس آن منطق را نقض كند؟! راه ورسم یك فرد از  اساسی خودش منطق

خيلی بهتر و صحيح تر از راه مالصدرا است، زیرا نه كاري با منطق ارسطوئی دارد و نه اساس آن را نقض 

می كند. مگر هر چه مالصدرا ادعا كند درست است؟ مگر هستی، حقایق هستی، واقعيات هستی همگی 

طلق مالصدرا است كه هر چه بگوید در ست باشد. هم اسالم را متالشی كند، هم فلسفه ارسطوئی ملك 
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را، هم مشائيت ابن سينا را، هم هندوئيزم هندوان و بودیسم بودائيان را؟؟؟ هم اساس همه این مستب ها را 

 بپذیرد و هم اساس همه آن ها را نقض كند؟! 

)و در این محدوده منطق صحيحی  «منطق ذهن شناسی است منطق ارسطوئی»وقتی كه ما می گوئيم: 

است( اما منطق حقيقت و واقعيت نيست و نمی تواند پایه یك فلسفه باشد، زیرا رابطه حقيقت با ذهنيات 

رابطه اعم و اخص است آن هم عموم و خصو  من وجه. هر حقيقت قابل درك با ذهن نيست مانند: 

ذهن بياید بيان حقيقت نيست. مانند اوهام و تخيالت. به سخن ما  ذات خدا و نيز صفاتش. و هر چه در

اعتراض می كنند كه منطق ارسطوئی ب  مقدس است، نباید به آن خرده بگيرید، اما وقتی كه مالصدرا 

 اساس و جان آن منطق را تخریب می كند، به سهولت پذیرفته می شود. 

. یسی است« تشسيسی» -طالح ارسطوئيان و مالصدرابه اص -یك امر« گناه كار بودن»مسئله ي  ثالثاً:

بيشتر گناه می كند و دیگري كمتر، در درجات و دركات گناه كاري، آن كدام درجه یا دَرَكه از گناه 

كامالً جدا می « حيوان ناطق مَلَك»تبدیل می كند و از نوع « حيوان ناطق سبُع»است كه فرد را به نوع 

تعيّن می یابد؟ چيست؟ آیا چنين نوع بندي، فصل بندي، جن  بندي، نقض چگونه « فصل اخير»كند؟! این 

 و ریشه كن كردن اصل و اساس منطق ارسطوئی نيست؟! 

اگر اندكی توجه شود بطالن سخن صدرا اساساً قابل مقایسه با مردود بودن نظریه شيخ انصاري نيست. 

)ع( رد می شود، همان طور كه استاد بزرگوار اگر نظر مرحوم انصاري با ادلّه اي از مستب قرآن و اهل بيت

رد فرمودند، نظر مالصدرا عالوه بر این كه با اصول دین اسالم رد می شود با اصول مستب خودش نيز 

؟ این گونه ادعاهاي -تناقض دارد. آیا نظر مردود شيخ انصاري به اسالم نزدیك تر است یا نظر مالصدرا؟

ا فلسفه افالطون، نه با فلسفه ارسطوئی و ابن سينا، نه با هستی شناسی مالصدرا نه با فلسفه اسالم، نه ب

به طوري كه حتی در عرصه خيال گرائی هندوئيزم و بودیسم نيز  هندوئيزم ونه با بودیسم سازگار است.

جاي نمی گيرد تا چه رسد به ادعاي معقول بودن. و متأسفانه همه محتواي اسفار و دیگر آثار او چنين 

 هستند. معجونی 

پرسش كننده به فرض پذیرش بينش صدرا، باز همچنان بی پاسخ می ماند. او از عدالت خدا می  رابعاً:

سال عمر پر از گناه را، عذاب ابدي اليم قرار داده است؟  50پرسد، می گوید: خداوند عادل چرا مجازات 

ز می پرسد: چرا خداوند انسان و پ  از شنيدن پاسخ مالصدرا از زبان مبارك حضرت استاد دام ظلّه، با



 77عدل الهی  
 

 

 تبدیل كند؟ « حيوان ناطق سبع»سال به نوع موجود  50را طوري خلق كرده كه بتواند خودش را در مدت 

ت. و اس« تشریعيات» تنها فرقی كه ميان پرسش اول و پرسش دوم می باشد، این است كه آن پرسش از

 كار تشریعيات آیا است. شود، سئوال از عدالت در این دومی، پرسش از تشریعيات به تسوینيات منتقل می

درباره عدالت خدا در تشریع پرسش  تواند می گر پرسش یك آیا ؟-نيست؟ خدا كار تسوینيات اما است خدا

 ؟! -كند اما در تسوین نمی تواند پرسش كند؟

اليم دوزخ  بوده، چرا باید بطور ابدي در عذاب« حيوان ناطق سبُع»سال  70او باز می پرسد: كسی كه 

 باشد؟ 

مالحظه می فرمائيد كه نه تنها پرسش سر جاي خود هست بل كه بزرگتر هم شده است، و جالب 

 این كه همه ابتسارات صدرا این گونه سراب است. 

به این پرسش بهتر از پاسخ مالصدرا است. زیرا « اهل ظاهر»یك پاسخ اشعري جبري، یا یك پاسخ 

موقوف خدا خواسته گناهِ كم، مجازات ابدي داشته باشد. سخن شان گر  آنان با تحسم می گویند فضولی

 چه تحسم است اما بهتر از سراب مالصدرا است. 

آورده ام،  حضرت استاد در این بيانات در مقام رد نظر این جانب )كه در كتاب تبيين جهان و انسان(

ن است كه كسی در یك لحظه ميخی این كه گفته شده مسئله ابدي بودن عذاب جهنم شبيه ای»فرمودند: 

را به چشم خودش فرو كند چندین روز، چندین ماه درد و عذاب آن را خواهد كشيد، این گفته صحيح 

نيست. چون پ  از چند روز درد آن چشم پایان می پذیرد، گرچه كور شده باشد و او با شنيدن یك طنز 

 « . ا این قبيل مثال ها قابل حل نيستقهقهه سر می دهد و دیگر در عذاب نيست و... و مسئله ب

اگر استاد لطف فرمایند مسئله كامالً حل است )البته اگر بخواهيم پاسخ پرسش را از قرآن و حدیث 

بياوریم(: كسی كه ميخی را به چشم خود فرو كند، یا كسی كه تيشه نجاري را به ساق پاي خود بزند، او 

ن را مدت ها تحمل می كند و ممسن است به كوري مادام در یك لحظه این كار را می كند اما درد آ

العمر یا بی پائی مادام العمر منجر شود، و خداوند این طبيعت را چنين خلق كرده است. و شرح این موضوع 

بر اساس قوانين فيزیك به عرض رسانيدم و در « تجسم عمل»همان است كه در نامه پيش درباره توضيح 

لبته روشن است كه بيانات حضرت استاد در این مسئله پيش از آن نامه بوده است ا -اینجا تسرار نمی كنم

 و رادیو معارف با تأخير چند سال پخش می كند. 
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در امور این جهانی این قبيل مسائل )از قبيل مثال ميخ و تيشه( براي انسان ها روشن و واضح است و 

را این طور آفریده به انسان نيز عقل داده كه كسی به آن اعتراض نمی كند. زیرا خدائی كه این جهان 

و تيشه را به ساق پاي خود نزند. یعنی عدالت كامالً محقق شده است. هيچ ك   فرمولهاي جهان را بشناسد

 در این باره از عدالت خدا سئوال نمی كند، و به عبارت دیگر: عدالت خدا در نظرش به زیر سئوال 

 نمی رود. 

يزیك و دانش فرمول هاي فيزیسی در خدمت تفسير قرآن و تبيين مستب اهل اگر اجازه دهيم علم ف

)كه متأسفانه این اجازه را نمی دهيم هم به خود و هم به مستب مان ستم  بيت)ع( به خدمت گرفته شود

می كنيم بل از چنين بحث هاي علمی وحشت داریم( مسئله در عرصه آن جهانی و اخروي نيز حل می 

 توضيح داده و بنده نيز در« تجسم عمل»اهلل محمد امين رضوي در كتاب ت ه مرحوم آیشود. همان طور ك

 عرض كرده ام. « تبيين جهان و انسان»

همان قدر كه زدن تيشه به ساق پا در یك لحظه، اثر ممتد چند روزه دارد، براي ما كافی  خامساً:

مجازات »سال و  50شود، ميان  حل« چند روز»و « لحظه»است. زیرا اگر مسئله ي عدالت ميان یك 

 نيز حل می شود زیرا عدالت با كمترین اجحاف از بين می رود. « ابدي

حل نمی شود مثال ميخ و تيشه حقير تر از آن « مثال»ممسن است گفته شود مسئله ي با این بزرگی با 

شگی صوفيان و كه كار همي« مثال بازي»است كه این موضوع مهم را حل كند. درست است بنده نيز از 

هندوئيست هاست بيزارم و صوفيان با تمسك به مثال و امثله دین را متالشی كردند. اما پاسخ مذكور 

متسی به مثال ميخ و تيشه نيست، بل دليل آن كل قرآن است )حتی بدون استثناي یك آیه( همه قرآن و 

ي انسان ها بدانيد من كه خدا هستم ا»همه پيامبران آمده اند كه فقط تنها همين نسته را به ما بگویند: 

این كائنات را طوري خلق كرده ام كه هم عمل نيك زاینده است و هم عمل بد، در دنيا زایش آن كم و 

می  .«اندك است اما در آخرت زایش آن ب  بسيار و زیاد و ابدي هم می شود. بهشت ابدي یا دوزخ ابدي

دم لذا هيچ جاي پرسش و سئوال در عدالت من برایتان در گوید: در دنيا به وسيله عقل، شما را آگاه كر

امور دنيوي در این مسئله نمانده است. براي آخرت نيز این همه پيامبر فرستاده ام تا این نسته براي تان 

 روشن شود. 

اساسً فلسفه ي ارسال رسل و نبوت، همين تنها یك سئوال و پاسخ آن است. اگر انسان ها همين پيام 
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ند همان طور كه حسم عقل شان را در باره زدن تيشه به ساق پا می پذیرند، همه خواسته ي انبيا را بپذیر

 و دین، محقق می شود. 

جنبه ي طبيعی و فيزیسی و علمی مسئله )همان طور كه عرض كردم و در دو كتاب مذكور به شرح 

 است.  رفته( حل است و جنبه فلسفی و كالمی آن نيز با كل قرآن و حدیث، مستدل

در این مسئله چه نيازي به ارسطوئيات، هست؟ چه حاجتی به منطق ذهنی ارسطوئی هست؟ آن هم 

الیوم اکملت لكم »؟ اسالم گداي در ارسطو و هندوئيزم نيست -نياز به منطق ارسطوئی در عين نقض آن

  «.دينكم

قاعده »زیرا صدرا به هيچ اصلی از اصول معاد، قابل پذیرش نيست.  در بينش مشّائی و مالصدرائی،

پ  بهشت برین نمی تواند « علت هميشه از معلول اشرف است»معتقد است و مطابق این قاعده  «اخ ّ

معلول عمل هاي انسان باشد. این قاعده الزم گرفته بهشت از دنيا سخيفتر باشد، و عذاب دوزخ از عذاب و 

را « معاد خيالی»ده و بعنوان تعارف یك درد هاي دنيا كمتر باشد. و لذا مستب مالصدرا منسر معاد ش

 مطرح می كند. و ابن سينا تصریح می كند كه معاد در بينش مشّائی جائی ندارد. 

اما مطابق هستی شناسی اسالم، جریان علت معلول از دانی به عالی و از سخيف به اشرف است. و 

ياء جهان رو به تسامل است نه آن هميشه قرار است معلول از علت كاملتر و اشرف تر باشد. و جهان واش

 سير ارتجاعی ارسطوئی كه با قوس نزول و سپ  با تخيل قوس صعود، توجيه می گردد. 

تنها در باره اعمال انسان است كه مسئله زاویه باز می كند و مشروط می گردد. به شرط نيك بودن 

رد. و به شرط بد بودن عمل عمل، معلول عمل در اشرف بودن از علت، سرعت عظيم كمی و كيفی می گي

 باز همان تزاید و گسترش معلول،هست ليسن گسترش و زایش منفی. 

 یعنی جریان علت و معلول درباره عمل بد نيز رو به تزاید و گسترش است ليسن در فاز منفی. 

 این كه می گویند: علت هرچه دارد از معلول گرفته است پ  نمی تواند اشرفتر از علت باشد. 

 است. « صدور» مبتنی بر اصل خيالی :اوالً

 در كجاي اسالم جاي دارد؟. « قوس نزول و قوس صعود»این اصطالح ضد كمال و ضد تسامل  ثانیاً:

 بر خالف حقایق و واقعيات عينی است كه در جهان و پدیده هاي جهان متسامل، می بينيم. 

نيز كار می كند، خدا دو نوع كار در كنار  «علم امر« »عالم خلق»اسالم می گوید هميشه در كنار ثالثاً: 
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جریان علت و معلول عالوه بر داشته هاي خود، از علم  -دو دست نه یك دست -«خلقت بيديّ»هم دارد 

 امر نيز می گيرد. جهان مامور است رو به كمال برود. 

ی لنگی اسالم متاسفانه همه ارسطو زدگان از عالم امر غافل هستند، و این یسی دیگر از عوامل اساس

 دارند.  شان است. و متاسفانه امروز هم به علل شخصی دست از این بی راهه بر نمی

دیگران تأسف می خورند كه چرا جامعه بشري از وجود ائمه طاهرین)ع( چنان كه باید استفاده نسرد. 

یم. و به خدا قسم اما من می گویم همين كه از اهل بيت)ع( براي ما مانده كافی است. چرا راه دیگر می رو

رو به سوي  از این مصيبت كه نابغه هاي ب  بزرگ ما به جاي كار در قرآن و حدیث به صورت ناب،

اجانب، اجانبی كه جز سراب چيزي نياورده اند، می نمایند. گریه می كنم گریه اي از نوع گریه پدر از 

 دست داده ها. 

 15ب مثال: استاد به كرّات )از جمله در تفسير آیه با این روال به ورطه هاي سهمناك می افتيم، از با

كی،  -در نفخه قيامت زمان و مسان»كه اميد وارم هنگام چاپ اصالح شود( می فرمایند:  -سوره یوسف

« واحد قهار»می شود. در همان آیه « همه چيز مجرد»و گاهی اضافه می كنند: «. رخت بر می بندد -كجا

معنی می كنند و یك نتيجه هندوئيزم، از « ت ها را از بين خواهد بردواحدي كه همه كثر»را به معنی 

 آن می گيرند كه بر خالف ده ها آیه بل بر خالف كل قرآن و كل حدیث می شود. زیرا: 

خود قرآن در موارد متعدد هم از نفخه اول و هم از نفخه دوم و گاهی از هر دو یسجا، و نيز از  -6

معنی دیگري می تواند داشته باشد؟! اگر « زمان»غير از « یوم»ده است. مگر تعبير كر «یوم»با روز محشر 

 یك مقوله زمانی است. « یوم»عمري در تاویل و توجيه صرف كنيم باز باالخره 

بعض  يوماً او»یا  «ان لبثتم الّا قلیالً»حتی در باره برزخ )پ  از مرگ انسان تا قيامت( می فرماید  -2

زمان است، باز یوم است و زمان. در كتاب مذكور توضيح داده ام: وقتی كه روح از قليل زمان باز  «.يوم

 بدن جدا است گذشت زمان براي او كمتر محسوس می شود. 

حشر، نشر، حساب، كتاب، رسيدگی به اعمال در محشر، همگی فعل، كار، تغيير و تغيّر هستند. و  -9

« رتغيي»عين « زمان»ن و زمان قابل تحقق نيستند. زیرا از بدیهيات است كه هيچسدام از این ها بدون مسا

است. اگر در معاد، زمان و تغيير نباشد، چه معنائی براي التذاذ در بهشت و عذاب « حركت»است، عين 
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مطرح است كه الزم گرفته صوفی عارف پ  « التذاذ» نيز« وصال»در دوزخ می ماند؟ حتی در بينش غلط 

مخلوط شدن با او، لذت ببرد، و این یعنی تغيير ذات وجود خداوند )نعوذ از وصال به وجود خداوند و 

 باهلل(. 

احوال قيامت، اهوال محشر، آن همه هياهو، واویال، وانفسا، حتی جستجوي سایه براي آسودن از  -4

ان حرارت، تشنگی، ناله ها، التماس ها، گفت و شنودها و... و... آیا بدون مسان و زمان، معنی دارد؟ امس

 عقلی دارد؟ محال عقلی نيست؟ 

محشر مسان است )به نصّ قرآن(. و انسان ها در آن، مسانمند هستند )باز بنص قرآن(. و حتی در  -5

 باره تنگی جا و تزاحم مسانی مردم در آن جا، آن همه حدیث آمده است. 

از عرصات محشر به از مسلمات دین یهود، مسيحيت و اسالم است كه در پایان برنامه، انسان ها  -1

و بدون « جا»و خروج از جائی و ورود به جائی، بدون « انتقال»بهشت یا دوزخ منتقل خواهند شد. آیا 

، معقول است؟ قابل تعقل است؟ اگر كسی این قبيل اصول را تاویل و توجيه «مسان بودن هر سه آن ها»

منقول هستند اما مستب مالصدرا قرآن و حدیث »كند، خيال پرداز نيست؟ كه باز شعار می دهد كه: 

 «. معقول است

در برزخ، در نفخه اول، در نفخه دوم و در محشر، چگونه ممسن است كثرت ها از بين بروند، در  -7

 حالی كه در همه آنها ابوذر ابوذر است و ابوجهل ابوجهل. 

وره سباء را یاد آور ، از س21، 25، 23تنها و فقط به عنوان نمونه آیه هاي «. بنصّ قرآن»عرض كردم 

اذ فزعوا فالفوت واُخذوا من مكان  'ولوتري»سه بار در آن ها آمده است: « مسان»می شوم كه حتی لفظ 

و قد کفروا به من قبل ويقذفون بالغیب من  -لهم التنّاوش من مكان بعید 'و قالوا آمنّا به وانّي -قريب

 . نه دنيا می تواند بی مسان شود نه آخرت «.مكان بعید

می كند و در كنار ده ها آیه « بعد»آمده كه روز محشر را مصداق « قبل»و نيز در این آیه ها سخن از 

 دیگر باز زمانمند بودن دنيا و آخرت را تسرار می كند. 

از طرفی با پی روي از هندوئيزم، كثرت مخلوقات )مسانمندي و زمانمندي اشياء( را این چنين از بين 

دیگر باز با پی روي از هندوئيزم خدا را )نعوذ باهلل( مسانمند می كنيم، در نتيجه هيچ می بریم، و از طرف 
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هر چيز هست،  ذرّهخدا با ذرّه »اصل سالم و عقيده سالم براي مان نمی ماند. آن جا كه استاد می فرماید: 

، «وجود»گيرد كه و نتيجه می «. هيچ جائی از وجود او خالی نيست، پ  مجالی براي اشياء دیگر نمی ماند

می كنند و حسم  است و وحدت وجود صحيح است. استاد توجه ندارند كه ابتدا خدا را مسانمند« واحد»

می كنند كه خدا همه جا را اشغال كرده، سپ  نتيجه می گيرند كه مجالی، جائی، مسانی، براي اشياء 

علوم نيست چرا این اصل بدیهی براي نيست. با این روند اصل اساسی و ركن اول توحيد، از بين می رود. م

. «خدا در همه جا هست و هيچ جائی را اشغال نمی كند»استاد مجهول مانده است، چرا توجه ندارند كه 

 او در هر مسانی هست و هيچ مسانی را اشغال نمی كند. 

و نام  سال پيش ارسطو، می مانم 5100وقتی كه منِ فيلسوف اطالعی از فيزیسندارم در همان تخيالت 

منقول می نامم. گر چه این را  این منقوالت از ارسطو و پی روانش را معقول می گذارم و اسالم معقول

قبيل اصول از اصول دین اسالم و اصول توحيد اسالم، بدون علم فيزیك هم روشن و واضح و از بدیهيات 

 عقلی است. 

يبيان هميشه ما را به یونانيات ماعی و شخصيتی است. چون غرب و صلتاج -مشسل ما مشسل فرهنگی

)یونان مشرك پيش از مسيحيت( غربی كه غير از تخيالت ذهنی چيزي نيست تشویق كرده و می كنند. و 

نيز به تخيالت تخيّلی ترین فرهنگ هندوئی شرق تشویق می كنند، گمان می كنيم این راه علمی ترین، 

د شده و با نبوغ و استعداد ایرانی مان، به شاخ و عقلی ترین، و معقول ترین راه است و عاشق خياالت خو

برگ دادن و پرورانيدن آن ها می پردازیم، چه بالئی كه بر سر قرآن و حدیث و اصول دین و عقاید 

 خودمان نمی آوریم. و دین حقيقت بين و واقعيتگرا را به خياالت تبدیل می كنيم. 

انري كربن عمرش را در ایران براي این هدف دهه اخير مامور جاسوس به نام ه 2به ویژه در این 

 استعماري صرف كرد، و كرد آن چه را كه كرد. 

استاد بزرگوار، این مطالب را كه بنده می نویسم، تاریخ بيش از این و بهتر از این خواهد نوشت. استاد 

ع( از اهل بيت) با ایمان محسمی كه به قرآن و اهل بيت)ع( دارند بهتر از دیگران معتقد هستند كه مستب

بين نخواهد رفت، و این باور عميق ایشان در كلمه كلمه بيانات شان موج می زند )الحمد هلل(. پ  این 

مستب ماندگار است و تاریخ همه چيز را خواهد نوشت، و آینده جهان از آن مستب قرآن و اهل بيت)ع( 

 است. 
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ها شما را تأیيد می كنند بدانيد كه در آن امام خمينی قدس سره فرمود: در هر موردي كه دیدید غربی 

مورد اشتباه كرده اید. رسانه ها در جهان اعالم كردند كه امریسا براي از بين بردن تشيع در ایران ترویج 

 تصوف را عامل اصلی می داند و آن را برنامه اصلی قرار داده است. 

ند و از فضایل او سخن می گویند و او استاد هر ازگاهی در جلسه تفسير، از عطارنيشابوري نام می بر

معرفی می كنند. آیا آن همه خرافات و مزخرفات را در آثار عطار به ویژه « با حسمت -حسيم»را رسماً 

 مشاهده نمی فرمایند؟ اگر حسمت این است پ  جهل، نادانی و خرافات چيست؟  «تذکرة االولیا»در 

ندانسته و نامی از آنان )غير از امام باقر و « اوليا»ا از مهمتر این كه او در آن كتاب حتی ائمه شيعه ر

( در ردیف اوليا نبرده است و در باره امام باقر و امام صادق)ع( نيز یك هزارم كرامت -ع -امام صادق

هائی كه به یك زن بد سابقه )رابعه( شمرده به قلم نياورده است. اي كاش نام این دو امام را نيز در آن 

 ون از كثافت است نمی آورد. كتاب كه مشح

محمد علی فروغی ضد اسالم به ویژه ضد تشيع، و دست پرورده هاي او كه بصورت یك جریان همين 

امروز هم هستند و ادبيات جامعه ایران سنّی قبل از تشيع را ترویج می دهند و با الهامات اهریمنانه هانري 

 طار را این همه گنده كرده و متقابالً به براندازي بينشكربن نيز شتاب بيشتري گرفته اند، عطار و امثال ع

و فرهنگ تشيع پرداخته و می پردازند و موفق هم هستند كه ما را، جلسات درس حوزوي ما را نيز به 

خدمت گرفته اند و ما آب به آسياب دشمن می ریزیم. دشمنی كه ما را در ایران این چنين اغوا كرده در 

)كه یك الئيك غربی محض بود( به جان تسنن انداخته. این افراد  طاها حسين رامصر نيز افرادي مانند 

در ایران در صدد از بين بردن اسالم و برگشت به ميترائيزم و زردشتی هستند كه مقصدشان عبور از این 

پل و رسيدن به فرهنگ بی دینی است نه حتی زرتشتی. و در مصر نيز در صدد برگشت به قبطی گرائی و 

 فراعنه هستند تا تسنن را از بين برده و باز به الئيك برسند.  عصر

 «دانشمند بودن»اما مهم این است: من چرا باید به دنبال این جریان هروله كنم؟! آیا می ترسم از قافله 

عقب بمانم؟! عرض كردم سخن زیاد است و مسائل ب  فراوان، و همگی در اصل و اساس دین مان رخنه 

از مزاحمت می ترسم. شنيدم حضرت استاد نسبت به بنده اظهار رنجش و ناراحتی فرموده  كرده است. اما

اند. عرض می كنم: اگر بفرمائيد ننوی ، نمی نویسم، و اگر بفرمائيد بحث هاي استاد را نشنوم، نمی شنوم. 

پ   هم داشت.به طور كتبی به حضورتان اعالم می كنم هر امري بفرمائيد، می پذیرم و هيچ اعتراضی نخوا
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اد، است»نيازي به گله یا اظهار رنجش در حضور دیگران نيست، هر چه بفرمائيد اطاعت می كنم و این همه 

 .«انّه سميع بصير»را تعارفی تسرار نمی كنم. اگر باور نمی فرمائيد به خدا واگذار كنيد « استاد

ها نظر و نظریه ابراز می شود،  ممسن است بفرمائيد: در این همه جلسات درسی و علمی كه روزانه ده

 ؟ -نظریه هاي متعدد و مختلف. چرا فالنی با دیگران مساتبه نمی كند تنها مزاحم ما می شود

 عرض می كنم: 

می فهمم كه اختالف نظر و ابراز نظر هاي متفاوت، كار ماست. معنی درس و بحث همين است.  اوالً:

چون مباحث تفسيري حضرت استاد به محور اصول  اما اختالف نظر در فروعات نه در اصول مستب،

 مستب است، احساس وظيفه می كنم كه چيز هائی را به استحضارشان برسانم. 

حضرت استاد امروز معمار حوزه علميه هستند و دقيقاً براي آینده تشيع، معماري می كنند باید  ثانیاً:

 به این جایگاه ب  مهم شان توجه فرمایند. 

دین )خشت هاي اول( حساس هستند و مطابق فتواي اجماعی، از آن جمله فتواي خود اصول ثالثاً: 

حضرت استاد، باید نسبت به آن ها حساس باشيم. بنا بر این گمان می كنم كاري كه می كنم بر اساس 

فتواي خود استاد برایم واجب است. و گمان نمی كنم عمل به امر مبارك خود استاد، موجب رنجش شان 

 باشد. 

البته قصد مزاحمت ندارم، این دو نامه را نوشتم زیرا كه بحث استاد در رد نظریه مبنائی مرحوم آیت 

اهلل محمد امين رضوي و نظریه مبنائی خودم بود. اختصا  مزاحمتم به این دو مورد نه بدليل جلب مثالً 

د نيز هست و مزاحمت نفع شخصی است، بل كه در این مورد عالوه بر حقوق بحث طلبگی حق دفاع از خو

را بيش تر توجيه می كند. وگرنه اگر استاد اجازه فرمایند در هر چند روز نامه اي از این قبيل به 

حضورشان تقدیم می كنم. و نزدیك به پنجاه مسئله مبنائی و پایه اي از بيانات استاد دارم كه از این سنخ 

 می ترسم. هستند كه مطرح كردن شان ضرورت دارد ليسن از مزاحمت 

ذهن طلبه هاي جوان كه پاي بحث هاي ما می نشينند مسموم می شود و از پایه و اساس دچار آفت 

بر نداریم،  (-ع- )اجنبی از قرآن و اهل بیت می گردد. زیرا تا ما دست از مبانی مستب هاي اجنبی

: یا سر از تناقض در خواهد آموزه هائی كه ارائه می دهيم یا مبتنی بر تناقض خواهد بود و یا سراب. و نيز

 آورد و یا از سراب. 
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 «حل شده»آیا سزاوار است بزرگترین استاد ما در باره یك موضوع، یك جلسه بحث كند و آن را 

 اعالم كند سپ  روشن شود كه هنوز پرسش و مشسل سرجاي خود هست. 

ه اي سراب، نتيج خاصيت هر مستب چنين است كه اگر با مستب هاي دیگر ملتقط شود جز تناقض و

نمی دهد. نا درست ترین و غلط ترین مستب اگر با مستب دیگر ملتقط نشود، نادرستی و غلطش كمتر 

 است. و درست ترین و صحيحترین مستب اگر دچار التقاط شود بدترین و غلط آميزترین مستب می شود.
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 شناسى كربال  عنوان مقاله: جامعه
 نویسنده: مرتضی رضوي· 
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 بنام خدا

 

 شناسى كربال  جامعه
 

بود، « نينوا»هاى باستانى كه آثارى از شهر قدیمى دستسم شصت خيمه در زمين كربال و در كنار تپه

ها سسونت داشتند، گر چه برخى و نشان از شصت خانواده داشت كه هر كدام در یسى از آن 3برافراشته

 ه دو مرد تعلق داشت. از آنها تنها به یك مرد و برخى ب

چند چادرك كوچك نيز براى استحمام و نظافت در كنار آنها قرار داشت، یك خيمه بزرگ كه 

                                                   
نينوا پایتخت آشنوریان دربخش شنمالى عراق قرار داشت. آشوریان براى استراحت زمستانى شاهان شان شهر دیگرى    3

نينواى كوچك ناميدند این شنننهر مدت زیادى بقا نداشنننت در اثر طغيان در بخش جنوبى عراق تأسننني  كردند و آن را 

 یعنى غضب خدا، ناميدند.  « كربد اِله»ویران گشت. آشوریان این حادثه ویرانگر را  -و گفته شده بوسيله زلزله -فرات

ه سدام از این سشنود زمين كربال دسنتسم سنه بار توسط اكدیان و آشوریان به شسل شهر در آمده امّا به هيچ   گفته مى

تمدن تمسين نداده تا روزى كه تمدن حسننينى در آن قرار گرفت. در زمان سننيطره هخامنشننيان پارسننى و نيز دو سننلسننله 

شد. نهرهاى بزرگ و متعدد از فرات جدا تعبير مى« نهر باال»به معنى « كار باال»اشنسانيان پارتى و ساسانيان پارسى، از آن  

شود. همان كارباال ناميده مى« نهر علقم»كردند. نهرى كه امروز در ادبيات ما ع را آبيارى مىها و مزارشندند. نخلسنتان  مى

 بوده است.  
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 كرد. محلى براى اجتماع و مشورت بود، در وسط آنها خود نمائى مى

ناميد كه مسافران بين « مجموعه چادرهاى مسافرتى»گاه كربال را یك توان خيمهاز یك نگاه مى

 اند و به هر صورت بيش از چند روز در آن جا درنگ نخواهند كرد. ا را بر پاداشتهراهى آنه

گاه به هيچ وجه به چادرهاى مسافرتى شباهت نداشت زیرا از نگاه دیگر باید گفت: این خيمه

كه خيمه او خانه او و مجتمع خيام درست  -«چادر نشينى عرب»خصوصيات ماهوى آن داراى عنصرى از 

بود، ویژگى انسانى آن مجتمع، از نظر سنّ افراد،  -گشتوستا، شهرك و گاهى شهر او تلقى مىبه مثابه ر

شان كه یك نظام اجتماعى گاه شخصيتى تك تكشان و جاىهاى مختلف اجتماعىشان، موقعيتجنسيت

ژه ماهيت كرد، به ویمتمایز مى« نظام صرفا قراردادى موقتِ كاروان سفرى»داد، آنان را از را نشان مى

تر شبيه «اىمجتمع زیست عشيره»كرد و به یك مدیریت و سلسه مدیریتى آن، این تمایز را بيشتر فراز مى

 نمود. مى

خادم، «: عضوهاى متعلق»صغير، جوان، كبير، همراه با  -ها با اعضاى اصلى و فرعىحضور خانواده

 كرد. دوى صرفا نظامى نيز متمایز مى، ماهيت این جامعه را از یك ار3خادمه، دایه، مولى و مجاور

شد اینك در اگر پيشنهاد ابن عباس و همگنانش )به هنگام خروج این جامعه از مسه( پذیرفته مى

با یك روابط خا  نظامى ميان فردى و ميان جمعی، حضور « اردوى نظامى محض»دشت كربال یك 

  5داشت نه یك جامعه با روابط اجتماعى كامل.

                                                   
شند كه از قبيله خود جدا شنده یا به دليل فقدان قبيله به عضویت قبيله   به كسنى گفته مى  -وابسنته  -مجاور یا مولى 3

 است:  دیگر در آمده باشد، كاربرد دو اصطالح فوق به شرح زیر 

 الف: مولى: برده  

 «. قرارداد محض»ب: مولى: وابسته آزاد كه به عضویت یك قبيله در آمده بدون رابطه نژادى با آن، صرفا بر اساس 

گفتند: موالى فالنى، كه گاهى پ  از آزاد شنندن وابسننتگى اش مىشنند او را به نام آزاد كنندهاى آزاد مىج: مولى: برده

 توانست این وابستگى را برقرار نسند.  كرد و مىاش برقرار مىدهعضویتى را با آزاد كنن

پذیرفت، و یا فرد آزادى كه از قبيله خود جدا شننده وبه عضننویت قبيله اى كه وابسننتگى را مىمجاور: برده آزاد شنده 

 ود بود.  هاى فوق داراى حوزه حقوقى خا  خآمد. هر كدام از عنواندیگر )به عنوان شهروند در جه دوم( در مى
 كسانى مانند ابن عباس اصرار داشتند كه امام حسين)ع( كودكان و بانوان را در مسه گذاشته و به همراه نبرد. 5
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گذشت یك مجتمع مسسونى صحرائى عربى را با تمام ابعاد گاه مىز از كنار آن خيمهكسى كه آن رو

 كرد با دو فرق: اش، مشاهده مىالزمه

الف: حضور لشسر اموى و نيز عدم گله و دام و ابزار و آالت دامدارى در حدى كه براى یك مجتمع 

 گر است. داد كه این موضوع یك پدیده دیاى الزم است، نشان مىشصت خيمه

عنصرى كه عامل جمع كننده آنان در یك مجتمع چادرى  -اىب: عامل و عنصر جامع جامعه عشيره

موجب وحدت در محل سسونت و قرار گرفتن در « وحدت تبار»نژاد و همتبارى افرادش بود كه  -است

بود « دنىم»عامل جمع كننده صد درصد  گاه حسين)ع(گشت. اما در خيمهزیر چتر یك نظام واحد، مى

شود. زیرا گذشته از عدم عامل نژادى تر از آن، در سرتاسر تاریخ یافت نمىدر حدّى كه باالتر از آن و مدنى

عامل اقتصادى نيز در روابط و باصطالح در بافت این جامعه عامليت نداشت. براى دریافت روشن این 

 كوچك، كافى است:  حقيقت و واقعيت یك نگاه به شعر رجزى مرد شماره دوى این جامعه

 و اللّه ان قطعتموا یمينى به خدا سوگند اینك كه دست راستم را قطع كردید 

 ابدا عن دینى من تا جان دارم از دین خودم دفاع خواهم كرد انّى احامى

 «. صادق اليقين»و عن امامٍ صادق اليقين و حمایت خواهم كرد از امام 

  3و نه از عشيره. تنها دفاع از مستب و ایدئولوژى و امام مستب. دفاع از دین نه از برادر، نه از خواهر

اى كه از دیدگاه یك جامعه شناس، كربال یك پدیده شگفت و استثنائى و منحصر به فرد است. پدیده

 شود. مانند آن هيچ وقت در تاریخ زیست بشرى یافت نمى

 «تعرب»نظرى پيامبر) ( در نفى  هجرى یعنى در هشتاد و چهارمين سال بعثت كه اقدام 53در سال 

گرائى و نژادپرستى، و در هفتادویسمين سال اقدام عملى او در حذف عنصر همخونى و تبارگرائى از و قبيله

هاى شهر محله 5هاى این گرایش از هم نگسسته بود.گذشت ولى هنوز چهارچوبهبافت نظام اجتماعى مى

اى ویژه بنى فالن و محله دیگر مخصو  بنى فالن محله بزرگ كوفه براساس عنصر نژاد شسل گرفته بود

                                                   
خواهد آمد. در شنعر دیگرى احسناسنات خود را نسبت به برادر    « انسنان تك بعدى »هاى بعدى سنخن از  در برگ 3

 دهد.دى عنصر مستب و مدنيت در جامعه كربال را نشان مىبزرگوارش نيز بيان كرده است آن چه در متن آمده نيرومن
 ها از این جهت نيز دچار فونسوسيوناليسم نشوند.تا انسان« صله رحم»البته با حفظ مؤكّد اصلى به نام  5
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اى از صحرا برداشته و در جائى كه كوفه )كوپه: دیگر بود گوئى چندین عشيره نژادگرا با هویت تام عشيره

خ اى نيز راند كه هر از گاهى درگيرى ميان قبيلهشد. كنار هم و بدون اختالط، گذاشتهناميده مى 3فارسى(

 دهد. مى

شد كه براى چه كارى آمده است د فردى از یك قبيله به منطقه دیگر دقيقا زیر نظر گرفته مىورو

تر از این زیر نظر گرفتن در حدى بود كه تحصيل گذرنامه و ویزاى امروزى به مراتب گواراتر و دلچسب

 آن است. 

مجزا و كامال مشخص  اى خود،گاه هر قبيله با فرماندهى درون قبيلهها نيز جاىدر جنگ و لشسرگاه

ها را نه شد. امّا سازمان فرماندهى آن سالها به یك شخص معين منجر مىبود اگر چه همه فرماندهى

حاكم هاى پيامبر) ( یك سازمان كامال هرمىها و سریّهدر غزوه«. هرمى»ناميد و نه « اىاستوانه»توان مى

 گرائيد. اى مىه سيستم استوانهبود. در زمان ابوبسر و عمر این سازمان به تدریج ب

تمام عيار گرائيد در جنگ جمل )به دليل ماهيت ویژه آن كه اشاره خواهد شد( از نوبه سيستم هرمى

سازمان  5هاى پ  از آن )باستثناى نهروان(و همين طور در جنگ نهروان. اما در جنگ صفين و دوره

ى كه اى گرائدو حادثه استثنائى در جریان استوانهاى كامل،حسم فرما گشت. گوئى جمل و نهروان استوانه

« هجریان روبه توسع»اند و هيچ تأثيرى در این رفت، بودهاز عصر ابوبسر شروع شده بود و به تسامل مى

 اند. نداشته

وجود داشت كه بنا بود براساس مدنيت « دادگاه»در كوفه آن روز على رغم قبيله گرائى چيزى به نام 

تردید نداشت عنوان نژاد از سازمان حقوقى اجتماعى « بنا»ه نژاد، داورى كند و كسى در این و بى اعتنا ب

گشت، مسئله در قضاوت یا تخلف در اجرا، حذف شده بود و تمسك به آن اصلى از حقوق محسوب نمى

 چيز دیگر بود. 

                                                   
 زمين فراز.«: تپه»كوپه: در اصطالح ایرانيان حاكم بر عراق به معنى  3
جمل نيز در عين این كه عنصنننر انگيزاننده اصنننلى آن منافع  جننگ نهروان یك جنگ كامال عقيدتى بود. جنگ  5

اى. عشيره بود نه تعصب« تعصب مبتنى بر عقيده»شنخصى چند نفر بود ليسن عاملى كه بدنه لشسر بصره را جمع كرده بود  

 سازمان هر دو سازمان هرمى بود.
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د ر. كوفه شهرى نو پدیترین شهر مسلمانان بود تا چه رسد به شهرهاى دیگكوفه را مثال زدم زیرا مدنى

 بایستمى -جبرهاى اجتماعى بر اساس -توانست وو فاقد ساكنان بومى بود و لذا بيش از هر شهرى مى

اش باشد. گرچه بصره نيز این ویژگى را داشت بيش از هر شهرى داراى عناصر مدنى در ساختار اجتماعى

، عرب «تعارض منافع»و « تضاد»ید براساس اصل در كنار بصره نو پد« ابلّه»ليسن حضور مردمان ایران نژاد 

وفيان و تر از ككرد. و نيز بصره از نظر توسعه در حد كوفه نبود و باالخره بصریان متعصبتر مىرا عربى

 بودند. « شخصيت پرست»و « درون گرا»در مقایسه با آنان 

 شاید از نظر قوميت گرائى برخوردار بود.« سستى بافت اجتماعى»جامعه كوفه در مقایسه با بصره از 

تر در تر ناميد كه بيشاند ليسن در اصطالح امروزى باید بصریان را ناسيوناليستهر دو به یك مثابه بوده

 اندیشه منافع خود در سرزمين خود بودند تا پرداختن به امور امپراطورى بزرگ اسالمى. 

ج از مدینه و صرف نظر كردن از آن هایم علل انتخاب كربال براى شهادت و خرودر یسى از نوشته

به طورى كه یاران امام و نيز افراد  -همه حاميان، فاميل و قبيله و كشانيدن جهاد به سرزمين مجهول

اردوى حرّ به سختى نام آن دشت را به یاد آوردند ظاهرا تنها یسى، دو نفر در آن ميان بودند كه نام آن 

ام امام)ع( پ  از مالقات با نيروى نظامى حرّ از جاده اصلى گفته ام ورا توضيح داده -دانستندجا را مى

رفت و نه به كوفه جهت حركت به سمت شمال خارج و مسيرى را در پيش گرفت كه نه به مدینه مى

 دانست هدف كجاست. بود و كسى نمى

ربال را به كنم: دورى گزینى از وطن، ایل و قبيله، جامعه كوچك كدر این جا دو اصل را اضافه مى

تر كرد كه یك مدنيت ناب، رسانيد و انتخاب سرزمين بى نام و نشان، ماهيت این جامعه مدنى را ناب

 اسالم را به نمایش بگذارد. « آرمان مدنى»یك نمونه و نماد 

گاه كربال از نژادهاى مختلف بودند: عرب سامى، فارس آریائى، ترك اهل و اهالى مجتمع خيمه

ى حامی، یعنى از كل نژاد بشر. و نيز در ميان قبایل عدنانى و قحطانى: خندقى، قریش، منچورى، افریقائ

 ثقفى، اسدى، ازدى، جملى، بجلى، سعدى، شنامى شامى و ... بودند. 

در این جامعه كوچك )به عالوه شهداى كوفه مانند حضرت مسلم)ع( هانى، قي  بن مسهر و دو 

دامدار، تاجر، بازارى خرده  تماعى حضور داشتند: كشاورز،فرزند حضرت مسلم( از هر صنف و قشر اج

پا، كارگر، استاد كجاوه و تعمير گر آن، نظامى، آموزگار، برده و آزاد، حضور داشتند گوئى هر قشرى از 
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 جامعه نماینده خود را انتخاب و به آن مجمع اعزام كرده است. 

بخت، دخترنامزد، زن، وچك، دختر دمطور از نظر سنّى و جنسى: دختر شيرخوار، دختركو همين

مرد ميان سال  3بيوه. پسر شيرخوار، نوجوان، جوان، پسرنامزد،مادر، مادربزرگ، خاله، عمه، و زن

  5وپيرمرد.

ده، پرست مسلمان شو نيز: كسى كه مسلمان زاده است، كسى كه از بدریّون بوده و معلوم است كه بت

گرا شده و نيز افسرى از افسران دشمن ابسته امویان كه اینك حسينبوده است، مسيحى تازه مسلمان شده، و

 كه سمبل توبه كاران گشته و به حسين)ع( پيوسته است. 

اى، مدافعان: سرباز شيرخوار، سرباز نوجوان، سرباز جوان، سرباز ميان سال، افسر نظامى نسبتا حرفه

 سرباز پير، نظامى بازنشسته دوباره به ميدان برگشته. 

عابد دانشمند، دانشمند عابد، مجاهد سابقه دار، قارى قرآن، صحابه پيامبر) ( تابعى معروف، فرد  :

مردّد كه به تردیدش غالب آمده است، گنه كار توبه كارى كه هم گناهش سخت بزرگ بوده و هم 

 اش ب  بزرگتر و ... توبه

شان زن شهيد نيز كه در ميانساله بدرى  50شهيدانش: از على اصغر شش ماهه تا پيرمرد )حدود( 

                                                   
با دختر امام حسين )ع( را رد كرده  مرحوم محدث نورى )و دیگرانى به پيروى از او( مسنئله نامزدى حضنرت قاسم   3

 است و تنها دليل شان این است كه امام دخترى به نام فاطمه داشت كه مسلم است همسر جناب قاسم نبوده.  

باید گفت: اوال همه دختران امام، فاطمه بوده اسنت كه هر كدام با پسنوندى مشخص گشته بود: فاطمه كبرى، فاطمه   

« غّرمص»قيه. همان طور كه نام همه پسرانش على بود. ثانيا رسم عرب بر این بود كه هر نام صغرى، فاطمه سسينه، فاطمه ر

بال حسن دهد قآن پيشنتر براى فرزند بزرگتر انتخاب شده باشد مانند حسين كه نشان مى « مسبّر»شند كه  وقتى انتخاب مى

 ز وجود رَقيه است.  در آن خانواده بوده است. سُسينه حاكى از وجود سَسينه و رُقيه حاكى ا

وقتى فرمایش محقق نورى درسنت اسنت كه ایشان تعداد دختران امام را با ادلّه قطعى محدود كنند كه در مورد اوالد   

 در حد درایت است باالتر از روایت.  « نامزدى»اى در دست نيست. و اصل شایع و رایج امام حسين)ع( چنين ادله
ر سننال دوم هجرى در ميدان بدر رزميده بود. وقتى كه در كربال آماده نبرد در ميان یاران امام شننخصننى بود كه د  5

افتاد( با نوارى به پيشانيش بستند تا مزاحم شد موى ابروهاى او را )كه به دليل كهولت سن دراز شده و روى چشمان مىمى

 كوتاه كند.خواسته موى ابروهایش را كه یادگار بدر بوده، با قيچى دید او نشود. ظاهرا او نمى
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 حضور دارد. 

باالخره سمبل هایش: سمبل رهبرى، سمبل دین، سمبل دانش، سمبل عزت، سمبل تعصب نسبت به حق، 

سمبل شرف خاندان، سمبل بى خانمان، سمبل بى خاندانى كه در شرف دینى و مروت به اوج اعال رسيده 

 آزادگى، سمبل آزادى خواهى انسانى و ... است، سمبل عطوفت و دلسوزى، سمبل بردگى به سوى 

اند، حتى هاشميان حاضر در آن گزینش ها گذشتهاى كه افراد و اعضاى آن غربال شده و از صافىجامعه

اند. معيار گزینش چگونگى تسوّن شخصيتى و نوع اندیشه بود كه مبادا فردى ناهمگون به عضویت شده

 این جامعه سمبل، در آید. 

داللّه ابن جعفر اَبر سخاوتمند عرب پرسيدند: بخشى از خانواده و فرزندانت به كربال رفتند گویند از عب

شان در لوح محفوظ تعيين شده بود نام ما سزاوارى نفر كسانى بودند كه نام 75خودت نرفتى)؟(. گفت: آن

تر آنان را پيش قرار گرفتن در آن ليست را نداشت. ابن عباس نيز در پاسخ این سؤال گفته است: اسامى

 دانستيم و براى ما روشن بود كه راهى به آن دایره نداریم. مى

من کان باذال مهجته فینا فلیرحل معنا فإنّى كند: سخنرانى مى -صحراى عرفات -در مسه امام)ع(

هر ك  در راه مستب ما از جان بگذرد با ما بياید كه من فردا )به سوى عراق(  راحل غدا ان شاء اللّه:

 ركت خواهم كرد، ان شاء اللّه . ح

این نداى دعوت به شهادت و فراخوانى به مرگ هدف دار است چه كسى به این ندا پاسخ مثبت 

شان در اوج اعالى انسانيت است. دعوت این چنينى در دهد غير از نخبه گانى كه بلنداى شخصيتمى

آیات قرآن و كالم خدا كه به جنگ و هاى رسول خدا) ( و على)ع( نيز نبود بل آن قسمت از فراخوان

نداى حسين)ع( در دشت عرفات یك آواى  هاى پيروزى ظاهرى نيز قرین است.جهاد مربوط است با وعده

 منحصر به فرد و استثنائى بود با محتواى استثنائى. 

ها را در بين شان خالى بود كه آنپ  از حركت از عرفات برخى از اعضاى این جامعه كوچك جاى

اه دانه به دانه پيدا كرد و هر كدام را در این تابلوى زیباى هستى در جاى خود بگذاشت زهير بن قين از ر

بانان اموى از دروازه كوفه برون آمده و این هاست. برخى دیگر نيز مقدر بود با صد مشسل از خالل دیده

بود كه خورشيد بر این جامعه ها خود را به جامعه حسين)ع( برسانند تنها در صبح عاشورا از بى راهه

 تابيد و آن را از هر حيث كامل یافت. یسى از علل مهلت خواهى یك شبى، نيز همين بوده است. 
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پرداختم، دليلى بر این نيافتم كه فردى یا « تعادل و تراجيح»هر چه در متون مربوط دقت كردم به 

 جدا شده و روى گردان شود. افرادى ابتدا به جامعه ویژه حسينى به پيوندد و سپ  از آن 

شنویم: مردم زیادى در اطراف امام جمع شده بودند چون دیدند خبرى از مال و افسانه است كه مى

اى كه متأسفانه سيماى روایت نيز به خود گرفته است. افسانه منال دنيوى نيست پراكنده شدند. افسانه

دى با استفاده از تاریسى شب راه خود را گرفتند و تراین كه: در شب عاشورا بعد از سخنرانى امام عده زیا

اتر من با وف «:انّى الاعلم اصحابا اوفى وال خیرا من اصحابى»اى از آن سخنرانى رفتند. در حالى كه جمله

 و نيك نهادتر از یاران خودم، یارانى را سراغ ندارم. 

اى، او همه آن اصحاب و یاران اللّه است نه كالم یك سخنور یا پيام یك سياسى حرفه حجةاین سخن 

را تأیيد كرده است و كالمش مطابق واقع و صادق با مصداق، است و امسان عدم تصادق در آن نيست، اگر 

 گشت. اللّه مخدوش مى حجةیك نفر از آن جمع جد امى شد تصادق بيان 

 كه از لحظه« آن بودهنجار در افق اعالى »جامعه كربال زیبا، سالم، بى آفت، بى نقص و مصداق كامل 

 خروج از مدینه براى سالم بودن آن سعى بليغ شده بود. 

هاى روزگار و دست و پاى تاریخ را بست تا براى اولين بار از نفوذ دادن فرد یا افراد، حسين)ع( چنگال

 معيوب به جامعه او، ناتوان گردد. 

انش، دین و ایمان و انسانيت به اتم اش عقل و خرد، علم و داىاى كه عامل پيوند درون جامعهجامعه

 معنى آن، است. 

را در سرزمينى آل اسالمىحسين)ع( یك نمونه كامل و بارز و كامال و مشخص، از یك جامعه ایده

اى جامعه انسانى به معن»به نمایش گذاشت تا تاریخ سياه بشرى براى چند روز هم شده یك « كربال»به نام 

 اش احساس كند. ن را ذائقهرا مشاهده كند و مزه آ« اتم

این همه گزینش و انتخاب و صافى پشت سر صافى گذاشتن و نامحرمان را كنار زدن، كامال با روال و 

ه داد كروندى كه پيامبر) ( و على)ع( و نيز امام حسن)ع( در پيش گرفته بودند، فرق داشت و نشان مى

« پيام»كه عين وجود آن جامعه، « ه سمبلجامع»حسين)ع( در صدد چيز دیگر است، درصدد ساختن یك 

باشد پيامى كه عوامل تاریخ و شرایط جامعه آن روز، در كنترل آن عاجز و در مسير آن به زانو در آمده 

و خُرد شوند. او مأمور بود با تاریخ كُشتى بگيرد، به دست لشسر اموى به زمين افتد امّا تاریخ را برزمين 
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 بسوبد. 

آن همه مردمِ بنى هاشم كسى را مستقيما به همراهى دعوت كند یا از مردم مدینه هرگز شنيده نشد از 

و یا مسّه، امّا در وسط راه مانند مادرى كه عالقه به همراهى طفلش دارد و مانند گوهرشناسى كه گوهرش 

 ورزد. را در پهنه كویر یافته باشد، به همراه شدن زهير بن قين احرار مى

 گذشتند: ها و شهرها مىبه دیه -ر امپراطورىدر سرتاس -هاكاروان
 حسين كشته شد.  -
 كجا؟  -
 در كربال.  -
كربال كجاست؟ تاكنون چنين نامى نشنيده بودیم. چرا در مدینه نه؟! چرا در مسه نه؟! در كوفه و  -

 دمشق نه؟! كربال كجاست؟ كى كشته شد؟ 
 در دهم محرم، عاشورا. 

 ؟! -كه آدم كشى به حق، نيز در آن حرام است  در محرم؟! ماه حرام؟! ماهى -
 اش با او نبودند؟ قوم و قبيله -
 نفر.  75اى با او بودند جمعا اى از هر قبيله و عشيرهنه، عده -

نام نو، مسان نو، زمان شگفت، یاران استثنائى، همه استثنائى، همه شگفت، همه نو پدید، همگى چاشنى 

ها، بازارها، ها و دهانسراها، زبانها و كاروانپيام حسين)ع( همه كاروان و چاشنى دار براى پيام رسانى

ها به ابزار تبليغ حسين)ع( تبدیل شدند. حسينى كه در سرتاسر ممالك اسالمى )حتى در مسجدها و محفل

نداشت اینك همه ك  و همه چيز وسيله تبليغ  -ها یك تریبونو بقول امروزى -مدینه جدش( یك منبر

 اند. الع رسانى او و مستب و جامعه كمّا كوچك و كيفا بزرگ او، شدهو اط

 هاى تك بعدى بزرگان، وارد شد: منطق عبداللّه بناى بود كه بر پيسر منطقاولين اثر این تبليغ ضربه

عمر منطق فقاهت و عبادت بدون سياست، منطق عبداللّه ابن عباس منطق آموزش عالى فارغ از سياست، 

لرحمن بن ابوبسر منطق رفاه و گریز از دردسر، منطق عبداللّه بن زبير منطق سياست ماكيا ولى. منطق عبدا

 كه همگى منطق حج و عمره در زیر پرچم رئي  الحج اموى، نيز بود. 

كه اگر امویان امسانات مادى را از حسين)ع( سلب « بزرگان اسالم»هجرى اینان بودند  50در سال 

 شاننات معنوى، علمى و تبليغى را از او سلب كرده بودند، خودشان مرجع و روشكرده بودند اینان امسا
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هاى خود جاى هایى بودند كه امامت را تسه تسه كرده و در قفسهالگو براى مسلمانان شده بود و دكان

ى بود نتر از خفقاداده بودند، خفقانى كه از این جهت ایجاد شده بود دقيقا بيشتر و براى امت نابود كننده

 شد. كه با قدرت سياسى، نظامى امویان ایجاد مى
اندیشيدند، چرا مرگ را انتخاب كرد؟ مردم در هر بلده و دیارى با شنيدن شهادت حسين)ع( با خود مى

یا مانند او به عبادت  -چرا نماند مثل عبداللّه بن عمر سالى یك بار حج كند و یك بار به عمره رود؟
ى عادى هاى فقهبداللّه بن عباس به پرورش شاگردانى چون عسرمه بپردازد و به پرسش؟ یا مانند ع-بپردازد

  ؟-؟ چرا و چرا-مردم پاسخ دهد
شود به خاطر دین باید از جان هم گذشت، دادند: پ  معلوم مىگاه خودشان پاسخ خودشان را مىآن

 هاى زندگى را فدا كرد. باید همه شيرینى
 براى همگان روشن گشت.  هاى فوقو نقص اساسى منطق

اش غير اسالمى و مصداق كامل اى كه اصول اندیشهبدین سان تأسي  حسومت اسالمى در جامعه
شده بود، نه ممسن بود و نه منتج، حسين)ع( در صدد اصالح بود و پيام و ب . حسين)ع( « تعرب بعد الهجره»

ى من فطور: آیا خالئى، كمبودى در اى ساخت و به نمایش گذاشت. اى شخص جامعه شناس هل ترجامعه
اى در آن است؟ ثُمّ ارجع البصر: از نو نگاه كن با دقت كرّتين: با دید مسرر، اى و یا زیادىبينى؟ كاستىآن مى

ه ات به سوى خودت خستگردد بررسى نقادانهباز مى چشم مكرر ينقلب الیك البصر خاسئا و هو حسیر:
 و وامانده. 

 ارتش اموى 
هاى كوچك نينوا لشسرى هست كه دستسم از سى هزار نفر خش از دشت كربال آن سوى تپهدر آن ب

شخصيت »از دیدگاه یك جامعه شناس یك اردو فاقد  3هزار نفر تشسيل شده است. 50و دست بيش از 

                                                   
گویند: ابن اند مىهزار را افسنانه و رقم سنى هزار را نيز مبالغه دانسته  50برخى از مورخان باصنطالح خردورز رقم   3

زیاد تازه به كوفه آمده بود وقتى كه مسلم)ع( كاخ او را محاصره كرد نيروئى براى دفاع نداشت، فراهم آوردن یك لشسر 
 رسد. هادت مسلم)ع( و عاشورا، آن هم از كوفه و عراق، مشسل به نظر مىسى هزار نفرى در مدت زمان ميان ش

هاى مردمى براى فراهم كردن چنين لشنننسرى چرا و چگونه خواهيم دید كه زمينه و انگيزه« ارتش اموى»در بخش 
موى در آماده بود و در حقيقت همان طور كه جامعه كوچك حسين)ع( یك نمونه منحصر به فرد در تاریخ است ارتش ا

 كربال نيز از جانب دیگر )منفى( یك نمونه منحصر به فرد تاریخ است.  
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 بر آن نهاد. « جامعه»توان نام است و نمى« اجتماعى

ر دشت اردو زده باشد. زیرا چنين اردوئى تنها این ویژگى هر ارتش است كه از جامعه خارج شده و د

 زند. داراى بعد نظامى است كه از جامعه خارج شده و اردو مى

 آموزى و ... و همين طور است یك كاروان تجارى و نيز یك اردوى )مثال( كوهنوردى یا اردوى دانش

ى فرد، م ابعاد انسانبه تقسي« تخصص گرائى»و اصل « تقسيم كار»به ویژه در عصر تخصص كه مسئله 

ین شوند. اها تك بعدى مىنيز سرایت كرده است. تقسيم كار به جراحى وجود فرد نيز رسيده است هویت

را مطرح « پایان تاریخ»جاست كه خيلى از اندیشمندان جامعه و اجتماع چيزى به نام پست مدرنيسم و یا 

ندهد، مدرنيته انسانيت انسان را خواهد بلعيد، اى رخ اى، اتفاق عظيمى یا معجزهكنند كه اگر حادثهمى

 رحم خواهد بود. افراد به ابزار محض تبدیل شده و در دست جامعه، این غول بى

نوشته بود، به « اصالت جامعه»اى كه براى اگر ماركسيسم نتوانست مردمان جهان را براساس نسخه

شود. امحاء فردیت فرد، برانداختن نزدیك مى آن برساند اینك ليبراليسم سرمایه دارى دقيقا به تحقق آن

، الغاى حقوق جامعه و محدود «اخالق همه بعدى انسان»، از بين برداشتن چيزى به نام «خانواده»بنيان 

د. اكنون شاى بود كه به عهده دیستاتورى پرولترى گذاشته مىوظيفه« حقوق اقتصادى»كردن آن فقط به 

رساند و با درصد نزدیك به صد در صد، محقق كرده اليسم به انجام مىهمه این وظایف را كاپيتال ليبر

 است. 

جاست ارزش و اهميت سفارشات نظرى و اقدامات عملى پيامبر) ( در عين تخصص گرائى به این

شود كه پرداختن به آن خود نيازمند مجلد و مجلدات ها، مشخص مىپرهيز از جراحى شخصيت انسان

كنم: پيامبراسالم) ( حدود هشتاد غزوه ه: تنها به یك نسته كوچك اشاره مىاست نه درخور یك مقال

اى تك بعدى شده كه شخصيتش و سریه به راه انداخت اما در روز وفاتش حتى یك فرد نظامى حرفه

 دچار جراحى باشد در مدینه وجود نداشت. 

 گرىى تقویت روح نظامىاز اذان برا «حى على خیرالعمل»پ  از رحلت ایشان به ویژه پ  از حذف 

گرى محض و بریده از ابعاد هایى به سمت نظامىو كاستن از ارزش نماز به نفع جهاد، به تدریج گروه
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 دیگر، روى نهادند. 

جهاد، جهاد است و نماز نماز، كاستن از یسى و افزودن بر دیگرى به مثابه كاستن از یك بعد انسان 

 و افزودن به بعد دیگر اوست. 

در مورد لشسر اموى مورد نظر است آن ویژگى نيست كه در هر ارتش و لشسر كم و بيش آن چه 

ناپذیر است بل مراد این است كه لشسر اموى از هر هویت مشخص، هست و اصل آن یك واقعيت اجتناب

 سيكهاى كالعارى بود. یعنى در مقایسه با هر ارتش و لشسر، بى هویتى آن ثابت است: در مقایسه با ارتش

هاى سلطنتى سنتى گذشته، در شان ارتش آمریساست، در مقایسه با ارتشترینامروزى كه جراحى شده

اى، یا با آن كه غير از قتل و غارت ممرّ زندگى نداشتند، حتى در مقایسه با لشسرهاى صددرصد عشيره

 هاى دیگر نبردها بودند. مقایسه با سایر لشسرهاى اموى كه در ميدان

كند. اما بى هویتى نيز یك هاى فوق مطابقت نمىبا قالب و هویت هيچسدام از مصداقلشسر كربال 

 شود روى این هویت به بررسى پرداخت: نوعى هویت است بنابراین از این دیدگاه مى

هاى اجتماعى شهر كوفه بررسى شود زیرا شناسائى ماهيت لشسر اموى وقتى ممسن است كه ویژگى

 هاى كوفه عبارت است از: است و ویژگىخيزشگاه این لشسر كوفه 

سال است امویان  50است: كوفه مركز حسومت على بود كه اینك حدود « پایتخت مفتوحه»كوفه  -3

خود را باخته، فرعى از فروعات « پایتختى»اند، شهرى كه سمت آن را فتح كرده و اميرى بر آن گماشته

 دمشق گشته است. 

 «داعيه مركزیت»ى مهم و مؤثر در انگيزش كوفيان براى جنگ هادر جنگ صفين یسى از انگيزه

شان بود، ح  مركزیت خواهى )كه دمشق باید پيرو و فرمانبردار كوفه باشد( در نظر آنان یك حق مسلّم

بود. اینك قضيه بر عس  شده كوفه روشنفسر و مدعى دانش، پيرو و تبعى دمشقِ سنتى اشرافى شده و 

 گشته است. « جامعه سمت باخته»مصداق 

اصل موقت: آتش ب  در صفين و ختم مسئله با حسميت آن چنانى، حسومت على)ع( را زمين گير  -5

آمد و اى به تصرف نيروهاى معاویه در مىو نيروى معاویه را فعال كرد هر روز بخش، شهر، یا ناحيه

وزه حاكميت خود، به اجرا شد. امير جدید نيز اقتضاهاى حاكميت جدید را در حاميرى بر آن گماشته مى

 شدند. ها تعویض مى«بزرگ خاندان»ها حتى گذاشت روساى قبيلهمى
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شد زیرا در یك جامعه این تحوالت لزوما و الزاما )على رغم حاكمان اموى( با تأنّى و تدریج عملى مى

دود ده سال از بود. ح« هاذليل شدن عزیزها و عزیز شدن ذليل»قبایلى، این گونه تغييرها درست مصداق 

خالفت معاویه براى جا انداختن این تحوالت، مصروف گشت سرانجام او در این كار بزرگ موفق گشت، 

و  «ارتجاع به عقب»یعنى تمسك و بهره بردارى از  «تعرب بعدالهجرة»بزرگترین عامل موفقيت او اصل 

 ه سلطنت بود. احياى فرهنگ جاهلى قبل از اسالم بود كه سمبل بارز آن تبدیل خالفت ب

داشت، امت از روز رحلت این روند از جانب دیگر یك بالتسليفى سنگينى را از دوش امت بر مى

پيامبرش دچار یك بال تسليفى شده بود. بيعت سقيفه با تعيين ابوبسر به خالفت، از یك جهت به پرسش 

زیرا در زمان حيات « ود؟چه كسى پ  از پيامبر بر ما حاكم خواهد ب»اى پاسخ داد سخت نگران كننده

پيامبر) ( به خوبى روشن بود كه گروهى از مهاجرین سابق و نيز اشرافى كه در فتح مسه مسلمان شده و 

 نخواهند رفت. « وصى پيامبر»اند زیر بار حسومت اكنون ساكن مدینه گشته

تى تماعى و حسومماهيت نظام ادارى اج»اما بيعت سقيفه یك بالتسليفى بزرگترى را به همراه آورد: 

آیا هميشه سرنوشت امت با یك بيعتى شبيه بيعت ابوبسر تعيين خواهد شد؟ مشروعيت بيعت « ما چيست؟

ه گشت. اما بيش از دو سال از حادثه سقيفتوجيه مى« شودبيعت اصحاب پيامبر، گزاف نمى»سقيفه با شعار 

در اوایل خالفت عمر تعداد اصحاب  نگذشته بود كه اصحاب در شهرهاى تازه فتح شده، پراكنده شدند.

نخبه كه در مدینه حضور داشتند از نخبگان اصحاب كه در شهرهائى مانند كوفه، بصره و شام بودند، 

 بيشتر نبود. 

خطر جدیدى پيش آمده بود: اگر به وقت مرگ یك خليفه بزرگان اصحاب كه در كوفه یا بصره یا 

  آمد!كردند چه غائله بزرگى پيش مىى خالفت بيعت مىمصر و یا در شام بودند و فورا با كسى برا

 گيرى از آن به دو اقدام متهورانه دست زد: كرد، براى پيشعمر سهمگينى این خطر را كامال ح  مى

یك  بيعت ابوبسر«: بیعت ابى بكر کانت فلتةً وقى اللّه شره من اعادها فاقتلوه»الف: اعالم كرد 

 شه عقالنى بود هر ك  براى بار دوم به چنين بيعتى اقدام كند او را بسشيد. حادثه خود خاسته و بدون اندی

او این شعار را طورى تنظيم كرده بود كه هم اساس چنين بيعت را محسوم و مردود كند و هم به 

ه اراد»این بارِ مشروعيت را از  «وقى اللّه شرّه»مشروعيت خالفت ابوبسر خدشه وارد نشود كه با جمله 

گيرد. اما وجود همين نسته در شعار عمر در نظر برخى از سياستمداران زیرك، بذر مى« ت خداو خواس
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یك اندیشه زیركانه در سلب مسؤليت از اقدامات خودشان، گشت. عایشه اشتباه بزرگ خود در ایجاد 

م این اى به آن خواهد شد( و سرانجاكرد )بعدا اشارهجنگ جمل، را با تمسك به جبر الهى، توجيه مى

منجر گشت و به عنوان تنها ابزار توجيه حاكميت فرزندان اميه به كار « جبر اموى»پدیده فسرى به 

  3جستند.گرفته شد. عباسيان پ  از منصور نيز از آن بهره مى

گيرى از خطر مذكور، به ترویج یك حدیث از پيامبر) ( ب: عمر به عنوان دومين ابزار پيش

و « هحسبنا كتاب اللّ»ه بود از نوشتن بل از نقل احادیث پيامبر پرهيز شود زیرا پرداخت، او كه دستور داد

اكنون رواج یك حدیث را سخت دوست  شود،رواج احادیث موجب سر در گمى در فهم كتاب اللّه مى

ت عاگر با دو شخص به عنوان خليفه بي اذا بويع لخلیفتین فاقتلوا الثّانى منهما:دارد: قال رسول اللّه) (: 

 ها را بسشيد. شد فرد دوم آن

كردند شدند و با كسى بيعت مىبدیهى است مردم مدینه پيش از شهرهاى دیگر از مرگ خليفه مطلع مى

 گشت. مى« مهدور الدّم»و « واجب القتل»شد و مى« دوم»و كاندیداى سایر شهرها موخر و مصداق 

مردم مدینه و  5سليف امت را روشن نسرد،اما گذشت زمان نشان داد كه اقدامات پيشگيرانه عمر ت

اى از بصریان را به ارتش گروهى از بزرگان مصر و كوفه با على)ع( بيعت كردند اما آن چه پيوستن عده

بود. گر چه عده زیادى از آنان « ایمما كه با على بيعت نسرده»كرد جمله جمل در نظر خودشان توجيه مى

بيعت كرده بودند و نسث بيعت كردند. و همچنين همه مردم شام با با نماینده على )عثمان بن حنيف( 

                                                   
بود، نه مال عباسنيان و براى عباسيان، كه  « الرضنى من آل محمد » نهضنت خراسنان یك نهضنت شنيعى و بر محور     3

ار ظاهرا شيعى از دنيا توضنيح آن نياز به شنرح وسيع دارد. آنان به نام آل محمد به خالفت رسيدند عبداهلل و منصور با شع  
رفتند نوبت كه به مهدى رسنيد رسنما ميان خود و علویان اعالم جدائى كرد، دسنت از ادعاى سنلسله وصایت، برداشت و     
امت را به دو بخش تقسيم كرد: سنّى و شيعه. و خود از سنيان شد. پيش از آن اصطالح سنّى وجود نداشت. تا پایان خالفت 

 ونش دو شيعه: شيعه على و شيعه عثمان.  امویان یك امت بود در در
عباسنيان پ  از منصنور با گسستن از عنصر ادعائى وصایت، ناچار به احياى جبر اموى پرداختند ليسن در قالبى دیگر.   
وقتى كه قدرت به مأمون رسننيد براى دلجوئى از خراسننانيان كه تسيه گاه اسنناسننى او بودند در كنار جبر مذكور از نو به 

 وع تشيع اجدادش پرداخت ليسن شهيد كردن امام رضا)ع( و مرگ خود مأمون به این گرایش خاتمه داد. تشيع از ن
كرد كه ممسن اسنت روزى شهرى به نام دمشق یا هر شهر دیگرى باصطالح پایتخت و  هرگز به ذهن او خطور نمى 5

 طبيعى است. مركز ادارى ممالك اسالمى شود. امرى كه تحقق آن و پيش بينى چنين احتمالى،
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 دادند. همين جمله خود را دلدارى مى

به  «تعيين شاه بعدى با عنوان ولى عهد»معاویه تسليف را روشن كرد. نظام شاهنشاهى رومى را با اصل 

 یك اصل تردیدناپذیر در امت اسالم تحسيم بخشيد. 

ها و ذليل شدن عزیزها با عطف نظر به دست معاویه و عزیز شدن ذليلسقوط كوفه پایتخت على)ع( 

نمود كه البد مانند ناپذیر مىعمومى بر سيستم حسومت شاهنشاهى كه حسومت امویان را دائمى و تزلزل

ها و ناخود را در خود آگاه« اصل موقت اجتماعى»ها عمر خواهد كرد، یك هاى رومى و ایرانى قرنسلسله

 به وجود آورده بود. ها آگاه

اى یك سرى اصول حاكم است كه درنگ كنيم: بر هر جامعه« اصل موقت»بهتر است كمى در مورد 

شان هميشگى است تا كنند. این اصول جارى و جریاننحوه اندیشه اجتماعى افراد آن جامعه را تعيين مى

يعى پيش آید كه گر چه نتوان وقتى كه در آن جامعه انقالب مثبت یا منفى رخ دهد و یا تحوالت وس

 شان قابل توجه باشد. ها را انقالب ناميد امّا عمق و وسعتمجموعه آن

یابد كه از نظر جامعه شناسى باید پيدایش مى« اصل»از خيزش امواج تحول تا فروكش كردن آن، چند 

م و مستمر بودن آن ناميد. اصل موقت فریبنده است نماد ظاهرى آن حسایت از دوا« اصل موقت»ها را آن

رسند افرادى نيز مقام باخته و دارد. افرادى به حق و یا به ناحق بر پایه اصل موقت به مقام و سمتى مى

شوند. برخى دیگر به گمان این كه اصلى دائمى است پ  از مرگ آن اصل، نيز به دنبال سمت باخته مى

رسند. اى نمىكنند كه به هيچ نتيجهریزى مى تمسك به آن بوده و براى خودشان برپایه همان اصل برنامه

اى ناميد كه پ  از گذشت فرصت، اینان را )خواه در تحوالت مثبت و خواه منفى( باید خرگوشان خوابيده

 كنند و به نوائى نخواهند رسيد. طلبى مىفرصت

ن اصل مرده سوخت و هم ایهجرى در پيامدهاى اصل موقت مى 53و آغاز سال  50كوفه در پایان سال 

 سال گذشته است.  7پنداشت اصلى كه از مرگ آن دستسم را هنوز زنده مى

شان بودند، بزرگ خاندان سرافسنده است، بازبان بى زبانى به رؤساى سمت باخته مورد طرد قبيله

گاه استيضاح قرار دارد: همه چيزت را در راه على باختى، شم سياسى شما ضعيف بود طور مدام در جاى

كردى اكنون خانواده است را از دست دادى، اگر تو هم به موقع پرچم طرفدارى از بنى اميه را بلند مىری

 داد، ... ما ریاستش را از دست نمى
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اش محفوظ بود امّا این احترام فاقد ماجراى هانى بن عروه نشان داد: گرچه احترام او ظاهرا در قبيله

 ماهيت كاربردى بوده است. 

قبيله( با ابن زیاد، رهبرى او را پذیرفتند و هنگامى كه  5ش عمروبن حجاج )مرد شماره به محض ساز

طلبيد افراد قبيله جز اش را به كمك مىكشيدند و او قبيلهمأموران اموى هانى را در بازار روى زمين مى

كربال رفتند و  اى از آنان زیر پرچم عمروبن حجاج بهآميز چيزى به او ندادند، در عوض عدهنگاه سسوت

گاه حسين)ع( به عهده گرفتند. چرا؟ براى اینسه هم اینان بودند كه مأموریت بستن آب را بر خيمه

پنداشتند پيروى كنند تا هم قبيله و هم رئي  قبيله )عمر كه آن را دائمى مى« اصل موقت»خواستند از مى

هاى خود را بر دارد و این اضر نبود مهرهو حجاج( به نوائى برسند، اما دیر شده بود دیگر نظام اموى ح

ها را در جاى آنان جاى گزین كند. این عنصر پيروى از اصل موقت بزرگترین عامل براى تازه رسيده

 تر بودند. هاى دیگر، ب  كم اثر و طفيلىكشانيدن كوفيان به كربال بود و انگيزه

دستسم سى هزار نفرى به كربال  تمسك به جبر : سومين اصل اجتماعى كه عامل حركت ارتش -1

بود كه در آن عصر بر اندیشه اجتماعى سلطه داشت. پ  از جنگ « تمسك به جبر»بود اصل همه گير 

اى هستى كه فرزندانت را به جان هم انداختى جمل به امّ المؤمنين عایشه گفتند: چه مادر نسوهيده

قضا و قدر خدا را در نظر  «ء اللّه و قدرهاين تضعون قضا»گفت: همدیگر را كشتند؟! او در جواب مى

گيرید؟ پيشتر گفته شد چاشنى این تفسر در كالم عمر بود كه براى پيشگيرى از تعدد بيعت و تعدد نمى

بيعت  در این سخن از اساس «بیعت ابى بكر کانت فلتةً و قى اللّه شره من اعادها فاقتلوه»گفت خليفه مى

 «هوقى اللّه شر»اى به مشروعيت آن وارد نشود جمله له براى این كه خدشهشود و بالفاصسقيفه انتقاد مى

 آید و در حقيقت اراده جبرى خدا مورد تمسك قرار گرفت. براى حفظ مشروعيت مى

معاویه این استدالل ام المؤمنين را غنيمت دانست و به ترویج آن پرداخت ليسن این اندیشه در زمان 

اى نداشت. ه بود و معاویه براى تمّرد خود غير از خون خواهى عثمان بهانهجنگ صفين چندان جاى نيفتاد

حسومت را خدا »اما پ  از شهادت على)ع( و انتقال امام حسن)ع( از كوفه به مدینه، عنصرى با عنوان 

در كنار خون خواهى عثمان قرار گرفت بل نقش اصلى را در توجيه، به « قضا و قدر خدا به ما داده است
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وقتى كه اسراى  3رفت.كرد و به تدریج از بين مىگرفت و عنصر خون خواهى نقش فرعى را ایفا مى عهده

اَمَا »كربال را به دربار ابن زیاد بردند، او نام امام سجاد)ع( را پرسيد، گفتند: على بن حسين است. گفت: 

لى اكبر  نسشت؟ گفتند: آن عمگر على بن الحسين را خداوند در كربال «:قتل اللّه على بن الحسین بكربال

 بود این پسر دیگر است. 

در اشعارى كه یسى از قاتالن متشخص لشسر اموى به نام بحير بن اوس در همان جنگ كربال سروده 

 نمونه بارزى بر این اندیشه جبرى همه گير و عام شمول، خواهد بود. 

، گفته شد در تحوالت «صل موقتا»الگوى خرد ورزى: هنگام بحث از عامل اجتماعى اول، یعنى  -4

ها به دست معاویه، در همه جا عزیزها ذليل و ذليل «پایتخت على )ع(»زمان معاویه به ویژه با سقوط كوفه 

عزیز شدند. عزیزان ذليل شده مورد سرزنش خانواده و فرزندان خود گشته و در جامعه نيز سر افسنده 

اند. اند ریاست و قدرت خود را فداى حبّ على كردهیت بودهبودند كه: فاقد شمّ سياسى و داراى ضعف مدیر

داهى آن نيست كه ریاست و اقتصادش را از دست داد، داهى آن است كه ریاست و اقتصاد را از »شعار 

 ، باور عمومى شده بود. «دست دیگرى گرفت
عنوان « داهى»خيد. چرمى« دهاء»ادبيات اجتماعى آن روز به ویژه در ابعاد سياسى اجتماعى، به محور 

، «ندكهدف وسيله را توجيه مى»و همراه عنصرى از « تمسك به جبر»اى بود كه در كنار اصل روشنفسرانه
هاى عمروعا  او را مصداق گشت. پيروزى جبهه اموى در سایه حيلهمحسوب مى« خرد ورزى»معيار 
ادهى »گفتند: زیركى توصيف نمایند مىخواستند كسى را در حد باالئى از كرده بود. اگر مى« داهى»اتمّ 

  5تر از عمرو است. عمروعا  الگوى خردورزى شده بود.زیرك «:من العمرو

پيش از آن دوران، داهى كسى بود كه زیركى و هوشمندى او در بستر اسالم باشد، اندیشه و نقشه 

اول زندگى محسوب  شد، اینك كردار اهریمينى اصلناميده مى« شيطنت»زیركانه در جهت غير دینى 

 گشت. مى

                                                   
خون خواهى »شننند. و در عوض، این یاران امام بودند كه امویان را به اى از آن نمىبه طورى كه در كربال اسنننتفاده 3

 شود.كردند كه البته با اشعار خود یزید نيز تأیيد مىمتهم مى« كشته شدگان بدر
خردورزى در مشننروطيت تا حدودى ریشننه كنند. این نوع ها توصننيه مىامروز نيز كسننانى به این گونه خردورزى 5

 دوانيد و به اعدام شيخ فضل اهلل منجر شد.
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است و در هر شرایط ویژه  -دستسم لغزان -فارسى، سيال و« زیرك»درست مانند لفظ « داهى»لفظ 

 شيطنت»تداعى كننده « زیر»گيرد. گر چه این لفظ اجتماعى، ارزش و كاربرد مخصوصى را به خود مى

 است. « زیر زیركى

فقدان »و مساوى با « ساده لوحى»را « دهاء دینى»د و شهجرى این شيطنت، دها ناميده مى 53در سال 

 دانستند. مى« شمّ سياسى

ها را به درگيرى طوالنى جبهه على)ع( و معاویه و خبر نزدیك شدن امام حسين)ع( به عراق ذهن

جریان امام حسن)ع( و معاویه، معطوف كرد، افرادى كه در آن دو دوره به اصطالح از قافله عقب مانده 

 ى محروم شده بودند، در این فرصت به فسر جبران مافات افتادند. «دهاء عمروعا »و از بودند 

اى نيز به جنبش افتادند كه ریاست از دست رفته پدر را با مهر و امضاى اموى، براى خودشان باز عدّه

 پ  بگيرند. 

روحيه اجتماعى در هاى تبليغى مدرن امروزى جهان استسبار، نيز درست در صدد ایجاد همين )دستگاه

كند و از طرف را به نسل دوم انقالب القاء مى« ایدئولوژى»جامعه اسالمى ما است كه از طرفى شعار نفى 

زیرك آن نيست كه به جبهه رفت و كشته شد، زیرك آن است كه ماند و سرمایه »دیگر ایدئولوژى 

 دهد(. را در ذهن ما جاى مى« اندوخت

 كرد. بایست قيام مىه فاقد پشتوانه عصبيّت مردمى بود نمىگوید: حسين كابن خلدون مى

كند كه در محاسبات امام)ع( اشسال بوده است و امام توجه نسرده كه تأسي  مجدد او گمان مى

 حسومت محمدى) ( فاقد شرایط اجتماعى الزم است و در نتيجه دست به اقدامى زد كه شسست خورد. 

كه توسط على و امام  3تأسي  حسومت یسى از دو وظيفه استتواند بفهمد كه: ابن خلدون نمى

هجرى  15حسن)عليهما( براى آن اقدام شد و به علل اجتماعى اى كه از روز وفات پيامبر) ( تا سال 

                                                   
شنگفت اسنت این مرد متفسر به راسنتى در درك این مسنئله روشنن، عاجز بوده اسنت. او عوامل تاریخ را توضننيح        3
 با تاریخ جنگيده است فهمد كه ممسن است رادمردى به جنگ تاریخ رود و با آن در آویزد كه امام كامالدهد امّا نمىمى
دانسنت كه نبرد با تاریخ شسست مادى را یقينا در پى دارد ولى خود تاریخ را مقهور خواهد كرد. گویا در قاموس ابن  و مى

ى ایتاليائى همگن اندیش، «پاراتو»و از جان گذشننتگى معنى ندارد. در این راسننتا باید او را با  « ایثار»خلدون چيزى به نام 
 خود را از او گرفته است. « خرد گرائى»ید بر عس : پاراتو اصل ویژه ناميد. و شا
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فراهم آمده بود، به نتيجه مطلوب نرسيد. اكنون حسين)ع( براى وظيفه دوم اقدام كرده است كه: آرى با 

« دهاء»و « شيطنت»از نو معنى شود. باید « سربلندى»و « سرافسندگى»رد . باید شود كارى كشهادت هم مى

از ذهن جامعه زدوده شود، معيارها و الگوهاى « جبر اموى»مجددا در جایگاه خود قرار بگيرند، الزم است 

 اجتماعى اصيل، از نو احياء شوند. 

دست دادن ریاست در راه حب على)ع( باید حسين)ع( همه چيز را فداى دین كند تا معلوم شود كه از 

 نه عدم دهاء است و نه سرافسندگى و نه ساده لوحى. 

منجر شد و جامعه « امام كشى»ى جامعه آن روز به «شيطنت عمروعا »جبر گرائى و الگو دانستن 

بهاى سنگين این انحراف فسرى را پرداخت. این انحراف فسرى طورى سرعت گرفته بود كه خشك و تر 

 سوزانيد، ناگاه جامعه به خود آمد كه چه كرده است!؟ و سرود: را مى

 اَتَرجوا اُمة قتلت حسینا 

 شفاعة جدّه يوم الحساب 

ها شده و حتى شود. شعر مذكور ورد زبانناميده مى« حماقت»شد، اكنون آن چه پيشتر دهاء ناميده مى

خوانند. این بار سبقت جویان دهاء مىفرزندان قاتالن كربال در درون خانه و پيش روى پدرشان آن را 

« فتهكربال ر»اند. این بار سرافسنده كسى است كه به كربال رفته است. عنوان عمروعا  ى سرافسنده

 چيزى كه جبر اموى نه تنها از« قاتل كربال»یا « قاتل الحسين»منفورترین عنوان بود تا چه رسد به عنوان 

شده بود و هرگز زنده نشد. اگر « شقاوت»و « حماقت»صداق توجيه آن عاجز بود بل خود این جبر م

كنيم، جبرى است شيعه جبر اشعرى را مشاهده مى« امر بين االمرین»بعدها در مقابل تفویض معتزله و 

همراه با كيفر و مجازات نه مانند جبر اموى كه انسان را از مجازات معاف بدارد. و با صرف نظر از 

 «شود، امروز همه مسلمانان در عمل بر اساس امربين االمریندر مقام نظر ابراز مىها كه صرفا برخى نظریه

 كنند. زندگى مى

 شود: اصول اجتماعى دگرگون و جامعه امت زیرورو، مى

حادثه استثنائى كربال اصول اندیشه اجتماعى را دگرگون كرد و امت از این جهت زیرورو شد و این 

ر این فرمانده روشنفس« توبه حرّ»اولين بار جوانه این بذر در خود كربال با تحول آثار خود را گسترانيد. 

كه درست براساس اصول چهارگانه مذكور به كربال آمده بود، خودنمائى كرد كه این حادثه )ب  بزرگ 
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و داراى كاربرد عظيم اجتماعى( خود نيازمند بررسى مشروح از نظر كاربرد اجتماعى در آن روز، و نيز 

 باشد. اریخ، مىدر ت

رد پى گيرى ك« پشيمانى»اى را كه واقعه كربال پدید آورد ابتدا در واژه اساسا باید تحوالت اجتماعى

 كه سرانجام به پشيمانى امت، منجر گشت و مقدمات این پشيمانى را باید در سه مرحله جستجو كرد: 

 توبه حرّ و پسرش: كه در باال به آن اشاره رفت.  -3

شدگانى كه در همان كربال پشيمان شدند ليسن به یارى امام نيز نرفتند: اینان دو گروه  پشيمان -5

 بودند: 

اى با مشاهده جامعه كوچك و زیباى امام كه از اعضاى دانشمند، عابد، قارى قرآن، جوانان الف: عده

فتند كه از اقدام پاك و ... تشسيل شده بود و نيز با مشاهده اقدام شگفت و جوانمردانه حرّ تصميم گر

عملى در جنگ، خوددارى كنند. در عين حضورشان در لشسر اموى، بدون اعتراض، تا پایان جنگ به 

 نوعى به سر بردند. 

شان به خون حسينيان آلوده گشته بود. اى دیگر وقتى پشيمان شدند كه دیر شده بود زیرا دستب: عده

 اى از این قبيل توجه فرمائيد: به نمونه

از اولين كسانى كه از یاران امام به ميدان نبرد آمده و مبارز طلبيد، بریر بن خضير، از مردان  ظاهرا

شناس، بود. او پ  از جنگ تن به تن در وسط ميدان كه چند نفر معروف، عابد، عالم، فرهيخته و اسالم

رانجام شخصى به نام هاى متعدد برداشت، سهاى لشسر اموى حمله برد، زخمرا به زمين انداخت، به گروه

بحير بن اوس او را شهيد كرد و با افتخار اشعار زیر را سرود، پيش از اشعار او توضيح این نسته را الزم 

 دانم: مى

داورى محافل زنانه »در عصر جاهلى عرب آن چه براى جنگجویان، فرمانده هان و رئيسان، مهم بود، 

هائى بودند كه ز. آنان سخت نگران گزارشات و تحليلبود. درست مانند مطبوعات امرو« در مورد آنان

هاى شد. بر این اساس گاهى رجزهاى نظامى، شعارهاى سياسى و پيامها در موردشان تحليل مىدر محافل زن

گفتند: در دوران كه هرگز یك زن مشخص مورد نظرشان نبود. مى« زن»شان را رسما خطاب به اجتماعى

 شد. اشعار بحير نيز چنين شروع شده است: ها دیده مىاین نوع خطاب اسالمى نيز نمونه هائى از

شوى از من و تو ناگوار بپرس )اى زن( اگر بپرسى گزارش داده مى سلى تُخبرى عنّى و انت ذمیمة
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 هستى. 

 ها كشيده شده بود. در آن چاشتگاه حسينى، در حالى كه نيزه غداة حسین و الرّماح شوارع

 آیا به كارى اقدام نسردم كه در نظرم سخت ناپسند و ناروا بود..؟  رهت و لم يحلالم آت اقصى ما ک

 در چاشتگاه جنگ و درگيرى، آن چه كه انجام دادم.  غداة الوغى و الرّوع، ما انا صانع

 معى مزنّى لم تخنه كعوبه شمشير مزنى من با من بود و خيانتم نسرد، 

 اش. هاى تيز و برندهق با لبهقاطع شمشير برا و البیض مشحوذ الغرارين

 بر كشيدم آن را براى كشتن گروهى كه نبود:  فجردته فى عصبة لیس دينهم

 شان با دین من همگون و من به ایمان خودم قانع هستم. دین کدينى و انّى بعد ذلك لقانع

خود »ز گروهى كه ب  مقاوم بودند در قبال طعن و ضرب و ا و قد صبروا الطّعن و الضرب حُسّرا

 كردند. استفاده نمى« جنگى

 داد. شان سودى مىكردند اگر دل آورىو سخت دل آورى مى و قد جالدوا لو انّ ذالك نافع

 رسى. گاه كه به او مىپيام بده آن فابلغ عبیداللّه اذ ما لقیته به عبیداللّه

 و. خليفه )یزید( ام و فرمان بردار ا بانّى مطیع للخلیفة سامع که من مطیع

 بریر را سپ  با همت تمام جوالن دادم  قتلت بريرا ثم جلت لهمّة بكشتم

 طلبيد. در چاشتگاه جنگ وقتى كه او مبارز مى غداة الوغى لمّا دعى من يقارع

 توضيح: 

هاى تو دل نگران زیرا كه همگان از گزارشات و تحليل -با این كه نقش اجتماعى ناگوار دارى  -3

 هستند. 

 یعنى آن طورى كه خواسته من بود به هدف بر خورد و برید.  -خيانت نسردشمشيرم  -5

 مزن: محلى كه شمشيرها و شمشير سازان آن جا، معروف بودند .  -1

اشاره به نابرابرى دو جبهه و « به كارى كه سخت ناپسند و ناروا بود اقدام كردم»مرادش از  -4

هاى محافل موجب نسوهش ست كه مبادا در تحليلناعادالنه بودن آن از نظر حقوق جنگ آن زمان ا

 رزمانش باشد. مقصودش این نيست كه كشتن حسين)ع( ناپسند و ناروا است.  بحير و هم
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 كند كه در دین حسين)ع( نيست و در دین یزید است. اعالم مى -2

مد او آاشعار بحير به سرعت در اردوى اموى پيچيده ضباطين آن را ضبط كردند، پسر عمویش پيش 

سرائى!؟ در قيامت چه پاسخى كشى و مفتخرانه شعر مىبه او گفت: و اى بر تو شخصى مانند بریر را مى

 دارى!؟ 

كرده است ها بوده كه از جنگ خوددارى مىبدیهى است كه همين پسر عمو خود از همان پشيمان

 تر است. قتل حسين حساس كسى كه نسبت به قتل بریر این نظر را داشته باشد معلوم است كه نسبت به

 بحير از سخنان پسر عمو به خود آمد، سخت پشيمان شد و این بار سرود دیگر سرداد: 

 شدم. كرد من در این جنگ حاضر نمىاگر پروردگارم اراده مى فلو شاء ربّى ما شهدت قتالهم

 عاویه( جائر. ها را در اختيار پسر )مداد نعمتو قرار نمى و ال جعل النعماء عند ابن جائر

 د. كنيتوضيح: عنصر جبر را در این بيت در اندیشه مردم آن روز، با كاربرد شدید جبرى، مشاهده مى

 باشد. این كار من سخت ننگين و موجب بدگوئى درباره من مى لقد کان ذا عارا علىّ و سبةً

 زنش خواهند شد. كارى كه فرزندانم در ميان مردم به آن سر يعیّر بها االبناء عند المعاشر

 كاش تسه حيض بودم در رحم مادر.  فیالیت انّى کنت فى الرّحم حیضةً اى

 و یا در روز حسين)ع( در توى قبرها بودم.  و يوم حسین کنت ضمن المقابر

 توضيح: 

خواهد كردار خود را با تمسك به جبر توجيه كند اما پشيمانى بالفاصله او را به سرزنش ابتدا مى -3

 دارد. مىخود وا 

اى در از همين جمله آغاز یك تحول هشتاد درجه -فرزندانم براى كردار من سرزنش خواهند شد -5

 جاى خود را عوض خواهند كرد. « سربلندى»و « سرافسندگى»گردد كه هاى اجتماعى پدیدار مىارزش

سد، روحيه سبقت شود خبر هنر نمائى هایش به ابن زیاد بردر سروده اول آن جا كه خواستار مى -1

كند، در سروده دوم هنر به خوبى خودنمائى مى -كه پيشتر توضيح داده شد -«اصل موقت»جوئى بر اساس 

 شود. شود و برنده شدن در مسابقه به مصداق بازندگى بدل مىبه ننگ تبدیل مى

رمان آن خواستند به قهگشت، اما اگر مىهر جنگى با نامى موسوم مى -یوم حسين: روز حسين  -4
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 گفتند: روز فالن ك . جنگ یا آن حادثه اشاره كند مى

عمر بن سعد فرمانده كل لشسر اموى در كربال با این كه با ابن زیاد هم سن و  3پشيمانى همه گير: -2

)ليسن نظر به این كه پدرش از بزرگان اصحاب و فاتح بزرگ ایران بود و پدر ابن زیاد مجهول  سال بود

روى حاكم كوفه، بل نشسته در روى صندلى اندان بود( نه در حالت ایستاده در روبهالنسب و فاقد خ

داد. ابن زیاد در پى بهانه بود وانمود كرد كه از رفتار عمر رنجيده است گفت: گزارش ماجراى كربال را مى

ست اپسر سعد فرمان حسومت رى را بده تا تنفيذ كنم. فرمان را گرفت و گفت: حاكم رى فردى الیق 

گيریم. همه حاضرین از جمله خود عمر بن سعد فهميدند كه دیگر براى تو جاى دیگر را در نظر مى

 حسومتى در كار نخواهد بود. 

هاى مختلف قرار داده با این تازه از راه هاى وفادارش را كه در سمتخواست مهرهدستگاه اموى نمى

را چنان كه باید درك « اصل موقت»مرگ  ها عوض كند ليسن هنوز فرماندهان لشسر كربالرسيده

هاى خالى و با حالت دست از پا دراز، كرد تا ساعتى كه همگى در شام از كاخ سبز اموى با دستنمى

 خارج شدند. 

ه شان خطاب بوقتى كه اسرا و سرهاى شهدا را به كاخ سبز بردند فرماندهان به صف ایستادند نماینده

 یزید گفت: 

 و فضتا تا ركابم پر از طال و نقره كن  امالء ركابى زهبا

، كردندزیرا كه من شخصيت بزرگوارى را كه همگان حریم او را رعایت مى انّى قتلت سیدا محجبا

 ام. كشته

 ام واالترین فرد مردم را از جهت پدر و مادر. كشته قتلت خیر الناس امّا و ابا

 توضيح: 

موشى كند و بر او نيز سلطنت خود را تحميل كند خواست بر عمرو بن عا  چهر وقت معاویه مى

                                                   
تعبير كرد. حتى كسانى كه نه به « پشيمانى جامعه»شنود از آن  این پشنيمانى به حدى همه گير و عمومى بود كه مى  3

پشنننيمان، هم  كربال رفتنه بودند و نه از امام دعوت كرده بودند و نه به حضنننرت مسنننلم)ع( خيانت كرده بودند. همگى 

 كردند و هم همدیگر را.خودشان را سرزنش مى
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گاه ام، جاىگفت: هشدار اى معاویه بهترین و واالترین شخص )على( را گذاشته و به تو پيوستهعمرو مى

ام پ  خودت را بشناس و پاى از گليم خود بيرون نسن كه من عمرو بن عاصم نردبانى را كه برایت ساخته

خواهى بود كه بنى هاشم بردگى تو را به تو  «طلیق يوم الفتح»هند و  گيرم آن وقت تو فقط پسرمى

 بخشيدند. 

گفت: امّا ناچارم خون خليفه را از او آورد و مىمعاویه نيز هرازگاهى فضایل على)ع( را به زبان مى

 بخواهم و این وظيفه شرعى من است. 

ها و كردند پ  از گذشت سالمان مىایمان داشتند گ« اصل موقت»فرماندهان لشسر كربال آن قدر به 

توانند با ادبيات شبيه به ادبيات عمروعا  با خليفه سخن بگویند، در كنار پ  از مرگ معاویه هنوز مى

 را در بياورند. « دهاء عمروعا »اصل مذكور اداى اصل 

ین هتردانستيد حسين)ع( بزرگوار و با شخصيت واال است و پدر و مادرش بیزید گفت: شما كه مى

مردم اند، چرا او را كشتيد؟ بروید ما را با شما كارى نيست. و براى این كه ریشه اميد این بشارت آورندگان 

د؟ شها از آن ابن زیاد است چرا باید حسين كشته مىخواستار مقام و سمت را، بزند گفت: اساسا همه جرم

 ن زیاد رضایت كامل داشت. در حالى كه هم از كشته شدن امام سخت مسرور بود و هم از اب

توابين: اشخاصى كه نهضت شگفت توابين را به راه انداختند تعدادى از همان رؤسا بودند كه در  -5

شان سرافسنده بودند، اینان از تحوالت اجتماعى پيروزى امویان، سمت باخته و در نظر خاندان و خانواده

 و او را به كوفه دعوت كرده بودند. جمله كسانى بودند كه به امام حسين)ع( نامه نوشته 

 اساسا دعوت كنندگان در سرانجام كار سه گروه شدند: 

اى كم مانند حبيب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه به كربال رفته و در جامعه حسينى جاى الف: عده

 گرفتند. 

 اى نسبتا زیاد به كربال رفته و بخش عمده لشسر اموى را تشسيل دادند. ب: عده

اى به هيچ كدام از دو جبهه كربال نپيوستند و در كوفه به كار خود مشغول شدند: توابين بخشى هج: عد

 شان تشسيل دهند. هزار نفرى براى جبران اشتباه گذشته 33از این گروه بودند كه توانستند یك لشسر 
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 3دانستند،ده، مىخودشان را رئيسان بى مرئوس، بزرگان از بزرگى بازمان 53سران توابين در محرم سال 

 بر اینان روشن -شناسى ویژه استكه خود نيازمند جامعه -پراكنده شدن سپاه حضرت مسلم)ع( در كوفه

گردد ته مانده اميدشان نيز به یأس مبدل شد و از رفتن به كربال كرد كه آب رفته به جوى باز نمى

سخن مان نفوذ ندارد، كسى به حرف كردند: ما كه خوددارى كردند، به عنوان توجيه بر خود تلقين مى

 شان شده بود. ورد زبان «من ال رأى له ال تكلیف له»دهد. و جمله مان گوش نمى

كردند وقتى تسليف متوجه آنان است كه با عنوان رئي  قبيله شان گمان مىاین اشخا  در ناخودآگاه

شود مانند حبيب بن مظاهر و ىكرد مشان خطور نمىحركت كنند. مطابق عادت ریاستى، اساسا به ذهن

سبیل  فقاتل فى»اند: مسلم بن عوسجه، نيز به كربال رفت. گوئى هرگز، دستور خدا به رسولش را نخوانده

اى كه تنها خودت مسلف هستى. آیه -و در وهله اول -در راه خدا جهاد كن «:اللّه ال تكلّف الّا نفسك

توانند به جنگ كردند تنها در سمت فرماندهى مىمىیسى از اصول مدیریت اسالمى است. آنان گمان 

شان پى بردند كه شهادت امثال بروند. وقتى به خود آمدند و به این حسم نادرست ضمير ناخود آگاه

 خودشان را در كربال، شنيدند. 

سپرى شده و پيروان آن سرافسنده شدند. این « اصل موقت»از جانب دیگر ماجراى كربال نشان داد كه 

 كاست، در نتيجه اندیشيدند: افسندگى از سرافسندگى سران توابين در حد معتنابهى مىسر

 اى را با خود همراه كنيم. مان در حدى است كه عدهنفوذ كالم -3

 ایم. ایم باز سرافسندهاگر واقعه كربال از جهتى روسفيد مان كرده از جهت دعوت كه كرده -5

 ود این روسفيدى نسبى باید كامل ش -1

توان اند گرچه از دسترس ما خارج است اما مىآن چه حبيب و مسلم بن عوسجه به دست آورده -4

 به شبيه آن در پيش خدا و حسين)ع( و مردم، رسيد. 

بدین سان تنها و فقط با آرمان شهادت قيام كردند و یك پدیده صدردصد استثنائى را در تاریخ ایجاد 

مختار ثقفى، قيام زید، قيام عبداللّه بن معاویه بن جعفر، و ....، و قيام نهضت كردند. قيامى كه سر منشأ قيام 

 خراسان گردید. 

                                                   
 مانند سليمان بن صرد و مسيب بن نجمه و ... 3
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بر گردیم به ماهيت لشسر اموى در كربال: لشسرى كه از داوطلبان مضطرب، كه نه در چهار چوبه 

ازمان ارتش اى و نه در قالب فرماندهى مشروع جاهلى و نه در چهارچوبه ارتش سلطنتى و نه با سعشيره

، اصل موقت مرده و سپرى شده، تشسيل یافته و «اصل موقت»كالسيك امروزى بوده است، بل براساس 

 ترین ارتش تاریخ است. بى هویت

ه لشسر دور»توانست ماهيت یافت مىاگر چنين لشسرى قبل از سپرى شدن اصل موقت تشسيل مى

 اه باطل و حق . را داشته باشد با صرف نظر از پایگاه و خيزشگ« تحول

 كند: اش لشسر اموى را به شرح زیر معرفى و تبيين مىحبيب بن مظاهر با دید دانشمندانه

 حبيب و پدرم مظاهر است.  انا حبیب و ابى مظهّر منم

 سوار ميدان نبرد و جنگ شعله ور  فارس هیجاء و حرب تسعر يكّه

دهد كه ما یاران حسين)ع( به تاریخ تذكر مىكند و در این ابيات مطابق رسم زمان، خود را معرفى مى

 ایم. افراد عاجز و تن پرور یا ترسو نبوده

 شما از جهت امسانات جنگى مهيا و آماده و از جهت كميت افراد اكثر هستيد.  انتم اعدّ عدّة و اکثر

 و اصبر و ما مصداق وفادارى و مقاومت هستيم.  و نحن اوفى منكم

 نيز )براى كشتن و كشته شدن( باالترین حجت را داریم.  و و نحن اعال حجة و اظهر

اعذر و در پيروى از حق و تقوا برترى با ماست و براى جنگ و خون ریزى عذر  حقا و اتقى منكم و

 و استدالل قطعى داریم. 

 خورم اگر به تعداد شما بودیم سوگند مى اقسم لو کنّا لكم اعدادا

 كردید. عداد بخشى از شما بودیم، پشت به ما كرده فرار مىیا به ت اوشطرکم و لّیتم االکتادا

 اى بدترین گروه از جهت ماهيت و انگيزه  يا شرّ قوم حسبا و آدا

 كند. و اى بدتر از هر گروهى كه براى خودش امثالى پيدا مى و شرّهم قد علموا اندادا

 توضيح: 

هه باطل نيز داشته باشد، هستيد. نه شما فاقد هرگونه انگيزه معنوى كه ممسن است حتى یك جب -3

ى ما بيش ازین بود كه جنگيد و لذا اگر عدهبراى وطن، نه براى دفاع از خانواده نه براى انتقام و نه ... مى
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 شدید. هست پشت به ميدان كرده و متوارى مى

 شرّ : مخفف اَشرّ: بدترین.  -5

 رین گروه در تاریخ . هاى نسل بشر: بدتشرّ قوم: بدترین گروه در همه گروه

 بدترین گروه از جهت اندیشه، انگيزه، خواسته و هدف.  -1

تواند یك نمونه همگن در ماهيت، براى خود پيدا كند شما شبيه و مانندى زیرا هر گروه متشسل مى

 اید. كنيد، در بى ماهيت بودن، نمونهبراى خود پيدا نمى

 وضيح هویت آن لشسر ارجوزه زیر را گفته است: عمربن جناده یسى دیگر از شهداى كربال در ت

 اضق الخناق من بن هند و ارمه 

 من عامه بفوارس االنصار 

 اى مرد جنگى نف  را بر پسر هند تنگ كن 

 گاهش سرنگون كن به یاد جنگ آوران انصار و از جاى

 و مهاجرين مخضّبین رماحهم 

 تحت العجاجةمن دم الكفار 

 ان را رنگين كردند شهاىو مهاجران كه نيزه

 در انبوه غبار )ميدان بدر( از خون كافران 

 خضبت على عهد النبى محمد)ص( 

 فالیوم تخصب من دم الفجار 

 ها رنگين شدند در عصر پيامبر نيزه

 شوند از خون مجرمان پست و اینك رنگين مى

 و الیوم تخضب من دماء اراذل 

 رفضوا القرآن لنصرة االشرار 

 شود از خون فرومایگانى كه ن مىو امروز رنگي

 اند به خاطر یارى اشرار قرآن را دور انداخته
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 طلبوا بثأرهم ببدر اذ أتوا 

 بالمرهفات و بالقنا الخطّار 

 كنند خون خواهى كشتگان بدر را مى

 ها: هاى درنده )براى هدم اسالم( آمده بودند. مؤلّفهكشتگانى كه با شمشير تيز و نيزه

چرخد. در داند چشم اندازش به سرزمين بدر و از آن جابه دمشق مىا الیق خطاب نمىآن لشسرر -3

 كند. این ميان باسياق غيابى سخن، به مجرم پست و فرومایه بودن لشسر اموى اشاره مى

كفر یك «. كفار»، سران بدر را «فجّار، اراذل»نامد و لشسریان را مى« اشرار»دمشق نشينان را  -5

تر از كفر، و فجّار اراذل نيز یك ماهيت است گرچه منفى« شرور»ر چه منفى باشد و ماهيت است گ

  3نهایت بى هویتى است. ممسن است كسى كافر باشد اما شرور، فاجر و رذل نباشد.

كند و اهل لشسر را حاكميت اموى را حاكميت عصر جاهلى و براساس همان بدر، معرفى مى -1

 سربازان هند. 

 با مشاهده سر امام از سر مستى پيروزى، سرود:  وقتى كه یزید

 لیت اشیاخى ببدر شهدوا 

 جزع الخزرج من وقع االسل 

 فاهلّوا واستهلّوا فرحاً 

 ثم قالوا يا يزيد ال تشل 

 لست من خندف ان لم انتقم 

 من بنى احمد ما کان فعل 

 كه مسئله ربطى به جبر الهىفرماندهان لشسر پى به عمق اندیشه تحليل گرانه عمرو بن جناده بردند 

تمسك به جبر و »گشایند و خودشان به هاى دوران شرك را باز مىندارد بل اراده امویان است كه عقده

جبر »شوند چرا ماجراى بدر را به حساب دهند. اگر به راستى به جبر متمسك مىبهائى نمى« اراده خدا

هستند اما حسومت خودشان را مولود اراده و خواست گيرى آن گذارند و در صدد انتقامنمى« اراده خدا

                                                   
 همان طور كه امام حسين)ع( به آنان فرمود: اگر دین ندارید دستسم در دنياى تان جوانمردى را فراموش نسنيد. 3
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 ؟! -دانند؟خدا مى

كسانى كه با همه مجرميت شان به جبر دلخوش بودند و در عين حال نسبت به صحت آن نگرانى 

داشتند سخت احساس فریب خوردگى كردند. یعنى تمسك به جبر حتى به عنوان تلقين نف  و ابزار خود 

 ز دست داد بل كار برد استمساك ظاهرى براى پوشش بى دینى را نيز فاقد گشت. فریبى نيز كار بردش را ا

 یك بيت از اشعار حضرت على اكبر)ع( : 

 كنند. ها خود را براى جنگ عریان و آشسار مىحقيقت الحرب قد بانت لها الحقايق

 شود. مىها( مشخص قد ظهرت من بعدها المصادق و بعد از جنگ صحت و سقم )ادعاها و انگيزه

گردد، ملت ها، به طور اتم روشن مىها در جنگحقيقت شخصيت افراد و ماهيت شخصيت ملت

شجاع، ملت ترسو، جامعه غيور، جامعه بى همت، مردم تودار، مردم بى محتوا، گروه با پيام، گروه مزدور، 

 سى الهام گرفته ازآدم بزدل، آدم دلير، توده رشيد، توده گول خورده. حركت سياسى مستقل، حركت سيا

خدمت الهام گرفتگان از خارج، همه در جنگ مشخص  اجانب. سرباز در خدمت ملتش، سرباز در

 شود. مى

ليسن صدق ادعاها و تصادق شعارهاى طرفين باحقيقت، پ  از جنگ براى جنگندگان سياسى و 

ود كه امُانيسم و ششود و در زمان ما: در جنگ و پ  از جنگ روشن مىجنگندگان نظامى، روشن مى

ليبراليسم تشنه خون ریزى است یا مستب و طرفداران ایدئولوژى. اینك پ  از گذشت یك دهه جهان 

 كند كه صدام را به تسلحيات كشتار جمعى مسلح كرده بوده است. امُانيست اعتراف مى

 شخصيت جامعه كوفه: 

با امام حسين)ع( دیدار كرد. امام  رفت در یسى از منازل بين راهىفرزدق )شاعر معروف( به مسه مى

ها با شماست وشمشيرها بر شما، امام از او پرسيد: مردم كوفه را نسبت به من چگونه دیدى؟ گفت: دل

  3نيزبا سسوتش سخن او را تأیيد كرد.

                                                   
گفتيم: فالنى تنها یك سرى یسى از نویسنندگان مى یادم اسنت، جوان كه بودیم در محفل دوسنتان در مقام نقد آثار    3

دهد، گاهى نيز روى گذارد عنوان یك كتاب به آن مىمطالب دارد به شننسل مخروط در آورده گاهى روى یك قاعده مى

  ام.كند. خودم موضوع فرزدق را در ضمن سه متن از نوشته هایم تسرار كردهقاعده دیگر با نام دیگر كتاب دیگر، مى
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دانيم فرزدق از علوم انسانى تا چه حد برخوردار بوده ليسن مسلم است كه شمّ اجتماعى قوى ما نمى

در قبال شخصيت فردى افراد، « شخصيت جامعه»باشد وى دقيقاً به ه و اشعارش گواه این نبوغ او مىاى داشت

گوید: شخصيت فردى افراد به حقانيت شما باور دارند امّا اگر یك حركت اجتماعى قائل بوده است او مى

دى يچ كسى حتى افرابه راه بيفتد برعليه شما خواهد بود زیرا شخصيت اجتماعى مردم بر عليه شماست. ه

 توانست انسار كند. مانند شمر نيز برترى امام بر یزید را نمى

هر حسومتى یا قيامى كه مورد حمایت شخصيت اجتماعى مردم باشد، موفق است و تا وقتى كه این 

اى نخواهد دید و اگر در كنار آن حمایت شخصيت فردى جامعه را نيز داشته باشد پشتوانه را دارد لطمه

 باشد. تواند جهان را فتح كند اما اجتماع این دو پشتوانه و تحقق چنين وضعيتى ب  نادر و ب  غير پایا مىمى

حسومت ده ساله پيامبر) ( از حمایت شخصيت اجتماعى كامال برخوردار بود امّا شخصيت فردى 

تر اذیت كننده تر وداد. مشسل مدینه براى او از مشسل مسه سختافراد گاهى سخت مقاومت نشان مى

ها، بود ليسن در مدینه جدا كردن مردم مسلمان از یهود، بود. در مسه در صدد جدا كردن مردم از بت

به  برد. نهرا به پيش احبار یهود مى« داورى در یك اختالف مالى»تر بود. یسى از بزرگان صحابه مشسل

از همان بزرگان باغ كوچسى در  دهد. یسى دیگرقضاوت پيامبر) ( به قضاوت حبر یهودى ارزش مى

نده هاى آنان براى آیخرد تا بدین بهانه روابطش با یهود قطع نشود و از پيشگوئىهاى یهودیان مىوسط باغ

هاى مدنى به ویژه سوره را در سوره« تغيير قبله»اگر ماجراى  3امت پيامبر) ( برنامه ریزى كند و كرد.

و پيامبر با چه فشارى رو به رو هستند. افرادى در ذهن مردم مسلمان  بينيد كه قرآنگيرى كنيد مىبقره پى

خواهد یهود را كه اوالد انبياء هستند و ها را رها كنيم كردیم اینك مىكردند: از ما خواست بتالقاء مى

 پرستند، رها كنيم)!(. بت نمى

 كان مسه همدست شدند وسنگينى این فشار وقتى از دوش پيامبر) ( رفع شد كه یهود مدینه با مشر

جنگ خندق را پيش آوردند القائات مذكور كارآئى خود را از دست داد و یهودیان مدینه ریشه كن شدند. 

یعنى شخصيت اجتماعى اصحاب هم بر القاء كنندگان و هم بر روح فردى خودشان كه یهود را یك مردم 

 دانستند، پيروز گشت. )به نوعى( مقدس مى

                                                   
 وع كنيد: درّالمنثور ذیل سوره حجرات.رج 3
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« نق زن»ران از حمایت روح اجتماعى برخودار است امّا روح فردى از آن ناراضى و انقالب اسالمى ای

ئى هاها رود خانهاى، انتقادى دارد كه در روز قدس همين نق زنترین فرد گلهاست لذا هر فردى حتى انقالبى

ب را پشتيبانى اندازند. تا روزى كه این حمایت شخصيت جامعه، انقالها به راه مىرا براى حضور در مصلّى

 كند انقالب پيش خواهد رفت. مى

كرد. اینك امام حسومت على)ع( تا جائى و تاحدى موفق بود كه روح اجتماعى از آن حمایت مى

رود كه روح اجتماعى بر عليه اوست گرچه روح فردى افراد او را تایيد اى مىحسين)ع( به سوى جامعه

 شسند و در امر حسومت، كاربردى ندارد. قابل روح اجتماعى مىكند ليسن حمایت روح فردى فوراً در ممى

اى چگونگى اقتضاهاى روح فردى و روح اجتماعى درمقابل هم اساس مسله، نسبى است در هر جامعه

اى، حضور دارند. اما در مورد مردم كوفه باید گفت: فاصله ماهيت روح اجتماعى با ماهيت با نسبت ویژه

بود كه شاید از این جهت یك نمونه تاریخى باشد و هست. همان طور كه تقارن  روح فردى آن قدر زیاد

و آميزش چهار اصل اجتماعى مذكور )پایتخت ساقط شده، دچار اصل موقت، دچار جبر اندیشى، گرفتار 

الگوى و ارونه خرد و رزى( نيز، در حدى كه در كوفه آن روز تحقق یافته بود، در تاریخ نمونه است. 

سرى از این جامعه نشأت یافته و به كربال رفته است كه به قول حبيب بن مظاهر در ماهيت اینك لش

هائى از این اى هم بروز خواهد داد. شاخصهاى لزوماً و الزاماً آثار نمونهاش، نمونه است. چنين پدیدهمنفى

 در لشسر كربال مالحظه فرمائيد: « حقوق جنگ»آثار را تنها در بُعد مراعات 

ها از نقاط مختلف به مركزیت كوفه، از جامعه نشأت «هزاره»نيرو پشت سر نيرو در قالب  -3

نفرى كه نه در قالب  375شود براى جنگيدن با یك جامعه كوچك گيرد و به سوى كربال راهى مىمى

 نفر است.  70لشسر رسمى هستند و نه در قالب گروه چریسى، و مردان مدافع شان كمتر از 

عه در حدى است كه اندیشه عرفى و طبيعى خود را نيز از دست داده است. به نظر آنان بيمارى جام

صرفاً حضور در كربال بل محض حركت به سوى كربال حتى اگر پ  از پایان جنگ به آن جا برسند، 

 از كاخ سبز دمشق بود. « اصل موقت»امتياز و موجب گرفتن نمره قبولى بر اساس 

هاى جاهلى محور اشعار و فرهنگ كه از دوره« مروت و مردانگى»ه نام پاى بندى عرب به چيزى ب

 شان بود. هيچ وقت بدین صورت پاى مال نشده بود. 

 هاى تاریخ گاهى رخ داده است ليسن در مواردى كه: قطع آب: این موضوع در جنگ -5
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داشتند كه احتمال  الف: دو جبهه مخالف از نظر نيروى نظامى یا مساوى بودند و یا در حدى توانائى

 پيروزى براى هر دو طرف، بوده. 

 جنگيدند. شدند و نه مىب: قلعه نشينانى كه نه تسليم مى

 كردند. گزیدند و از جنگ رسمى پرهيز مىهاى فرارى كه در جاهائى مأوا مىج: چریك

جهز، جامعه كوچك امام حسين)ع( از سنخ هيچسدام از موارد مذكور، نبود. یك آرتش بزرگ و م

 شد. بایست به قطع آب متوسل مىمطابق حقوق جنگ آن روز )و امروز و در همه تاریخ( نمى

در « قطع آب»در تاریخ عرب جاهلى و اسالم، اولين بار با طرح عمرو عا  و دستور معاویه پدیده 

ورزى خرد »ى گشت و از عوامل پدیده «دهاء عمروعا »صفين اتفاق افتاد ویسى از منشأهاى مشروعيت 

گشت. وقتى كه ارتش على)ع( ساحل آب را از دست شاميان « الگو»ى گردید كه «داهيانه عمروعا 

آرتش اموى را از آب محروم كنند كه على)ع( سخت « مقابله بمثل»خواستند براساس اى مىگرفت. عده

كند. اما وارونه مىهاى این چنينى اصول اندیشه اجتماعى را فاسد بل دانست كه اقداممخالفت كرد. او مى

آن چه كه در كربال رخ داد چيز دیگر بود: قطع آب براى كسانى كه مردان مدافع شان معدود و اكثریت 

اصغرش را شان زن و كودك بودند. سلب حق آب وعدم رعایت آن وقتى به اوج خود رسيد كه امام على

 داد كه شهيدش كردند. ن مىروى دست گرفته وبراى نشان دادن عمق فاجعه بى آبى، به آنان نشا

سلب حق نبرد تن به تن: مطابق رسم دیرین عرب، و براساس حقوق جنگ در ميان عرب، یاران  -1

توانستند همگى در وسط ميدان مبارز طلبيده و به جنگ تن به تن بپردازند. زیرا تعدادشان معدود، امام مى

 بود. 

د( حمله دسته جمعى كند كه آن شخص بدون توانست به فرد )یا افراد معدویك لشسر وقتى مى

مبارزطلبى یا پ  از كشتن مبارز یا مبارزان، به انبوه لشسر حمله كند و درگيرى با آن جمع را خودش 

 انتخاب كند. 

هاى ظهر ادامه یافت. اما مسلّم است در صبح عاشورا ابتدا این حق به یاران امام داده شد وتا نزدیسى

اند. رجزهائى كه از شهداى كربال مانده است ، آنان در بحبوحه نبرد عمومى بودهكه به هنگام نماز ظهر

 اند. نفر بوده 14اند كمتر از دهد آنان كه در نبرد تن به تن شهيد شدهنشان مى

تعلل در مهلت براى نماز، به ویژه تير اندازى به نمازگزارن در حال نماز كه دست كم به شهادت  -4
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 است. دو نفر انجاميده 

كردند كه دردست همگنان خود كشته شوند. در جنگ آوران عرب سعى مى«: حق كفو»سلب  -2

جنگ بدر عتبه، شيبه ووليد سه نفرى به مبارزه تن به تن آمدند،سه ك  از مردم بومى مدینه به ميدان 

حق »را  ین حقنخواستند به دست افراد غير قریش كشته شوند. ا شان رفتند، آنان در خواست كفو كردند و

 ناميدند. مى« انتخاب قاتل خود
ه ام كاستوقتى خواهر عمرو بن عبد ودّ به جنازه برادرش گذشت نگاهى كرد و گفت: اكنون از غصه

 شد زیرا قاتل تو كریم بوده و انگشتر گران بهاى تو را در نياورده است. 
ن( كفوى در لشسر اموى نداشتند، اما یاران امام در كربال )گر چه از نظر معنوى و علم ودانش و ایما

 از نظر ظاهرى نيز چنين حقى به آنان داده نشد. 
سنگ و تير: یك لشسر انبوه حق نداشت براى پيروزى به افراد معدود از سنگ اندازى و تير  -5

نى ااندازى از فاصله دور، استفاده كند، مطابق حقوق جنگ آن زمان، تنها در وقتى استفاده از تير )در ميد
 مانند ميدان كربال( جایز بود كه دو فرد مبارز تيروكمان را به عنوان سالح تن به تن انتخاب كنند. 

ترین ومنفورترین سلب این حق در مورد شخص امام كه در عصر عاشورا تنها مانده بود، به نسوهيده

كرده بود. گروه انبوه حد خود رسيد. اصول چهارگانه اجتماعى تا بدین حد كار خود را در جامعه عراق 

 باریدند. پشت گروه انبوه دیگر، باران سنگ و تير بریك مبارز تنها مى

حق وصيت ووداع: حق مهلت براى وصيت امروز نيز یسى از حقوق فردى است كه قرار است  -7

كشته شود. كسى مانند ابن زیاد این حق را از حضرت مسلم)ع( سلب نسرد. اما در وقتى كه امام با 

  3اش را روى دستش، آماج تير قرار دادند.كرد فرزند شير خوارهاش وصيت و وداع مىنوادهخا

ها، ها: در آخرین دقایق عمر امام كه تنها و پياده بود فرمان حمله گروهى به خيمهتعرض به خيمه -7

                                                   
شننویم. آیا على اصننغر در جلو دانم گاهى به چه علت دچار دوآليسننم اندیشننى نادرسننت )یا این اسننت یا آن( مىنمى 3
 ها به شهادت رسيد یا در وسط ميدان و روى دست امام؟.؟ آیا نامش عبداهلل بود یا على اصغر؟.؟. خيمه

ها وهم در جلو خيمه« على عبداهلل»شود كه ممسن است حادثه دو تا باشد، هم ل داده نمىشود بل احتماهيچ توجه نمى
 در وسط ميدان. هر دو شهيد شده باشند و هر دو شير خواره.  « على اصغر»

هاى كنند كه نقلبرخى از نویسنندگان ما طورى در تعيين تعداد همسران و فرزندان امام، به یسى دو نقل، یقين پيدا مى 
 گذارند. شان، كنار مىتعدد دیگر را با همه قراین و شواهد مربوطهم
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تسم دین ندارید دساگر  «:ان لم يكن لكم دين فكونوا احراراً فى دنیاکم»صادر شد حسين)ع( فریاد بر آورد 

 براى زندگى دنيوى جوانمردى را فراموش نسنيد. 
را از على)ع( « جنگ داخلى»گوید: ما فقه و حقوق اسارت: یسى از دانشمندان بزرگ اهل سنت مى -5
هاى جمل، صفين و نهروان نبود همه احسام و حقوق جنگ داخلى براى ما ایم كه اگر جنگآموخته
احسامى كه او در جنگ جمل، صفين ونهروان، به اجرا گذاشت: قطع آب ممنوع،  ماند. از جملهمجهول مى

 كشتن مجروحان ممنوع، اسير گرفتن مردان جنگى ممنوع و... 
لشسر فاقد ماهيت، برخاسته از ماهيت و ارونه جامعه بين النهرین آن روز، قادر به مراعات هيچ حقى 

بل به اسارت  -دادندزیرا آن مردان تن به اسارت نمى -ناز حقوق اصلى جنگ نبود، كه نه به اسارت مردا
 زنان واطفال، اقدام كردند. 

بنگرد  هر كسى، هر منتقدى، از هر ملت با هر بينشى به روند كردارى جامعه كوچك حسين
كند. اگر حضرت مسلم)ع( مطابق برنامه ابن اعور كوچسترین نقص و عيبى در یسى از اعضاى آن پيدا نمى

در « ترور»گشت. زمانى كه پدیده كشت، خللى در این زیبائى حادث مىهانى، ابن زیاد را مى در خانه
ترجمه كردند. كه « ارهاب»عرصه جهان سياست پدید گشت مطبوعات، رادیو و تلوزیون عرب، ترور را 

یك ترجمه كامالً غلط و نادرست است. اینك سران فرهنگ آدم خوار ليبراليسم غربى باتمسك به 
واعدّوالهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخیل ترهبون به كنند كه قرآن در آیه )مين ترجمه ادعا مىه

در قبال دشمنان، نيرو و امسانات واسب آماده داشته باشيد تا آنان از شما بترسند وبه  عدوا اهلل وعدوّکم:
در مقام پيشگرى از جنگ است. تا جنگ اقدام نسنند(. رسماً به ترور دستور داده است. در حالى كه آیه 

 چه رسد به ترور. 
در چنين اوضاع وشرایط، تصميم ب  ارجمند حضرت مسلم و خود دارى از كشتن ابن زیاد ارزش و 

شد شاید پيروزى ظاهرى دهد. اگر ابن زیاد در خانه هانى كشته مىاهميت ب  واالى خود را نشان مى
 گشت. حسين)ع( در كربال به نمایش گذاشت. مخدوش مى گشت ليسن جامعه نمونه كهمىنصيب امام

در این امتحان بزرگ، حارث ابن اعور )كه از یاران معروف امير المؤمنين)ع( بود( نيز مانند خيلى از 
بزرگان، مردود شد و نتوانست در جامعه كربال عضو شود گرچه مرد بزرگى بود و هست، ليسن كربالئيان 

 باشد. نان قابل مقایسه نمىكسانى هستند كه كسى با آ

مرتضى رضوى 
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 بنام خدا

 

 معجزه، كرامت، كهانت
 

 تعریف ها: 

، «اذن خا »اي را بر خالف قوانين طبيعت، و بر اساس معجزه كار و عملی است كه حادثه معجزه:

، و ... 5«فالقي عصاه فاذا هي ثعبان مبین» و 3«يا نار کوني برداً و سالماً علي ابراهیم»د، مانند: ایجاد كن

 است. « خارق طبيعت»معجزه 

 ویژگی: 

 معجزه پشتيبان نبوت، و دليل حقانيت پيامبر است.

 شود.معجزه منحصراً از فرد معصوم صادر می

حت ادعاي یك پيامبر است دليل وجود قدرت خداوند است. یعنی عالوه بر اینسه دليل ص« آیه»معجزه 

 باشد.نيز می

 شرح این موارد خواهد آمد. 

                                                   
 .55قرآن، سوره انبياء، آیه  3
 .15قرآن، سوره شعراء، آیه  5
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اي را بر خالف عادت، ایجاد كند. مانند: كسی از خدا كرامت: كرامت، كار و عملی است كه حادثه

 بخواهد در عرض یك ساعت، یك ميليارد تومان پول به او برساند، دعایش مستجاب شود و از مجاري

ي او غير ممسن است. یا براي شفاي طبيعی و مردمی، آن پول به او برسد. كه عادتاً چنين چيزي در باره

 یك بيمار دعا كند و بيماري صعب العالج او به طور خارق العاده از بين برود، نه به طور خارق طبيعت. 

 ویژگی: 

 شود، هم از مومن.كرامت هم از معصوم صادر می -3

خارق عادت بودن، درجات مختلف دارد، بسته به ميزان ایمان و قرب مومن به خدا كرامت در  -5

 است.

است و هيچ كرامتی خارج از معنی دعا نيست. كرامت خواسته مومن « استجابت دعا»كرامت همان  -1

 شود. است كه از جانب خدا مستجاب می

ستور خدا است. یعنی ممسن امّا معجزه گاهی خواسته و دعاي شخص معصوم است و گاهی صرفاً د

 است معصوم آن را از خدا نخواسته باشد. 

اد ایج« اذن عام»اي را بر خالف قوانين طبيعت، و بر اساس كهانت: كهانت كار و عملی است كه حادثه

 كند. 

تواند مانند كرامت خارق عادت تواند مانند معجزه خارق قوانين طبيعت باشد و هم میكهانت هم می

نند: اِخبار از غيب توسط غير معصوم، اِخبار از آنچه در درون قلب دیگران است، ایجاد كينه ميان باشد. ما

دو دوست، طی االرض، باز داشتن قطار انگلي  توسط آن كاهن هندي )در حالی كه قطار هيچ عيب و 

 خواهد آمد. ایرادي نداشت(، تسخير اجنّه و مرغان وحشی و خدمت كشيدن از آن ها و ... شرح این نيز 

 از نظر قرآن معجزه چیز خوش آیندی نیست: 

كنند، از نظر قرآن، پيامبران و امامان، معجزه یك چيز شيرین و خوش بر خالف آنچه مردم تصور می

، چرا از خداوند توقع وقار ندارید، كارهایی را 3«ما لكم ما ترجون هلل وقاراً»فرماید: آیند نيست. قرآن می

 خواهيد همان كار را انجام دهد. ناميد اما از خدا مینجام دهيد آن را غير موقّرانه میكه اگر خودتان ا

                                                   
 . 31نوح،  3
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 خوانيد زیرا عقل یعنی شناخت قوانين طبيعتاگر كسی به قوانين طبيعت بی اعتنا باشد او را دیوانه می

 هد. خواهيد كار غير عاقالنه و بر خالف عقل انجام دو رفتار مطابق آنها. ليسن از خدا می

 اند معجزه نياورده اند. انبياء تا مجبور نشده

كند ده ها آیه داریم كه قرآن از معجزه خواهی كفار قریش انتقاد، گله و به اصطالح اظهار رنجش می

 افال يعقلون، افال يتفكرون.گوید: كند و در قبال معجزه خواهی میو معجزه خواهی را به شدت نسوهش می

 هاي زیر توجه فرمایيد: هبه عنوان نمونه به آی

 3و قالوا لو ال انزل علیه ملك...ن 3

اي از آسمان بياید و نبوت او را خواستند كه ملك و فرشتههاي جاهلی از رسول اكرم ) ( میعرب

 كند. تأیيد كند. قرآن این خواسته آنان را تقبيح می

 5و ضائقٌ به صدُرك اَن يقولوا لوال اُنزل علیه کنزٌ...ن 5

 1و قالوا لوال اُنزل علیه آياتٌ مِن ربِّه... ن1

آنان دوست داشتند رسول خدا ) ( پشت سر هم معجزه در پی معجزه بياورد. اما قرآن این توقعات 

 داند. كند و این گونه خواسته ها را مصداق اذیت رسول و دليل جهالت آنان میرا نسوهش می

اَو تَكونَ لَكَ جَنّةٌ مِن نخیلٍ وَ عِنبٍ فَتُفجِّرَ  -ن االرضِ يَنبُوِعاًوَ قالوا لن نؤمنَ لك حتّي تُفجِرَلنا مِ -4

 4اَو تُسَقِطَ السّماءَ... -االَنهارَ تَفجیرا

شود كه قرآن، خدا و بزرگی می« رنجنامه»اگر همه آیات این باب نوشته شود و تشریح شود یك 

یك « معجزه دوستی»دارند. فرهنگ می هاي جاهالنه عرب جاهلی، ابرازرسول از این گونه خواسته

بيماري جاهالنه است و نشان از عقب ماندگی جامعه است. خود طبيعت، تمام خلقت، قوانين و قدَرهاي 

هاي هاي جهان یعنی بر خالف فرمولجهان، همگی آیه، دليل، علم و دانش است. معجزه بر خالف فرمول

                                                   
 . 7انعام،  3
 . 35هود،  5
 2عنسبوت،  1
 .55، 53، 50اسراء،  4
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 زه انسان از حيوان است و اولين نعمت براي بشر است. عقل و تعقل است. در حالی كه عقل و تعقل مميّ

 های میان معجزه و كهانت: فرق

فرق ميان معجزه و كرامت نيازمند بحث نيست. زیرا اگر فرق ميان معجزه و كهانت روشن شود آن 

 هاي ميان معجزه و كهانت: شود. اینك فرقنيز روشن می

 نیست.« بأذن اهلل»است. كهانت « بأذن اهلل»ـ معجزه 6

 داریم: « اذن اهلل»در این مسئله دو نوع 

دهد مگر با اذن خداوند، خواه حوادث مثبت باشد اي در جهان هستی رخ نمیالف: اذن عام: هيچ حادثه

و خواه حوادث منفی. خواه كارهاي با اراده انسان باشد و خواه غير آن. خواه یك فعل حرام باشد و خواه 

 یك فعل حالل و جایز. 

یك عمل ارادي منفی و حرام است اما خدا جهان را طوري آفریده كه كسی بتواند با اراده خود، « قتل»

تواند در حين قتل از كشته شدن مقتول جلوگيري كند و برخی اوقات ك  دیگر را بسشد و نيز خدا می

 كند. كند و برخی اوقات دیگر نمیمی

فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ »فرماید: ت كه میاین اذن عام در باره كار كاهن و ساحر نيز هس

 3«.الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِالَّ بِإِذْنِ اللَّهِ

ب: اذن خا : اذن خا  یعنی عالوه بر این كه آن كار حالل، جایز و روا باشد به طور معين نيز براي 

كنم باذن اهلل. و از گل به گوید: من مرده را زنده میآن مورد، از خدا اذن گرفته شود. عيسی)ع( میانجام 

 شود باذن اهلل. دمم مرغ زنده میكنم و بر آن میشسل مرغ درست می

 كه در كالم عيسی)ع( است سه پيام دارد: « باذن اهلل»این 

 ر حقيقت كار خداست نه كار خودش. كند كه عيسی خدا نيست، كار او داوالً: اعالم می

 ثانياً: حالل است و حرام نيست. 

 است، مخلّ بر نظم جهان نيست. « هماهنگی كل نظام هستی»ثالثاً: بر اساس رعایت 

دانيم هر حركتی، هر كاري، هر رخدادي، در كل نظام هستی تأثير دارد. با قلم خودكار كه در می

                                                   
 . 305بقره،  3
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 ن ضربه و صداي آن در كل جهان و سازمان واحد جهانی، تأثير دارد. دستتان هست به روي ميز بسوبيد، ای

دهد. او مانند شخصی است كه كاهن بدون مالحظه این تأثير جهانی، عمل خالف طبيعت را انجام می

داند به كجا و به چه كسی برخورد خواهد كرد، و این كارش كند و نمیاي را در تاریسی شليك میگلوله

 كند. ستی، چه اختاللی را ایجاد میدر آهنگ واحد ه

تواند جواز و عدم جواز كارش را بفهمد و بر همين به معنی عام را دارد. او نمی« اذن اهلل»كار او فقط 

تواند شرعی و غير شرعی بودن كارش را بداند. و اگر فرضاً حسم شرعی آن را بداند، بدتر و مبنا نمی

شود. زیرا خدا او را به خود تر میتر آن قدر در كارش قويینشود. كاهن هر چه بی دتر مینسوهيده

 وانهاده است. 

 ـ معجزه خیلی نادر رخ داده است:2

ش قوانين طبيعت، سليقه خدا، گزین زیرا گفته شد كه كار خالف قوانين طبيعت، مطلوب قرآن نيست.

ه تنها در مواقعی رخ و انتخاب خداست و خالف آن خالف سليقه خدا و خالف حسمت است. لذا معجز

 داده كه زمينه حسمتی آن فراهم شده است.

 شود، چون محدود به هيچ حساب و كتابی نيست. تواند بسيار و فراوان صادر اما كهانت می

 ـ عصمت:9

معجزه كار معصوم است و كسی كه معصوم نيست اگر كاري بر خالف قوانين طبيعت بسند، فاقد آن 

 گردد. ر نتيجه قهراً كارش مصداق كهانت میخواهد بود و د« اذن خا »

است و هر كار خالف قوانين طبيعت، بدون اذن خا  « اذن خا »در بيان دیگر: معجزه مشروط به 

تواند آن اذن خا  را ، كهانت است، و چون هيچ ك  غير از معصوم توان تماس با خدا را ندارد و نمی

 ن است. به دست بياورد، پ  معجزه در انحصار معصوما

تواند كاري بر خالف قوانين طبيعت تواند معجزه كند. یعنی نمینسته مهم: فرد مومن )غير معصوم( نمی

تواند كاري بر خالف قوانين طبيعت به عنوان انجام دهد. زیرا از دریافت اذن خا  عاجز است. و نيز نمی

بل پایه اوليه كهانت بی دینی است كه  كهانت انجام دهد. زیرا او متدین است و دین دارد، از شرایط حتمی

 شرحش خواهد آمد. 
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تواند كرامت كند، یعنی دعا كند و دعایش مستجاب شود گرچه خواسته او خالف مؤمن فقط می

 عادت باشد. ليسن به دليل تدّین و دین داریش از كهانت عاجز است. عجز از كهانت شرف مومن است. 

مام صادق)ع( رسيد، پ  از مذاكره و مصاحبه، اسالم را آن كاهن )مرتاض( هندي كه به حضور ا

 3پذیرفت، در نتيجه توان كهانت را از دست داد و دیگر چيزي درباره كهانت براي او ممسن نبود.

بنابراین كسی كه خبر از غيب بدهد یا معصوم است و یا كاهن، و نوع سوم ندارد. ممسن است كسی 

مومن  5شود.گفته می «فراسة المومن»داشته باشد كه در احادیث به آن متدین و مومن باشد و الهاماتی نيز 

، تيز بين، هوشمند و با فراست «كيّ »و غير منعطف نيست، مومن  «مقمح»فرد بی احساس، خشك و 

است. ليسن فراست غير از اِخبار از غيب است. اِخبار از غيب یا معجزه است یا كهانت و نوع سوم ندارد. 

تمی معجزه است و بی دینی الزمه حتمی كهانت است. گرچه كاهن كهانت خود را در عصمت الزمه ح

 آموزشگاه یك دین یاد بگيرد. 

 ـ معجزه پشتیبان نبوت است:4

 ماند. اگر فرد غير معصوم بتواند معجزه بياورد، دیگر معنائی براي این پشتيبانی نمی

 ن تحدّي:2

ه و كرامت، تحدّي است. اگر كسی تحدّي كند كارش ها گفتند و نوشتند كه فرق ميان معجزبرخی

 معجزه است و اگر تحدّي نسند كارش كرامت است. 

كنند. و خالف طبيعت را با خالف اوالً: اینان در مقام تعریف، ميان معجزه و كرامت را خلط می

 كنند. عادت، مخلوط می

 كنند. است توجه نمیثانياً: براین كه معجزه پشتيبان نبوت است و در انحصار معصوم 

آورند، تا روشن شود كه تحدّي فرق ميان معجزه و ثالثاً: اینان هرگز سخن از كهانت به ميان نمی

كهانت است )نه فرق ميان معجزه و كرامت(. هم پيامبر بر عمل خالف طبيعت قادر است و هم كاهن. 

توانيد مانند این كار من را كند اگر میفرق ميان این دو)عالوه بر اذن خا ( تحدّي است. پيامبر اعالم می

                                                   
 احتجاج طبرسی، بخش احتجاجات امام صادق)ع(.   3
 «.من فراسة المومن فانّه ینظر بنور اهلل اتقوا» 5
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 انجام دهيد. 

در این مرحله اگر كاهن یا هر كسی بتواند او را در آن تحدّي كه موردش معين است شسست بدهد، 

 شود. نبوت او ابطال می

هاي پيامبر اسالم) ( توانستند انجام دهند، تنها در قبال تحدّيكاهنان عرب جاهلی هر كاري را می

كه ادعاي نبوت هم  5«اسود عنسی»زُهير عُهيله بن كعب معروف به  3خوردند از قبيل ابوبرزه، شسست

كه اینان جانشينان سطيح، شقّ، زرقاء یمانی )كاهنان معروف عرب(  1كردند و نيز زهير بن حباب كلبی

 بودند. 

دي نه جن  معجزه تعریف شود؛ تحّ« فصل»و « جن »از دیدگاه منطق ارسطوئی: هر چيز باید بر اساس 

باشد، و كالً از ذات و ماهيت معجزه خارج است. پ  است ونه فصل آن، و حتی از عوارض آن نيز نمی

 تواند نقشی در تعریف داشته باشد. نمی

قيدي « بر اساس اذن خا »فصل آن، و « خالف قوانين طبيعت»جن  و « عملی است»اما در تعریف ما 

 مالً منطقی، جامع و مانع است. كه یك تعریف كا« خالف»است بر 

یعنی فرق ماهوي معجزه و كهانت «. خالف»قيد است بر « بر اساس اذن عام»و در تعریف كهانت نيز 

 در همين قيد ماهوي است. 

تحدي یك امر خارج از ذات و ماهيت، است. و در حقيقت یك حمایتی است كه خداوند از پيامبر 

 ماند. ها پوشيده میاي به این روشنی براي برخیالهیا امام می كند. متأسفانه گاهی مس

درست است معجزه همراه با تحدي است و كهانت بدون تحدي است )و ممسن است كاري كه یك 

دهد یك كاهن دیگر عين همان یا مثل آن را بياورد( اما این فرق یك فرق خارج از ماهيت كاهن انجام می

 است و فرق اساسی و منطقی نيست. 

 كهانت افساد است، اما معجزه اصالح و برای اصالح است: ـ 1
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قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ »است، قدر ها یعنی همان قوانين طبيعت « قَدَر»و « قدر»كهانت اقدامی بر خالف 

 كند كه فرهنگكاهن كاري می 1«.انّا کلَّ شیئٍ خلقناه بقدرٍ»و  5«کلّ شیئٍ عنده بمقدار»و  3«ءٍ قَدْراًشَيْ

شوند. شود و مردم هميشه نگران از زندگی خود میاعتنا، غير مطمئن، میمردم نسبت به قدرهاي خدا بی

شود و مردم را خرافاتی و نا مطمئن به قوانين هستی، بار فرهنگ كهانتی یك فرهنگ پا در هوا می

 آورد. می

« اقاتف»و « شان »آنان را به  كند،را در نظر مردم بی اعتبار می« علت و معلول»توكل: كهانت قانون 

برد. اندیشه و تفسر مردم را )به گيرد، اعتماد به نف  را از بين میكند، اراده را از مردم میمعتقد می

كنند این تر این كه گمان میدهد. و سوگمندانهقرار می« بخت و شان  و اقبال»اصطالح عوام( به محور 

كنند. اشتباهی كه و توكّل، به شدت اشتباه می« رخوت و خمودي»است. ميان « توكّل»روحيه شان روحيه 

 هر جامعه دچار آن شود سقوطش حتمی است. 

كند، عاملی كه زمانی تحت عنوان تصوف همه ممالك كهانت فرد و جامعه را از واقعيت ها دور می

 غربيان كرد. اسالمی را فرا گرفت و جامعه اسالمی را سرنگون نمود و مسلمانان را نوكر و اسير 

 ماهيت اعمال كهانتی: 

كند، قدرت و توان او براي انجام كارهاي شگفت و خالف قوانين طبيعت، از كاهن چگونه عمل می

 شود؟ چه چيز ناشی می

 كهانت چند نوع است: 

 ـ ریاضت: 6

ریاضت نوعی تربيت و تزكيه نف  است. همان طور كه توكل دو نوع است: توكل صحيح و توكل 

تزكيه نف  نيز دو گونه است تزكيه مثبت وصحيح، تزكيه منفی و غلط. و این است اصل مهمی كه غلط، 

شود، اما هرگز به دو گونه گفته می« تزكيه نف »باید به گوش تك تك مردم برسد. هميشه سخن از
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كه سمبل شوند، فقيه نامدار و دانشمندي شود، مردم و جوانان در این بين منحرف میبودن آن اشاره نمی

تحرم الكهانة و »گوید: می« دروس»تقوي و شهادت است مرحوم شهيد اول)ره( در باب مساسب كتاب 

  «.السّحر، بالكالم و الكتابة و الرّقیة و الدّخنة بعقافیر الكواکب و تصفیة النّفس

؟ ما يحدثسأل الزّنديق ابا عبداهلل)ع(: قال: فمن اين اصل الكهانة؟ و من اين يخبر الناس بحدیث: 

قال: انّ الكهانة کانت في الجاهلیة في کل حین فترة من الرسل، کان الكاهن بمنزلة الحاکم يحتكمون الیه 

فیما يشتبه علیهم من االمور بینهم، فیخبرهم باشیاء تحدث. و ذلك في وجوه شتّي من فراسة العین، و 

نّ ما يحدث في االرض من الحوادث ذکاء القلب، و وسوسة النّفس، و فطنة الروح مع قذف في قلبه. ال

الظاهرة، فذلك يعلم الشیاطین و يؤدّيه الي الكاهن و يخبره بما يحدث في المنازل و االطراف ... و الیوم 

انّما تؤدّي الشّیاطین الي کُهّانها اخبار الناس مما يتحدّثون به و ما يُحدثونه، و الشیاطین تودّي الي 

ن الحوادث من سارق سرق، و من قاتل قتل، و من غائب غاب و هم الشیاطین ما يحدث في البلد م

 3بمنزلة الناس ايضاً صدوق و کذوب.

ترجمه: زندیق از امام صادق)ع( پرسيد: اصل كهانت از كجاست؟ كاهن خبر ها را از كجا به دست 
رهنگ پيامبران گوید؟ فرمود: كهانت در هر دورۀ فترت كه دورۀ جاهلی و خالی از فآورد و به مردم میمی

شد مردم براي محاكمات به او مراجعه گشت. كاهن در ميان مردم به منزله قاضی میبود، پدید می
پرسيدند، كاهن به آنان از حوادث آینده )نيز( خبر شد از او میكردند، هر چيز كه براي شان مشتبه میمی
ت قلب، وسوسه نف ، حساسيت روح به هاي گوناگون دارد از قبيل: تيزبينی، ذكاوداد. كهانت صورتمی

دانند و به كاهن دهد شيطان ها پيشاپيش آن را میهمراه القاء قلب. زیرا آن چه در روي زمين رخ می
كنند كه چه چيزي در منازل یا اطراف اتفاق خواهد افتاد... امروز نيز شياطين بر كاهنان شان منتقل می

گذارند( و یا كارهایی كه كنند )قرار مدار میبا هم گفتگو میاخبار مردم را از آن چه در بين خودشان 
دهد از سرقتی رسانند. آن شياطين بر این شياطين )كاهنان( هر آن چه را كه در شهر رخ میكنند، میمی

دهند. اما آنان )شياطين( مانند مردم اي كه گمشده، خبر میكه شده، قتلی كه واقع شده، غایب و گمشده
 شود و گاهی دروغ. انی شان راست میگاهی خبررس

است  «فَطِنة الرّوح»و  «ذکاء القلب»تر از همه عبارت نسته: نسات زیادي در این حدیث هست، مهم

                                                   
 احتجاج طبرسی، باب احتجاجات امام صادق)ع(. -77 -75   27بحار، ج  3
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كند: هر تزكيه نف  و هر تصفيه نف ، هر ذكاوت دل، مثبت نيست. فریب بعضی از كه به ما اعالم می

تزكيه نف  آري كه پيام ده ها آیه از قرآن است و بزرگان دهند نخورید. آنان را كه چنين شعارهایی را می

 ي روح و نف ،اند و ما نيز باید باشيم. اما باید ميان دو نوع تزكيهما هميشه در صدد تزكيه نف  بوده

اي منجر به اخبار از غيب شود تشخيص داد. بهترین معيار همين اِخبار از غيب است. اگر تزكيه و تصفيه

 شيطانی است نه رحمانی و عين كهانت است.  تزكيه و تصفيه

گفته شد كه مومن قادر به كرامت است، اما قادر به معجزه نيست زیرا معصوم نيست. و قادر به 

 كهانت نيست زیرا بی دین نيست. 

 به برخی از نسات دیگر كه در این حدیث هست در مطالب بعدي اشاره خواهد شد. 

ه آن به تواند به وسيله نف ، به درجات باالیی از ایمان برسد. و نيز میي تصفيتواند به وسيلهانسان می

مقام كاهنی برسد و بی دین شود و در اثر همان بی دینی اِخبار از غيب كند، افعال شگفت از خود نشان 

 دهد، از درون قلب دیگران خبر دهد. 

 زكيه و تصفيه است. پ  یسی دیگر از مفارقات اساسی معجزه با كهانت فرق ميان دو نوع ت

ي كاهنی این است: هروقت مشاهده كردید كه كسی از غيب خبر عالمت و نشانه: عالمت و نشانه

شود، بدانيد كه او هاي الهی از او صادر میدهد، یا هر عمل دیگر مخالف قوانين طبيعت و مخالف قدَرمی

وازده شخصيت منحصر است، بدانيد كه یا پيامبر است یا كاهن. و چون نبوت ختم شده و امامت نيز به د

 او كاهن است نه مومن. 

اي سبك سر، افرادي غير مسئول، و نباید هر شنيده را و هر سخن منقول در زبان ها را باور كرد. عده

نيز افرادي كه از جانب استعمار ماموریت دارند، برخی از افعال و كارها را به برخی از بزرگان ما نسبت 

ن افيون مرگ بار را در ميان ما رواج دهند و تا حدودي نيز موفق شده اند. در حالی كه دهند تا ایمی

 ایم. چيزي از این قبيل ادعاها و اعمال از خود آن بزرگواران نشنيده و ندیده

اند كه هر كار خارق عادت و خارق طبيعت را، دليل تقوي و امروز فرهنگ ما را طوري جهت داده

 . گویی اصالً و اساساً چيزي به نام كهانت در عالم نبوده و نيست. دانيمایمان فرد می

كنيم اگر این قبيل كارها دليل ایمان و دليل حقانيت باشد، مرتاضان هندي و كاهنان هرگز فسر نمی

شود و دیگر اسالم به چه ترین دین میترین افراد و راه شان و دین شان صحيحهاي هيماليا، مومنبودائیِ قله
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 خورد. د میدر

اكثر حوادث آینده از قبيل: ظهور  35نوستر آداموس: یهودي تباري كه گویا مسيحی شده بود، در قرن 

ناپلئون، هيتلر، فرانسو، حتی انقالب اسالمی ایران را تا ظهور امام زمان )عج( پيشگویی كرده است. كهانت 

عنی كهانت او از نوع كهانت ریاضتی بوده او كه امثالش در اروپا زیاد بوده و هست، از این قبيل است ی

 است. 

است. چنين كاهنی در منابع حدیثی « به خدمت گرفتن اجنّه»نوع دوم از كهانت  مخدوم: -2

 ناميده شده است: « مخدوم»ما

زنی به همراه شوهرش براي رسيدگی به شسایت شان به حضور اميرالمومنين)ع( آمدند؛ هركدام ادعا 

كردند، امام بر عليه زن حسم داد. زن عصبانی شد و گفت: به خدا سوگند تو به جور  و دالیل خود را ذكر

و ستم حسم كردي خدا تو را مامور به ظلم نسرده است. امام به او گفت: اي سلفع، اي مهيع، اي قردع، 

 قضاوت من عادالنه و بر حق است. 

رج بود( به دنبال زن راه افتاد زن برخاست و به سرعت رفت. عمرو بن حریث )كه از طرفداران خوا

 و به او رسيد، گفت: علی چه چيزي به تو گفت كه نتوانستی جوابش را بدهی؟ 

ي من چيزهایی را گفت كه غير از خدا كسی از آن ها اطالع نداشت. از پيش او برخاستم گفت: درباره

 تا بيش از این از اسرار من فاش نسند. 

 من بگو.  عمرو گفت: معنی سخنان علی را به

گفت: اوالً ميل ندارم كسی از این اسرار من با خبر شود. ثانياً: اموري هست كه نباید مردها از آن ها 

 مطلع شوند. 

دهم نه تو من را بشناسی و نه من تو را و دیگر همدیگر را نخواهيم عمرو گفت: به خدا سوگند قول می

 دید. 

گوید من مانند زنان راست می« سلفع» به من گفتعمرو به حدي اصرار و الحاح كرد كه زن گفت: 

من زنان « مهيع»ي من طوري دیگري است، و این كه گفت اي شوم و عادت ماهانهدیگر عادت ماهانه نمی

یعنی زنی كه به جاي آباد كننده خراب « قردع»را دوست دارم نه مردان را )همجن  گرا هستم (. و 

 ن هستم. ي شوهر باشد و من چنيي خانهكننده



 الت مجموعه مقا  315
 

 

عمرو گفت: واي بر تو علی چگونه این اسرار تو را دانسته است؟ آیا ساحراست؟ كاهن است؟ مخدوم 

 دهدن؟ این علم بزرگی است. است؟ كه این گونه از غيب خبر می

زن گفت: اي بنده خدا او نه ساحر است و نه كاهن و نه مخدوم، ليسن از اهل بيت نبوت است و 

 ...  وصی رسول خدا) ( است

عمرو به مجل  اميرالمومنين برگشت، امام فرمود: عمرو چگونه روا دانستی كه آن نسبت ها را به 

ي تو بهتر از من سخن گفت من به حضور خدا و من بدهی؟ عمرو گفت: بلی به خدا سوگند آن زن درباره

 3ي او را نپذیرفت.كنم. امام توبهحضور تو توبه می

 نسته: 

گيري از اجنّه، ماجرا، نفرمود كه نه سحر حقيقت دارد و نه كهانت و نه خدمت امام)ع( در این -3

 به اصل اتهام واكنش نشان داده است. 

آمده و از نظر ادبی چنين تعبيري « قسيم»كهانت است به عنوان « قسم»كه « مخدوم»در این ماجرا،  -5

 رایج است. 

جنّه معتقد هستند. حتی در حاكميت كمونيست ي دانشمندان این رشته ها، به وجود اامروز همه -1

از آن جمله كهانت شناسی، اختصا  داشت. « علوم غریبه» ها در شوروي بخشی از دانشگاه مسسو به

امسان ارتباط با جنّ ها یك كار ساده است و افراد زیادي در كشور خودمان به این كار مشغول هستند و 

كنند اینان بندگان مقرب دهند. افراد ساده لوح گمان میفریب می گيرند و مردم راخبرهایی را از آنان می

 خدا هستند!!! 

شرح نهج البالغه آورده است.  525   3ابن ابی الحدید نيز داستان فوق را با تفاوتی در لفظ، در جلد 

عمل الكهانة گوید: در دیگر متون نيز ذكر شده است: شهيد ثانی)ره( در شرح لمعه می« مخدوم»اصطالح 

 5.يوجب طاعة بعض الجانّ له و اتبّاعه له بحیث يأتیه باالخبار

هيپنوتيسم یك نوع خدمت كشی از روح انسان زنده است. كه امروزه هفت  مخدوم مدرن: -9

                                                   
 .351-353   43بحار، ج  3
 ر.شرح لمعه كتاب المتاج 5
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گونه از آن رواج دارد. و همين طور خدمت كشی از ارواح مردگان. خوشبختانه ارواح مردگان اخباري 

كنند، مثال اسرار یك مرد هاي خطرناك بسند، ابراز نمیشتّت و اضطرابرا كه زندگی مردم را دچار ت

كنند كه نظام حقوقی جامعه برهم بریزد و امور جامعه از كنترل خارج شود. زیرا یا زن را فاش نمی

 يكنند. اما دربارهاند، از آن خودداري میاند و معنی گناه و كهانت را فهميدهمردگان كه حقيقت را دریافته

 توانندخدمت كشی از روح زنده ها، اختالف است برخی از هيپنوتيست ها مدعی هستند كه هر سرّي را می

 افشا كنند، برخی دیگر منسر آن هستند. 

وهم بمنزلة الناس ايضاً »شود كه این جاست كه اهميت جمله اخير حدیث امام صادق)ع( روشن می

و مساشفه ها كاربرد، ارزش، اهميت داد. هم در زندگی  پ  نباید به این گونه كشف ها «.صدوق و کذوب

فردي و خانوادگی و هم در امور اجتماعی همان طوري كه سازمان قضائی همه جامعه ها چنين خبرها و 

 كشف ها را غير قانونی اعالم كرده ند. 

مرین تاست. فرد كاهن با  «ریاضت و تصفيه نف »عيافت قسمی از نوع اول كهانت یعنی : عيافة -4

تواند در بخشی از طبيعت سلطه پيدا كند؛ مثال ها و ریاضت ها و تصفيه نف  خود در محور خا ، می

كند و آن قدر به این كار در ارتباط با مرغان و تمركز نف  بر نف  خود را تنها درباره مرغان، تصفيه می

كند؛ ان آزاد در هوا، دخالت میهاي مرغپردازد كه در تصميمدهد و به ریاضت میروي مرغان، ادامه می

 كی پرواز كند، كجا بنشيند، كی صدایش را بلند كند، به كدام سمت برود و... 

عاف عیافةً گوید: متون لغت از آن جمله اقرب الموارد می 3عيافت در متون حدیثی نيز آمده است.

 5د او تتشأّم، المتعّیف: المتكهّن.و هو اَنّ تعبّر باسمائها و مساقطها و اصواتها، فتتسعّزجرها،  الطّیر:

پردازند و از صدا یا پرواز و یا نشستن است كه اكثر مردم گهگاهی به آن می« طيره»عيافت غير از 

كنند. طيره گرچه نسوهيده است اما حرام نيست تا چه رسد كهانت باشد كه گناه فالن مرغ تفأل می

 هاي نفسی را بر، طيره است كه این قبيل خلجان«فعحدیث ر»كبيره است. یسی از موارد حدیث پرآوازه 

 مومنان مجاز و مورد عفو قرار داده است . 

                                                   
 .552   22بحار، ج  3
 اقرب الموارد، ذیل عاف، جلد استدراك. 5
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در عيافت نوعی امر و ماموریت نهفته است؛ كاهن با تاثير نفسانی خود به فالن كالغ كه در باالي 

جنوب  كند كه )مثال( اگر فالن حادثه رخ خواهد داد به سمتیك جایی نشسته است از دور امر می

پرواز كند و اگر رخ نخواهد داد به سمت شمال پرواز كند. یك امر و دستور بدون لفظ، تنها با تمركز 

 نيروي نفسانی روي آن مرغ. 

معنی این سخن این نيست كه كالغ بی چاره به وقوع و عدم وقوع آن موضوع علم دارد. كاهن كاري 

شود. همين امروز از مور مطابق خواسته او عملی میكند كه جریان اكند و دخالتی در نظام هستی میمی

 این كاهنان در هند و چين هستند. 

چهره شناسی؛ از آثاري كه درچهره هست به اموري پی  -«صورت بينی»عرافت یعنی  عرافه: -5

از سخنان كسی به اموري پی بردن. عرافی غير از آن صورت بينی و سخن شناسی « سخن بينی» و نيز -بردن

هاي معمولی كهانت كه معموال حاكی از دروغگویی شخصی یا مجرم بودن او است. این گونه برداشتاست 

راي قاضی را ب« قراین»ي مثال قاضی قرار بگيرد و به عنوان تواند با شرایط خود مورد استفادهنيست و می

 شود. تر رهنمون شود. گرچه هرگز دليل حسم نمیحساسيت بيش

تشخيص این گونه موارد، از عرافه كه كهانت است، این است: آن چه معموال افراد معيار: معيار براي 

كنند، كهانت نيست. اما اگر چنين برداشتی یك هوشمند از حاالت چهره و گفتار اشخا ، برداشت می

 برداشت استثنایی و بيش از حد معمول مذكور باشد، كهانت است. 

ي دروغ است و ما از خود آنان نشنيده ایم( كه مردم را در قيافهدهند )البته مثالً به برخی ها نسبت می

 بينند. برفرض اگر چنين شخصی وجود داشته باشد، مصداق كامل كاهن است. خوك و خرس می

پذیریم، با این روند دقيقاً با سرنوشت ایم هر خرافه و اِزخراف را میما به وضعيت خطرناكی دچار شده

 يم. كنشيعه و تشيع بازي می

اي را در صورت خوك و گویند: پ  آنچه كه امام صادق)ع( به ابو بصير نشان داد و ابو بصير عدهمی

خرس دید، چيست؟ اینان توجه ندارند كه آن ماجرا ، كار ابوبصير نبوده، كار امام بوده و معجزه است. 

كه « باذن اهلل»وم نيست و آن تواند معجزه بسند. زیرا معصتواند كرامت داشته باشد اما نمیابوبصير می

ن تواند كهانت كند زیرا او متدین و مومباشد، و نيز ابوبصير نمیبحثش گذشت در دسترس ابوبصير نمی

 است نه كاهن. 
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پرسد: اگر چنين كارهایی )مثالً اِخبار از غيب یا مردم را در صورت حيوان دیدن( كسی از ما نمی

نبياء است چيست؟ و نيز اگر این قبيل كارها كرامت است، پ  كرامت است پ  معجزه كه در انحصار ا

اید كهانت حرام است، كهانت چيست كه در همه متون فقهی تان آن همه كاغذ ها را سياه كرده و گفته

گناه كبيره است. این گناه كبيره چيست؟ شما كه انواع كهانت را كرامت ناميدید پ  یك نمونه از كهانت 

 بدانند این گناه كبيره چيست.  نشان دهيد تا مردم

آیا ما مسئوليت چنين پاسخی را نداریم!؟! چرا آن همه زحمات علماي متخصص در اصول دین و مسائل 

دهيم؟!! و ایادي استعمار مربوط به آن و علماي متخصص در فقه را، این چنين به باد عوام زدگی خودمان، می

 شویم؟!! كنند. چرا بيدار نمیحوزه، تمجيد و تشویق مینيز این خيره سري ها را حتی در دانشگاه و 

بسنيد، ببينيد محتواي آن كه پر از اعمال  «تذکرة االولیاء»اینك با این معيار ها نگاهی به كتاب 

خارق عادت و خارق قوانين طبيعت است و به افرادي نسبت داده شده و به خاطر همان كارها عنوان 

آیا اساساً دروغ و اكاذیب عوام فریبانه  -چيست؟ آیا كرامت هستند یا كهانت؟ به آنان داده شده،« اولياء»

هستند كه نویسنده از خودش یا از زبان دیگران بافته است یا مصداق اتمّ كهانت هستند. این گونه كتاب 

ه خود ها بودند كه فرهنگ ایران و ایرانی را منحط كردند و مردم ایران را به دم تيغ مغول دادند از جمل

 نویسنده آن كتاب پر از خرافات. 

گرچه همه انواع كهانت، شقاوت است و هر كاهنی هم در دنيازندگی نسبت بار داشته و  ـ شقاوه:1

هم آخرتش نسبت است و هيچ كاهنی سعادت نداشته از كاهنان هند و چين، كاهنان اروپا )امثال 

كی، عادي )آكدي(، ثمودي)سومري(، عرب نوسترآداموس(، كاهنان عرب جاهلی، مصري، فنيقی، انطا

جاهلی، ایران باستان، حتی آن كاهن دربار فتحعلی شاه كه كشته شدن فرمانده روسی در جبهه قفقاز را 

پيشگویی كرد و هم از وقوع آن خبر داد و هم از آوردن سر او شهر به شهر از قفقاز تا قزوین و تهران 

 اند در باالترین حد نگون بختی و شقاوت. هایی بودهگون بختداد، همه و همه نساعت به ساعت خبر می

 5«.وَ ال يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ»و  3«وَ ال يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتى»فرماید: قرآن با تعبير عام می

                                                   
 .55طه،  3
 .77یون ،  5
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نات شود، نه بر تصفيه نف  یا تمرینظر به این كه نوعی از كهانت تنها بر پایه شقاوت فرد مبتنی می

شود. او براي رسيدن به است. كه كاهن به وسيله شقاوت كاهن می« كهانت شقاوتی»گر، نام این نوع، دی

 زند كه ذكر و نام بردن از آن اعمال، روا نيست. ترین اعمال دست میكهانت و یافتن چنين نيرویی به خبيث

 مال بپردازند. شود كسانی با شناختن آن كارها، دچار وسوسه شده و به آن اعزیرا موجب می

 كهانت شقاوتی به طور ویژه در اِخبار از غيب، كارایی زیادي دارد. 

 هایی كه براساس حركاتیعنی پيشگویی نوع دیگركهانت تنجيم است؛ تنجیم: -7

)ع( به یك  یابند، گاهی هم كامالً صادق و صحيح در می آیند. اميرالمؤمنينسيارات آسمانی، انجام می

ما المنجّم کالكاهن و الكاهن کالكافر و الكافر في النّار. اما واهلل اِن بلغني اَنّك تعمل اِنّ»منجم فرمود: 

دقيقاً منجم مثل كاهن است و كاهن مثل كافر است و كافر در دوزخ  3:«بالنّجوم لَاَخلَدتُك ابداً ما بقیتَ

 5كنم.می پردازي تا آخر عمرت در زندان ابد، زندانیاست. اگر بشنوم كه به تنجيم می

 در همه متون فقهی نيز تنجيم تحریم شده است و این یك فتواي اجماعی است. 

اي در كيهان شناسی هاي اساسی و پایهعلمی، نيست. قرآن آن همه بحث« كيهان شناسی»مراد از تنجيم 

 دارد. مراد غيب گویی بر اساس حركات اجرام آسمانی است. 

 اشتباه بزرگ: 

اند كه معيار كهانت، صدق و كذب آن ميان فرهيختگان طوري جا انداخته در ميان مردم حتی در

كنند كهانت آن است دانند، گمان میاست؛ لذا هر پيشگویی كه صادق و درست درآید، آن را كهانت نمی

 كه دروغ در آید، به نظر مردم، هر پيشگویی كه درست درآید و واقع شود، مقدس است. 

اي كه دروغ درآید حرام، نسوهيده و ه درست درآید بيش از پيشگوییاي كدر حالی كه پيشگویی

 مذموم است. اساساً مراد از كهانت همين هاست كه واقع شود. و اگر دروغ درآید، كهانت نيست. 

حرام است « دروغ»و « كذب»در یك بيان بحث فقهی: آن پيشگویی كه دروغ درآید تحت عنوان 

، و این ربطی به مبحث «حرام »نيز عبارت است از « حسم»و « بكذ»عبارت است از « موضوع»یعنی 

                                                   
 ، به نقل از شرح نهج البالغه ابن ابی حدید.552،   22بحار، ج 3
 است.« انما»ترجمه « دقيقاً» در این عبارت، لفظ 5
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 مربوط است. « حرمت كذب»كهانت ندارد و به باب و مبحث 

است و خود یك باب و مبحث « حرام»مستقل دیگر است كه حسمش باز « موضوع»كهانت یك 

جه، تا گفته دیگر است. و ميان كهانت و كذب نه عموم و خصو  مطلق است و نه عموم و خصو  من و

شود پيشگویی كاذب، از دو جهت حرام است هم به دليل دروغ بودن و هم به دليل كهانت. این مسئله را 

بينيم: اگر پيشگویی كاذب، كند یعنی با یك نگاه به احسام قضائی میاحسام جزائی فقه ما روشن می

تواند یك مجازات نيز به خاطر یتواند او را به عنوان كاهن مجازات كند و نمكهانت است قاضی فقط می

دروغ درآمدن پيشگویی او تعيين كند. اگر نسبت عموم و خصو  را در این ميان بپذیریم باید به هر دو 

مجازات محسوم شود. در حالی كه چنين حسمی در عرصه فقه وجود ندارد. قاضی ناچار است یا او را به 

است اگر خود مجرم اعتراف كند كه كهانت كرده ليسن بدیهی «. كاذب»عنوان كاهن بشناسد یا به عنوان 

شود. و اگر ادعا كند كه كهانت نسرده دروغ درآمده، دراین صورت او به مجازات كهانت محسوم می

 شود. صرفاً یك دروغ را سر هم كرده است، به مجازات كذب محسوم می

زات كهانت قطعی و حتمی است ي كاهنی كه پيشگویی او واقع شده و صحيح درآمده، مجااما درباره

نيست. و مجازات او اعدام است )در غير از تنجيم كه حب  ابد است(. به روشنی در « اگر»و جایی براي 

ام از اعد« ادعا»تواند به راحتی صرفاً با یك یابيم كه كاهن در صورت كاذب در آمدن پيشگویی، میمی

 شود. ه قطعاً اعدام میرهایی یابد اما كاهنی كه پيشگویی او درست درآمد

چرا كهانتی كه صادق و درست درآید، این قدر منفور، ملعون، و نسوهش شده  خطر سترگ كهانت:

است؟ بهتر است براي پاسخ این پرسش، سخن را از بستر منفور كهانت خارج كرده و به روش و سنت 

كردند. او رت مراجعه میاشرف المرسلين) ( توجه كنيم: مردم براي حل دعاوي و شسایات به آن حض

ط با بيّنه فق «:اِنّما اَقضي بینكم بالبیّنة و االَيمان»كرد: كه پيامبر و عالم به غيب بود، به مردم اعالم می

كنم. یعنی علم به غيب، رابطه با وحی را در محسمه و سوگند، ميان شما قضاوت می )ادلّة ظاهري قضاوت(

شود ونه یك امر ا حسم قضایی من نه مال كسی بر كسی حالل میفرمود: بدهم. آن گاه میدخالت نمی

 گردد. نامشروع خانوادگی و جنسی و یا نسب، حق می

 كرد؟ كرد؟ چرا با علم غيب خودش قضاوت نمیهاي غيبی عمل نمیچرا به واقعيت
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. حسمت اوالً: براي اینسه او عبد خدا و رسول اهلل، بود. قضاوت به غيب، بر خالف حسمت خدا است

خدا اقتضا كرده كه انسان را انتخاب گر، مختار و گزینشگر، بيافریند و او را ميان انتخاب خوبی و بدي 

آزاد بگذارد. قضاوت به غيب، دقيقاً سلب این اختيار است. اگر بنا بود چنين شود، از اول بشر را مانند 

 اب عمل بد عاجز هستند. آفرید كه فرشتگان توان عمل خالف را ندارند، از ارتسفرشته می

 قرار داشته باشد. « ستّاري»است، پيامبرش نيز باید در مسير « ستّارالعيوب»ثانياً: خداوند 

آفرید كه علم غيب داشته باشند و در ميان مردم با علم غيب ثالثاً: اگر خداوند هميشه افرادي را می

 گشت. شان قضاوت كنند، معاد ومحشر بی معنی می

سان ها معصوم نيستند اگر قرار باشد با عينك غيب به رفتار آنان نگریسته شود، همگی باید رابعاً: ان

مجازات شوند، آن هم نه یك بار و دوبار بلسه بارها و حتی همه روزه باید محاكمه پ  داده و مجازات 

شود، یگيرد و خانواده ها متالشی مشوند، مجازات ریز و درشت. در نتيجه سنگ روي سنگ قرار نمی

 اي براي بشر امسان ندارد. همگان سرافسنده، ذليل و ... اساساً چنين جامعه

كهانت نه تنها بر عليه قوانين طبيعت و تصرف در قدَرهاي طبيعت و دخالت و فضولی در كار خداست، 

 اساساً بر عليه وجود موجودي است به نام انسان. 

شویم و كارهاي كهانتی را و خالف عقل می این از نقص فرهنگی ماست كه دچار بينش ضد علمی

كنيم، در حالی كه قرآن و متون حدیثی و فتاوي فقهاي ما در همه اعصار، این مسئله را به خوبی تقدی  می

ي آنها كرده است و از اعمال كهانتی براي ما روشن كرده اند. اینك فرهنگ ما در این مسئله پشت به همه

 كند. تمجيد می

ترین جامعه بایست جامعه هند پيش رفتهدر آن بود، می« خير»اي از مفيد، بود یا شمهاگر كهانت، 

ي انگلي  به خاك مذلت نشست، سال در زیر سيطره 100هاي فراوان گشت. هند با آن همه كاهنمی

كردند، در عالوه بر بردگی و نوكري كه در درون كشور خودشان براي انگليسی ها خدمت ذليالنه می

جنگيدند، خودشان را فداي مقاصد براي استعمار انگلي  میهاي جهان، به عنوان سرباز مزدور،ر كشوردیگ

 كردند. شوم استعمار می

غيب گویان جامعه ما اگر هزار نفرشان جمع شوند قدرت كهانتی شان به اندازه قدرت تنها یك كاهن 

هندیان زدند كه این كاهنان ضعيف و بی شود، كاهنان هندي با آن قدرت شان چه گلی برسر هندي نمی
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هاي جامعه ما را بر اندازد رود كه اساس و پایهچاره ما براي ما چه خيري بياورند. اما روند امروزي می

، «اَينَ تَذهَبُون»و طوري ما را به خاك مذلت بنشاند كه بدتر از سرنوشت شوم هند تحت استعمار، باشد، 

كاهنان تخليه نشود همچنان بدبخت خواهد ماند. امروز نسبت عقب ماندگی  آفریقا تا از ،«انّي يؤفكون»

 كشورهاي آفریقا درست مطابق نسبت حضور كاهن هاست و همين طور است آمریساي التين. 

دهيم؟ آیا این كنيم؟ چرا به بزرگان مان جفا كرده و اعمال كهانتی را به آنان نسبت میچرا چنين می

ك ی «تذکرة االولیاء»آیا دین یعنی كهانت؟! مومن بودن یعنی كاهن بودن؟! آیا  خدمت به بزرگان است؟!

 كتاب دینی است یا یك كتاب كهانتی؟؟ 
 فهميدكرد پيامبر) ( كاهن است: عرب جاهلی فرق بين معجزه و كهانت را نمیعرب جاهلی گمان می

 و رسول خدا) ( را به كهانت متهم 
 ناميدند، قرآن می فرماید : دیدند و او را كاهن میمیهاي آن حضرت را كرد، معجزهمی

 3«وَ ال بِقَوْلِ کاهِنٍ قَلِیالً ما تَذَکَّرُونَ -وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِیالً ما تُؤْمِنُونَ -إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِيمٍ»

انيم، و آن ها را با سال شایسته نيست فرق ميان معجزه، كرامت و كهانت را ند 3400اكنون پ  از 

 همدیگر خلط كنيم. 
اي پيامبر تذكر ده )مردم را بيدار كن زیرا( به لطف و  5:فذکّر فما انت بنعمة ربّك بكاهن وال مجنون

 نعمت پروردگارت، تو نه كاهن هستی و نه دیوانه. 
و چون  ناميد.عرب جاهلی در اثر عدم تمييز ميان معجزه و كهانت، پيامبر خدا) ( را كاهن می

اميد. نمی« دیوانه»شنيد او را سخنان رك و قاطع و بی تعارف و بيان صریح )غير ليبرالی( آن حضرت را می
ناميده اند. به ویژه آنان كه رك گویان را هميشه آسودگان بی درد، مردان دردمند و دلسوز را دیوانه می

 دانند. براي منافع فردي خودشان، مضرّ می

دانستند، دشمنانش او را كاهن می« معجزه و امامت»ع( كارهاي اعجازي او را دوستان حضرت علی)

 1ناميدند.می

                                                   
 .45، 43، 40الحاقه،  3
 25طور،  5
 .145و  555   43از جمله، رجوع كنيد : بحار، ج 1
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 كهانت و چند حدیث دیگر: 

هرك  كهانت  3:عن ابي عبداهلل)ع(: قال: مَن تكهّن او تُكهِّن له، فقد برئ من دين محمد)ص( ... -3

د و او برایش كهانت كند(، از دین كند، یا براي او كهانت كنند )یعنی كسی كه به كاهن مراجعه كن

 محمد) ( بريء شده است. 

عن ابي عبداهلل)ع(: قال اربعة ال يدخلون الجنة: الكاهن، المنافق، و مدمن الخمر، والقتّات و هو  -5

 5النّمام.

سمعت اباعبداهلل)ع( يقول: المنجّم ملعون، و الكاهن ملعون، و السّاحر ملعون، و المغنّیة ملعون و  -1

 1.آواها و اکل کسبها ملعون من

في مناهي النبي)ص( انّه نهي عن اتیان العراف، و قال: من اتاه فصدّقه فقد بريء ممّا اُنزل علي  -4

 4محمد)ص(.

پردازند كه می« ايكهانت عرافه»ي جمع است؛ مراد كاهنانی هستند كه به نوع توضيح: عراف، صيغه

 بحثش گذشت. 

ة، عن الهیثم بن واقد، قال: قلت البي عبداهلل)ع(: ان عندنا بالجزيرة عن ابن محبوب في المشیخ -2

رجالً ربما اخبر من يأتیه يسأله عن الشیئ يُسرق، اوشبه ذلك. فنسأَلُهُ؟ فقال: قال رسول اهلل)ص(: من 

 مشي الي ساحر، او کاهن، او کذّاب، يصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل اهلل من کتاب.

نيز نصّ است براین كه ممسن است كاهن به راستی پيشگویی یا غيبگویی صحيح كند توجه: این حدیث 

 2اند.همدیگر قرار گرفته« قسيم»در این حدیث، « كاهن»با « كذّاب»و آن چه گفته درست باشد. زیرا 

نوا ا، قال: ک«و ما يُؤمن اکثرهم باهلل الّا و هم مشرکون»قال: سألت اباعبداهلل )ع( عن قوله تعالي  -5

                                                   
 530  73بحار، ج 3
 همان.  5
 .535همان،   1
 همان.  4
 .531و  535همان،   2
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از امام صادق)ع(  3يقولون: نمطر بنوء کذا و نوء کذا، و منها انّهم کانوا يأتون الكُهّان فیُصدِّقونهم بما يقولون:

 آوردند(آوردند مگر )به همراه شرك یعنی آنان ایمان میاكثرشان به خدا ایمان نمی» يپرسيدم: مراد از آیه

گفتند: اگر ماه در فالن منزل ان كسانی بودند كه میچيست؟ فرمود: آن« در حالی كه هنوز مشرك هستند

كردند و سخنان آنان را یا فالن موقعيت باشد براي ما باران خواهد آمد، و نيز به كاهنان مراجعه می

 كردند.تصدیق می

گویند پ  نباید سخن شان را تصدیق كرد. زیرا توضيح: مراد این نيست كه كاهنان هميشه دروغ می

توانند كارهاي شگفت انجام دهند و هم احادیث. همان طور كه در ق است كه كاهنان میهم قرآن ناط

ارزش دادن و بها دادن به كار كاهنان است. و واجب است « تصدیق»طی این مباحث دیدیم. مراد از 

مسلمانان كاهنان را محسوم و منسوب كنند، تا فرهنگ و بينش افراد و جامعه را دچار این آفت ضد 

ي خدا، و خالف حسمت خدا، نسنند و جامعه را به منجالب نيت و ضد علم و اندیشه و ضد سليقهعقال

خرافات نسشانند، جهان واقعی و جریان واقعی جهان را براي مردم وارونه نسنند گرچه برخی از كارهاي 

 هاي شان، درست درآید. شان یا پيشگویی و غيبگویی

 قرآن معجزه است 

اي را بر خالف قوانين طبيعت، ته شد كه معجزه كار و عملی است كه حادثهدر تعریف معجزه گف

 ایجاد كند. 

 آیا قرآن كه معجزه است بر خالف قوانين طبيعت است؟ 

 «كتاب آفرینش» -«كتاب تسوین»پاسخ: مجموع جهان هستی )هفت آسمان و هر آنچه در آن است(، 

 این دو كتاب كامالً مطابق همدیگرند. است. « كتاب تدوین»است و قرآن درست مطابق آن و 

جهان هستی )كائنات( پدیده است، ازلی نيست. و پدید آمدن آن، خود بزرگترین معجزه است. قرآن 

 و پدیده هستم :« محدَث»كند كه من نيز پدیده است و نه ازلی است و نه قدیم، كه خود قرآن اعالم می

                                                   
 .531همان،    3
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وَ ما يَأْتِیهِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ »و  3«مُحْدَثٍ إِالَّ اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ ما يَأْتِیهِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ»

ترین معجزه خود قرآن نيز مانند مطابق خودش یعنی جهان هستی، بزرگ 5.«مُحْدَثٍ إِالَّ کانُوا عَنْهُ مُعْرِضِینَ

 است. 

ان و طبيعت است، معنی ندارد كه پيدایش جهان بر قوانين جهان هستی و جهان طبيعت، مال خود جه

 عليه قوانين خودش باشد. 

اما از یك جهت، درست است پيدایش جهان خالف قوانين خود جهان است )لطفاً دقّت فرمایيد( بر 

تواند جهانی مثل آن فرض اگر روزي بشر همه قوانين جهان را بشناسد و به آن ها علم پيدا كند، باز نمی

اس نيست بر اس« خلق»است. اما پيدایش جهان بر اساس « خلق و خلقت»د. زیرا قوانين جهان، قوانين بيافرین

 1«.له الخلق و االمر» -«.خلق»و « امر»است. خداوند دو نوع كار دارد « كن فيسون»است، براساس « ایجاد»

بدائی و ابداعی، نه خلق یعنی پدید آوردن چيزي از چيز دیگر. امر یعنی پدید آوردن چيزي به طور ا

بَیْنَ يَدَيْ »و  4«بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ»كند: تعبير می« دودست خدا»، «خلق»و « امر»از چيز دیگر. قرآن از 

 5«.ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیَدَيَّ»و  2«رَحْمَتِهِ

خلقی نيست. لذا در غوغائی ي است «امر»ي خداست. پيدایش قرآن نيز «امر»پيدایش جهان یك كار 

بيت)ع( این بوده كه قرآن نه مخلوق است و نه ، نظر اهل«آیا قرآن مخلوق است یا قدیم»كه تحت عنوان 

 قدیم بل مُحدَث است. 

اند. و هر معجزه به وجود آمده« كن فيسون»ن « امر»هم جهان محدث است و هم قرآن. یعنی هر دو با 

                                                   
 .53انبيا،  3
 .55شعراء،  5
 . 25اعراف،  1
 . 54مائده،  4
 .51نحل،  -47فرقان،  -27اعراف،  2
5  ، 72. 
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پ  قرآن هم معجزه است و هم ام  «.وني برداً و سالماً علي ابراهیميا نار ک»یك حادثه امري است 

 المعجزات. 

و لذا علم یعنی همان  3«.قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي»نيز یك حادثه خلقی نيست « روح»پيدایش حيات و 

 داند اما محالی كه پيدایش یافته. می« محال»قوانين طبيعت، پيدایش حيات را 

 كنم. شرح داده ام در این جا تسرار نمی 5ير نيازمند شرح زیاد است. چون در آثار دیگرماین مطلب اخ

  

                                                   
 .55انبيا،  3
 مراجعه نموده و هر binesheno.comه سننایت بينش نو عالقه مندان می توانندجهت مطالعه دیگر آثار اسننتاد ب 5

 با ما در ميان بگذارند. info@binesheno.comگونه پيشنهاد یا انتقاد خود را از طریق پست السترونيسی 

mailto:info@binesheno.com
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 بسمه تعالی

 

 االسالم والمسلمین آقای سید قاسم علی احمدی دام مجده تجناب حج
  

 سالم عليسم 

را به دقت خواندم، بهره بردم،  «يه المعبود في الرّد علي وحدة الوجودتنز»كتاب پرارج و زیباي 

استفاده كردم. آجركم اهلل. الزم دانستم مطلبی را با شما در ميان بگذارم زیرا به نظر قاصر من خيلی اساسی 

 و مهم است: 

انه ه سبحواتصاف» باز كرده اید و جان مطلب تان را با جمله« تنبيه» مبحثی تحت عنوان 171در  

النّ القول باالحاطة الذاتیة لخلقه يستلزم »بيان كرده و دليل آورده اید كه  «بال نهاية فاسدٌ من اساسها

  «.الحواية والشمول

 به موارد زیر توجه فرمایيد: 

)فی الجمله( از مسلّمات مستب قرآن و اهل بيت)ع( است، یعنی اصل  احاطه خدا بر همه چيز -3

 اگر سخنی باشد )كه شما دارید( در چون و چراي احاطه است.  احاطه مسلّم است و

را الزم گرفته است اما احاطه خدا كه مصداق « حوایه و شمول»احاطه شيئ مخلوق بر شئ مخلوق  -5
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 است نه حوایه را الزم گرفته و نه شمول به معنی مورد نظر شما را.  «مع کل شئ البمقارنه»

پ  به هر چيزي كه «. قدرت و نيز علم خدا عين ذاتش است»ه از مسلمات اوليه مستب است ك -1

 احاطه علمی داشته باشد احاطه ذاتی هم دارد. 

!؟! این سخن «احاطه خدا با لعلم والقدرة است نه با لذّات»بنا بر این چگونه می توان گفت  -4

چاله »و مصداق از  است« حوایه و شمول»را الزم گرفته كه خطر ناك تر از لزوم « تفسيك علم و ذات»

 است. « در آمدن و به چاه افتادن

و من »عالوه بر نادرستی اصل این تفسيك خطر ناك، الزمه آن همان است كه علی)ع( فرمود:  -2

 همه اشياء از ذات خداوند خالی می شوند.  ،«قال علي مَ فقد اخلي منه

مجدداً به متن و معنی و مراد این دو براي این تفسيك، دو حدیث آورده اید. پيشنهاد می كنم از نو و 

حدیث توجه كنيم، خواهيم دید كه این دو حدیث در مقام تفسيك قدرت و علم از ذات، نيستند كه 

 خداوند بر همه چيز با قدرت و علمش احاطه داشته باشد اما با ذاتش نداشته باشد. 

 شرح این مطلب: 

هواهلل »سئلت اَبا عبداهلل)ع( عن قول اهلل عزّ و جلّ  : قالابتدا حدیث محمدبن نعمان را بررسی می كنيم

قلت بذاته؟ قال: ويحك انّ االماکن اقدار فاذا «. کذلك في کل مكان»، قال: «في السموات و في االرض

قلت: في مكان بذاته لزمك اَن تقول: في اقدار و غیر ذلك و لكن هو بائن من خلقه محیط بما خلق 

و ملكاً، و لیس علمه بما في االرض با قلّ ممّا في السمّاء، ال يبعد منه شیئ علماً و قدرةً و سلطاناً 

  واالشیاء له سواء علماً و قدرةً و سلطاناً و ملكاً و احاطةً.

 در این حدیث نسات زیر قابل توجه است: 

 در این حدیث دو بار درآیه و چهار باردر بيان خود امام آمده است « فی»ن حرف 3

است و اگر به « ظرفيت»اگر در باره مخلوقات به كار رود معنی آن « فی»كه حرف می دانيم  -5

همان معنی ظاهري آن بسنده شود نتيجه این می شود كه )نعوذباهلل( آسمان ها و زمين ظرف و خداوند 

 مظروف )نعوذباهلل( باشد و خداوند به آسمان ها و زمين محدود شود. 

حدودیت و مظروفيت است كه در ذهن هاي معمولی ممسن است یسی از اهداف این حدیث نفی این م
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 متصور شود كه چنين برداشتی از آیه داشته باشند. 

ن می بينيم كه محمد بن نعمان چنين تصوري داشته )یا عمداً خودش را چنين نشان داده تا توضيحات 1

پرسد  ، او متعجبانه می«مسان كذلك فی كل»بيشتري از امام)ع( بگيرد( بویژه وقتی كه امام)ع( می فرماید 

می شود: خيال می كند كه خداوند متجزّي شده و ر نادرست دیگري در ذهن او منعقد یعنی تصو«. بذاته؟»

هر بخش آن در یك مسانی جاي گرفته است. یا )نعوذباهلل( ذاتش متعدد شده و هر كدام از آن ها در 

 مسانی قرار گرفته است. 

یسی از مشسالت در مباحث توحيد بود همان طور كه خودتان « تجزئه»تعجب نفرمائيد، در آن عصر

چندین حدیث از اميرالمومنين)ع(، از امام صادق)ع(، از امام هادي)ع( آورده اید كه ائمه  177در  

 طاهرین)ع( با سعی و جدّیت تمام در صدد نفی تجزیه بوده اند. 

 كند توجه او را از ذات منصرف كرده و بهبراي این كه ذهن محمد بن نعمان مسئله را بهتر درك 

)یا ذهن هاي تجزیه گر( تصور مسئله درباره ي علم آسان و راحت تر است  جلب می كند. براي او« علم»

 زیرا هر ذهن ساده نيز درك می كند كه حضور علمی علم در اماكن متعدد بدون تجزیه ممسن است. 

در همه جا براي علم خدا به راحتی قابل فهم است امام براي او روشن می كند كه احاطه و حضور 

وقتی كه مطلب را براي او قابل فهم كرد خود ابن نعمان متوجه می شود كه علم خدا عين ذاتش است زیرا 

همان امام و دیگر امامان این عدم تفسيك را براي همگان روشن كرده بودند، و بدین سان ذهن مخاطب 

 ذات خدا رهائی می یابد. از ابتال به تجزیه و یا تعدد 

بحثی در مسان: در اینجا الزم است بحث مختصري در باره مسان داشته باشيم: معنی و مفهوم مسان 

مانند فضاي درون یك اتاق، فضاي داخل پوسته « فضاي خالی» براي ذهن هاي معمولی عبارت است از 

حجم دیوار آن، مسان نيست. ذهن ها در بادام و... براي یك ذهن معمولی فضاي داخل اتاق مسان است اما 

این مسئله به نسبت هاي مختلف و زیاد درك و تصور هاي مختلف دارند تا برسد به ذهن باالتر كه می 

 ماده به اصطالح فيزیك كه با ماده در اصطالح ارسطوئيان فرق دارد. « مسان عين ماده است»فهمد 

 مادّه منهاي مسان = مادّه منهاي ماده. 

 ز خدا هيچ چيز )حتی فرشتگان( مجرد از زمان و مسان نيست. غير ا

اهل ظاهر خدا را مسانمند و مستقر در عرش، تصور می كردند و ذهن شان درباره احاطه خدا دچار 
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 تجزیه یا تعدد می گشت. این حدیث در مقام رد و نفی تصورات آنان است. 

تصور تجزیه یا تعدد پيش می آید لذا امام  همان ،«کذلك في کل مكان»وقتی كه امام)ع( می فرماید 

منزه است. علم خدا را در « مقداري»در صدد راهنمایی است می فرماید: ویحك خداوند از مقوله هاي 

 نظر بگير تا دچار این توهمات تجزیه اي یا تعدد نشوي. 

سان تر است حتی براي ذهن هاي عالم و پيشرفته نيز درك احاطه علمی خدا از درك احاطه ذاتی، آ

 در حالی كه دراین مسئله ذات و علم هر دو یسی هستند. 

 احاطه، حوایه، شمول، ظرف و مظروف، تجزیه، تعدد: 

احاطه دو نوع است: احاطه حوایه اي و شمولی: الزمه این احاطه، سنخيت است كه همان ظرف  -3

 تی باشد و خواه احاطه علمی. و مظروف می شود. حدیث در صدد نفی این نوع احاطه است خواه احاطه ذا

 مع» نفرمود -مع کل شیئ ال بمقارنة -«مقارنت»نوع دوم احاطه، احاطه بالعلم والذات ليسن بدون 

 . حدیث و ازآیه دليل صدها طور همين و .«بمقارنة ال علماً شیئ کل

ین منين است و اراكه باز فرمایش اميرالمو« اخلی منه»الزم گرفته  «نفي احاطه ذاتي»عالوه براین كه 

تفسيك ذات از علم یك اشتباه بزرگ ترازسقوط به باور تجزیه و تعدد است در واقع كرّعلی مافرّ است 

 یعنی بازخداوند هم سنخ مخلوق می گردد كه علمش غير از ذاتش باشد. 

 نجمع ميا -كه می پذیریم -اگر این دو حدیث را می پذیریم«: تعادل و تراجيح»در بستر اصطالح  -5

، «علم خدا عين ذاتش است»این دو حدیث و ده ها بل صدها دليل دیگر قرآنی و حدیثی و اصل مسلم 

چگونه ممسن است؟ اگر آن طور كه جنابعالی برداشت كرده اید عمل كنيم دیگر چه فرقی ميان مستب 

 اهل بيت)ع( و اهل ظاهر وآن سلفی هاي منحرف، می ماند؟ 

موكّد، نفی كرده است با این  و به طور« نصّ»حاطه ذاتی را به طورشاید بفرمایيد: این حدیث ا -1

 تنفيص و تاكيد چه كار كنيم؟ 

عرض می كنم: در باال اشاره شد و اینك در بيان واضحتر: احاطه ذاتی نيز دو نوع است: احاطه ذاتی 

اول است نه مخلوق، مخلوق دیگر را. و احاطه ذات خدا مخلوقات را. آنچه مراد حدیث است نفی نوع 

را الزم « اقدار»نفی نوع دوم. و متن حدیث دليل این مطلب است. زیرا آن احاطه ذاتی را نفی می كند كه 
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یس ل»گرفته باشد كه خود حدیث به آن تنصيص می كند و یا دستسم آن را توضيح می دهد. و عبارت 

 اً و قدرتاً و سلطاناً و ملكاً ولمو االشیاء له سواء ع»يا « علمه بما في االرض باقلّ ممّا في السّماء

دقيقا در مقام نفی احاطه ذاتی مخلوق نسبت به مخلوق دیگر، است. و این تاكيداً باز تاكيداً نفی  «احاطة

 می شود. 

می چرخد نه ذات، زیرا نوع احاطه، محور سخن به علم خدا و براي توضيح و فهمانيدن فرق ميان دو 

 ان دونوع احاطه ذاتی به راحتی روشن نمی شود. اگر محور سخن ذات باشد فرق مي

 تجزیه احاطه ذات، مظروفی -و به دیگر بيان: احاطه حوایه اي ذات، احاطه شمولی ذات، احاطه ظرف

 . باشد «بمقارنة ال احاطه» كه اي احاطه نه شود، می نفی ذات، تعددي احاطه و ذات اي

 و تجزیه مظروف، -می كند تا شمول، حوایه، ظرفرا نيز نفی  «مقارنة»، «سنخيت»علی)ع( عالوه بر 

 . شوند نفی همگی تعدد

هو واحد احدي الذّات، بائن عن خلقه و »... انّه قال: حدیث دوم: حدیث ابن اذینه از امام صادق)ع( 

بذاك وصف نفسه، و هو بكلّ شیئ محیط باالشراف و االحاطة والقدرة، واليعزب عنه مثقال ذرّة في 

 في االرض وال اصغر من ذلك وال اکبر باالحاطة و العلم ال بالذاّت، النّ االماکن محدودة السماوات و ال

  تحويها حدود اربعة فاذا کان بالذاّت لزمه الحواية.

پيام این حدیث همان پيام حدیث اول است و بحث در محور آن همان بحث است كه بيان شد. ليسن 

این دو حدیث بيشتر در »است بر عرض بنده كه گفتم  در این حدیث نسته اي هست كه دليل محسمی

حتی اگر ابن نعمان و ابن اذینه از افراد معمولی نباشند و داراي « جهت روشن كردن ذهن هاي معمولی است

توجه فرمائيد. این  «النّ االماکن محدودة تحويها حدود اربعة»ذهن باالتري باشند، كه هستند. به جمله 

د دقت قرار گيرد: كدام مسان داراي حدود اربعه است؟ مسان خواه ازدیدگاه مستب جمله باید بيشتر مور

اهل بيت)ع( و خواه از دیدگاه دانش فيزیك )فيزیك نظري و عملی(، و خواه از دیدگاه ریاضی و فلسفی 

محض و خواه از دیدگاه مستب هاي مختلف، داراي حدود اربعه نيست. چرا امام از حدود اربعه سخن 

 ید؟ می گو

مسان از دیدگاه و مسلمات و بدیهيات دانش فيزیك، عين ماده است )همان طور كه اشاره شد( و ماده 
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داراي سه بعد است نه چهار بعد. و مسان از جهت حدّ و حدود داراي شش جهت است )جهات شش گانه( 

معمولی به آن است كه ذهن هاي « مسان»نه چهار حد و جهت. دقيقاً روشن است كه مراد امام)ع( آن 

توجه دارند كه به محض شنيدن لفظ مسان پيش از هر چيز فضاي داخل اطاق شان در ذهن شان متصور 

 می شود و در نظرشان به حدود اربعه محدود است. 

اگر در ذهن ابن نعمان  -پ  معلوم می شود توجه امام دقيقاً به آن چه در ذهن مخاطب است می باشد

ر ذهن كسانی كه بعد ها این روایت را خواهند شنيد و دستسم ممسن است و د -و ابن اذینه هم نباشد

احتمال دارد كسان زیادي چنين باشند و هستند. و ائمه طاهرین تنها افراد برجسته را درنظر ندارند و حتی 

همين برجسته ها نيز در اثر همين توضيحات ائمه بر جسته شده اند همان طور كه مشاهده می كنيم قوي 

ین ذهن ها كه از ائمه و بيانات شان منحرف شده اند یا به هزاران خداي افالطون معتقد شده اند یا به تر

و در نتيجه مركّب « زاینده»، «مصدر»خدایان )مجردات ارسطوئی( ده گانه ارسطو مبتال شده و خداي شان 

خداي موهوم شان بوس شده است و یا به گودال وحدت وجود بودیسم و هندوئيزم سقوط كرده اند و با 

ن ماچ می كنند به زلف و لب خداي شان مشغول هستند خدا را در حدي پائين آورده اند كه قابل عشق و 

عاشقی شده است. دراین دوران علم و اندیشه در باتالق خرافات فرو رفته اند ونام این خرافات را نيز 

دشان می كنند، دعوت شان می كنند، هانري كربن گذاشته اند، به خود می بالند كه اروپائيان تایي« عرفان»

مقتداي شان است و این گرگ آمده دلسوز اسالم و تشيع شده است و به ما درس « بزرگ جاسوس غرب»

  تشيع می دهد، هزار عجب و هزار تاسف كه اینان ذهن نسل جوان اعم از طلبه و دانشجو را فاسد كرده اند.

مولی )كه با شنيدن لفظ مسان ذهن شان به چهار دیواري اطاقشان با اینسه ائمه طاهرین ذهن هاي مع

 «عدم سنخيت»می رود( را هم در نظر گرفته و همگان را به حقيقت رهنمون شده اند باز تصوف نوین نه 

 را حتی خودشان را نيز عين خدا می دانند.  «البمقارنة»را درك می كند و نه 

و هر دو دو روي یك سسه اند. و این دو حدیث می تجزیه، تجزیه است و تفسيك، تفسيك است 

ه ك -تفسيك ذات از علم -«تفسيك»خواهند ما را از تجزیه برهانند، نه اینسه از تجزیه در آورده به 

 خود باز تجزیه است دچار كنند. 

و نفی بی نهایت بودن ذات باري تعالی « النهایت»پ  روشن می شود كه پيام این دو حدیث نفی صفت 

ت، نفی سنخيت و مقارنة و حوایه و شمول است كه این ها از ویژگی هاي مخلوق هستند. و خداوند نيس
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هم بر همه چيز احاطه دارد و هم به محدوده هفت آسمان محدود نيست او بی نهایت است ذاتاً و علماً 

 ليسن نه به مقدار و مقادیر. 

طوئيسم كه تعریف ایجابی می آورد. مستب ما براي خداوند تعریف سلبی، می گوید بر خالف ارس

ذات خدا چيست نمی دانيم ليسن می دانيم هر چه هست بی نهایت است. اشرف المرسلين) ( تا مرزهاي 

اهلل، بود و هست.  ، آنجا پایان مخلوقات، پایان مسان، انتهاي ماسوا«قاب قوسين»نهائی آسمان هفتم رفت 

مان، نه مقدار و نه بُعد، اما خداوند هست. آنجا انتهاي در آن سوي آسمان هفتم كه نه مسان هست نه ز

 مخلوق است نه انتهاي خالق. 

 ندارد اما در هر جائی هست ليسن« جا»او نه تنها نيازمند مسان نيست هيچ سنخيتی با مسان و

وجود دارد  نه« جا»حتی در آنجائی كه «. البمقارنه»با ذره ذره ي هر چيز هست ذاتاً و علماً اما «. البمقارنه»

 نه صدق، او هست. 

از این كه محصول زحمات چند ساله را در كتابی محسم، مستدل در اختيارم گذاشتيد و من درمطالعه 

 چند روزه همه آن را بهره بردم )كه هر خواننده نسبت به هر كتاب با ارزش، چنين است( تشسر می كنم. 

 با آرزوي موفقيت بيش از پيش براي شما 
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 (ایمیلیان ارتجاع )پاسخ به چند پرسش طوف
 نویسنده: مرتضی رضوي

  05/05/3177 تاریخ:

 
 

 بنام خدا

 

 پاسخ به چند پرسش ایمیلی
 

 چرا مقاالت و كتاب هایم را تجدید چاپ نمی كنم و به نشر السترونيسی بسنده می كنم؟

 بخش پاسخ به سؤال ندارد؟ « بينش نو»چرا سایت 

 ه و حزب نتوانستم همساري كنم؟چرا با هيچ جریان، گرو

چرا به اظهارات اخير دكتر سروش جواب نمی دهم در حالی كه پاسخی مشروح به كتاب آقاي مدرسی 

 ؟-داده ام

 و چند پرسش دیگر. 

با اجازه پرسش كنندگان محترم، می خواهم به همه پرسش هاي مذكور در یك روند عمومی سخن، در 

 (: 50/2/3177به مخاطب محترم واگذارم )خالل هم پاسخ بدهم و داوري را 

حلقات و جلسات مباحثه اي ما نيز مانند هر چيز دیگر ویژگی هاي مثبت و منفی دارد؛ صميمانه می 

خواهم در این باره صحبت كنم: در گذشته خيلی دوست داشتم نوشته هایم چاپ و نشر شود )و هر نویسنده 

ودم، بگو مگوي نویسندگان و ناشران در هر جامعه اي چنين است( و از كم لطفی ناشران در زحمت ب

 بوده و هست اینان خود را مظلوم و آنان خود را معذور می دانند.
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اندیشة »شمسی یك حركت  50امّا مسئله در كشور ما از یك جهت بغرنج تر شده است: از دهة 

و نيز تعدادي از دانشگاهيان آغاز شده بود؛ افرادي حوزوي « اندیشة دینی علمی»یا بگوئيم « علمی دینی

موتور این حركت را روشن كرده بودند؛ برخی از این افراد شخصيت صرفاً علمی و تحقيقی داشتند و برخی 

زرگان و نيز مهندس مهدي با« مستب تشيع»دیگر چاشنی سياسی نيز داشتند كه نویسندگان روحانی نشریه 

ت مذكور امروز جلوه مهمی نداشته باشد اما در زمان از گروه دوم بودند. گرچه آثار به جاي مانده حرك

 خودشان ب  مهم و به اصطالح حيات بخش بودند.

این حركت روز به روز كيفيت و كميت بالنده اي را در طول سه و نيم دهه طی می كرد، تا حدّي كه 

می یك مستب علتوانست در جهان سسوالر )كه دین داري به مثابة ننگ بود( اسالم و تشيع را به عنوان 

در ابعاد مختلف اجتماعی در ذهن اكثریت مردم ایران، جاي دهد. و بی تردید عامل اصلی زمينة انقالب 

 اسالمی، همين حركت بود و همين طور عامل اصلی پيروز كنندۀ آن.

انباشت سسوالریسم در شسم »حتی اگر به قول جامعه شناسان از دیدگاه جبرهاي اجتماعی بگوئيم: 

درنيسم به حدّي رسيده بود كه طبعاً و قهراً می بایست منفجر می شد و جامعه جهانی از نو متوجه جهان م

كه امروز چنين شده و همه جامعه ها هركدام به سوي دین خود روي آورده « دین و دین داري می گشت

 نباشتگی،است؛ حتی محور سياست ها، بل محور جنگ ها، دین است، باز باید گفت نقطة انفجار این ا

 كشور ما بود و روند تاریخ این قرعه را به نام جامعة ایران زد. چرا و به چه علت؟!؟.

كه امروز براي اكثریت دست اندركاران علوم انسانی بيش تر  3اصالت جوهرۀ مستب تشيع والیتی

يان ژه در بشناخته شده است )گرچه چندان اعترافی به آن نمی كنند( و كارهاي علمی محققان شيعه )به وی

هر دین، مسيحيت نيست كه با محسوم شدن كليسا همه ادیان محسوم »و توضيح این اصل بزرگ كه 

، كاري كه به راستی ب  عظيم و ب  سنگين بود. زیرا روند اجتماعی مدرنيته بی رحمانه هر دین و «شوند

ز خواندن براي افراد مذهب را از جمله مستب ما را در زیر چرخ هاي خود می كوبيد تا جائی كه نما

                                                   
 مستب در فرایند تهاجمات»ویژه در  تشنيع والیتی و در قبال آن تشيع وصایتی، در كتاب ها و مقاالت همين سایت به  3

 به شرح رفته است.  « تاریخی
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تحصيل كرده ننگ بود، جهانيان باور كرده بودند كه هرگز بشریت تا ابد به سوي دین بر نخواهد گشت 

  و به اصطالح ته مانده ادیان نيز از بين خواهد رفت.( دو عامل بودند كه قرعه را به نام ایران كردند.

: اسالم مسيحيت نيست و مسجد كليسا تا پيروزي انقالب توانست بگوید 50حركت مذكور از دهة 

 و هميشه زنده است. 3نيست مستب تشيع یك مستب كامالً علمی

متأسفانه پ  از پيروزي، با یك آفت مهلك رو به روشدیم )همان طور كه هر چيز خوب و زیبا نيز 

و عمالً آفتی دارد( گروهی كه در برابر حركت حيات بخش مذكور، خود را عقب مانده می دیدند، رسماً 

« یدین احساس»و « دین غير علمی»را محسوم كردند در كتاب و مقاالت شان به شدت به ترویج « دین علمی»

پرداختند. اروپائيان پيش تر همه جا تبليغ كرده بودند كه دین یك امر علمی نيست، اینك جامعه جهانی 

شگفتا در خود جامعه انقالبی رسماً و با انفجار انقالب اسالمی در جهت علمی بودن دین قرار گرفته. امّا 

 عين همين عبارت و عين همين لفظ.« دین علمی محسوم و مردود است»عمالً نوشتند كه 

به  می كردند، اینك اینان با ارتجاع يدن علوم تجربی دین را غير علمی معرفیشپيش تر غربيان با به رخ ك

 تخيالت یونانی و بودائی دین را غير علمی كردند.

انقالب در عرصة پ  از پيروزي دچار آفت می شود و در طول تاریخ چنين بوده است اما انقالب هر 

ما با خطرناك ترین آفت مواجه گشت: آن استاد بزرگ ما در دانشگاه و دیگري در حوزه شروع كردند 

یا به مولوي  به دویدن، دویدن به ارتجاع، هنوز هم می دوند كه به شيخ عطار یا به بایزید، یا به جنيد و

 برسند. یعنی دقيقاً در درون انقالب یك نهضت ارتجاعی هفت و هشت قرنی و بيش تر.

 در ضميرهاي ناخودآگاه مردم دو عامل به تسریع گرایش به دین غير علمی كمك می كرد:

سال پيش ظهور كرده اند، عده اي نا خودآگاه گمان  3400نظر به این كه قرآن و اهل بيت)ع( در 

كه روش ارتجاعی شان عين حقيقت است غافل از این كه اگر قرآن و اهل بيت)ع( در قرون پيش  كردند

ظهور كرده اند سخن و كالم شان هميشه جاوید، نو، تازه و سازنده است و ما نباید این دو را با هم اشتباه 

                                                   
را به معنی ارسننطوئی نگيرید. زیرا آن چه در ارسننطوئيسننم به كار نرفته عقل اسننت همگی  « عقلی»لطفاً این كلمه  3

ی نه به معنانتزاعات و ذهنيات اسنت. در زمان خود ارسنطو، در مقابل سنوفسنطائيان به اورئاليست یا فيلسوف می گفتند.     

 عقل گرا در مقابل ذهن گرائی یا انتزاع پردازي.
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عيب  اه براي همگانكهنه پرست شویم. كار و رفتار براساس ضمير نا خودآگ كنيم و به جاي رشد و تعالی،

 و براي اهل علم و دانش، ناقض علم و دانش است.

كسی نمی تواند انسار كند كه این انقالب، یك انقالب مستبی است. و كسی نمی تواند انسار كند كه 

اشخاصی مانند شيخ عطار، جنيد، بایزید، مولوي و... هرمنوتيست )به معنی مطلق( و پلورئاليست و نيز 

ير مستبی هستند. و بدیهی است اگر كسی پيدا شود و افراد مذكور را مستبی بداند بی تردید ليبراليست و غ

بوئی از اندیشه علمی نبرده است گرچه عنوان دكتر، دانشمند و یا ... را یدك بسشد و یا به تفسير قرآن و 

 حدیث بپردازد.

حتی دهان شان را باز می از خصایل هر انقالب است كه پ  از پيروزي، همه افراد جامعه گوش و 

كنند كه به زودي و به سرعت تغذیه فسري شوند، تشنگی شدید و شتاب در این تغذیه فسري، زمينه را 

در جامعه براي پذیرش هر تبيين و توضيح فسري آماده می كند كه هيچ سخنی بی مخاطب و هيچ كاالئی 

 بی مشتري نمی ماند.

يش تر مشتري می یابد كه مرز ميان عوام و دانشمند را از در این ميان آن كاالي فسري و فرهنگی ب

بين بردارد، عوام و دانشمند بتوانند به طور مشترك به آن عمل كنند و حركت ارتجاعی این عنصر را 

داشت و به سرعت پيش می رفت. هر بی سوادي معجزه می كرد، كاهن ها قدی  شده و سمبل اعال و 

اهنان مثل فالنقلی فالنی و مرتاضانی مثل فالنعلی فالنی، همه جا الگوي مشخص جامعه شدند. شهرت ك

از اصول شناخته « الساهن كافر»و  3را گرفت غافل از این كه كهانت از گناهان كبيره و در ردیف شرك،

 شده مستب تشيع است و در هر متن حدیثی و فقهی به طور مشروح در نسوهش شدید آن بحث شده است.

سابقه گذاشتند كهانت مانند سيل سهمگين به همه جا از جمله دانشگاه و حوزه عده اي در كهانت م

حمله برد. به حدي كه مستب و فلسفه اهل بيت)ع( را كنار گذاشتيم و به دیگران پرداختيم در ميان فلسفه 

زاعات ساله یونانی گرفتار شدیم انت 5100هاي دیگران نيز بد را گذاشته به بدترین مشغول شدیم به ارتجاع 

 صرفاً ذهنی را فلسفه ناميدیم.

تهاجم غير علمی و ضد عقلی چنان سيل آسا و سهمگين و در عين حال سترگ پيش می رفت كه 

                                                   
 در همين سایت.« معجزه، كرامت، كهانت»رجوع كنيد به مقاله  3
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طرفداران مستب و مستبی اندیشان در برهه اي رسماً شسست خوردند؛ یك انتقاد كوچك از شيخ عطار 

شی محسوم حتی سزاوار مجازات شناخته شود. یا مولوي و امثال شان كافی بود كه منتقد به تحجر و بی دان

در مقابل به زیر سؤال بردن معصومين و انتقاد از اصول و فروع مسلم دین، كامالً آزاد و می رفت كه به 

 یك سنت جاریه تبدیل شود و تا حدودي نيز شد.

ه و طلبچنان در عشق افالطون و ارسطو مشعوف شده بودند كه وقتی كسی در جلسه اي از دانشجویان 

افالطون و ارسطو همجن  بازي را نه تنها جایز بل كه براي جامعه بشري الزم و ضروري می »ها گفت 

چنان واكنش نشان دادند گوئی بر یك پيامبر معصوم توهين شده است. اینان به حدي كور كورانه « دانند

اند تا نص صریح لزوم نسرده « جمهوریت»سرعت گرفته بودند كه حتی نگاهی به آثار افالطون مانند 

 همجن  بازي را در آن ببينند.

حضرات شسل مار می كشيدند و عوامفریبانه از تودۀ مردمی تأیيد می گرفتند كه بلی مار این است. 

 دانشجو و طلبه جوان را منحرف می كردند.

دین »به بن بست كشيده شد كه هنوز هم آثار شوم « دین علمی»رشد و پيش رفت حدود چهار دهه اي 

علم »جان علمی جامعه را رنج می دهد گاهی در اعالمية همایش ها، فراخوانی ها، عبارت « غير علمی

 «. علم مقيد به قيد دین»داریم و یك « علم مطلق»به ميان می آید گوئی یك « دینی

و دژم تر این كه هرگز روشن نمی كنند نسبت ميان این دو علم تناقض است؟ اعم و اخص است؟ یا 

ت؟ در حالی كه منطق قرآن و اهل بيت)ع( نه علم را خارج از دین می بيند و نه دین را خارج از علم، چيس

علم و دین را مساوي همدیگر می داند و اگر تدرّجی در این بين هست در فهم ما انسان ها از علم و دین 

 است نه در تعدّد و گوناگونی ماهيت علم.

مان جدائی دین از علم است كه در غرب ترویج شد و اینك آنان این گونه اندیشيدن عبارت اُخراي ه

 از آن بر می گردند ليسن ما آن را در اعالميه می آوریم.

با وجود آن همه خفقان كه جریان ضد علمی بر عليه علمی اندیشان ایجاد كرده بود، افرادي از فرزندان 

ها، خود را نباخته به وظيفه وجدانی خود  مستب در ميان طوفان كهانت ها، یونان گري ها و بودائی گري

و حمایت از مستب برخاستند با دست خالی و بدون امسانات، قلم برداشته و بر عليه این هرمنوتيسم، 

پلورئاليسم و ليبراليسم دینی، نوشتند، نشر كردند، تدری  كردند اهانت ها و اتهامات را به جان پذیرفتند 
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ود بودن و از منفور شدن نترسيدند با آن طوفان خفه كننده و خطرناك هر نوع خطر را پذیرفتند از مطر

مبارزه علمی، استداللی و عقلی كردند تا حدودي توانستند جو خفقان و سيل ارتجاع گرائی را كنترل كنند 

اما هنوزهم برخی ها می دوند و به سرعت نيز می دوند كه به عطار برسند و شاگردان شان را نيز حتی 

 به آن مقام برسانند. یاللعجب )!!!(. االمسان

 دو عامل دیگر زمينه را براي موفقيت، بيش تر آماده كرد:

، آن قدر به خرافات و به دین غير علمی رواج داد، تا زمانی گفته شد حدود «دین خرافی»نهضت منفیِ 

باشته شد كه مبلغان هيفده امام زمان دروغين در زندان داریم. خرافات و كهانت به حدي در بطن جامعه ان

)كه گاهی در دانشگاه و حوزه جا خوش كرده و به آن می پرداختند( را رسوا « دین احساسی»و مروجانِ 

 كرد.

كار به جائی رسيد كه افرادي معروف و نامی كه در داخل و یا خارج به شرح و بيان دین غير علمی 

صيت هاي دین غير علمی، مانند عطار، و غير علمی كردن دین مشغول بودند با تمسك به منابع و شخ

مولوي، ارسطو و... به اساس دین هجوم كردند مثالً آقاي سروش با همين تمسسات، همة آن اتهامات سخيف 

 را كه بت پرستان قریش بر پيامبر اكرم) ( زده بودند از نو تسرار كرد و رسول خدا) ( را خطا كار، و

فتري اي كه سخنان خود را بر خداوند افترا بسته و قرآن را كالم )نعوذ باهلل( جاهل تر از عمر، شاعر، م

 خدا ناميده، و حتی مجنون از نوع جنون مرتاضان، معرفی كرد.

این گونه پيش آمد ها كه نتيجه رواج دین احساسی و دین غير علمی بود ماهيت آن نهضت منفی و 

 سهمگين را نشان داد.

 مسارم به تلبيسات آقاي سروش جواب دهند، چرا آنان كه آن اهلل تاهلل سبحانی یا آی تچرا باید آی

طوفان بنيان برانداز ارتجاعی را راه انداخته؛ عطار، مولوي، ارسطو و... را به مقامی باالتر از امام صادق)ع( 

 و باالتر از پيامبر) ( برده بودند به آقاي سروش پاسخ نمی دهند!؟! چرا؟ براي این كه حرفی ندارند، پاسخی

ندارند، سروش با اصول و مبانی خود اینان، به انسار وحی و نبوت پرداخته است با منطق خود اینان، و با 

دالیل و استدالالت خود اینان به آن منسرات و سخنان لبي  پرداخته است. حرفی ندارند، سخنی ندارند 

اگر چنين نيستند لطف مبانی سروش مبانی خودشان است با سروش، همراه، همماهيت و همگون هستند. 

 كنند پاسخی به سروش بدهند، تا فرق مبنائی ميان ایشان با مبانی سروش روشن شود.
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سران نهضت ارتجاعی تا جائی عطار، مولوي و امثال یونان زده و هندوئی زدۀ شان را، باال بردند كه 

يستی شان نيز حجت شد رسانيدند، خودشان حجت و سخنان پلورئال« حجّت»هر كدام از آنان را به مقام 

تمسك كرده و به انسار وحی، « حجت ها»باالتر از حجج الهی و معصومين، اینك آقاي سروش به همان 

نبوت و به انهدام دین می پردازد. اگر اینان چيزي در ردّ سخنان سروش بنویسند او در پاسخ خواهد نوشت: 

خود را براي آن دین ستيزي، از متن آثار و كتب  شما چرا؟ شما كه از خودمان هستيد. آنگاه مبانی و ادلّه

 خود حضرات براي شان خواهد شمرد.

بنا بر توضيحات مشروح باال، بنده منشأ و مبانی و اصول افساري مانند افسار دكتر سروش را به طور 

 مستدل در همه نوشته هایم رد كرده ام و دیگر نيازي به بحث فرعی نيست.

 روي كرد عظيم جهانی:

كرد عظيم جهانی به سوي معنویات و ادیان، كه در عمل با انقالب ما شروع شده است موجب  روي

ه ها، ب« مدیتيشن»ها « اشو» -شده كه مشتریان عرفان سرخپوستی، عرفان اروپائی، مرتاضی گري هندي

 شدت افزایش یابند و بازار درون گرائی غير دینی گرم شود.

مسيحيت + عرفان هاي »ي تغذیه ح  معنویت خواهی خود فورمول اروپائيان دقيقاً و بطور روشن برا

را برگزیدند زیرا مسيحيتی كه نتوانست در شانزده قرن پيش )پایان قرون وسطی و آغاز رنسان ( « غير دینی

پاسخگوي نياز بشر باشد امروز به هيچ وجه توان اقناء معنویت خواهی انسان را نخواهد داشت. بنابر این 

به عرفان هاي گوناگون روي آورده اند راهی غير از آن ندارند و با این روند هميشه علم شان  اگر غربيان

از دین شان جدا خواهد بود، انسان دین دار غربی، ماهيت و شخصيت دوگانه خواهد داشت دینش خرافی 

 ست.ته او كهانتی، علمش استداللی خواهد بود كه چنين دوگانگی در شخصيت، بدتر از بی دینی مدرني

در جامعه ما نيز كور دینی غير علمی )دین مونتاژي از یونان باستان و بودائيت كهن( دقيقاً در روند 

عملی خود اعالم می دارد كه اسالم و مستب تشيع نيز مانند مسيحيت، قادر به تامين معنویت جوئی و دین 

آن هم نه استفاده جنبی بل اصل و اساس  خواهی جامعه نيست و باید از افسار بودائی و یونانی استفاده كرد.

 دین را بر مرتاضی گري و انتزاعات ذهنی یونانی بنيان نهاد.

راه آن مسيحی كه دینش را با وام گيري از عرفان سرخپوستی و امثالش تسميل می كند، بی تردید راه 

مسلمان، یا آن شيعه  احمقانه اي است گرچه پوینده آن راه، ميليون ها شخص باشند. و همين طور راه آن



 الت مجموعه مقا  350
 

 

 كه به وام گيري مشغول است.

احمقانه از این جهت: اگر دینش یك دین الهی و تحریف نشده است پ  باید چنين دینی كامل و بی 

 نياز از وام گيري باشد و اگر بی نياز نيست البد یا الهی نيست و یا تحریف شده است.

ده و به آن می گروند باید گفت به طور آگاهانه و نا درباره غربيان كه انواع كهانت ها را عرفان نامي

آگاه به این واقعيت رسيده اند كه دین شان ناقص و نا كافی و فاقد توان اقناء معنویت جوئی و دین خواهی 

جدید، است. اما مروجان كهانت در جامعه ما دقيقاً در تناقض فسري و تناقض شخصيتی به سر می برند 

 هم به كهانت اسفاري می پردازند. هم دین شان را كامل و

بناميم، « معنویت جوئی»موضوع مهم این كه: اگر روي كرد عظيم جهانی به دین را در همه جاي جهان 

نيست. یك دین خواهی همه بعدي است مدیریت « معنویت جوئی»در جامعه ما نام این روي كرد فقط 

« حقوق جنگ»و حقوق بين المللی دینی، حتی  دینی، سياست دینی، اقتصاد دینی، حقوق فردي و اجتماعی

 دینی تا اخالق دینی، تربيت دینی و حتی هنر دینی.

كدام شخص است كه سالم بوده و دچار بيماري فسري نباشد و ادعا كند كه انقالب ما فقط یك 

معنویت خواهی بود و ب . غرب زدگان در داخل و خارج، هميشه و به طور مرتب و جدي می كوشند 

بينش بر خاسته از بيماري فسري خودشان را به مردم ما القاء كنند؛ عرصه اینترنت، كتاب ها، مقاله  این

 ها و چاپ و نشر داخلی را پر از این القائات ميسروبين و سمّ آلود كرده اند.

جامعه بشري در طول قرن ها به هر »تشيع یك اصل اساسی و شناخته شده و اعالم شده دارد كه: 

هد رفت پایان همه آن راه ها را سراب خواهد یافت، آن گاه به تشيع والیتی باز خواهد گشت راهی خوا

من نمی گویم همگان و هر «. را بنيان خواهد نهاد -دهسده جهانی -و بر اساس آن جامعه واحد جهانی

اس رد از اسك  باید این اصل را بپذیرد. می گویم هر ك  این اصل را نپذیرد تشيع را نپذیرفته و آن را 

 كرده است.

یعنی خواه انتزاعيات و ذهن گرائی یونان باشد و خواه مرتاضی شرقی  -درون گرائی در هر دو نوعش

سال است جریان مرتاضی گري شرقی را، ساده  3000چه ربطی به تشيع دارد؟ بيش از  -و سرخپوستی

و می كشند. و جریان دیگر باز لوحانه یا غرض ورزانه به درون اسالم سپ  به درون تشيع كشيده اند 

ساده لوحانه یا غرض ورزانه انتزاع گرائی و ذهن گرائی )آن هم انتزاع گرائی و ذهن گرائی كه در همه 
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و ذهنيات است نه عقليات( یونانی را به درون تشيع كشانيده و می كشند اما هنوز « فرض»جایش متسی به 

ي همگان بيگانگی تشيع با آن ها را درك و لم  می هم كه هنوز است وجدان فطري و وجدان اندیشه ا

كند. حتی اساتيد این دو جریان و سردمداران شان در طول این همه قرن، خود یك نگرانی و تردید جان 

سوز را در درون خود احساس كرده اند و می كنند؛ هميشه در حال تدافع )تدافع درونی و ظاهري( به سر 

 برده اند و می برند.

چند سال اخير كه از طوفان نهضت ارتجاعی كاسته شده و خيلی از بت ها شسسته شده اند، در این 

استاد محترم ما به شدت دچار تضاد درونی و ظاهري شده است كامالً به حقيقت پی برده است اما به دليل 

ه هاي و با انگيزاین كه تا به حد افراط در این راه پيش رفته و سال ها به آن تفاخر كرده است، منفعالنه )

درونی( می كوشد كه مرتاضی گري و یونانی گري وام گرفته را در قالب تسامل علوم تشيع جاي دهد: 

مسرر و در همه جا، كالس ها و محفل ها، تسرار می كند و مشروحاً تسرار می كند كه: این راه ما همان 

فقط یك حدیث است « استصحاب» راه خودي است كه از آغاز و پ  از غيبت كبري بوده، همان طور كه

و ما در طول قرن ها آن را به یك علم بزرگ تبدیل كرده ایم، كتاب  «ال تنقض الیقین بالشك»حدیث: 

ها درباره آن نوشته ایم، در اصول عقاید و دین شناسی )و به قول من: در هستی شناسی( نيز كار كرده و این 

 راه را كامل كرده ایم.

ن یونانی و مرتاضی بودن راه شان را از بن و بيخ انسار كند. البته انسار وجود می خواهد با این بيا

 خورشيد از این آسان تر است.

كه بينش و اندیشه معتدل داشته « اصول فقه»اوالً باید گفت: به نظر همه دانشمندان و متخصصين علم 

ن، به شدت اعتراض دارند، كه خود و دارند به این همه آماسانيدن علم اصول فقه اعم از استصحاب و غير آ

 استاد محترم بهتر می داند.

ثانياً: اگر یك حدیث و یك سخن امام صادق)ع( را طوري شرح و بسط داده ایم كه بصورت یك علم 

بزرگ به نام استصحاب در آمده است، به هر صورت )حتی اگر متهم به افراط هم باشيم( كاري است كه 

 به آن افتخار می كنيم.

حضرت استاد هرگز )و هيچ كسی كه بوئی از علم و دانش برده باشد( نمی تواند یونانی بودن یونانيات  اما

 و هندي بودن بودائيات را كه تشسيل دهنده راه مذكور هستند، انسار كند.
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درست است در پرورانيدن این راه و فسر گمراه كننده كه پایان آن سراب تر از هر سراب است، كار 

فسر و استعدادهاي فراوان به كار گرفته شده حتی گاهی انرژي اندیشه اي مستعد ترین افراد  زیادي شده

ما در این پيمایش به سوي سراب، صرف شده است و به همين دليل لطمات اساسی و جبران ناپذیر به تشيع 

و مرتاضی گري  وارد شده است. آیا تشيعی كه قرار است جامعه واحد جهانی را اداره كند، همان یونانيات

هندي است؟ در این صورت باید ذهن گرایان یونان و مرتاضان هند جامعه واحد جهانی را اداره كنند نه 

 تشيع.

درست است: راهی كه استاد محترم پوینده آن و مروج آن است نه تنها یونانيات است و نه تنها مرتاضی 

از اسالم )كه با برداشت هاي هرمنوتيسم گري هندي، مركب از هر دو است به همراه چند آیه و حدیث 

را داشته و مثالً عنصر سوم تشسيل دهنده این راه است. آیا این « خالی نبودن عریضه»مطلق( كه نقش 

 معجون مونتاژي از سه عنصر، جامعه واحد جهانی را اداره خواهد كرد؟ یا تشيع ناب؟

بزرگترین استاد )نعوذ باهلل( این راه مونتاژي به نظر برخی ها اگر فردا امام زمان)عج( ظهور كند خودش 

و طوفان خرافه سازي، خواهد بود و به حضرات هم جایزه خواهد داد « دین غير علمی»و این نهضت منفیِ 

كه چنين راهی را ساخته و پرورانيده اند و از زحمات حضرات ممنون و متشسر خواهد بود )!!!(. اما اگر 

 قضيه برعس  باشدكه هست... 

و لذا خيلی از دانشمندان و دین شناسان بزرگ و عاقلِ ما می گویند: اگر بنا بود این راه مونتاژي را 

بپيمائيم، دوست داشتم یك فرد بی سواد و چوپان باالي كوه بودم. یعنی نادان بودن و معذور، بهتر از عالم 

 بودن در پيمایش راه مونتاژي است.

گی ارتجاعی بدون پيش زمينه نبود، تاریخ دانشگاه از روز تاسي  زمينه هاي پيشين: سيل فسري و فرهن

تا پيروزي انقالب درباره علوم انسانی به دو بخش تقسيم می شود: بخش اول كه از آغاز تاسي  آن شروع 

شده بود را باید روزگار حاكميت افسار محمد علی فروغی یهودي تبار و گروه تربيت كرده او كه مهره 

مانند سعيد نفيسی، فروزانفر، علی اصغر حسمت، شجاع الدین  3ارشان یهودي تبار بودندهاي مهم و پرك

شفا و... كه فروغی فيل شان را براي یاد هندوستان كردن تحریك كرده بود كمر به زدن ریشه اسالم به 

                                                   
 به منابع از جمله خاطرات اولين سفير اسرائيل در ایران، رجوع كنيد. 3
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ات و طریقة يویژه تشيع بسته بودند؛ از جانبی با ترویج و تبليغ فرهنگ غربی و از طرف دوم با ترویج بودائ

صوفيانی مانند عطار، مولوي و... و از طرف سوم به افسار یونان باستان بَه بَه و چَه چَه زده و از جانب 

چهارم جغد ویرانه ها شده با چسبيدن به تخت جمشيد و ایران باستان پرستی )كه همه این چهار هجوم 

زیر پا، باالي سر، راست و چپ و روي سسوي دست ساخته انگلي  و رضا شاه بود( از شش جانب )از 

پيش و پشت( تبر بر درخت تشيع می كوبيدند. از هر چيزي كه به نفع ایدۀ غرب گرائی و یهود گرائی 

خودشان بود بهره جستند حتی در این كار از تناقضات نيز ابائی نداشتند مثالً آنان كه اسالم را از اساس 

و بنی عباس، همه را یك جا مردود می دانستند و هميشه ورود نمی پذیرفتند؛ اصل اسالم و نيز، بنی اميه 

اسالم به ایران را بزرگ ترین بال در تاریخ ایران معرفی می كردند، گاهی سخن و ادعاي مأمون و معتصم 

به « خرمدینان آذربایجان»حجت دانسته و آنان را تحت عنوان « دقوليه»را درباره شيعيان هفت امامی 

سبت داده و افتخار می كردند كه خرميان مذكور شبسه تحریم جنسی را رعایت مزدكی و مجوسيت ن

همه چيز مأمون به نظرشان غلط بود اما این ادعاي او  3نسرده و با مادر و خواهرشان ازدواج می كردند.

 براي شان حجت بود.

ی خود گرفته و كسگروه یهودي تبار مركز، امسانات و حتی محافل علوم انسانی را انحصاراً در اختيار 

وابسته باشد كمتركسی پيدا می شد كه  5را اجازه تحرك علمی نمی دادند مگر به یسی از شش جریان

 دستش به دانشگاه برسد و در این شش بستر كارنسند مانند مرحوم احمد آرام.

ئی، به دليل لزوم تعویض روش در جریان دین زدا 3112در بخش دوم از عمر دانشگاه یعنی از حوالی 

یك جریان نو را به وجود آوردند: هنري كربن را از فرانسه راهی ایران كردند او یك كاتوليك فرانسوي 

بود، بدیهی است براي این هدف، یك كاتوليك بهتر از یك پرتستانت بود. زیرا در این دوره می خواستند 

دهند. این نقش را یك فرد سيماي برنامه را علمی تر كنند نه فرهنگی،روند مثالً عميق به جریان، ب

كاتوليك بهتر انجام می داد تا یك فرد پرتستانت كه اصل پرتستانتيسم در مقایسه با كاتوليك یك نهضت 

 و حركت فرهنگی است تا یك بينش مثالً عميق دینی.

                                                   
 قی خرميان دانسته است.این اتهامات را تایيد و آن ها را از ویژگی هاي متر« سرخ جامگان»سعيد نفيسی در  3
 ایران باستان گرائی، بودائی گرائی، یهودي گرائی، اسالم ستيزي، تشيع ستيزي، ترویج ناهنجاري هاي جنسی. 5
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با ورود فرح دیبا به دربار كه تحصيالت معماري داشت و چيزي از علم و فرهنگ نمی فهميد، كربن 

او را به عنوان یك متخصص علمی و فرهنگی جلوه دهد و از همساري هاي او بهره جوید كه  توانست

 در شيراز ثمرۀ آن بود.« جشن هنر»رذالت بازي ها و ناهنجار هاي 

كربن نسل جدیدي را تربيت كرد كه امروز چهره هاي درخشان)!( علوم انسانی هستند و به استاد  

دادند و در تلوزیون به ستایش از او و در دانشگاه به بزرگ داشت « زائر شرق»جاسوس شان كربن لقب 

 براي او پرداختند.

گروه تربيت شدگان كربن همگی شاه پرست و ضد انقالب، دستسم نسبت به انقالب بی تفاوت بودند 

كه چند سال پ  از پيروزي انقالب سرنوشت علوم انسانی را در دست گرفتند و هرچه توانستند به نام 

 ، یونانيات و بودائيات را در عرصه علمی و اندیشه اي و فرهنگی به خورد این مردم دادند.علم

كربن رسماً اعالم كرد كه شيعه حتی )نعوذ باهلل( امامان شيعه از اول صوفی بوده اند و صوفيان نيز از 

و دروغ شاخ داري كذب  3اول شيعه بوده اند از ترس جان شان تقيه كرده و ظاهر سنّی به خود گرفته اند.

 كه تاریخ بشر دروغی به این بزرگی به خود ندیده است.

جریان فروغی ابزار ششگانه را به طور جدا از همدیگر به كار می بردند كربن مأموریت داشت 

مالطی درست كند و این شش خشت سمّی را با هم چفت و یسی كند و به عناصر ششگانه وحدت دهد 

فلسفه در ایران باستان، انداخت بودائيات را فسر « فلسفه مغان»چيزي به نام او در دهان تربيت شدگانش 

ناب ایرانی قلمداد كرد، یونانيات را )كه در غرب به بایگانی تاریخ انداخته شده( حقيقت مورد قبول دانش 

ایران نوین  هبشري ناميد، تشيع را زاده فرّه پرستی ایرانيان، و روشنفسر نمائی دربار پهلوي را بستر ترقی ك

 از آن زاده می شد، معرفی كرد.

تلقی شده است كه امروز برخی از « مسلّم»در روش كربن جدائی دین از علم همه جا یك امر 

 «اگر دین وارد سياست شود به منزله یك حزب سياسی سقوط می كند»شاگردانش شعار می دهند كه: 

 ی پخش كرد.شعاري كه رادیو معارف مستقيماً از زبان آقاي پازوك

ی آقاي پازوكی در اثر تربيت كربن« اگر دین وارد سياست شود»كمی روي كلمات این شعار دقت كنيد: 

                                                   
 بخش آغازین.« تاریخ فلسفه اسالمی»هنري كربن  3
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ابتدا دین را در خارج از عرصه سياست می بيند آن گاه اجازه نمی دهد كه این عنصر بيرونی وارد درون 

 سياست شود.

ود صالً نمی تواند درك كند كه دین تشيع، خببينيد فرزندان شيعه را چگونه تربيت كرده اند پازوكی ا

را به كار می برند مصداق اتّم آن « دین»سياست است نه در بيرون از سياست. وقتی شاگردان كربن كلمه 

 در نظرشان مسيحيت یا بودائيت است نه دین شيعه.

ی ب دینبه شخصيت روانی و اندیشه اي شاگردان كربن طوري شسل و ماهيت داده شده است كه انقال

 به این بزرگی ایران، نيز خود آگاه آسيبمند آنان را بيدار نسرده است.

 -در همایش حسمت مطهر -سركرده شان آمد در سالن همایش هاي دارالشفاء در ناف حوزه مقدسه قم

به شرح توهمات و خياالت افالطون )و به قول غربی ها ایده ها و ایدئاليسم افالطون( پرداخت، داد سخن 

اد و كسی نگفت: در این مركز مقدس و حوزه علمی بزرگ تشيع چرا این همه از افالطون همجن  در د

 باز مداحی و از ایده ئاليسم او به عنوان فلسفه تعبير می كنی.

كربن و برنامه اش در حوزه علميه: این بود مختصري از پيش زمينه جریان و طوفان ارتجاع كه در 

سپ  توسط كربن، در دانشگاه ایجاد شده بود. اما او فقط به دانشگاه پيش از انقالب توسط فروغی و 

 بسنده نسرد در طول سال ها اقامت در ایران هر ازگاهی به حوزه علميه سر می زد.

اهلل حائري یزدي )معروف به مؤس  حوزه قم( و دیگران به  تپيش از آن به همت مرد بزرگ آی

هلل بروجردي، یونان گرائی و بودائی گرائی چندان راهی به ا تویژه به همت بزرگ مرجع جهان تشيع آی

 حوزه )غير از یسی دو نفر( نيافته بود و رسماً گرایش هاي غير دینی و غير شيعی شناخته می شدند.

كربن در مراودات خود به حوزه چند نفر را به شدت تشویق كرد كه به آن گرایش ها بگرایند و 

ز وفات بروجردي )قدس سره( و تبعيد امام )قدس سره( جانی به خود موفق هم شد و در سال هاي پ  ا

دین »به ترویج  الي اهلل ةًقربگرفتند و مورد حمایت رژیم پهلوي هم بودند كه پ  از انقالب با نيت 

 و غير علمی پرداخته و آن طوفان خفقان آور را به راه انداختند.« احساسی

)قدس سره( را از خودشان قلمداد كنند كه پاسخ آن را در  خمينیالبته اینان سعی بليغ داشتند كه امام 

برخی از نوشته هایم داده ام، در این جا فقط یك سؤال از معركه جنبانان طوفان ارتجاع می پرسم: اگر 

امام از شما بود چرا صبر كردید و طوفان تان را پ  از وفات او به راه انداختيد؟ درست است شما می 
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ها من براي این كار»ان حيات ایشان نيز چنين قلمداد كنيد كه در پاسخ اقدامات تان گفت: خواستيد در زم

را درباره خودش به كار ببرد. و آن گزارش « كور باطن»مجبورش كردید كه عبارت  3،«كور باطن هستم

كتبی كه مرحوم آقاي توسلی در جلسه مجمع تشخيص مصلحت قرائت كرده و سسته كرد مگر چيزي بود 

پيسان ما از ژیانی »؟ البته من كاري با جناح هاي سياسی ندارم كه  -غير از ردّ دین احساسی غير علمی

 شعار من است.« اگزوز نداشت

باز سخن از چاپ و نشر: درباره چاپ و نشر سخن می گفتم كه شرح باال مقدمه قهري آن بود. زیرا 

تی ضد علمی با رنگ دینی در بستر دین سيل ارتجاع موجب گشت كه كتاب هاي خرافی، غير علمی ح

غير علمی كه حضرات به راه انداخته بودند، نوشته شود، چاپ و نشر شود حتی فالن كتاب فال بينی به 

 چاپ چهل و ششم رسيد.

در یسی از نوشته هایم آن مثل معروف را درباره سران ارتجاع مذكور آورده ام كه: شخصی كسی را 

سوراخ می كند. گفت: چه كار می كنی؟ گفت: دهل می زنم. گفت: صداي دهلت دید كه شبانه دیواري را 

 نمی آید. گفت: صدایش فردا خواهد آمد.

آن روز پيش بينی كرده بودم، امروز صداي آقاي سروش و رواج پلورئاليسم و نشر سرسام آور كتاب 

 گوش همگان می رسد. هاي خرافی، صداي همان دهلی است كه حضرات آن را می نواختند كه امروز به

یك شرایط شرم آور پيش آمده بود كه برخی ناشران به اصطالح با پرروئی تمام از نویسنده مستبی 

محقق، می خواستند عالوه بر این كه هزینه چاپ و نشر را پيشاپيش به جناب ناشر بپردازد چيزي را هم 

جمه هائی از غرب و نهضت ارتجاع بود به عنوان سود برایش تضمين كند. بازار چاپ و نشر در انحصار تر

 كه امروز جریان مسئله تا حدودي فرق كرده است.

بنده نيز از بگو مگو با ناشران خسته شدم مدتی )حدود چهار ماه( زبان و قلم را غالف كردم كه: نمی 

اه ر« نو بينش»توان در این جوّ خفقان كار كرد. در آن مدت بدون اطالع من بچه ها سایتی را تحت عنوان 

انداخته و نوشته هایم را در آن قرار داده و روزي آماري از ارباب رجوع آن برایم آوردند. راه جدیدي به 

« نو بينش»رویم گشوده شده بود، تشویق شدم كار را شروع كردم. البته اگر از اول در جریان بودم عنوان 

                                                   
 است.نقل از مشاهدات حضوري جناب آقاي امام جمارانی، نشر السترونيسی در اینترنت كه نسخه آن موجود  3



 357طوفان ارتجاع  
 

 

 را انتخاب نمی كردم و سليقه دیگري را بر می گزیدم.

ه می گویم: وقتی كه براي دومين بار آمار ارباب رجوع به این سایت كوچك را دیدم بيش تر صميمان

تشویق شدم، اشخا  فراوانی از شرق دنيا تا غرب و از شمال تا جنوب از همة قاره ها مراجعه كرده بودند 

بودم و دیگر مراجعه كننده كاري )نه فقط كليك( داشت، گم شده ام را یافته  535به طوري كه روزانه 

 با چاپ خدا حافظی كردم.

زمانی كه به چاپ خيلی عالقه داشتم، جریان ارتجاع همة نسخه هاي چاپ شدۀ یسی از كتاب هایم 

نسخه چاپ شده بود( را یك جا از ناشر خریدند و خمير كردند كه ماجراي  5000صفحه و  715)كه در 

آن وقت براي حزب كمونيست توده می نوشت و  جالل آل احمد را تداعی می كرد با این فرق كه او در

 الّا باهلل. ةال حول وال قوّمن براي مستب امام صادق)ع(. 

آنان كه آن روز نوشته هاي جالل را می خریدند و در بيابان به چاه می ریختند انگيزه شان دفاع از 

 دین بود و انگيزه اینان دفاع از ارتجاع و خرافات است.

وزیع نوشتم، ناشر از ت« نقد مبانی حسمت متعاليه»ليه طوفان ارتجاع تحت عنوان اولين كتاب كه بر ع

آن شانه خالی كرد، خفقان آن قدر شدید بود كه برخی دوستان از من می خواستند چند ماهی به مسافرت 

تاب كبروم زیرا شدیداً احساس خطر می كردند. امّا با توكل به خداوند نه تنها به مسافرت نرفتم، انتشار 

را در اعالميه اي به اطالع عموم رسانيدم، یسی از دوستان دانشمند، زنگ زد و گفت: مگر دل شير داري 

نوشتن و چاپ كردن كم نبود اعالميه هم بر در و دیوار زدي، حتماً كشته خواهی شد فوراً در فسر چاره 

 باش.

  ند.بلی: این چنين بود طوفان ارتجاعی كه عده اي به راه انداخته بود

آمار چهارم )آمار ها از خود اینترنت گرفته می شود( نشان می داد كه تنها در طول یك ماه كتاب 

بار و  520بار دانلود شده و برخی از كتاب ها حدود  1253«( سير تحول وضو در ميان امت4حلقات)»

وم خمير شده، و بار كپی و دانلود شده است از جمله همان كتاب مظل 317بار و برخی دیگر  357برخی 

 رقم كپی و دانلود درباره مقاالت بيش تر است. پ  چه نياز به چاپ و بگو مگو با ناشران.

و اندي سایت  000/303000مطابق آمار اینترنت، در كل جهان در حوالی اردیبهشت امسال حدود 

ون و دویست وجود دارد سایت كوچك و تك زبانه ما )كه بخش پاسخ به سؤال نيز ندارد( از یك ميلي
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و خرده اي جلو تر است. آن تعداد كه از ما جلو  000/55000هزار و اندي سایت، عقب تر است و از 

ترند بيش تر سایت هاي دولت ها، وزارتخانه هاي دنيا، كارتل هاي تجاري، بورس ها، سسسی، تبليغاتی و 

 ه سؤاالت، می باشند.سایت هاي كتابخانه اي بزرگ و نيز سایت هائی هستند كه كارشان پاسخ ب

یك سایت كوچك چرا این همه مشتري دارد؟ براي این كه مستب اهل بيت)ع( را ارائه می دهد كه 

آب زالل است براي هر تشنه. اگر ما تبيينات اهل بيت)ع( را به طور ناب و بدون خلط با یونانيات و 

  بودائيات، ارائه دهيم، جهانيان مشتري آن هستند.

تبليغ كار خودم نيست می خواهم به محققين مستبی و تبيين كنندگان مستب تشيع،  این سرایش براي

آن گوشه نشينانی كه از هر نوع امسانات محروم هستند بگویم: یأس را كنار بگذارید، از نان شب خود 

 نبریده یك سایت به راه اندازید و كارتان را بسنيد و در راه اسالم و تشيع، انقالب مستبی ایران، خو

آینده جهان از آن تشيع والیتی  3شهيدان بسوشيد، كه )در یسی از نوشته هایم به طور مستدل نوشته ام:

 است.

البته باید اذعان كرد: از یك جهت كاربرد چاپ و نشر، كارائی بيش تر دارد كه انتشار السترونيسی 

نوشتار به بدنه دانشگاهيان و سایت فاقد آن است، تنها اشخا  محقق به سایت مراجعه می كنند و پيام 

و حوزویان نمی رسد تا چه رسد به بدنه جامعه. اما وقتی كه امسانات نداریم و از خمير شدن كتاب نيز 

 می ترسيم، سایت بهترین راه است.

گرفتاري بزرگ: طلبه اي مستعد با وقت قبلی پيش من آمد با دلی پر، لطف خود را مزاحمت ناميد و 

چيزي را كه در نظر خودم خيلی مهم است از شما بپرسم: شما در نوشته هاي تان به گفت: مزاحم شدم تا 

بزرگان علم و ادب طوري یورش می برید كه به هيچ وجه قابل توجيه و حتی قابل تحمل نيست، مسلمات 

را انسار می كنيد؛ شيخ محمود شبستري، شيخ عطار، مولوي، حتی سعدي و حافظ از برخورد غير منصفانه 

ا در امان نماندند. خواستم از نزدیك انگيزه و هدف شما را در این باره بدانم. مسائل دقيقه و نسات شم

 ظریفه و تبيين هاي روح افزا كه در آثار این قبيل بزرگان هست... 

و شروع كرد به خواندن اشعار مولوي از مثنوي و دیوان شم  در موضوعات مختلف، شعر پشت سر 
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د و در پایان هر موضوع می پرسيد: آیا این شرح و تبيين چيز كمی است؟ در شرق شعر از حفظ می خوان

 و غرب دنيا چنين شخصی وجود دارد؟ شما شخصيت به این ارجمندي را از بن و بيخ ردّ می كنيد.

شاید بيش از صد بيت در مسائل مختلف شاهد آورد كه البته بيان و توضيحاتش نشان از استعداد قوي 

يست تا بماند نام ن -از مولوي شناسی اش، بود. و در پایان گفت: نام نيك رفته گان ضایع مسن و نيز نشان

 بر قرار. 

عدم »گفتم: این همان مشسل بزرگ ما است كه ما را به یك اشتباه بزرگ تاریخی دچار كرده است 

صل چيزي از خود به قول شما من معتقدم كه مولوي در ا« شناخت جاي گاه ها ما را بی چاره كرده است

ندارد مترجم بودائيات است همان طور كه متولد كنار معبد بهارستان است )حتی وصيتش كه وصيت كرده 

برگرفته از وصيت یسی از بنيان گذاران « در روز مرگ و سالروز مرگ من گریه نسنيد، جشن بگيرید»

 درجه دوم بودیسم است( كه رنگ و بوئی از اسالم به آن داده است.

 : این را هم در نوشته هایت دیده ام.گفت

ادامه دادم: اما من به خوبی می دانم و بيش از تو ایمان دارم این ترجمه با این بيان كه مولوي دارد كار 

هر كسی نيست این ترك زاده فارسيگو، نابغه بزرگی است در فصاحت، بالغت، نسته سنجی، توان انتقال 

  قوي در تبيين آن چه می خواهد ارائه دهد، نمونه است به محتواي ذهن خود به مخاطب و نيروي ب

گمانم. من در شناخت استعداد و توان مولوي حتی در قدرت هنري او بيش از شما و بهتر از شما كار كرده 

ام. امروز همه تبيينات ذهنی، شفاهی و مستوب بودیسم را در اختيار من یا هر ك  دیگر بگذارید و همه 

فراهم كنيد و بخواهيد كه بودائيات را مانند مولوي تبيين كنيم و رنگ و بوئی اسالمی به امسانات را نيز 

آن ها بدهيم، درباره خودم اعتراف می كنم و درباره دیگران نيز می گویم كسی توان ارائه كاري شبيه كار 

 مولوي را ندارد.

ویژه خودش در اوج قلّه هنر همين طور حافظ، این صوفی تصوف ستيز و خانقاه گریز. در راه و كار 

 است.

جامعه و مردم نيازمند شعرو انواع هنر هستند اگر عده اي بگذارند بزرگان هنر و ادب در جاي گاه 

خود بمانند و از غزليات شيرین حافظ در جاي خود استفاده شود و همين طور دیگر شعرا، مردم بهره 

 خوب از آن ها می برند.
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گونه مواهب بی نياز باشد. زندگی هميشه نيازمند امور احساسی است و  هيچ انسانی نيست كه از این

مهم تر این كه این گونه احساسات و پاسخ مثبت به آن ها یك امر فطري كامالً انسانی است نه غریزي. 

 گرچه می توان انواع هنر را در خدمت امور غریزي هم گرفت. 

ماند ضرورت دارند و هم در عرصه هنر از امثال حافظ اگر حضرات بگذارند در جاي گاه خود ب

مفاخر هنري و ادبی جامعه هستند. ما تا چه حدي باید خشك و بی احساس باشيم كه ارزش هنري و 

احساسی دیوان حافظ را درك نسنيم. آب مایه حيات است اگر كسی همان آب را به جاي غذا و یا به 

 و در مواردي خود را نيز فریب داده است. عنوان ميوه به خورد مردم دهد مردم فریبی كرده است

تسليف ما روشن است هر ارزشی را می خواهيم، به دیوان هاي شعري بدهيم و باید بدهيم. اما باید 

لشعراء ا»بدانيم تبيين دین تنها به عهده قرآن و اهل بيت)ع( است در جاي گاه تبيين است كه می فرماید 

و احساسی مشاهده می كنيم حسان بن ثابت، فرزدق، غریض، كميت،  و در جاي گاه هنري «يتبّعهم الغاوون

الّا الذين امنوا و عملوا » دعبل و... مورد تمجيد ائمه)ع( هستند و باید باشند و در این جاي گاه می فرماید

 «.الصالحات

زبان علم زبان هنر نيست، زبان علم زبان احساسات نيست، زبان خرد و اندیشه و منطق خرد ورزي 

 است نباید قلمروها را در هم آميخت.

مطرح نيست و ما هيچ مشسلی با شعر و هنر نداریم بحث « شعر»اساساً در این بحث مسئله اي به نام 

است خواه دین احساسی به وسيله شعر تبيين شود و خواه به زبان نثر. « دین احساسی»و « دین علمی»برسر 

ورد بر این كه مالك اسالم و معيارش عقل است تاكيداً م 45اسالم دین عقل و تعقل است قرآن حدود 

تصریح كرده است و مقوالتی از قبيل كشف و شهود و... كه همگی ابزارهاي احساسی غير عقلی هستند، 

 اذن ورود به عرصه تبيينات عقلی را ندارند.

ازي به عقل و تعقل آن چه امروز از هندوئيزم و بودائيزم می بينيم دین كامالً احساسی هستند و هيچ ني

ندارند. مسيحيت نيز اساساً فاقد هر نوع تبيين است و اگر بخواهد امروز نف  بسشد ناچار است به بستر 

و  یعنی به تجربه درونی« تجربه دینی»احساس پناه برد و می برد كه می بينيم كالم جدید مسيحيت بر 

 سانی و خواه علوم تجربی ندارد.احساس فردي متّسی است كاري با علم و علوم، خواه علوم ان
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كالم جدید مسيحی در واقع هيچ ربطی به علم كالم ندارد، در حقيقت گوشه اي از دانش انسان شناسی 

را توضيح می دهد و نتيجه می گيرد انسان ح  دینی و نيز نياز دینی دارد و ب . حتی همين مسئله هم در 

 انجيل نيامده است و یك كوشش مستقل است.

عالوه بر مسئله مذكور انسان شناسی، ابعاد دیگر انسان شناسی دارد، هستی شناسی دارد، كيهان  اسالم

شناسی دارد، روان شناسی دارد، جامعه شناسی دارد، در منشأ جامعه و تاریخ توضيحات كافی دارد، منشأ 

عف آور دارد، و... این كه چرا در ميان جانداران تنها انسان لباس پوشيده است؟ توضيحات علمی ش -لباس

و همه این موضوعات اساسی علمی از مصرّحات و نصوصات قرآن و حدیث است. همه این موضوعات 

علمی هسته اصلی و در واقع متن حقيقی قرآن و حدیث است نه مسائل جانبی و نه مانند كالم مسيحی كه 

 یا مسيحيت ارائه  هایدگرها و برگسون ها با كوشش خود آن را دست و پا كرده و به نام دین

 می دهند.

 ؟ بدیهی است كه-آیا فهم یا فهمانيدن، این قدر سخت است یا جریان ارتجاع مسئله را بغرنج می كند؟

 صورت دوم است.

باشد از نظر اسالم مردود است و هم اصول و فروعی  -كه همان احساس -دین احساسی« ابزار»هم 

 كه با آن ابزار توضيح داده می شود.

مرجع تبيين دین، قرار »فضایل هنري نيست، و مسئله هنر ستيزي در ميان نيست. سخن در  سخن در

دانست تا چه رسد بر این كه مولوي در عمل ما « تبيين كننده دین»؛ این شخصيت ها را نباید «دادن است

سالم اتبدیل شده است. حرف محققين دینی این است: دینی كه مولوي تبيين می كند « حجت دینی»به یك 

نيست نه اسالم سنّی و نه اسالم شيعی البته كه مولوي یك فرد كامالً شيعه ستيز و به شدت نسبت به تشيع 

كينه دارد، اگر او یك ليبرال و داراي سبك ليبرالی در بيان نبود شيعه ستيزي و كينه او نسبت به شيعه 

رات را درباره شيعه به كار برده بيش تر روشن می شد او در سبك خودش شدید ترین و گزنده ترین عبا

 «كور كورانه مرو در كربال تا نيفتی چون حسين اندر بال»است حتی در نسخه ها و چاپ هاي قدیم شعر 

بوده و هست كه در چاپ هاي بعدي اصالح كرده اند، با صرف نظر از این بيت، آن چه امروز در موارد 

شيعه هست كافی است تا هر فرد معمولی « والیت»ل متعدد مثنوي تهاجمات او به فرهنگ شيعه و به اص

 را )تا چه رسد به یك مولوي شناس( بر دشمنی او با شيعه متوجه كند.
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سخن ما به همه، به ویژه به افرادي مثل جناب عالی این است: چگونه می توانيد هم مولوي را بپذیرید 

ردن نام او نيستيم ما با شما ها كار داریم ما و هم تشيع را!؟!. ما كاري با مولوي نداریم و در صدد ضایع ك

با مولوي درگير نيستيم با شما ها درگير مباحثات علمی و منطقی هستيم، با بيان كامالً ساده می گوئيم 

یسی از دو راه تان غلط است یا گریه بر حسين)ع( و یا پی روي تان از مولوي، تسرار می كنم مشسل ما با 

 ما ها و با سلسله جنبانان نهضت منفی و ليبرالی طوفان ارتجاع است.این شخصيت ها نيست با ش

كردي كار ما نه یورش است و نه تهاجم، كار ما یك سبك استداللی و منطقی است « یورش»تعبير از 

 و چون سبك بيان ما مستبی است دافعه هم دارد. زیرا قلم و بيان ما قلم و بيان ليبراالنه نيست.

پيامبر) ( و اصحاب، نيز همين مشسل را داریم می گوئيم آن چه مولوي نابغه، با یك سنّی پی رو 

 نسته سنج، فصيح و بليغ، هنرمند آورده است، اسالم تسنّن نيست.

یورش و تهاجم كار شما ها و سران نهضت منفی است كه چون سخن منطقی و استداللی در برابر ما 

گاهی بزرگان شما نسبت به نوشته هاي مثالً رضوي طوري  ندارید به هياهو و عوامفریبی متوسل می شوید.

ژست می گيرند كه فی المثل قابل پاسخگوئی نيست. من می پذیرم فرض كنيم نوشته هاي من به حدي بی 

ارزش هستند كه الیق پاسخ نيستند، اما این مسئله و به اصطالح این در گيري فسري سابقه چند قرنی دارد 

و شيعه هميشه با بيان علمی بطالن و نا درستی راه شما را توضيح داده اند چرا به دانشمندان بزرگ اسالم 

آن ها پاسخ داده نمی شود؟ جوانان مستعدي مثل شما كی می خواهيد به ضعف و سستی و پوشالی بودن راه 

كردن  رتان پی ببرید؟ این نهضت منفی و ارتجاعی هيچ سخنی در مقابل ما ندارد فقط به عوام فریبی و خمي

 كتاب ها مشغول است.

 مصيبت بزرگ: گفتم اینك سخنی با شما دارم: این همه اشعار كه از )به اصطالح( شعر هاي تبيينی

مولوي خواندي كه اگر می شمردیم بيش از یسصد شعر بود و اگر همه آن چه در حفظ داري را در نظر 

 یث هاي تبيينی پيامبر و آل) ( بخوانيد.بگيریم بيش از صدها بيت می شود، لطفاً چهار حدیث هم از حد

من اصرار می كردم بخوان، او وا مانده نگاه می كرد؛ حتی یك حدیث هم نتوانست بخواند، گفتم 

یك آیه از تبيينات قرآن بخوان، گفت همه جاي قرآن تبيين است قرآن تبيان كل شيیء است، گفتم اما 

نات قرآن و اهل بيت)ع( چيزي نمی دانی، گمان می كنی هيچ كاري درباره قرآن نسرده اي و چون از تبيي

كه مولوي تبيين هاي عميق، شيوا، شيرین، صحيح، حيات بخش آورده است همة مولوي پرستان دقيقاً مثل 
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وقتی كه خود شما هميشه به دیوان هاي «. چون ندیدند حقيقت ره افسانه زدند»شما هستند به قول حافظ 

كلی شيیء بی خبري، حق داري عاشق مولوي شوي و سران طوفان ارتجاع از همين شعرا پرداخته و از تبيان 

 زمينه نا آگاهی از اسالم و تشيع استفاده كرده و جامعه را با خرافات انباشته اند.

مولوي با آن همه مداحی كه درباره اش كردم حتی با صرف نظر از بطالن اساسی و اصول راهش، 

سائل را شرح داده است. این را وقتی درك می كردي كه آن عمر نفله شده ابتدائی ترین، وسطحی ترین م

 در دیوان مولوي را در آیه و حدیث به كار می بستی.

رفتار با دین یا باید عوامانه باشد و یا باید محققانه، آن كه عوام است شاید معذور است و آن كه در 

ن باال نگاه می كند مولوي نابغه را در مقابل قرآن دین تحقيق دارد لذت و عظمت آن را در می یابد و از آ

و اهل بيت)ع( در حضيض سقوط می بيند. اما آن كه نه عوام است و نه دین شناس، او شيفته مولوي و 

 امثالش می شود و ده مجلد براي ترانه هاي هنرمندانه و احساسات انگيز حافظ شرح می نویسد.

 نيز همين مصيبت است.و دقيقاً گرفتاري ما با یونان زدگان 

 گفت: پ  آن عالم بزرگ كه مجلدات ضخيمی در شرح مثنوي نوشته را نيز متهم به نا آگاهی 

 می كنيد؟ و همين سخنان شما است كه غير منصفانه و غير علمی است.

گفتم: اوالً شخصيت زده نباش، همين شخصيت زدگی است كه مانع شده تا در قرآن و حدیث تحقيق 

 و غير علمی، آماده « دین احساسی»مصيبت دیگر است كه زمينه را براي سيل ویرانگر  كنی، و این

 می كند.

ثانياً: من آن مرد بزرگ را هرگز به نا آگاهی متهم نمی كنم، او خود در اثر بعدي خود اعتراف كرده 

 است كه دچار اشتباه بوده و این اعتراف به اشتباه دليل بزرگی بر بزرگواري اوست.

، یاد و حافظه و روح و روان جامعه را به حدّي با سخنان عطار، مولوي و... پر كرده اند كه ذهن

« خود كفائی»اكثریت مردم جامعه اعم از اهل دانش و غيره را درباره قرآن و اهل بيت)ع( به اصطالح به 

آن ي شدۀ امروز( در قررسانيده اند. و اگر كسی بخواهد كار علمی )به ویژه در بستر علوم انسانیِ رشته بند

و حدیث كند با همان ذهنيت و پيش زمينه هاي نا درست به آیه و حدیث می نگرد. بدیهی است چنين 

شخصی هرگز بهره اي از قرآن نخواهد برد، بل برعس ؛ آب قرآن را سرد و شور یافته با آوردن اشعار 

به من توفيق دادي  رد كه: خدا یاشعرا آن را شيرین و كامل خواهد كرد و یك سجده شسر هم خواهد ك
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به قرآنت خدمت كردم. شگفتا و هزاران تأسف و شگفت. كه آن شعر غير مستحسم تداعی می شود: 

 كرد قربانی به اميد قبول. -كافران مسه در حرب رسول

 در پایان توصيه اي كه به جنابعالی دارم این است كه به استراتژي غربيان )دشمنان اسالم و تشيع( دقت

كن تا بدانی كه با هر وسيله اي می خواهند این انحرافات و اشتباهات ما را ریشه دار تر كنند و بيش از 

مشغول كنند. و این كه كار ما، و سایت ما گسترده نيست حتی بخش پاسخ « دین احساسی»پيش ما را به 

 نات است. به پرسش ندارد، حتی برخی مطالب اصلی نيز به سایت نمی رود، علتش عدم امسا

 شرف مرد به علم است شرف علم به مال. -به شوخی گفت آن رند: مرا معلوم گشت در آخر حال

 به درود.

 



 
 

 

 

 بنام خدا

 

 پرستش اسماء اهلل
 

 پاسخ به چند پرسش ایميلی 

 اسماء و صفات خدا.

 پرستش اسماء خدا. 

 .«االئمةُ اثنا عشر»با گزارۀ « واقفيه»مشسل فرقه منحرف 

 .قةٌ واحدةٌالباطل فر

همة مستب ها و بينش ها )غير از تشيع والیتی( باید پلورئاليسم و هرمنوتيك مطلق، را بپذیرند و 

 پذیرفته اند.

 پوپریسم و سرقت از ابوالعالي معرّي)؟(

 و برداشت نادرست از آن.« صفات خدا عين ذاتش هستند»معنی صحيح 

 ارسطوئيان و تعریف هاي اثباتی شان.

 ت و یونانيّات در زمان ظهور امام زمان )عج(.خطر بودائيّا

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 جناب آقای ترابی

سالم عليسم. در پاسخ به پرسش جناب عالی با تشسر از الطاف شما به استحضار می رسانم كه سایت 

 نين كاربينش نو از پاسخ به پرسش ها معذور است )قبالً نيز این موضوع اعالم شده است( زیرا براي چ
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گسترده اي امسانات الزم را ندارد. اما نظر به این كه در متن سوال شما نسته اي مهم وجود دارد چند 

 سطري توضيح می دهم و از این كه زمينه این بحث را فراهم كردید تشسر می كنم. سوال كرده اید: 

 چيست؟ اصول كافی، و مراد از آن« حدوث اسماء»باب  3پيام و محتواي حدیث شماره 

توجه فرمائيد یعنی اسامی خدا حادث هستند؛ « باب حدوث اسماء»پاسخ: ابتدا به عنوان باب یعنی 

آیا تا خدا « ؟ -آیا اسم هاي خدا مانند خود خدا ازلی هستند یا حادث و پدیده هستند؟»پرسش این است 

... نيز بوده اند؟ مرحوم كلينی بوده اسم هاي قادر، عادل، خالق، رحمان، رحيم، موجد، مبدع، مبدء، منشئ و 

در عنوان این باب می گوید: اسامی خدا همگی پدیده اند این اسم ها همگی بعدها پدید شده اند، ازلی 

 نيستند.

اوّل الدّين معرفته، وکمال معرفته التّصديق ندارد: نهج البالغه خطبه اول: « صفت»باید بدانيم: خداوند 

، و کمال توحیده االخالص له، و کمال االخالص له نفي الصفات عنه، به، و کمال التّصديق به توحیده

لشهادة کل صفة انّها غیرالموصوف، فمن وصف اهلل سبحانه فقد قرنه، و من قرنه فقد ثنّاه، و من ثنّاه فقد 

 و نيز حدیث سوم از همان باب و در منابع دیگر. جزّأه، و ...

براي خدا می شماریم اسم هاي خدا هستند مثالً قادر  و از جانب دیگر می دانيم كه همان صفات كه

هم صفت خدا است هم اسم خدا وهمين طور خالق، عادل، رحمان و... بنابراین خدا نه اسم دارد و نه 

 صفت.

حال كه خدا نه اسم دارد نه صفت پ  این همه اسامی و صفات چيست كه براي خدا می شماریم و 

دوم از همين باب می فرماید نام گذاري و انتخاب این اسماء براي خدا، در قرآن نيز آمده اند؟ در حدیث 

به خاطر این است كه انسان نمی تواند بدون اسم وصفت رابطه برقرار كند یعنی وجود این اسماء به خاطر 

 است وگرنه خدا نه اسم دارد و نه صفت.« عجز انسان»

، خدا قادر است یعنی عاجز نيست، و هر «نداردجهل به او راه »این كه می گویيم خدا عالم است یعنی 

 اسم یا صفت خدا براي نفی یك نقص از خدا می باشد.

نام ها و اسامی دیگر اشياء همگی یك صفت را بر مسمّاي شان اثبات می كنند: درخت، صفت درخت 

ر همين طوبه آن گياه اثبات می كند، حيوان صفت حيوانيت را بر آن موجود اثبات می كند. و  بودن را

است همة اسم هاي جن ، نوع، قسم و اسم هاي اعالم. اما اسامی و صفات خدا هيچ صفتی را براي خدا 
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 اثبات نمی كنند بل كه هر كدام یك نقصی را از خدا نفی می كنند.

 این است فرق مهم اسم خدا با اسم مخلوق. یعنی در واقع نه اسمی براي خدا قائل هستيم و نه صفتی.

این اسم ها و صفت ها وقتی پدید آمده اند كه انسان پدید آمده است تا اوالً انسان بتواند با  بنابراین

خداي خویش رابطه برقرار كند زیرا انسان با چيزي كه بی نام باشد نمی تواند رابطه برقرار كند و اساساً 

 نمی تواند درباره آن فسر كند.

 كند. سلب و نفی خداوند ذات از را نواقصی فاتص و اسامی آن وسيله به بتواند انسان ثانياً:

هستند، یعنی ازلی نبوده و پدیده هستند كه لفظ آن ها با « مخلوق»نسته مهم: بنابراین اسامی خدا 

 پيدایش زبان پدید شده و مفهوم شان نيز با پيدایش ذهن انسان پدید شده اند.

 ت.و مفهوم آن لفظ، چيزي نيس -حروف -«لفظ»هر اسمی غير از 

 این نسته كه بيان شد خيلی مهم است و در ادامة بحث به آن نياز داریم.

 پرستش اسماء اهلل:

هيچ وقت از خود نمی پرسيم كه زمينه صدور این قبيل حدیث ها كه تاكيد دارند اسامی خدا حادث 

 هستند، چيست؟ و به اصطالح هرگز به سراغ شأن صدور این حدیث ها نمی رویم. من نمی گویم هر

از حدیث ها « باب»حدیثی شأن صدور دارد همان طور كه هر آیه اي شأن نزول ندارد. اما وقتی كه یك 

تاسي  می شود یعنی ائمّه طاهرین به موضوع آن باب عنایت ویژه اي داشته اند البد زمينه اي در شرایط 

ز مسائل توحيدي باشد جامعه وجود داشته كه از اهميت خاصی برخوردار بوده است به ویژه اگر مسئله ا

 كه خطرناك ترین لغزشگاه در تاریخ زندگی بشر بوده است.

 تنها دو منشأ داشته است:« شرك»در طول تاریخ چيزي به نام 

پرستش فرشتگان: هر دینی می آمد و توحيد را تبيين می كرد سپ  افراد عوام فریب، فرشتگان را  -3

یان زیر نظر آن خداي واحد، كار می كنند. شرك عرب و به خدایان تبدیل می كردند كه همگی این خدا

و براي آن ها تندی  )بت(  3شرك یونان از همين قبيل بود. عرب ها فرشتگان را دختران خدا می دانستند

درست می كردند. و یونانيان برخی از فرشتگان را پسر خدا و برخی دیگر را دختر او می دانستند و آن 

                                                   
 سایت بينش نو.« كاربرد تسواژه الرحمن در انهدام توتميسم عرب»شرح مبسوط در  3
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و همة آن ها را  3ند و براي شان تندی  و بت، درست كرده و می پرستيدندهمه خدایان پرشمار داشت

را انسار « خداي واحد»خدایانی زیر نظر خداي واحد می دانستند و هيچ مردمی در تاریخ بشر وجود 

 .5نسرده است

پرستش اسماء اهلل: زمانی كه مسيحيت اروپا را گرفت، در واقع اروپا مسيحی نشد بل مسيحيت  -5

ایی شد در همه ابعاد. از جمله درباره خدایان پرشمار؛ اسماء اهلل می رفت كه جاي خدایان پر شمار اروپ

 یونان را بگيرد و هر اسمی یك خدا شود گرچه به آن حد نرسيد.

مسلمانان در مباحث توحيدي، كالمی از صفات خدا بحث می كردند و اسماء اهلل در محور بحث هاي 

مون اندلسی بحث به محور اسماء اهلل را به ميان مسلمانان آورد كه این موضوع شان قرار نداشت. ابن مي

آورده ام. پيش از آن نيز افرادي بودند كه هر از گاهی درباره « محی الدین در آینه فصو »را در جلد دوم 

نان، ااسماء به غرض ورزي می پرداختند. امامان شيعه براي پيش گيري از بروز چنين شركی در ميان مسلم

می كوشيدند.نه تنها می گفتند اسماء حادث هستند بل می فرمودند اساساً خداوند نه اسم دارد نه صفت 

همان طور كه بيانات دقيق و مستدل علی)ع( را در نهج البالغه می بينيم كه نمونه اي از آن را در اول بحث 

 ز آن ها را آورده است.آوردم و ده ها حدیث دیگر داریم كه مرحوم كلينی تنها چند تائی ا

شأن صدور این بيانات و احادیث، پيش گيري از این خطر بود. متأسفانه پ  از اقدام ابن ميمون، بهانه 

خوبی به دست صوفيان افتاد و محی الدین اسما پرستی اروپائيان را در ميان مسلمانان به باال ترین حد 

كار می كنند و اهلل « اهلل»ست كه همگی زیر نظر رسانيد و رسماً اعالم كرد كه هر اسم خدا یك خدا ا

 همة كارها را به آن ها تفویض كرده است.

شرك هميشه در لباس دین و در لباس توحيد به جامعه نفوذ می كند.متاسفانه در ميان حدیث هاي 

این باب یك حدیث نفوذي وارد شده كه مورد سؤال شما هم هست و به شرح آن خواهم پرداخت. در 

اما فقط  1،«له االسماء الحسني»جا باید یادآوري شود اسماء اهلل مقدس هستند هر نام خدا زیباست این 

                                                   
 همان. 3
 همان. 5
 .  7سوره طه، آیه 1
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، فقط لفظ مقدس و زیبا با مفهوم مقدس «موجود عينی خارجی»هستند نه یك « اسم زیبا»و « اسم مقدس»

د عده اي آن را دست و زیبا، هستند. و چون برخی از بزرگان ما درباره این قداست و زیبائی بحث كرده ان

 آویز كرده و به ترویج پرستش اسماء در جامعه ما پرداخته و می پردازند.

 آن باب: به موارد زیر توجه فرمائيد:  3اما سوال شما درباره حدیث شماره 

سند حدیث: علی بن محمد، عن صالح بن ابی حمّاد، عن حسين بن یزید، عن الحسن بن علی بن ابی  -3

 هيم بن عمر، عن ابی عبداهلل)ع(.حمزه، عن ابرا

 (.377  31علی بن محمد: شخصی مجهول و ناشناخته و توثيق نشده است )معجم الرجال خوئی ج

 صالح بن ابی حمّاد: توثيق نشده مورد اتهام هم هست )همان، ذیل صالح بن ابی حمّاد(.

ی می گوید روایتی از او حسين بن یزید )بن محمد بن عبدالملك النوفلی( متهم به غلوّ است. نجاش

 ندیدیم كه به غلوّ او داللت كند )همان، ذیل حسين بن یزید(.

اما باید گفت: همين حدیث داللت بر پذیرش سخنان افراط آميز دارد اگر مصداق غلوّ درباره ائمه 

 نباشد. دستسم افراط و غلوّ در باب توحيد است.

واقف است و در متون رجالی مطعون، ملعون وكذّاب الحسن بن علی بن ابی حمزه )بطائنی(: واقف ابن 

ناميده شده و به اصطالح خباثت او مشهورتر از آن است كه توضيح داده شود. پدرش از بنيان گذاران و 

 رهبران واقفيه و دشمن امام رضا عليه السالم بود و خودش بدتر و خطرناك تر از پدرش بوده است.

يق كرده گرچه ابن الغضائري او را تضعيف كرده است. به هر صورت ابراهيم بن عمر: نجاشی او را توث

 مطابق نظر نجاشی او را ثقه می دانيم ولی واقف ابن واقف كذّاب، این حدیث را به او بسته است.

متن حدیث: براي توضيح متن و محتواي این حدیث، نگاهی تحليلی و مختصر بر رفتار كاربردي  -5

يه و هر فرقه اي كه از راه اصلی منشعب و جدا می شود ناچار است برخی از واقفيان ضرورت دارد: واقف

 اصول راه اصلی را انسار كند و برخی دیگر از آن ها را تحریف و یا دست كم تاویل نماید.

این ویژگیِ قهريِ فرقه هاي انشعابی در هر دین است و منحصر به اسالم نيست. حتی انشعابات سياسی 

 ست.وحزبی نيز چنين ا

وقتی كه اكثریت مسلمانان در ماجراي سقيفه از راه مشخص رسول اكرم) ( منشعب شدند، اصل 

فرقه كه همگی از اسالم والئی  75والیت را انسار و اصل وصایت را نيز تاویل كردند. و همچنين همة 
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 جدا شدند.

ل زرگ ترین مشسل آنان اصواقفّيه نيز ناچار بودند كه اصولی را انسار یا تحریف و یا تاویل نمایند ب

بود كه سنی و شيعه به طور متواتر )و دستسم به طور مستفيض( از پيامبر اكرم) (  «االئمة اثنا عشر»

سنيان چهار نفر از این دوازده امام را ابوبسر، عمر، عثمان و  «.االئمة اثني عشر» نقل كرده بودند كه:

ه دنبال گزینش در ميان خلفاي اموي بودند مثالً عمربن علی)ع( می دانستند درباره هشت نفر دیگر ابتدا ب

در واقع حيله گرترین خليفه اموي بود وحدیث می گوید:  -عبد العزیز را كه در نظرشان ظاهرالصالح بود

را یسی از آن دوازده نفر قلمداد می كردند و همگام با زمان پيش می رفتند تا  -الّلهم العن بني امیّة قاطبةً

پيدا كرده و عدد را تسميل كنند تا باالخره تسليم شدند و حدیث هاي مزبور را همچنان رها افرادي را 

 كردند و به پشت گوش انداختند.

سران واقفيه عالوه بر حدیث هاي مذكور كه مشترك ميان شيعه و سنی بود و از پيامبر) ( نقل می 

كه ائمه دوازده نفر هستند. اكنون در  شد، خودشان حدیث هاي فراوانی از ائمه طاهرین نقل كرده بودند

 امام هفتم توقف كرده اند. چه كنند؟ به ویژه با حدیث هائی كه خودشان آورده اند چه كنند؟

حسن بن علی بن ابی حمزه )مانند پدرش علی بن ابی حمزه( این حدیث را در همين راستا جعل كرده 

كلمة »د، می گوید : خداوند یك اسم آفرید و آن را است تا دوازده امام را به دوازده اسم خدا، تحریف كن

قرار داد و آن كلمه را چهار جزء كرد، یك جزء از آن را مسنون و مخزون داشت و سه جزء آن « تامّه

 را ظاهر كرد و براي هر كدام از سه اسم ظاهر، چهار ركن قرار داد و این است دوازده ركن.

له لفظ به وسي «.فكان اثني عشر رکناً»نمی گوید  «.رکناًفذلك اثني عشر »به عبارت او دقت كنيد 

اشاره می كند به همان رقم دوازده كه در ذهن شيعيان و مسلمانان معهود و محفوظ است. با این « فذلك»

ترفند در صدد است دوازده امام را به دوازده اسم خدا، تحریف كند و نتيجه بگيرد كه مراد از دوازده 

 داست وگرنه تعداد امامانی كه انسان هستند، همان هفت نفر است.امام دوازده اسم خ

 دو گروه از علماي ما به این حدیث روي خوش نشان داده اند:

نویسندگان متون حدیثی كه در صدد تامين و تهيه جامع حدیثی و منبع حدیثی بوده اند از آن جمله  -3

می دانستند كه حدیث ها را جمع كرده و در  شيخ بزرگ كلينی قدس سرّه، این دانشمندان بر خود وظيفه
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 اختيار اهل دانش و تحقيق قرار دهند كه اگر چنين نمی كردند كارشان ناقص بود.

علمائی كه سعی می كردند حتّی االمسان هيچ حدیثی را رد نسنند تا جائی كه در یك حدیث  -5

 احتمال معنی صحيح وجود دارد، به آن احتمال حمل كنند.

است « منبع»مه مجلسی در بحار هر دو انگيزه را درباره این حدیث داشته است. زیرا بحار مرحوم عال

و باید همة حدیث ها در آن بياید و چون انگيزه گروه دوم را نيز داشته در ذیل این حدیث می گوید: این 

ی دانند پ  حدیث از احادیث متشابه و اسرار غامض است كه جز خدا و راسخين در علم، تاویل آن را نم

بهتر است كه نسبت به آن سسوت كنيم و اعتراف كنيم كه فهم ما عاجز از درك آن است ليسن به پی 

 . 3روي از دیگران كه در این حدیث سخن گفته اند سخنی بر سبيل احتمال می گوئيم

كسانی آن گاه به برداشت احتمالی خود در فقرات این حدیث می پردازد. و مرادش از دیگران از جمله 

هستند كه براي اصول كافی شرح نوشته اند از آن جمله مال صدرا. مجلسی در توضيحاتی كه می دهد بهانه 

 ها را از دست آنان می گيرد.

درست است درباره هر حدیث باید محتاط بود و گستاخانه به رد حدیث نپرداخت، اگر باب این 

تی كه یك حدیث آن همه اشسال در سند دارد گستاخی باز شود سنگ روي سنگ باقی نمی ماند. اما وق

و محتوایش نيز هم داراي غلط ادبی و هم حاوي تناقضات است و در همين حال بهانه هایی براي منحرفين 

می دهد، چه دليلی داریم كه چنين حدیثی را كه خود به خود مردود است مردود ندانيم. به ویژه امروز 

و عرفان بازي نوین محسم به این حدیث چسبيده اند و به شدت  كه افراد فعّال در جریان تصوف مدرن

 درباره آن و با استفاده از آن كار می كنند. 

 به سه داستان زیر توجه بفرمائيد:

پ  از آن كه طوفان ارتجاعی تصوف نوین و مستب مالصدرا زیر ضربات استدالل ضربه خورد، روزي 

ه شما این عرفان را رد می كنيد عقل حسم می كند كه دو نفر از حضرات پيش من آمدند كه: اكنون ك

 جاي گزین آن را نيز معرفی كنيد عرفان امام صادق)ع( را به جامعه ارائه دهيد.

گفتم عرفان اهل بيت)ع( همان علم اهل بيت)ع( است ما عرفانی جدا از علم نداریم تا چه رسد كه 
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ان را دود نمی كند و در شناخت و معرفت هيچ عرفان مان ضد علم و ضد عقل باشد، ما عشق مان عقل م

ارزشی به چيزي كه عشق و شهود ناميده می شود نمی دهيم. وعقل در مستب اهل بيت)ع( عقل است نه 

ناميده اند در حالی كه آن چه در « معقول»انتزاع گرائی ذهنی ارسطوئيسم كه انتزاعات ذهنی خيالی را 

 ارسطوئيات به كار نرفته عقل است.

ند: ما آمده ایم متنی را از اهل بيت)ع( به شما پيشنهاد دهيم كه ارتباطی با عشق یا ذهن گرائی گفت

 ارسطوئی ندارد و جان مایه عرفان اهل بيت)ع( است.

 كتاب را باز كردند واین حدیث را برایم خواندند.

متن حدیث نيز این ابتدا سند حدیث را همان طور كه شرح دادم براي آن دو آقا توضيح دادم، گفتم در 

گونه كه شما بيان كردید دقيقاً مبناي ناهنجار محی الدین را از این حدیث در آوردید؛ او معتقد است كه 

هر اسم خدا یك خداي واقعی است وبه تعداد اسامی خدا، خدایانی وجود دارند كه همگی این خدایان 

د. شما هم مطابق این حدیث جعلی معتقد می ناميده می شود كار می كنن« اهلل»پرشمار زیر نظر خدائی كه 

دارند. این عرفان محی الدین است نه « فعل»اسم خدا در آن اوایل خلق شده اند و هر كدام  150شوید كه 

 عرفان اهل بيت)ع(.

سپ  معلوم شد كه آقایان از همان ها هستند آمده اند به من تذكر دهند كه مواضع من بر خالف این 

 ارائه یك پيشنهاد.  حدیث است نه براي

یك رقم مقدسی است مطابق درجات دایره است و نقش دایره نيز در  150گفتند می دانيد كه رقم 

شروع كرده « یك»، و این حدیث پایگاه اسماي خدا را از 1و رقم  35كائنات عام شمول است و نيز رقم 

 می رساند. 150و آن گاه به  35به سه می رساند سپ  به 

ذشته جنيد گ «ما في جبّتي اال اهلل»كمی هم ادامه دهيد و روي این تخيالت پيش بروید از گفتم: اگر 

حالج می رسيد. چرا « انا الحق»بایزید می رسيد و از آن هم عبور كرده به  «سبحاني ما اعظم شأني»و به 

ئينه فصو  را به جاي دليل مغلطه می كنيد به خيال پردازي می چسبيد؟!؟ اگر جلد دوم محی الدین در آ

بت در درون كعبه گذاشته بودند و  150خوانده باشيد او را بهتر می شناسيد، بت پرستان عرب نيز دقيقاً 

اسماء »كار می كنند. كار او احياي بت پرستی تحت عنوان « اهلل»معتقد بودند كه همة آن خدایان زیر نظر 

ین حدیث واقف ابن واقف بياورید كه نمی توانيد بود. شما لطف كنيد تنها یك حدیث دیگر در تایيد ا« اهلل
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متوسل شوید و هر « حدیث قدسی»بياورید مگر به جعليات صوفيان متمسك شوید و یا به عنوان مقدس 

 ! -دروغ بی سند را حدیث حساب كنيد آن هم حدیث قدسی!

ين اند، و انسان در هم و گفتم: این اسم ها اساساً وجود نداشتند با پيدایش انسان و زبان، پيدایش یافته

 دیروز پيدایش یافته است.

شب دقيقاً به ساعت یك رسيد آقایان از ساعت نه تشریف آورده بودند كه مأیوسانه رفتند. پ  از 

چند ماه یسی از حضرات صدیق و ضد صوفی تشریف آورد او نيز پيش نهاد باال را درباره این حدیث داد 

اي عرفان نو پدید، آورده است. پ  از بحث مشروح باال كه با او و شادمان بود كه جاي گزین خوبی بر

نيز در ميان رفت، گفتم: كمی فسر كن ببين چه كسی شما را به این حدیث جعلی رهنمون شده است هر 

ك  كه باشد می خواهد مثالً به ما تذكر دهد كه ریشه این تصوف بازي در احادیث اهل بيت)ع( هم 

 همان بوده است. هست. روشن شد كه ماجرا 

 و همچنين یك بزرگوار دیگر نيز تشریف آورده واین حدیث را به رخ می كشيد.

اكنون به فقرات متن این حدیث جعلی توجه كنيد: فقراتی از آن را می توان به دو صورت خواند؛ در 

، بالحروف انّ اهلل تعالي خلق اسماً»قرائت واقع گرایانه هر جمله آن یك تناقض آشسار است می گوید: 

خداوند متعال اسمی به وسيله حروف خلق كرد كه قابل صوت )قابل تلفظ به زبان نبود(.  «:غیر متصوّت

در حالی كه حرف یعنی همان صوت و حروف یعنی قطعات صوت. نتيجه این می شود كه آن اسم هم از 

 .حروف تشسيل شده بود و هم از حروف تشسيل نشده بود، كه یك تناقض آشسار است

آن اسم با لفظ خلق شده بود اما قابل تلفظ نبود. و همچنين سه  «:و باللفظ، غیر مُنطق»می گوید: 

گزاره بعدي كه همگی مصداق بارز تناقض هستند. تنها كسی كه در تاریخ، تناقض را می پذیرد و عقایدش 

به طور مشروح «  محی الدین در آینه فصو»را بر آن مبتنی می كند محی الدین است كه در جلد دوم 

 توضيح داده ام.

قرائت باال را قرائت واقع گرایانه ناميدم، براي این كه مطابق اصول و قواعد ادبی زبان عرب است. در 

 :«انّ اهلل خلق اسماً، بالحروف غیر متصوّت»مقابل آن قرائت خوشبينانه هست كه چنين خوانده می شود: 

لق كرد كه آن حروف صدا نداشتند )به صوت و صدا در نمی خداوند متعال اسمی را به وسيله حروفی خ
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 آمدند(.

در این صورت از بارز بودن تناقض كاسته می شود و مخاطب احتمال می دهد كه شاید نوعی حروف 

غیر »بوده بی صدا و ما از درك آن عاجز هستيم. اما در این صورت مطابق قواعد ادبی باید می گفت 

مقدم نمی داشت. در این عبارت هيچ دليلی « متعلق خود»را بر « و مجرور جار»یعنی  «متصوت بالحروف

وجود ندارد و آنان كه خوشبينانه معنی می كنند قاعده عربی را رعایت نمی « تقدم جار و مجرور»براي 

؟  -كنند چه دليلی هست كه معنی مطابق قواعد عربی را كنار بگذاریم و رفتار مخالف قاعده را برگزینيم

 باشد. «علیهم غیرالمغضوب»به صورت  «غیرالمغضوب علیهم»این است كه  شبيه

در مواردي تقدم جارومجرور بر متعلق خود صحيح است و گاهی الزم است اما این مورد از آن موارد 

 نيست. اگر زیر بار این تسلّف نمی رفتند همگان آن را ردّ می كردند حتی اگر سند خوبی هم داشت.

دیث در اولين جمله اش به یسی از دو نقص مبتال است یا به تناقض كه در تسّه بعدي بنابراین، این ح

نيز تسرار می شود در قرائت واقع گرایانه. و یا به لنگی ادبی در قرائت خوشبينانه. اكنون ما با همان قرائت 

 خوشبينانه پيش می رویم:

 قابل گویش به وسيله لفظ نبود. و باللّفظ غیر مُنطَق:

  قابل كالبد به وسيله تشخص، نبود. شّخص غیر مجسّد:و بال

 قابل صفت به وسيله شبه و تشبيه، نبود. و بالتّشبیه غیر موصوف:

 قابل رنگ به وسيله آميزش رنگ، نبود. و باللّون غیر مصبوغ:

 در قرائت واقع گرایانه این چهار فقره نيز داراي تناقض هستند.

 راه نداشت )فاقد ابعاد سه گانه بود(.ابعاد به آن  منفيٌّ عنه االقطار:

 حد ها از او دور بودند )حدّي نداشت(. مبعّدٌ عنه الحدود:

 ح  توهم كننده به آن دست نمی یابد. محجوب عنه حسّ کل متوهّم:

 نهان است اما بدون ستر )بدون هيچ پوششی نهان است(. مستترٌ غیر مستور:

عرض و طول( دارد نه حدّ، نه رنگ دارد نه صفت، نه اسم یا هر چيزي كه خلق شده اما نه بُعد )

تشخص دارد نه صورت، نه قابل ح  است و نه قابل وهم، چنين چيزي فقط خداست. چنين چيزي 
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است زیرا چيزي كه بُعد ندارد مسانمند نمی شود، پ  یا عدم است یا الیتناهی است و غير از « المسان»

 خدا هيچ چيزي الیتناهی نيست.

ناميده می شوند یك غلط درشت و بدیهی است زیرا غير از خدا « مجردات»ارسطوئيات  آن چه در

 هيچ چيز فارغ از زمان و مسان نيست.

امروز از بدیهيات فيزیك نظري است كه اگر چيزي ال مسان باشد، ال زمان هم هست. زیرا نفی مسان 

اده از فيزیك نيز مسئله خيلی روشن است از چيزي دقيقاً عين نفی زمان از آن چيز، است. البته بدون استف

 توضيح داده ام و در این جا تسرار نمی كنم.« تبيين جهان و انسان»و در آغاز كتاب 

بيهوده است یك چيز ازلی خلق « خلق»بنا بر این آن اسم هم ازلی بوده و هم بی نهایت، و آوردن كلمه 

 نمی شود، و این حدیث جعلی خودش، خودش را نقض می كند.

 خداوند آن اسم را كلمه اي تام قرار داد كه چهار جزء داشت. فجعله کلمةً تامّةً علي اربعة اَجزاء:

 «االنسان حيوان ناطق»چيزي كه بعد ندارد چگونه جزء دارد!؟! شاید یك ارسطوئی بگوید در عبارت 

 اشد.حيوان یك جزء انسان است و ناطق جزء دیگر آن. آن اسم نيز می تواند جزء داشته ب

جواب: با صرف نظر از این كه خود این تعریف غلط است، اگر مراد انسان عينی و موجود خارجی 

باشد می بينيم كه داراي بعد، مسانمند و زمانمند است. و اگر مراد مفهوم ذهنی انسان باشد در این صورت 

متن سخنی از یك اسم این اجزاء انتزاعات ذهنی هستند نه اجزاء عينی و خارجی. در حالی كه در این 

 است كه خلق شده و وجود خارجی دارد.

آن اجزاء چهارگانه همزمان با هم پيدایش یافتند هيچ كدام بر دیگري  معاً لیس منها واحدٌ قبل االخر:

 سبقت نداشت.

این فقره تصریح دارد كه هم خود آن اسم و هم اجزایش زمانمند بوده اند و باید مسانمند هم باشند 

« صدور»ه فاقد بعد بوده و یا بوده اند!؟ این نيز تناقض دیگر. این تناقض حتی با اصل نادرست پ  چگون

كه ارسطوئيان باور دارند سازگار نيست؛ یعنی گفته شود خود آن اسم نه زمانمند بوده و نه مسانمند 

 باشد «مطلق بسيط» باید اسم آن خود كه اجزایش زمانمند و مسانمند شده اند. و فقرات قبلی ایجاب می كند

 چيز چهار چگونه «الواحد الّا منه يصدر ال الواحد» گویند می ارسطوئيان خود و ذات، در «واحد» مصداق و
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 3شوند؟ می صادر واحد چيز یك از

سه اسم از آن چهار اسم را ظاهر كرد به خاطر نياز مردم  فاظهر منها ثالثة اسماء لفاقه الخلق الیها:

 به آن ها.

و یسی از آن ها را پنهان داشت و آن اسم مسنون  ها واحداً و هو االسم المكنون المخزون:و حجب من

 و مخزون است.

 «.تعالی»و « تبارك»، «اهلل»آن سه اسم ظاهر، عبارت اند از  فالظاهر هو اهلل تبارك و تعالي:

ث می گفت آیا این سخن امام)ع( است؟ تبارك فعل است نه اسم و همچنين تعالی. اگر جاعل حدی

متبارك و متعالی تا حدودي متناسب می شد او حتی این نسته را نيز در نظر نگرفته همان طور كه صوفيان 

 همه جا از این بی مباالتی ها دارند.

خداوند سبحان تسخير كرد براي هر كدام از  و سخّر سبحانه لكلّ اسم من هذه االسماء اربعة ارکان:

 آن اسم ها چهار تا ركن.

 ركن )اصل هدفش همين جمله است(. 35پ  این می شود  اثني عشررکناً:فذلك 

اسم هر كدام  10سپ  قرار داد براي هر ركن  ثمّ خلق لكل رکن منها ثالثین اسماً فعالً منسوباً الیها:

 با كار منسوب به خودش.

جهان را اسم كه هر كدام به كار خود مشغول و بخشی از امورات  150ركن می شود  35جمع اسماء 

خدائی كه  150اداره می كنند، دقيقاً خدایانی به تعداد بت هاي عرب كه در داخل كعبه گذاشته بودند، 

كار می كردند. این حدیث خيلی به درد محی الدین می خورد چرا او از این حدیث « اهلل»همگی زیر نظر 

ت)ع( توجه می كند و در واقع اعتنائی استفاده نسرده؟ اوالً او خيلی كم و نادر به سخنان منسوب به اهل بي

خدا براي او كافی نيست خدایان او خيلی پر شمارتر از این رقم  150به ائمه طاهرین ندارد. ثانياً: تعداد 

خدا كم بود. واقعاً نيز این رقم خدا براي  150است زیرا براي صاف كردن جاده صليبيان و حمله مغول 

، «یزیدیه شيطان پرست»جامعة مسلمانان و پدید آوردن فرقه هاي پدید آوردن روح رخوت و خمودي در 

                                                   
نقد »ات است، شرح آن در یك غلط بيّن اسنت كه پایه اصنلی ارسطوئي  « صندور »و « صنادر اول »البته چيزي به نام  3

 «.  مبانی حسمت متعاليه
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و ... كه در سرزمين هاي دو سوي جاده ابریشم از روم تا مرز مغولستان، « خروس قران»، «تومان توكدي»

 (. 5و 3به وجود آورد، كافی نبود. )شرح در محی الدین در آینه فصو  ج 

 ردازد:اسم می پ 150سپ  جناب واقفی به شمارش آن 

 الی آخر. فهو الرّحمن، الرّحیم، الملك...

از باب بعدي همين باب می شود  5اسم؟ اگر مراد اسامی اصلی است بر خالف حدیث شماره  150چرا 

اسم است كه مراد اسامی اصلی  55كه در حدیث هشام بن حسم، امام صادق)ع( می فرماید اسامی خدا 

 است.

زي است كه هيچ فرقه اي از فرقه هاي اسالم به آن معتقد نيست براي تعداد اسامی خدا چي 150رقم 

و براي همة اسامی خدا نيز نمی توان رقمی تعيين كرد زیرا این كار بسته به وسعت و تنگی هر زبان است؛ 

زبانی كه از گستره بيش تر برخوردار است و بن واژه هاي زیادي دارد اسامی خدا در آن زبان بيش تر 

بانی كه محدود تر است و داراي بن واژه هاي كم تر است اسامی خدا نيز در آن زبان كم خواهد بود و ز

تر خواهد بود. مثالً اگر اسم هاي خدا را با فارسی اصيل بشماریم خيلی كم و كم تر خواهد بود. زیرا زبان 

 فارسی با همه زیبائی و طنطنه دلنشين و سهولت، از نظر وسعت خيلی محدود است.

اساس یك زبان وسيع مثالً زبان عربی نيز نمی توان اسامی خدا را با رقمی معين تعيين كرد حتی بر 

زیرا هر زبان وسيع نيز می تواند به مرور زمان وسيع تر شود و بن واژه هاي جدید در آن به وجود آید، 

 بن واژه هائی كه توان اشتقاق یك اسم جدید براي خدا را داشته باشند.

كه در هيچ حدیث متواتر، مستفيض، حدیث واحد صحيح، رقم معينی براي اسامی براي همين است 

است كه  35ندارد مقصود اصلی او همان رقم  150خدا تعيين نشده است. این واقف بن واقف كاري با رقم 

 رقم بعدي پوشش آن است.

ين و تحدید در دعاي جوشن كبير اسامی زیادي براي خدا ذكر شده ليسن این شمارش به عنوان تعي

 نيست و نمی گوید كه اسامی خدا محدود به همين ها است.

به شرح رفت كه اسامی خدا غير از لفظ و حروف و مفهوم آن لفظ، چيزي نيستند و غير از این شيئيتی 

عينی خارجی می داند. و شگفت این كه پ  از ردیف كردن « شيئ»ندارند.اما آقاي واقف اسم خدا را یك 

آن  «:منفّي عنه االقطار و مبعّدٌ عنه الحدود»قض و این گزاره هاي بی معنی، می گوید: آن جمالت متنا
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 اسم نه بُعد دارد و نه حدود.

باشد، و عينيت داشته باشد در عين حال فارغ از بُعد و حدّ باشد، یعنی آن شيئ نه « شيئ»چيزي كه 

كه غير از خدا هيچ چيزي فارغ از زمان  مسانمند است و نه زمانمند و ال مسان و ال زمان است. در حالی

و مسان نيست. هيچ چيزي مجرد از زمان و مسان نيست؛ روح، ملك نيز زمانمند و مسانمند و متغير و 

متحرّك و متحول هستند؛ تغيير، حركت، تحول، آمد و رفت، گفت و شنيد، و... همه و همه مقوالت 

والت قرین هستند بل همين مقوالت ماهيت شان است. مسانی و زمانی هستند كه روح و فرشته با این مق

 از جهالت ها و غلط هاي بزرگ ارسطوئيان است.« مجردات»وچيزي به نام 

ما نمی گوئيم بيائيد حدیث ها را ببينيد كه می گویند روح در داخل بدن است و هنگام مرگ از آن 

 خارج می شود و متعبدانه بپذیرید.

می كند كه هر شيئ متحرك، متحول و متسامل، زمانمند و مسانمند می گوئيم عقل به صراحت حسم 

است و این یك حسم بيّن و روشن عقلی است اگر هيچ حدیثی هم نداشته باشيم باز مسئله از بدیهيات 

می دهد و شگفت « روح مجرّد»اوليه عقل و خرد است. اما ارسطوئيان )به ویژه استاد ما در حوزه( شعار 

می نامند. و ننگين تر از آن، این است كه هستی شناسی و « معقول»ضد عقل خود را این كه این بينش 

می نامند. كه سوگند به حقيقت، هيچ « معقول»در مقابل « منقول»موجود شناسی قرآن و اهل بيت)ع( را 

 شمشيري برنده تر از این، بر جان و پيسر قرآن و اهل بيت)ع( فرود نيامده است.

مان )زیرا این قصه دردناك، سر درازي دارد( : این واقفی در كنار خدا به شيئ برگردیم به بحث خود

می گذارد. گرچه تصریح می كند كه خداوند شيئ « اسم»موجود با وجود عينی معتقد است كه نام آن را 

 را خلق كرده است ليسن با نفی زمان و مسان از آن، آن را از نو یك خداي دوم می كند.

 آن اسم در دسترس ح  هيچ شخص توهم كننده، نيست. «:عنه حسّ کل متوهّم محجوب»می گوید: 

پرسش:از دسترس ح  اهل توهم خارج است، از دسترس اهل دقت چطور؟ اگر این سخن امام)ع( است 

چرا تنها دسترسی اهل توهم را نفی می كند؟ آیا مفهومش این نيست كه اگر كسی اهل توهم نباشد به آن 

؟ اگر آن شيئ و آن اسم آن طور كه این واقفی می گوید با آن مشخصات وجود داشته -اسم دسترسی دارد

محجوب عنه توهم »باشد هم از دسترس اهل توهم خارج است و هم از دسترس دیگران. اگر می گفت 

قط ف« آن كه در وهم نياید»به نوعی توجيه پذیر بود ليسن باز خالی از اشسال نمی شد زیرا  «کلّ متوهم
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 است.  خدا

اهل باطل و جریان هاي گمراه كه در طول تاریخ با نام ها و عنوان ها و فرقه هاي  الباطل فرقةٌ واحدةٌ:

مختلف در جهان اسالم و دیگر جامعه ها هستند همگی یك ماهيت واحد دارند كه در قرون اخير عنوان 

شرح داده ام كه « يستی زیبائیانسان و چ»اروپائی مزیّن می شود. در كتاب « ایسم»هاي شان با پسوند 

دقيقاً به یك نظریه واحد می رسند. چه وحدت « پيدایش حيات و روح»مارك  و مالصدرا هر دو درباره 

شگفت انگيزي! اما اگر كمی به نگرش مان وسعت دهيم و فریب برخی شعارها را نخوریم و مطابق اصل 

 نيست.بنگریم می بينيم هيچ جاي تعجبی  «الباطل فرقة واحده»

تعجب از ما است كه روزانه چندین تن كاغذ و آن همه هزینه هاي مالی در این جامعه براي مثالً كار 

تحقيق، چاپ و نشر علوم انسانی مصرف می شود، اما تا كنون كسی درباره وحدت اصول اساسی مستب 

یادي از محققين ما هاي غير دینی و مستب هاي باطل دینی نه تحقيق كرده ونه چيزي نوشته است، عده ز

 نوشته چه كسی است؟ صفوة الصّفا)خدا حفظ شان كند( شب و روز به گوركنی مشغول هستند: 

را در جوانی نوشته یا در پيري، مسعودي مروج الذهّب را اوّل نوشته یا فالن « مفتاح الفالح»شيخ بهائی 

الی ي قلنج ابن سينا در چه سن وسكتاب دیگرش را، قبرش كجاست، كجا بيمار شد و كی ازدواج كرد، بيمار

شروع شد، به ویژه وقتی كه به صوفيان می رسد حتی ازدواج شيخ پير با دختر كم سن و سال و جماع او با 

آن دختر شصت بار در یك شب و... و در آخر هر جزوه و كتاب نام صدها كتاب به عنوان فهرست منابع 

 حضرت محقق این همه كار مشقت آميز را انجام داده می آید عالوه بر پی نوی  هاي پر شمار كه مثالً

است. این گونه اشتغال به گوركنی عالوه بر هر انگيزه دیگر، نوعی تقليد از شرق شناسان غربی است اما 

 دقيقاً مصداق تقليد آن مرغ از كبك است.

دازه و مقدار من نمی گویم هرگز نباید درباره پيشينيان و آثارشان كار كرد، می گویم هر چيز ان

 سزاوار خود را دارد، هر مطلب علمی در رتبه خود باید قرار گيرد، چرا اولویت ها رعایت نمی شود؟

به ویژه چرا روحيه تسامح همه ما ها را فرا گرفته است؟ چرا پذیراي هر بينش، هر فلسفه، هر 

آزادي نظر و آزادي در مسلك، هستيم. درست است در مقام بحث و نقض و ابرام باید آزادي باشد اما 

 مقام بحث غير از پذیرش هر مذهب و مسلك است.

چرا تسليف مذهب و مسلك مان را روشن نمی كنيم؟ چرا مسلك هاي متضاد را می پذیریم؟ چرا در 
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 ؟ چرا همه-زبان، پلورئاليسم را رد می كنيم و در عمل پلورئاليست تر از ما در ميان هيچ جامعه اي نيست

اط مستقيم می دانيم؟ مگر قرآن براي مشخص كردن صراط مستقيم واحد، نيامده؟ مگر صراط ها را صر

اهل بيت)ع( غير از تعيين راه معين، كاري داشتند؟ اگر بنا بود هر نظریه را به عنوان یك عنصر در دین 

 مان جاي دهيم چه نيازي به قرآن و اهل بيت)ع( بود؟

نداریم. در این چند روز جائی از « درد مستب»ر كافی علت این پذیرا بودن ما یك چيز است: به قد

لوله آب خانه بنده آب می داد، رطوبت خانه را گرفته بود، به اصطالح با كوشش و فوت و فن تمام جدیت 

كردیم كه محل نفوذ آب را پيدا كنيم و كردیم و اصالح نيز شد. اگر من براي دینم، مذهبم به مقدار همين 

بدهم كافی است نه بيش تر؛ در آن صورت محل نفوذ عقاید و باور هاي باطل را خطر نفوذ آب اهميت 

می یابم و فوراً به اصالح آن می پردازم، امّا اگر فالن سخن خطرناك آقاي فالنی را به خاطر شهرت 

شخصيت او، ببخشم، و فالن اصل باطل را كه فالن شخصيت مشهور از بودائيات و یونانيات عصر جهالت 

و در تفسير قرآن جاي می دهد، را فداي نام و آوازه او بسنم، این موضوع را بحث نسن كه فالنی آورده 

می رنجد و آن دیگري را بيان نسن كه به فالنی برمی خورد، كهانت را به جاي كرامت گذاشتند چيزي 

ازي ماهاست، نگو كه به فالن آقا بر می خورد، این كه صدها امام زمان جعلی پيدا شده منشأش عرفان ب

 نگو. زیرا ما می خواهيم خودمان این بازي را داشته باشيم. و...

اما آن مدعی دروغين امام زمان، می گوید: تو می توانی خدا شوي و انا الحق بگوئی چرا اجازه نمی 

 ؟«باُئك تجرّ و بائي ال تجرّ»دهی من حقير نيز امام زمان باشم آیا 

به دنبال صداي نسير هر درازگوشی بروند، ما مردم را بی چاره مردم این قدر بی خرد نبودند كه 

 كردیم.

در دنيا و در تاریخ بشر فقط دو راه وجود دارد: حق و باطل. و این همه راه هاي باطل همگی یك 

 ماهيت دارند و در اصول شان با هم وحدت دارند تنها تعبيرات و الفاظ شان متفاوت است. 

يسم و هرمنوتيك مطلق، حق داد. زیرا آنان به خوبی دریافته اند كه همة راه باید به طرفداران پلورئال

ها و مساتب شان در واقع چندان فرقی با هم ندارند پ  نباید نسبت به یسی اصرار بورزند و باید به همة 

آن ها به یك اندازه ارزش دهند. و واقعاً این بينش شان در مورد راه هاي شان درست و صحيح است 

ستی هر كسی )غير از شيعه والیتی( با پلورئاليسم و هرمنوتيك مطلق، مخالفت كند، حرف كامالً بيهوده برا
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اي گفته است. حتی در عرصة راه هاي مختلف باطل، پوپریسم صحيح ترین و ارزشمند ترین بينش است 

 «.راه آن است كه ابطال پذیر باشد»یعنی «. علم آن است كه ابطال پذیر باشد»

ي پوپر دیدم كه همه سخنان و به اصطالح مستب پوپر «حدس ها و ابطال ها»مطالعه كتاب  پ  از

 عبارت است از یك بيت از اشعار ابوالعالي معرّي كه می گوید: 

 اقصي اجتهادي ان اظنّ و اَحدسا - الیقین فاليقین انّما امّا

 و حدس به دست آورم.نهایت كوشش من این است كه گمان  - اما یقين، پ  هيچ یقينی نيست.

 )نمی گویم پوپر مبانی اندیشه اي اش را از ابوالعال به سرقت برده كه كار هميشگی غربيان است(.

وقتی كه جریان علوم انسانی در غرب به جائی رسيد كه ابوالعال هزار سال پيش رسيده بود و هر گونه 

د كه گریز ناپذیر است. وقتی باید تعجب كرامسان تحصيل یقين، نفی گردید، پلورئاليسم و هرمنوتيك مطلق، 

 پيرو یا پيروان یك راه باطل، پلورئاليسم یا هرمنوتيك مطلق را ، رد كرده باشند مانند عرفان بازان ما.

بگذریم: در این حدیثی كه واقف بن واقف جعل كرده عناصر وحدت با همة راه هاي باطل، وجود 

دو عنصر هستند كه در آن ها با تصوف وحدت دارد، بيهوده  دارد، سبك و سياقش و استفاده از تناقض،

اسل: كه به قول ر -گوئيش كه به هيچ نتيجه روشن نمی رسد با ماركسيسم همگون است، عوام فریبی آن

با ادبيات علوم انسانی غرب به ویژه با بيان هاي فلسفی آنان هم  -قلمبه گوئی و اداي كالم با پيچ و خم

 عنصر است و...

قرار شود وحدت هاي این حدیث جعلی واقفی با دیگر مستب هاي باطل شرح داده شود نيازمند اگر 

یك كتاب است حتی عناصر وحدتی آن با بهائيت. زیرا هر فرقه انشعابی از ابزارهاي مشترك استفاده 

 .الباطل فرقه واحدهكرده است و می كند كه: 

 ب است، متن حدیث را فقره به فقره مشاهده كنيم: از همان با 4 امّا پرسش دوم شما: كه حدیث شماره

 اسم خدا غير از خود خدا است.  -اسم اهلل غیره 

ت، پ  گف« شيئ»و هر چيزي كه بتوان به آن،  -وکلّ شیئ وقع علیه اسم شیئ فهو مخلوق ماخال اهلل

 آن مخلوق است غير از خدا. 

نيم اكنون ببي«. وق و پدیده است غير از خداهر شيئ مخل»این فقره یك قاعده كلی را بيان می كند كه 

 چيست؟ می فرماید: « اسم»
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و اما آنچه زبان ها آن را تعبير می كنند یا دست  فامّا ما عبّرته االلسن، او عملت االيدي، فهو مخلوق:

 ها آن را می سازند، پ  آن مخلوق است. 

با دست نوشته می شود، و مانند  یك لفظ است با زبان تلفظ می شود، یا« اسم»یعنی درست است كه 

 كوه، درخت و دیگر اشياء نيست كه وجودش عينی واقعی باشد، باز مخلوقِ ذهن و زبان و قلم انسان است. 

به عبارت دیگر: اشياء دو نوع هستند: اشيائی كه وجود عينی حقيقی واقعی دارند و اشيائی كه وجود 

 امی خدا نيز از همين قبيل است. تنها خدا خالق است. اعتباري دارند، هر دو نوع، مخلوق هستند و اس

چيزهاي اعتباري را براي هدفی اعتبار می كنند؛ مثالً قوانين، اعتباري هستند هيچ قانونی وجود خارجی 

عينی ندارد وجودش فرض شده است. و همچنين هيچ اسمی وجود خارجی ندارد وجودش و شيئيتش فرضی 

ر هر زبان چنين است، انسان آن ها را براي اداي مقاصد خودش فرض و و اعتباري است، همة واژگان د

 اعتبار كرده است. 

بنابر این هر اسم كه به وسيله زبان ساخته شود یا به وسيله دست نوشته شود، مخلوقِ گوینده و نویسنده 

 است و:

 خداوند مقصودي از مقاصد آن اسم است.  اهلل غايةٌ من غاياته:

 ستند و مقصود از آن ها معرفی مسمّی ها است. اسم ها اعتباري ه

را به زبان می آورد یا می نویسد مقصودش ذات خدا است كه براي « اهلل»یعنی هر ك  كه مثالً اسم 

 اداي این مقصود به لفظ یا نوشته متوسل می شود. بنابر این لفظ و اسم ابزار هستند. 

 د است.و ابزار غير از آن مقصو يا غیر الغاية: والمغيّ

است و مراد از غایة مفهوم و پيام آن اسم است كه براي « اسم»ابزار است كه همان « مغيّيا»مراد از 

 آن مفهوم ساخته شده است. 

اكنون كه دانستيم اسم ابزار است و خدا نيست، وقت آن است كه بدانيم حتی آن مفهوم و معناي اسم 

نه خود اسم خدا است و نه مفهوم و معنی آن، خدا  نيز ذات خدا نيست. پ  در كاربرد اسماي خداوند

 است. 

یك اسم است و غير از ذات درخت است اسم ابزار « درخت»به عبارت دیگر: درباره مخلوقات، مثالً 

است براي معرفی مسمّی و مسمی عين مفهوم اسم است وقتی كه اسم درخت را به كار می بري واقعاً 
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ادا كرده اي اما درباره خدا چنين نيست. زیرا نمی توانی درباره خدا مقصود خودت را به وسيله آن اسم 

معنی صحيحی را تصور كنی و به وسيله اسم آن معنی را ابراز كرده و به مخاطب منتقل كنی. زیرا هر 

مغیّیا »معنائی را كه قصد كنی آن خدا نيست مخلوق ذهن خودت است. پ  دربارۀ خدا عالوه بر این كه 

 و ابزار غير از مقصود است، خود مقصود نيز غير از خدا است.  «غیر الغايه

چرا دربارۀ خدا حتی آن مفهوم و معنی مقصود، نيز غير از خدا است؟ براي این كه انسان هيچ معنائی 

است. هم اكنون شما یك چيز را « توصيف»دقيقاً عين « تصور»را بدون تصور نمی تواند به ذهن بياورد و 

ر كنيد مثالً ليوانی را كه در دست دارید، باید به وسيله صفاتی كه آن ليوان دارد، آن را در ذهن تان تصو

تصور كنيد و تصور بدون صفت امسان ندارد. اما در آغاز این جزوه از بيان حضرت علی)ع( شنيدیم كه 

 . خداوند نه صفت دارد و نه اسم «فمن وصف اهلل سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثنّاه و...»

جناب آقاي ترابی جسارتاً عرض می كنم در این جاي بحث بيش تر دقت كنيد. زیرا اكثر قریب به 

اتفاق آنان كه بر اصول كافی شرح نوشته اند این نسته را دریافت نسرده اند سخنان شان به محور قاعده 

د كه امام)ع( این قدر اما اگر چنين بود هيچ نيازي نبو«. هر اسم غير از مسمّی است»عمومی می چرخد كه 

با دقت و با به كارگيري الفاظ معين و بيان ویژه، مطلب را ادا كند تنها می فرمود: اسم غير از مسمّی است 

 و این دو دوچيز هستند، پ  یسی مخلوق است و دیگري خالق. قضيه تمام می شد. 

مخلوقات را بيان كند.  امام)ع( درصدد است یك فرق مهم ميان كاربرد اسامی خدا و كاربرد اسامی

می فرماید درباره مخلوقات مسمّی همان معنی مراد از اسم، است. اما درباره خدا مسمّی نيز در حقيقت 

خدا نيست و به كار گيري اسم درباره خدا از باب ناچاري است چون انسان نمی تواند بدون اسم با چيزي 

 رابطه برقرار كند. 

رح شان بر اصول كافی را دیده ام در این نقطة این حدیث، سخن همة آنان كه من ترجمه شان یا ش

 گنگ و ناقص آورده اند. 

 می فرماید:

 موصوف است.  والغايه موصوفةٌ: غاية

یعنی دربارۀ خداوند همان معنی مقصود نيز خدا نيست. باز به عبارت دیگر: درباره مخلوقات ميان 
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را درباره آن گياه درشت به كار می بري براستی « ختدر»اسم و مسمّی صدق و تصادق هست وقتی كه اسم 

اسم بر مسمّی صدق می كند و آن گياه درست مصداق درخت است اما وقتی كه اسمی از اسامی خدا را به 

كار می بري هر معنائی كه در نظر داري آن معنی صحيح نيست زیرا خدا نه قابل تصور است و نه قابل 

نمی شود زیرا « متصوّر»نمی شود زیرا خالق ذهن است. او « مذهون»مشخص و معين كردن در ذهن. او 

 خالق تصور است. او موصوف نمی شود زیرا خالق هر صفت و توصيف است. 

 و هر موصوف، مخلوق است.  وکلّ موصوف مصنوع:

 و خالق اشياء موصوف به حدّ مسمّی، نيست.  و خالق اشیاء غیر موصوف بحدِ مسمّيً:

وصوف است و هر موصوف محدود به صفات خود است و خداوند به هيچ حدي یعنی هر مسمّی م

نمی شود. اسم گذاري بر خدا و خدا را مسمّی قرار « مسمّی»محدود نمی شود. پ  خداوند اساساً هرگز 

 دادن، از روي ناچاري است و به دليل عجز بشر است. 

و این دو لفظ به اصطالح « مسمّی» اضافه است به لفظ« حدّ»یك نسته ادبی: در سخن امام)ع( لفظ 

 «بحدٍّ مسمّيً»هستند. متاسفانه در برخی از چاپ هاي اصول كافی به صورت  «مضاف و مضاف الیه»

خداوند »می شوند و معنایش می شود « صفت و موصوف»اعراب گذاري شده است كه نادرست است كه 

است ممسن است خداوند به حدّي كه  مفهومش این«. به هيچ حدي كه قابل ذكر باشد موصوف نمی شود

قابل ذكر نباشد موصوف شود. درحالی كه خداوند به هيچ حدي اعم از حد قابل ذكر و غير قابل ذكر 

 موصوف و محدود نمی شود. 

 پدیده نيامده تا چگونگی پدید آمدنش به وسيله پدید آورنده لم يتكوّن فَیُعرف کینونیّته بصنع غیره:

 د شناخته شود. اي كه غير خودش باش

توضيح: هر چيز را با تجزیه و تحليل عواملی كه آن را به وجود آورده، شناسائی می كنيم؛ مثالً تركيب 

هيدروژن و اكسيژن، آب را به وجود آورده است و همين طور اشياء دیگر و انسان، و حتی چيزهاي 

عوامل پدید آورنده اش، شناسائی شود.  اعتباري. اما خداوند پدید آورنده اي نداردتا با شناسائی عامل یا

او چيست؟ هر چيزي كه به «. او هست و جهان را ایجاد كرده است»درباره خدا فقط یك گزاره داریم 

ذهنت بياید، خدا نيست و خدا غير از آن است زیرا آن چه در ذهن آید یا مخلوق خدا است یا مخلوق 
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 همان ذهن. 

 و )در ذهن انسان( با هر قصدي مقصود شود آن معنی، غير از او است.  ه:ولم يتناه الي غاية الّا کانت غیر

اما درباره مخلوقات چنين نيست وقتی كه لفظ درخت را به كار می بري معنی مقصود شما همان 

 واقعيت درخت است نه چيز دیگر. 

 اند.  نسرده دریافت را آن شارحان، و مترجمان كه اي نسته همان به رسيم می جا این در باز

 را بفهمد هرگز نمی لغزد. « حسم»كسی كه این  ال يزلُّ من فهم هذا الحكم، ابداً:

و نه مغيّيا، نه مسمّی، نه ابزار و نه معانی  غايةهمان نسته است كه دربارۀ خداوند: نه « حسم»مراد از 

 كه در ذهن قصد می شود، هيچ كدام خدا نيست. 

ار می بریم و باید به كار ببریم ليسن باید بدانيم كه خدا قابل تصور بنابر این اسامی را درباره خدا به ك

 در ذهن نيست و آن معنی از اسم كه در ذهن داریم آن خدا نيست مخلوق ذهن ما است. 

کیف يجري علیه »عقل نمی تواند خدا را )ذات خدا را( درك كند زیرا خود عقل مخلوق خدا است و 

 ور ذهنی. تا چه رسد به تص 3«ما هو اجراه

و این است توحيد ناب با توفيق خداوندي  و هو التوحید الخالص فارعوه و صدّقوه و تفهمّوا باذن اهلل:

 آن را داشته باشيد )یاد بگيرید( و بفهميد. 

هر ك  گمان كند كه خدا را به  من زعم انّه يعرف اهلل بحجاب او بصورة او بمثال، فهو مشرك:

 رتی، یا به وسيله مثالی، می شناسد. او مشرك است. وسيله حجاب یا به وسيله صو

حجاب: صوفيان صدرائی كه امروز جامعه ما و اندیشه و فرهنگ جامعه ما را با تسرار مستب التقاطی 

مرشدشان كه یونانيّات و بودائيّات را با هم مخلوط كرده و به عنوان توحيد به خورد مردم و شاگردان 

صادق)ع( نيز از حجاب همان معنی را قصد كرده كه آنان شعارش را می  می دهند. گمان می كنند امام

دهند و اگر این حجاب را با ریاضت هاي آن چنانی و كهانتی پاره كرده و كنار بزنند خدا را خواهند 

 شناخت. 

                                                   
 .41  24. و از امام رضا)ع( بحار، ج557، فيض515از اميرالمومنين)ع( نهج البالغه، ابن ابی الحدید خطبه 3
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اكنون اگر ما حجاب را به همان معنی مورد نظر ایشان بگيریم، باز با پيام حدیث نمی سازد؛ حدیث 

 «خدا را از پشت حجاب شناسائی نسنيد»و نمی گوید « خدا را به وسيله حجاب شناسائی نسنيد»ید می گو

و حدیث در این مقام است كه اساساً شناخت ذات خدا محال است حتی انبياء و ائمّه نيز به چنين شناختی 

 راه ندارند نه با حجاب و نه با برداشتن حجاب. 

به وسيله حجاب بشناسد. پ  چنين معنی اي نادرست و غلط چه كسی در صدد می آید كه خدا را 

 است. 

 «حسم»و آن « نسته»اینان كه مرشدشان شرحی بر اصول كافی نوشته معناي این حدیث و معناي آن 

 كه به شرح رفت را نفهميده تا چه رسد به خودشان. 

 حجب، یحجب،حجاباً، سه معنی و سه كاربرد دارد:

 دو چيز. حجاب: ستر: حایل ميان -3

 راه ندادن.  -حجاب: منع كردن -5

 محدودیت: حجب صدره: ضاق. -حجاب: تنگی -1

مراد در این حدیث همين معنی سوم است؛ می فرماید نباید خدا را در ذهن تان تصور كنيد و صورتی 

و شسلی به او بدهيد و او را در قالب یك شسل یا ماهيت، محدود كنيد و او را در ضيق یك صورت 

ر دهيد. حجاب یعنی شسل دادن، صورت دادن، محدود كردن، و چيزي را در یك شسل، قيافه، و قرا

نيز رابطه دارد قيافه یك درخت، « پوشش»صورت دیدن. حجاب در این حدیث یعنی قيافه. كه با معناي 

 یك سنگ، پوششی بر پيسرش است. 

سه لفظ در بيان سه بُعد از ابعاد یك  هر «بحجاب او بصورةٍ او بمثال»همان طور كه در بيان امام)ع( 

هستند و در واقع در این جا سه لفظ مترادف هستند كه گفته اند هيچ « عطف بيان»معنی هستند و به نوعی 

مترادفی نيست مگر با همدیگر فرق معنی دارند، این سه لفظ نيز در كنار همدیگر معنی مورد نظر را از 

ر شسل، صورت، ماهيت حدود براي او تصور شود، غير از او خواهد هر جهت تسميل می كنند. بنابر این ه

 بود گرچه ذهن می تواند چنين تصوري را داشته باشد چون در عالم ذهن تصور محال نيز محال نيست. 

زیرا كه حجاب )حدود( او، شسل او و صورت او )كه ذهن تصور  النّ حجابه و مثاله و صورته غیره:

 . كند( همگی غير او هستند
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 او واحد است.  وانمّا هو واحدٌ:

تركيب در وجود او راه ندارد. موجود غير مركب نه شسل دارد نه صورت و نه ماهيت قابل تصور 

 در ذهن و نه قابل حجاب و نه قابل حدود است. 

 او باید واحد دانسته شود.  مُوَحَّد:

صفت، حد، مثال را از او نفی كند  انسان وقتی می تواند او را واحد و بدون تركيب بداند كه هر نوع

و الّا او را متعدد در عدد خواهد دانست كه یسی خود او دیگري مثال و صفت. و هم او را متعدد در وجود 

 یعنی مركب از ذات و صفت خواهد دانست. 

و چگونه او را شناخته باشد كسی كه گمان می كند او را به  فكیف يوحّده من زعم انّه عرفه بغیره:

 يله غير او )به وسيله صفت یا مثال( شناخته است. وس

 همه چيز به وسيله شسل، مثال، صورت، حجاب و قيافه، صفت و حد، شناخته می شود، غير از خدا.

 در این جا یك بحث اساسی هست: 

دربارۀ هر چيز می توان از دو جهت به شناخت پرداخت: هستی آن چيز و چيستی آن چيز. دربارۀ 

ی او قابل شناخت است و چيستی او هرگز قابل شناخت نيست، هر چيستی كه براي خدا خدا فقط هست

بدهيد خدا آن نيست، آن مخلوق ذهن شماست. شسل، مثال، حدّ صفت و قيافه ظاهري، همگی ابزارهاي 

ئی هر چه بگو« خدا چيست؟»شناخت چيستی هستند،پ  درباره خدا كاربردي ندارند. بنابر این در پاسخ 

 ن نيست حتی اگر چيزي در ذهن و واهمه در نظر بگيري آن نيز خدا نيست بل مخلوق ذهن شماست. خدا آ

نيستند تنها دو « ابزار شناخت»و چون هر اسم یك صفت است و خدا صفت ندارد پ  اسامی خدا 

 نقش دارند: 

ارد همين طور هر است بدون اسم امسان ند« مخّ العباده»وسيله ارتباط بنده با خدا هستند؛ دعا كه  -3

 عبادت دیگر. 

به وسيله آن اسامی، نقص ها از خدا نفی می شود. به شرحی كه گذشت: خدا قادر است یعنی عاجز  -5

 نيست. و همچنين اسامی دیگر. 

بنابر این، صفات و اسامی نه ابزار شناخت هستی هستند نه ابزار شناخت چيستی، اما چون به وسيله 

كاربرد مهم و ضروري و بنيادي « كمال توحيد»و در « كمال خدا شناسی»د در آن ها نقص ها نفی می شو
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 دارند. 

هيچ ابزاري براي شناخت چيستی خدا نداریم. اما براي شناخت هستی او كل كائنات و جهان مخلوقات، 

ابزار شناخت است جزء، جزء آن، از ميسرب تا كرگدن، از اتم تا كهسشان، هوا و فضا، آب و خاك، 

و روان و... همگی ابزار شناخت هستی خدا هستند و نيز بررسی كائنات با عقل و خرد ابزار اثبات روح 

 یگانگی او هستند. 

ثقلين )قرآن و عترت( می گویند: انسان با تفسّر در كائنات و با اندیشه در مخلوقات پی می برد كه این 

قَ اهللُ السّموات و االرضَ و ما بینهما الّا اَو لم يتفكّروا في اَنفسهم ما خَلَ»جهان بزرگ خدائی دارد 

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم  -ومن آياته اَن خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشرٌ تنتشرون»، 3«بالحق

لقُ ومن آياته خ -ازواجاً لتسكنوا الیها و جعل بینكم مودّةً و رحمتةً اِنّ في ذلك آليات لقومٍ يتفكّرون

ل ومن آياته منامكم باللّی -اختالف اَلسنتكم و اَلوانكم انّ في ذلك آلياتٍ للعالِمین السّموات واالرض و

ومن آياته يُريكم البرقَ خوفاً و طمعاً  -والنهّار وابتغائكم من فضله اِنّ في ذلك اليات لقوم يسمعون

  5«قلونوينزّل من الّسماء ماءً فَیُحیي به االرضَ بعد موتِها انّ في ذلك آلياتٍ لقومٍ يع

 من آیاته: یعنی از نشانه هاي هستی و وجود او. 

کذلك نُفصِّل » ،4«فاقصص القصص لعلّهم يتفكّرون»، 1...«ويتفكّرون في خلق السّموات و االرض »

يُنبتُ لكم به الزّرع والزّيتون والنّخیل واالعناب و من کل الثَمرات اِنّ في ذلك »، 2«اآليات لقومٍ يتفكّرون

وسخّر لكم اللّیل و النّهار و الشّمس و القمر و النّجوم مسخّراتٍ باَ مره اِنّ في ذلك  -يتفكّرون آليةً لقومٍ

 5«آلياتٍ لقومٍ يعقلون...

                                                   
 . 7سوره روم آیه  3

 . 54تا  50همان سوره آیه  5

 . 353سوره آل عمران آیه  1
 . 375سوره اعراف آیه  4

 . 1سوره رعد آیه  2

 . 37تا پایان آیه  1سوره نحل از آغاز آیه  5
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تقریباً حدود نصف قرآن بل بيش از آن، به طور مستقيم و غير مستقيم در این باره آمده است كه از 

 تا هستی خدا را با یقين راسخ باور كند.  انسان می خواهد در عرصه مخلوقات فسر و اندیشه كند

اَمّن خلق السّموات و »دربارۀ یگانگی خدا نيز تنها چند آیه از سوره نمل به عنوان نمونه می آورم: 

االرض و اَنزل لكم من السّماء ماءً فانبتنا به حدائق ذات بحجةٍ ما کان لكم ان تُنبتوا شَجرها ءَاِلهٌ مع اهلل 

اَمّن جعل االرض قراراً و جعل خاللَها انهاراً و جعل لها رواسي و جعل بین البحرين  -بل هم قوم يعدلون

اَمّن يجیب المضطرّ اذا دعاه و يكشف السّوءَ و يجعلكم خُلفاءَ  -حاجزاً ءَاِلهٌ مع اهلل بل اکثرهم ال يعلمون

 بحر و من يُرسل الرّياح بُشراً بیناَمّن يهديكم في ظلمات البّر و ال -االرض ءَاِلهٌ مع اهلل قلیالً ماتذکّرون

اَمّن يبدؤ الخلق ثم يعیده ومن يرزقكم من السّماء و االرض  -يدي رحمته ءَاِلهٌ مع اهلل تعالي عمّا يشرکون

 و ده ها آیه دیگر.  3«ءَاِلهٌ مع اهلل قل هاتوا برهانكم اِن کنتم صادقین

ر شناخت هستی خدا و در شناخت یگانگی و همچنين صدها حدیث. اساساً منطق قرآن و اهل بيت)ع( د

و آن همه « توحيد مفضّل»او، همين است پی روان و اصحاب خود را نيز چنين تربيت كرده اند نمونه اش 

 احادیث فراوان. 

امّا صوفيان و عرفان بازان ما می گویند ما خدا را بدون تفسّر در مخلوقات، شناخت می كنيم و خطاب 

آیا غير تو بيش از تو ظهور دارد تا تو را به وسيله  «:لِغیرك من الظّهور ما لیس لكاَ»به خداوند می گویند 

 مخلوقات بشناسيم. و ادعا می كنند كه خود خدا از همه چيز ظاهرتر است. 

جمله مذكور را به همراه سرایش جاهالنه جعل كرده و به ذیل دعاي مبارك عرفه امام حسين)ع( 

نشریه سازمان حج توجه كرده و با تحقيق جانانه اعالم كرده است كه این افزوده اند كه خوش بختانه 

ذیل از سخنان امام حسين)ع( نيست صوفی اي به نام احمد بن محمد بن عبدالسریم مصري اسسندرانی آن 

عرفان بازان از این جعليات و تحریفات زیاد دارند در واقع همة  5را از خود در آورده و افزوده است.

 هاي شان جعلی است. برگردیم به فقرات حدیث: مستمسك 

 كسی خدا را شناخته است كه خدا را به خود خدا بشناسد.  و انّما عرف اهلل من عرفه باهلل:می فرماید: 

                                                   
 . 54تا  50سوره نمل آیه  3

 . 3174بهار  23نشریه ميقات شماره  5
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 یعنی او را به صفت، مثال، و حدّ و هيسل نشناسد. 

تی او را آن طور چيستی خدا به هيچ وجه و با هيچ وسيله اي و اندیشه اي قابل شناخت نيست. و هس

 كه خودش فرموده و راهنمائی كرده باید با تفسر در مخلوقات شناخت. 

و كسی كه خدا را به خدا نشناسد )و او را به صفت، به مثال بشناسد(  فمن لم يعرفه به فلیس يعرفه:

 پ  او را نشناخته است. 

و یا مثال موهوم در ذهن  او غير خدا را شناخت كرده است )صفت متصور در ذهن انّما يعرف غیره:

 خود را شناخته است(. 

 در ميان خدا و مخلوق چيزي نيست.  لیس بین الخالق والمخلوق شیئ:

یعنی آن چه در عالم وجود هست تنها دو چيز است: یا خدا است و یا مخلوق، و چيز سومی وجود 

د. هر صورت و هر مثال كه ندارد. و غير از این دو هر چه باشد توهّم است كه ذهن آن را خلق می كن

 براي خدا تصور شود توهّمی بيش نيست. 

امّا آنان كه اسماء اهلل را می پرستند و هر اسم را یك خدا می دانند، ميان خدا و مخلوق به خدایانی 

 معتقد هستند كه اسامی باشد. 

نه از چيزي كه قبالً و خداوند اشياء )مخلوق( را خلق كرده است  واهلل خالق االشیاء ال من شیئٍ کان:

 بوده باشد. 

« صادر»این فقره اصل موهوم ارسطوئيان را رد می كند كه می گویند: آن مخلوق اوليه از وجود خدا 

 شده است. 

كرد « ایجاد»مستب اهل بيت)ع( می گوید: خدا بود و هيچ چيزي با او نبود، آن ماده و مایه اوليه را 

آن  3دِ آن مایه اوليه، جریان خلقت اشياء از همدیگر به راه افتاد.كه آغاز خلقت بود زیرا به محض ایجا

 مخلوق اوليه را نه از چيزي آفریده و نه از وجود خودش صادر كرده است. 

و خداوند با اسم هائی موسوم می شود اما خدا  واهلل يُسمّیا باسمائه و هو غیر اسمائه و االسماء غیره:

 ز غير از او هستند. غير از آن اسماء است و اسماء ني

                                                   
 در سایت بينش نو.  « نقد مبانی حسمت متعاليه»براي شرح بيش تر رجوع كنيد  3
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همان طور كه بيان شد در واقع خدا نه اسم دارد و نه صفت، اسامی را به كار می بریم و باید ببریم 

زیرا انسان چاره اي غير از این ندارد ليسن باید بدانيم این به كار گيري اسماء از ناچاري و عجز بشر است 

 د.نيستن« شيی عينی خارجی»و گرنه هيچسدام از اسماء 

 گوئيم اشتباه نشود: اسماء خدا، اسماء خدا هستند و ب  مقدس. ما به اسماء متوسل می شویم و می

 اللّهمّ» اي «ذنوبي تغفر اَن الغفّار باسمك اسئلك انّي اللّهم» و «و... الرّحمن باسمك الرّحیم، باسمك الهي»

 هستند.  يزن ما توسل وسيله اسماء این بنابر «.ذنوبي اغفر الغفّار اسمك بحق

 خدا را در نظر داشته باشيد به ذهن تان اجازه ندهيد دربارۀ« نسته»مقصود حدیث این است كه آن 

 ذهن ندهيد اجازه نيز و كند. توصيف را خدا ذات یا كند. درست را ي«حدّ» یا «شسل» یا «مثال» یا «تصور»

  كنيد. اكتفاء او هستی شناخت به تنها باشد، خدا چيستی صدد در تان

و نيز دقت كنيد كه اسامی خدا را موجودات عينی خارجی نپندارید در آن صورت مشرك می شوید 

و هر اسم براي تان یك خدا می شود. همان طور كه محی الدین چنين كرده و عده اي را دچار آن كرده 

 است. 

وفی مصري می بهتر است در این جا كمی درنگ كنيم: مالصدرا و پی روان امروزي او، مانند همان ص

گویند: خود خداوند از همه چيز ظاهر تر است و مدعی هستند كه خدا شناسی از طریق تفسر در مخلوقات 

یك شناخت دون پایه است بهترین شناخت خدا این است كه او را به وسيله ذات خودش بشناسيم. حتی 

ستی خدا را نيز به وسيله خدا تجاوز كرده و ادعا می كند كه چي« شناخت هستی»گاهی )بل هميشه( از 

 ذات خود او شناخت می كنند. 

 درباره« یافته اي»از نظر )به اصطالح خودشان( عقلی اشاره شد كه آن چه ذهن انسان و حتی عقل او به 

چيستی خدا برسد در واقع مخلوق ذهن خودش را می پرستد و این ادعا هم درباره چيستی و هم درباره 

است زیرا ذات خدا قابل درك نيست و ذاتی كه قابل درك نيست امسان « دور كامل»هستی خدا یك 

ندارد باتمسك به ذات ناشناختة او هستی او را شناخت كرد. و شناخت چيستی منوط است به شناخت 

 ذات و شناخت ذات منوط است به شناخت چيستی. و همين طور درباره هستی او.

 ها به پنج مورد تمسك می كنند به شرح زیر: آنان به این ادعاي شان هيچ دليلی ندارند تن

 ذیل دعاي عرفه كه ثابت شده آن ذیل از امام حسين)ع( نيست به شرحی كه گذشت.  -3
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علي بن محمّد، عمّن ذکره، عن : 3حدیث  «انّه اليعرف الّا به»اصول كافی كتاب التوحيد باب  -5

 عن ابي عبداهلل)ع( قال: قالكّن، احمد بن عیسي، عن محمد بن حمران، عن الفضل بن الس

 امیرالمومنین)ع(: 

اولين فرد این سند یعنی علی بن محمد همان است كه در اول سند حدیث واقف بن واقف بود كه فرد 

مجهولی است ظاهراً این آقا عالقه داشته حدیث هاي مخلّ بر توحيد را نقل كند. فرد دوم بی نام است كه 

شخص معروف و ثقه است و همچنين محمد بن حمران ثقه است. و  ردیف سوم«. عمّن ذكره»می گوید 

فضل بن سسن توثيق نشده و مجهول است. بنابر این از پنج نفر كه در سند این حدیث هستند سه نفر شان 

 مجهول است.

قال امیرالمومنین)ع( اعرفوا اهلل باهلل و الرّسول بالرسالة و اولي االمر باالمر بالمعروف متن حدیث: 

خدا را با خدا بشناسيد و رسول را با رسالتش و اولی االمر را با امر به معروف او و  لعدل واالحسان:وا

 عدل و احسانش.

 با صرف نظر از اشساالت سند، باید گفت: 

اعرفو اهلل »اوالً: خود كلينی )قدس سره( بالفاصله در ذیل همين حدیث توضيح داده است كه مراد از 

ون همه چيز را خدا خلق كرده، ابدان و ارواح نيز همگی مخلوق خدا هستند، و او این است كه چ «باهلل

به هيچ چيزي از مخلوقات اعم از اجسام و ارواح شبيه نيست. وقتی كه این تشبيه ها را از خدا نفی كنيد، 

 خدا را با خدا شناخته اید نه با تشبيه. 

كه شرحش  «نّما عرف اهلل من عرفه باهللا»پ  بيان این حدیث همان پيام حدیث پيش می شود كه 

 گذشت. 

در حدیث  )انّما عرف اهلل من عرفه باهلل(ثانياً: در این جا پرسش این است: آنان چرا به جمله مذكور 

پيش، متمسك نمی شوند در حالی كه هر دو به یك معنی هستند حتی آن جمله موكّد تر است زیرا با 

 آمده است؟ « انّما»لفظ 

منحصر می كند. « شناخت خدا با خدا»است كه شناخت خدا را فقط به « انّما»در همين  مشسل شان

 یعنی تنها یك راه براي شناخت خدا هست در حالی كه آنان ناچار هستند به دو راه معتقد باشند: 
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زیرا نمی توانند آن همه آیات  -شناخت خدا از طریق تفسر در كائنات و اندیشيدن در مخلوقات -3

 قریباً بيش از نصف قرآن است را انسار كنند. كه ت

 «. ذات بالذات»یا شناخت « اهلل باهلل»شناخت  -5

ثالثاً: در كنار معنی صحيح حدیث كه در حدیث قبلی بيان شد و نيز در این جا از زبان كلينی شنيدیم، 

كه ما را به شناخت نيز شامل است. یعنی از او بخواهيم « توفيق خواهی از خداوند»پيام این حدیث به 

هيچ  وما کان لِنفسٍ اَن تؤمن الّا باذن اهلل:سوره یون  می فرماید:  300خودش موفق كند. همان طور آیه 

 كسی نمی تواند ایمان بياورد مگر به اذن خدا. 

و حدیث می گوید: باید خدا را با توفيق و اذن خدا بشناسيد و از خدا بخواهيد كه در این راه یاري 

 ند.تان بس

محمد ، از همان باب است: 1سومين حدیثی كه صدرائيان به آن متمسك می شوند حدیث شماره  -1 

بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحیي، عن منصور بن حازم قال: قلت البي عبداهلل)ع(: 

عرف بخلقه بل العباد يُعرفون، انّي ناظرتُ قوماً فقلت لهم: انّ اهلل جلّ جالله اَجلّ و اَعزّ و اکرم من اَن ي

  باهلل. فقال: رحمك اهلل.

ترجمه: به امام صادق)ع( گفتم: با گروهی مناظره كردم، به آنان گفتم: خداوند جلّ جالله واالتر، 

عزیزتر و بزرگوارتر از آن است كه به وسيله خلقش شناخته شود بل كه بندگان باید به وسيله خدا 

 شناخته شوند. فرمود:

 تو را رحمت كند. خدا 

یعنی در شناخت خدا نباید شخصيت زده شد و از شخصيت ها تقليد كرد. خدا را با شخصيت ها 

 نشناسيد بل شخصيت ها را با خدا و دین خدا بشناسيد. 

اما صدرائيان چنين معنی می كنند: خداوند اجلّ از آن است كه با تفسر و اندیشه در مخلوقات شناخته 

 باید به وسيله خدا شناخته شوند.  شود بل كه بندگان

امّا اوالً: مطابق نظر آنان، هم امام صادق)ع( و هم منصور بن حازم و هم دیگر افراد سند این حدیث، 

آن همه آیات قرآن را )كه دعوت می كنند به اندیشه در مخلوقات براي شناخت خدا( را )نعوذ باهلل( انسار 
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م و راویان این حدیث نيست؟ و سلسلة سند این حدیث از بزرگان می كنند. آیا این بهتان عظيم بر اما

  اصحاب ائمّه هستند.

اشخا  هستند نه كل مخلوقات. آیا « بخلقه»دليل روشن و بيّن است كه مراد از « العباد»ثانياً: كلمة 

و  خواه؟ یا به حدّي خود -به راستی آنان این قدر بی سواد هستند كه یك مسئله بيّن را درك نمی كنند

؟ چرا با این گستاخی -در صدد حفظ شأن و شوكت خود هستند كه عمداً حدیث را نادرست معنی می كنند

 با مغز طلبة جوان و دانشجوي جوان بازي می كنند بل حدیث و دین را ملعبه می كنند، چرا؟ 

، تمسك می كه در دعاي صباح از اميرالمومنين)ع( آمده «يا من دلّ علي ذاته بذاته»به جمله  -4

كنند. كه بدیهی است معنی آن همان معنی دو حدیث است كه به شرح رفت. یعنی خودش ما را داللت و 

رهنمائی كرد براي شناخت هستی خودش و فرموده كه در مخلوقات تفسّر كنيم تا هستی او را بشناسيم و 

  تی.نه ذات به معنی چيس«. خودش»در این حدیث یعنی « ذات»ایمان آوریم. كلمة 

بك عرفتك »و به سه جمله از دعاي ابوحمزه ثمالی از امام زین العابدین)ع( متمسك می شوند:  -2

خدایا به وسيله تو، تو را شناختم و تو  «:و انت دللتني علیك و دعوتني الیك و لوال انت لَمُ اَدر ما اَنت

و نبودي نمی دانستم كه تو داللت كردي من را به خودت، و دعوت كردي من را به سوي خودت، و اگر ت

 چيستی. 

همان آیه قرآن است كه می فرماید: هيچ كسی نمی تواند « معنی جمله اول )به وسيله تو، تو را شناختم

 ایمان داشته باشد مگر با اذن و توفيق و یاري خداوند كه باز شرحش گذشت. 

نظر صدرائيان است؛ مراد از و جمله دوم )و تو من را به سوي خودت داللت كردي( دقيقاً بر عليه 

است كه بيش از نصف قرآن همين « راهنمائی به تفسر و اندیشه در مخلوقات جهت خدا شناسی»داللت 

  «.و انت ظهرت لي و شاهدتك»داللت را می كند. و اگر به معنی مورد نظر آنان بود باید می گفت: 

يز ی( هيچ ك  حتی انبياء)ع( و ائمه)ع( نجمله سوم )و اگر تو نبودي نمی توانستم بشناسم كه تو چيست

خدا ندارند. پ  مراد امام چيست؟ مراد این است: اگر تو نبودي و داللت و « چيستی»راهی به شناخت 

هدایتم  هستی. یعنی اگر تو «لم يلد و لم يولد و لم يكن له کفواً احد»هدایتم نمی كردي نمی دانستم كه تو 

قيقاً بينش و د«. تعریف سلبی»می گفتم نه « تعریف ایجابی»ف چيستی تو نمی كردي مانند دیگران در تعری
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روش و اصول و فروع صدرائيان را ردّ می كند كه خداي شان مصدر، موجب، همسنخ مخلوقات، بل عين 

مخلوقات است كه به وحدت وجود معتقد هستند. آن بزرگ شان در حوزه، هم در كالس درس گفت و 

وند در همه جا هست و هيچ جائی نيست كه خدا نباشد، پ  مجالی براي چيز هم در كتابش نوشت: خدا

 دیگر نمی ماند، هر چه هست اوست... 

اینان كه بزرگ شان چنين است خودشان چيستند؟ ابتدا خدا را مسانمند می كند آن گاه همة مسان 

مسانمند است و مسان بل ها را خدا اشغال می كند و مسانی براي اشياء دیگر نمی ماند. بلی خداي شان 

كل مسان را اشغال می كند و جسيم تر از هر جسم است. با این همه گمراهی مدعی كشف، كرامت حتی 

 معجزه هم هستند و به توبه هم موفّق نمی شوند زیرا به اصطالح كارشان از كار گذشته است. 

امّا هيچ جائی را اشغال نمی خدا در هر جا و در هر مسان و با هر چيز، و ذرّه، ذرّۀ هر چيز هست 

  كند و همه جاها و مسان ها براي اشياء دیگر است.

معاني »از باب  5جناب آقاي ترابی! اكنون می رسيم به سوال دیگر شما: پرسيده اید: در حدیث  

 «اهلل معني يُدلّ علیه بهذه االسماء و کلّها غیره»، مراد از عبارت 3اصول كافی ج «االسماء و اشتقاقها

 چيست؟ 

وجود خدا عينی و « نعوذ باهلل»است كه این شائبه را می دهد « معنی»ظاهراً مشسل شما در كلمه 

 خارجی نباشد و صرفاً یك معنی و مفهوم ذهنی باشد. 

يغه ص« معنی»است. « قصد كرد، قصد می كند»است كه معناي اصلی آن « عنی، یعنی»این كلمه از ریشة 

مفهوم »را به « معنی»و این كه كلمه  -مقصود= قصد شده -می شود« مقصود»اسم مفعول است كه مساوي 

به كار می بریم كاربرد دوم و غير اصيل آن است و یك اصطالح است. در حدیث مذكور، در « ذهنی

 كاربرد اصلی و اصيل خود به كار رفته است: 

كه )ذهن انسان( به وسيله اسماء خداوند مقصودي است  اهلل معني يُدَلّ علیه بهذه االسماء:می فرماید: 

 به سوي آن هدایت و داللت می شود. یعنی مقصود از اسم، خدا است.

 و همة اسماء غير از خدا هستند.  و کلّها غیره:

 یعنی مدلول اسماء نيز خدا نيستند. اسماء را به ناچار به كار می بریم. 
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درخت یك شيئ دیگر. پ  هر اسم  باز به عبارت دیگر: درباره درخت لفظ درخت اسم است و خود

غير از مسماي خود است. درباره خدا )در مقام چيستی( عالوه بر این كه اسم غير از خدا است مدلول آن 

اسم نيز خدا نيست زیرا وجود خدا براي انسان قابل تصور نيست. خدا نه اسم دارد نه صفت. به شرحی 

 كه گذشت. 

باحث را كه گذشت تسميل می كند، گفته شد: خدا اسم و آخرین پرسش: این سوال شما همة این م

صفت ندارد اما براي این كه انسان بتواند با او رابطه برقرار كند، راز و نياز كند، اسم هائی را براي خود 

 در عبارت مورد سؤال شما می فرماید: «. اسماء حسنی»برگزیده است اسم هاي مقدس و زیبا 

را  سپ  اسم ها و صفات «:وسیلةً بینه و بین خلقه يتضرّعون بها الیهثمّ خلق االسماء والصّفات »

 پدید آورد تا وسيله اي باشد ميان مردم و او تا به وسيله آن اسماء و صفات به خداوند تضرّع كنند. 

می فرماید: این اسماء و صفات حتّی وجود لفظی و ذهنی هم «. سپ »توجه كنيد یعنی « ثمّ»به كلمه 

  پدید شده اند. همان طور كه به شرح رفت اساساً تا زمانی كه انسان به وجود نيامده بود نه نداشتند سپ

این اسم ها وجود داشتند و نه معانی شان، با پيدایش انسان و زبان، این اسامی و صفات نيز پدید شدند تا 

 ها را از خدا نفی كند. انسان هم به وسيله آن ها با خدا رابطه بر قرار كند و هم به وسيله آن ها نقص 

مربوط باشد و سؤال تان این  -كه در متن عبارت باال آمده -نيز« خَلَقَ»و شاید پرسش شما به كلمه 

البد وجود عينی « خدا اسماء را خلق كرد»باشد: اگر اسماء وجود عينی خارجی ندارند چرا می گوید 

 «. خلق كرد»خارجی دارند كه می گوید 

هميشه دربارۀ موجودات عينی خارجی به كار نمی رود، دربارۀ مفهومات « خَلَقَ» توجه فرمائيد: كلمه

ذهنی و اعتباریات نيز به كار می رود هر چه در عالم هست حتی مفهومات ذهنی، همگی مخلوق هستند 

حتی فالن قانون شرعی یا پارلمانی كه هرگز وجود عينی ندارند و صرفاً اعتباري هستند، مصداق خلق و 

 دروغ هاي نام از یسی كند، می خلق را آن وق هستند. حتّی دروغ نيز خلق و اختالق است كه دروغگومخل

 است.  خلق ماده همان از كه است «اختالق»

 خَلَقَ یعنی پدید آورد. و مخلوق یعنی پدیده، پدید شده. 

 پرسيده اید: منظور از مغایرت اسم با مسمّی چيست؟ 

 كه تقدیم شد روشن است و همة این بحث ها به محور همين سؤال بود. پاسخ این پرسش با بحث هائی 
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 پرسيده اید: مگر اسماء عين ذات نيستند؟ 

یك اصل مسلّم توحيدي اسالم است. صفاتِ « صفات و اسماء خدا عين ذات او هستند»جواب: عبارت 

ز خود اوست، انسان قادر، ، علم زید غير ا«زید عالم»مخلوقات غير از ذات خودشان است مثالً می گوئيم 

قدرتش غير از خودش است، انسان عادل عدالتش غير از خودش است. همان طور كه ممسن است علم او، 

 قدرت او، عدالت او از او زایل شود. و همچنين دیگر صفات. 

، از دو جهت می توان نگاه كرد: جهت درست و «صفات و اسماء خدا عين ذاتش است»اما به گزارۀ 

 ادرست. جهت ن

جهت نادرست: همة معانی اسم ها و صفت هاي خدا را جمع كنيم و )نعوذ باهلل( همگی را در ذات او 

قرار دهيم. در این صورت وجود او از هزاران جزء تركيب می یابد. و لذا می گوئيم در واقع خدا نه اسم 

 دارد و نه صفت. همان طور كه به شرح رفت. 

خدا قادر است مقصودمان اشاره به آن ذات است كه عاجز نيست.  جهت درست: وقتی كه می گوئيم

اگر غير از این قصد كنيم خدا مركب می شود از ذات و صفت قدرت. و اگر بگوئيم خدا عادل است صفت 

عدالت را )نعوذ باهلل( به او حمل نمی كنيم بل مقصودمان این است كه خدا ظالم نيست. صفات خدا عين 

ندارد. و این حساس ترین و مهم ترین نسته اي است كه در پرسش هاي شما آمده ذاتش است یعنی صفت 

 است زیرا كه چندان كار علمی و تبيينی روي این موضوع نشده است. 

یك جمله اثباتی است اما حقيقت آن نفی است كه « صفات خدا عين ذاتش است»ظاهراً این جمله 

 هج البالغه و ادلّة دیگر دیدیم. صفات را از خدا نفی می كند همان طور كه از ن

 تعریف»و  «شناخت سلبی»اساساً فرهنگ علمی و تبيينی مستب ثقلين درباره چيستی خدا مبتنی بر 

 سلبی عاریفت همگی تعریفات، دیگر و شیئ کمثله لیس احد. کفواً له يكن لم و يولد لم و يلد لم است: «سلبی

 هستند. 

ترین غلط هاي ارسطوئيان، مشخص می شود كه همه تعاریف  و این جاست كه یسی دیگر از بنيانی

شان به ویژه درباره خداوند تعریف اثباتی است و بدیهی است هر چيزي را كه انسان بر خدا حمل و اثبات 

 كند چيزي غير از مخلوق نخواهد بود. 

هد و گرنه مشمول آن خداوند شيعه علی و فاطمه عليهما السالم را از شرّ یونانيّات و بودائيّات نجات د
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حدیث ها خواهيم بود كه اوضاع آخرالزّمانی ها را شرح داده اند. اگر در چنين شرایطی كه ما داریم امام 

زمان)عج( ظهور كند و این اعتقاداتِ معجون از یونانيّات و بودائيّات ما را نپذیرد )كه نخواهد پذیرفت( 

مان طور كه امت هاي پيشين درباره موعودهاي شان خواهيم گفت )نعوذ باهلل( این آن موعود نيست. ه

 . ال حول وال قوّه الّا باهللگفتند. 

 آخرین بخش از آخرین سؤال: پرسيده اید: آیا حدوث اسماء با عينيت اسماء با ذات، متناقض نيست؟ 

و  این كه اسماء حادث هستند بل مخلوق ذهن انسان هستند، به شرح رفت و در واقع خدا نه اسم دارد

 نه صفت، همة اسماء و صفات در مقام نفی نواقص هستند. 

 شد.  داده توضيح معنایش «درست جهت از نگاه» در باال سطر چند در نيز «عينيت» از مراد و

علوم اهل بيت)ع( در همة موضوعات، اقيانوس بی كران است، افسوس كه ما به دریوزگی اباطيل این 

 و آن هستيم. 

 زدیك با جنابعالی آشنا نيستم اما از لطف تان تشسر می كنمدر پایان، گرچه از ن
 

 به درود
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 شناسی خدا و توحید: پرسش پاسخ به
 

سایت بينش نو، از پاسخ به پرسش هاي گوناگون معذور است زیرا فاقد آن امسانات است كه  پوزش:

 .ندکرام النّاس مقبولٌالعذر عاز عهده كار گسترده برآید. و: 

تنها به پرسش هائی جواب می دهد كه اوالً در ارتباط با محتواي كتاب ها و مقاالتی باشد كه در 

سایت هستند و از آن ميان نيز از پرسش هائی كه در متن كتاب ها یا مقاالت به شرح رفته اند )به دليل 

 موضوع نو و سوژۀ جدیدي باشد.پرهيز از تسرار( خود داري می شود مگر در ضمن یك سؤال، 

 توحيد و خدا شناسی: 

 بر خداوند متعال، اطالق می شود؟« شيئ»لفظ و عنوان  -3

 چيست؟ ،«ءٍ کَانَ قَبْلَهَاابْتَدَعَ الْأَشْیَاءَ لَا مِنْ شَيْ»پيام صحيح احادیث از قبيل  -5

 معنائی دارد؟« حركت»و « تغيّر»غير از « تجلّی»آیا  -1

 رسيده اند:آقاي ن. ي پ

نين چ «ءٍ کَانَ قَبْلَهَاابْتَدَعَ الْأَشْیَاءَ لَا مِنْ شَيْ»معتقدین به وحدت وجود، در برخورد با احادیثی مانند 

استدالل می كنند كه شيئ بر هر چيز غير از خدا اطالق می شود و این دسته از احادیث بر بدیع بودن خدا 

ائی به طور ازلی وجود نداشته كه خدا با تغيير و دستساري آن، داللت دارند به این مفهوم كه هيچ غير خد

عالَم كنونی را خلق كرده باشد. و این احادیث منافاتی با این ندارد كه مخلوقات تجلّيات ذات خدا باشند، 

 به ذات خداوند اطالق نمی شود.« شيئ»چون كلمه 

را رد می كنيد، چه ایرادي در این  با توجه به این كه شما با استفاده از این احادیث وحدت وجود
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 استدالل می بينيد؟

نيست، شيئ به موجودي گفته می شود كه غير از خدا باشد. و « شيئ»خداوند  خالصۀ پرسش:

یعنی خداوند آن مخلوق اوليه را از غير خدا  «ءٍ کَانَ قَبْلَهَاابْتَدَعَ الْأَشْیَاءَ لَا مِنْ شَيْ»احادیث از قبيل 

و این الزم نگرفته كه از وجود خود خدا به وجود نيامده باشد. پ  خداوند كائنات را از  نيافریده است

 وجود مقدس خودش آفریده است.

 جناب آقاي احسان اميري در خالصه ترین بيان در پاسخ جناب عالی عرض می كنم:

 پاسخ:

ه ازلی وجود نداشته كهيچ غير خدائی به طور »به تعبير خودتان توجه كنيد آن جا كه می گوئيد:  -3

این سخن تا این جا كامالً درست است هم صدرائيان «. خدا با تغيير و دستساري آن، عالَم را خلق كرده باشد

و هم ما با آن موافق هستيم و یك مسئلة اجماعی است. اما شما و صدرائيان از این )به اصطالح( قضيه و 

تی آیا به هنگف«. ستساري در وجود خودش عالَم را آفریدخداوند با تغيير و د»گزاره نتيجه می گيرید كه 

سخن تان توجه دارید!؟! آیا از این نادرست تر )و بدون نيت منفی باید گفت( و از این غلط تر سخنی 

 هست؟ آیا خداوند متغير است؟ ذات خودش را دستساري می كند؟!

ز وجود داشتند هيچ كدام قابل به فرض محال )فرض محال، محال نيست(: اگر چندین موجود ازلی ني

شرح « تبيين جهان و انسان»تغيير نمی شدند زیرا همان طور كه در نوشته هایم از جمله در مبحث اول 

 و فرمول آورده ام كه:« زمان»داده ام، تغيير یعنی عين 

 زمان= تغيير.

 تغيير= زمان.

 زمانمند.یك موجود متغير نمی تواند ازلی باشد. ازلی یعنی یك موجود غير 

بنابراین خداوند عالَم را نه از وجود ازلی خودش آفریده و نه از ازلی )مفروضِ( دیگر. و نادرستی سخن 

صدرائيان به حدّي بيّن و آشسار است كه نه قرآن، نه پيامبر) ( نه امام)ع( و نه یك فردي كه عقل سليم 

 داشته باشد آن را به زبان نمی آورد.

 سيل شده:این سخن از دو گزاره تش

 خداوند، جهان و مخلوقات را از وجود ازلی كه غير خدا باشد نيافریده است. -3
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این گزاره صحيح، و بيّن، آشسار و واضح است و گفته شد هر فردي كه عقل سالم داشته باشد این را 

 درك می كند. بنابراین اگر حدیث هاي مذكور را به این معنی بگيریم مصداق توضيح واضحات خواهد

 بود كه رسول خدا) ( و ائمه)ع( از توضيح واضحات منزه هستند.

 خداوند جهان و مخلوقات را از وجود مقدس و ازلی خودش آفریده است. -5

این گزاره از نظر اصول اوليه و بدیهيات اوليه عقل، گزاف ترین گزافه هاست. یك وجود ازلی منزّه 

منزه از تجلّی، می باشد. موجود زمانمند، متغيّر است  از تغيير، تحول، منزه از حركت، منزه از جلوه،

  متحوّل و متحرك است و می تواند جلوه یا تجلّی كند. نه موجودي كه زمانمند نيست و خالق زمان است.

پاسخ  ؟چه معنائی دارد «صَعِقا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَ خَرَّ مُوسى»شاید بپرسيد: پ  آیة 

، آورده ام. ممسن است 135 -137جلد اول صفحه « محی الدین در آئينه فصو »این سوال را در كتاب 

شمارۀ صفحه در سایت با شمارۀ خود كتاب فرق كند. اگر همين آیه را از رایانه تان در آن كتاب، بخواهيد 

 می توانيد مطالعه كنيد.

ی فعل خدا است فعلی از افعال خدا، نه تجلّی ذات مقدس در آن جا به طور مستدل بيان شده كه این تجلّ

خدا. و چون این مسئله به حدي در بيان قرآن و حدیث روشن است حتی خود صدرائيان نيز به آن متمسك 

نمی شوند زیرا مرادشان از تجلّی، این نوع تجلّی نيست مرادشان تجلّی دائمی ذات خدا است یعنی همان 

هست و هيچ لحظه اي نيست كه خداي شان تجلّی نسند زیرا هيچ لحظه اي نيست  تغيير دائمی كه در جهان

 .كه تغيير در عالَم نباشد، هر چيزي تغيير می یابد و نيز موجودي از بين می رود و موجود دیگر می آید

ناميده اند. صدرائيان كه مبناي شان ارسطوئيات است « كون و فساد»ارسطوئيان، این تغيير دائمی را 

 می نامند )نعوذ باهلل( همه فساد ها را در وجود خدا می بينند.« تجلّی»مان كون و فساد را ه

نمی دانم: به سوال ها پاسخ ندهم؟ در قبال این سيل بزرگ تصوف صدرائی كه بنيان مستب را از بين 

مجبور كرده  بياورم. اینان ما را« نعوذ باهلل»می برد، ساكت بنشينم؟ یا جواب بدهم و در هر جائی یك 

اند، براي مان ایجاد وظيفه شرعی كرده اند كه در مقابل شان استدالل كنيم، توضيح دهيم و ناچار عبارت 

 را تسرار كنيم.« نعوذ باهلل»هاي ناخوش آیند به زبان و قلم بياوریم و مرتب 

ه و نه به خداوند متعال، جهان و پدیده هاي آن را نه به وسيله دستساري وجود مقدس خودش آفرید

آفریده « عدم»وسيله دستساري یك وجود ازلی دیگر. )زیرا هيچ ازلی اي غير از خدا وجود ندارد(. و نه از 
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كرده است اساساً آن پدیده را خلق نسرده تا « ایجاد»زیرا عدم، عدم است. خداوند پدیدۀ اوليه جهان را 

نی ایجاد را همان طور كه مالحظه كرده بگوئيم از چه چيزي خلق كرده، بل آن را ایجاد كرده است. مع

 به ویژه در این كتاب دوم، شرح داده ام.« دو دست خدا»و نيز در كتاب « تبيين جهان و انسان»اید در كتاب 

اعتقاد به تغيير وجود خداوند باالترین جهل، و غلط ترین غلط، و ادلّ دليل است كه این مدعيان بوئی 

 است نه عرفان، جهالت است نه معرفت.« جهالن»دشان از عرفان نبرده اند و همه عقای

جناب آقاي اميري، تعویض لفظ هيچ حقيقتی را عوض نمی كند و هيچ واقعيتی را دگرگون نمی كند؛ 

می خارج ن« تغيير»واقعيتِ  و نام گذاري تغيير با نام تجلّی، آن را از حقيقت و« تجلّی»به كار بردن واژه 

، آیا تجلّی بدون تغيير امسان دارد؟ آخر این قبيل مسائل از بدیهيات اوليه است كند تجلّی همان تغيير است

چرا عدّه اي با همة ادعاي علم و دانش، این واضحات اوليه را نمی فهمند؟! آیا این قدر عاجز و ناتوان 

 ؟-؟-هستند؟! یا انگيزه هاي دیگري دارند از آن جمله مرید بازي یا مأموریت

به ذات خداوند سبحان « شيئ»بر هر چيز غير از خدا اطالق می شود... كلمه « شيئ»فرمودید:  -5

 اطالق نمی شود.

استفاده كنند زیرا خداي متجلّی « سبحان»كسانی كه ذات خدا را متجلّی می دانند نباید از كلمه  اوالً:

یك  «در آئينه فصو  محی الدین»منزه از تغيير نيست تا سبحان باشد )سبحان یعنی منزّه(. در هر دو جلد 

خصلت محی الدین بن عربی را ستوده ام كه او تا حدودي مسئوليت سخنان خود را می پذیرد، به ویژه در 

. «نباید خدا را تسبيح كرد و او را منزه دانست باید او را هم تسبيح كرد و هم تشبيه»فصّ نوحی؛ می گوید 

سبحان باشد باید از جهاتی سبحان باشد و از جهات  زیرا محی الدین می داند كه خداي متجلّی نمی تواند

دیگر سبحان نباشد. و لذا آشسارا با فریاد بلند اصل اصيل توحيد را زیر پا می گذارد. حتی به قول قيصري 

را صحيح می داند كه خدا هم سبحان باشد و هم سبحان « تناقض»)شارح معروف فصو ( محی الدین 

 اب به طور كافی شرح داده ام.نباشد. این موضوع را در آن كت

بنابراین اگر صدرائيان ما، خداوند را سبحان بدانند در حقيقت یا خودشان را گول می زنند زیرا خداي 

شان متجلّی و متغير است، یا مردم و شاگردان جوان بی پناه را گول می زنند، و چه بالئی كه بر سر شيعة 

 علی)ع( و فاطمه)ع( نياورده اند.

، ، كدام دليل عرفی، عقلی«كلمه شيئ به ذات خداوند سبحان اطالق نمی شود»این كه می فرمائيد  ثانیاً:
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لغوي، قرآنی و حدیثی دارد؟ ابتدا با منطق خود صدرائيان )یعنی منطق ارسطوئی( این موضوع را بررسی 

اهلل( خداوند وجود آیا خداوند عدم است؟! )نعوذ ب«. عدم»است و الشيئ یعنی « الشيئ»، «شيئ»كنيم: نقيض 

 ندارد؟!

« چيز»سپ  از دیدگاه عرف و فطرت انسانی نگاه كنيم: شيئ یك لفظ عربی است و معنی فارسی آن 

 است. آیا خداوند چيزي نيست؟!

 سُبْحانَهُ وَ تَعالى» از دیدگاه عقل: آیا عقل حسم می كند كه خداوند شيئ نيست؟ چيزي نيست؟!

 «.عَمَّا يَصِفُون

الشیئ: ما يصّح اَن يُعلم و يُخبر عنه و هو مذکّر يطلق علي المذکّر »الموارد: عين عبارت: اقرب  لغت:

شيئ یعنی چيزي كه دانسته شود و بتوان از آن خبر داد، و این  «:والمؤنّث و يقع علي الواجب والممكن

رود و هم  لفظ مذكر است كه به مؤنث هم اطالق می شود هم درباره واجب الوجود )خدا( به كار می

 درباره ممسن الوجود )مخلوق(.

دام بگو ك وَ بَيْنَكُم: هُ شَهيدٌ بَيْنياللَّ قُلِ شَهادَةً أَكْبَرُ ءٍشَيْ أَيُّ قُلْ سورۀ انعام: 35قرآن: آیه 

 شيئ شاهد بزرگ است بگو خداوند شاهد ميان من و شماست.

 .است« اكبر شيئ»تصریح می كند كه خداوند از نظر شاهد بودن 

نيست خدائی مگر او هر شيئ  ءٍ هالِكٌ إِالَّ وَجْهَه:ال إِلهَ إِالَّ هُوَ كُلُّ شَيْ سوره قصص: 77آیه 

 هالك می شود مگر وجه او.

 در این آیه وجه خدا شيئ ناميده شده و از اشياء دیگر استثناء شده است.

ن است. و آنان از ای« ستثناء منقطعا»صدرائيان فوراً درباره این آیه خواهند گفت: استثناء در این آیه 

قبيل تحسّم و زورگوئی درباره قرآن زیاد دارند. اما بدیهی است وقتی می توان استثناء را منقطع دانست كه 

باشند در حالی كه مشاهده كردیم كه عرف، عقل و « استثناء متصل»عقل و عرف و لغت مانع از معنی 

ادار و مجبور می كنند كه آن را متصل بدانيم و حمل بر منقطع را لغت نه تنها مانع نيستند بل كه ما را و

 مردود و غلط می دانند.

 هيچ چيز هممثل خدا نيست. ء:لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ سورۀ شوري: 33آیه 
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عرف، عقل و لغت و قواعد ادبی می گویند: یعنی خداوند شيئ است كه هيچ شيئ دیگر مماثل آن 

 نيست.

مراجعه كنيد، محی الدین براي فرار از این آیه نمی « حی الدین در آئينه فصو م»اگر به جلد دوم 

می گوید: خدا شيئ است و مثل و مانند هم دارد مراد این آیه این است كه همان « خدا شيئ نيست»گوید 

 مثل خدا، مثل ندارد؛ خود خدا مثل دارد، مثلش مثل ندارد.

« ك»هم چسبيده به همان « مثل»یعنی مثل و یك لفظ می گوید این حرف « ك»او با تسيه به حرف 

 چاه كن به چاه»بنابر این خدا مثل دارد مثلش مثل ندارد. در آن كتاب در مبحث «. مثلِ مثل»پ  می شود 

 از زبان خود محی الدین نادرستی سخنش را روشن كرده ام.« افتاد

كه وارثان او هستند احترام سلف شان این هم نظر محی الدین كه خدا را شيئ می داند اما صدرائيان 

 را محفوظ نمی دارند.

صدرائيان با تسيه به نامة امام خمينی)ره( به گرباچف، می گویند امام محی الدین را ستوده بنابر این 

 اصول اعتقادي او را تایيد كرده است.

 يز در دیگر مقاالتآورده ام و ن« نقد مبانی حسمت متعاليه»عالوه بر بحث مشروح كه در اوایل كتاب 

و كتاب ها اشاره كرده ام، در این جا نيز سخنی از خود امام خمينی)ره( دربارۀ محی الدین كه در این 

 بر گرفته ام، می آورم:« 7نورالصادق شماره »اواخر از فصلنامه وزین 

لم ( آورده است: محی الدین عربی می گوید: رجبيّون كسانی هستند كه در عا323در صفحة آخر )

مساشفه شيعه را به صورت خوك می بينند، محی الدین مدعی است كه شسل خوك عالمتی است كه 

 خداوند براي پی روان این مذهب )شيعه( قرار داده است.

جوابِ امام خمينی)ره(: بعضی از نفوس از آن جا كه صفحه ي وجودي شان در اثر صفاي باطنی هم 

اض عين ثابت نف  خویش را در آئينه ي وجود او مشاهده چون آئينه می باشد، ممسن است سالك مرت

نماید )و با مشاهده صورت خویش در آئينه ي وجود او، صورت را، از او انگارد( نظير مشاهدۀ شيعيان به 

صورت خنزیر توسط بعضی از مرتاضين از اهل سنّت كه گمان كرده اند آن صورت واقعی شيعيان بوده 

ه شيعيان، مرتاض صورت خود را كه به شسل خنزیر بوده در آئينه ي او بلسه به واسطه ي صفاي آئين

 مشاهده نموده و گمان كرده است كه آن صورت رافضی بوده حال آن كه صورت خود را دیده است.
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 .553در پی نوی  آدرس داده است: تعليقات علی شرح فصو  الحسم، امام خمينی/ 

ود محی الدین است او در فصّ شيثی درباره دیدن غيب و اتفاقاً این فرمایش امام خمينی عين سخن خ

بصيرت باطنی می گوید: كسی كه چيزي از غيب مشاهده كند یا باطنی برایش ظاهر شود مثالً فرشته اي 

 را مشاهده كند او در واقع باطن خودش را مشاهده كرده است.

 ن خود را مشاهده می كند.بنابراین او كه شيعيان را به شسل خوك مشاهده می كند در واقع باط

شگفت این كه محی الدینيان و صدرائيانِ امروز، با عقيده استواري كه به محی الدین و مالّ صدرا دارند، 

به برخی از خودشان نسبت می دهند كه جناب فالنی مردم را در شسل خرس و خوك می بيند، كه البته 

 دروغ است اگر راست باشد مصداق سخن باالست.

نيست نه براي « خداوند شيئ»وفيان از قدیم می كوشيدند در ذهن جامعه رواج دهند كه ص حدیث:

كه امروز براي شما القاء می كنند. بل  «ءٍ کَانَ قَبْلَهَاابْتَدَعَ الْأَشْیَاءَ لَا مِنْ شَيْ»فرار از معنی صحيح احادیث 

خدا »می گویند: خدا شيئ نيست بل  كه به دليل اعتقاد باطل شان كه به وحدت وجود معتقد هستند. آنان

است كه بعدها مال صدرا این ادعاي نادرست و غلط را به صورت فلسفی در آورده و می گوید « همة اشياء

و دو باب و یك نصفه باب در اسفارش در این مسئله بحث كرده  «اعلم انّ واجب الوجود کلّ االشیاء»

در حد كافی توضيح داده و اشساالت « حسمت متعاليه نقد مبانی»است كه موهوم بودن آن را در كتاب 

 فلسفی آن را بيان كرده ام.

اهل بيت)ع( در مقابل این ادعاي باطل صوفيان، روي همين موضوع بحث كرده اند؛ سخنان اهل بيت)ع( 

 را در این مسئله در دو بخش بررسی می كنيم:

رت زهرا)ع( و نيز اميرالمومنين)ع( بخش اول: پيش از پيدایش تصوف، یعنی زمان رسول خدا) ( حض

 كه تصوف پ  از علی)ع( به صورت یك جریان به راه افتاده است. چند نمونه براي این دوره:

: پيامبر اكرم) ( از بيان خدا می 55و 57  5و در چاپ دیگر: ج 514  5ارشاد القلوب: ج -3

اسُ بِالنَّاسِ وَ لَا أُوصَفُ بِالْأَشْيَاءِ خَلَقْتُكَ مِنْ نُورِي ءٌ لَيْسَ كَالْأَشْيَاءِ وَ لَا أُقَ.....أَنَا شَيْ فرماید:

 . وَ خَلَقْتُ عَلِيّاً مِنْ نُورِك.....

، از مناقب خوارزمی )سنّی( از عبداهلل 175  37بزرگ دانشمند شيعه عالمه مجلسی در بحار، ج -5
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ءٌ لَيْسَ كَالْأَشْيَاءِ وَ لَا أُقَاسُ بِالنَّاسِ وَ لَا يَا أَحْمَدُ أَنَا شَيْ»... بن عمر آورده است: ... خدا فرموده:

 «.أُوصَفُ بِالْأَشْيَاءِ خَلَقْتُكَ مِنْ نُورِي وَ خَلَقْتُ عَلِيّاً مِنْ نُورِك،...

 این حدیث را با سلسلة سند از خوارزمی آورده است. 135بحار   17و در جلد 

، اضافة ملسيّه است یعنی از نور ویژه اي كه مخلوق «نوري»توضيح: به اصطالح ادبی؛ اضافه در كلمة 

اضافه ملسيّه است؛ ذات خداوند روح ندارد تا از آن به « نفخت فيه من روحی»من است. همان اضافه در 

آدم بدمد، روح مخلوق خدا است خداوند مركّب از ذات و روح نيست تا جزئی از خود را بر آدم دميده 

ادلّة فلسفی، عقلی، قرآنی و حدیثی در نوشته هایم شرح داده ام كه در سایت  باشد. این موضوع را نيز با

 بينش نو هست.

دَ ََ ابْتَ» حضرت زهرا)ع( در خطبه اي كه در مسجد مدینه بر عليه ابوبسر ایراد فرموده، می فرماید: -1

 «.ءٍ كَانَ قَبْلَهَاالْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْ

 -كه هر دو «. ءٍ کَانَ قَبْلَهَاابْتَدَأ الْأَشْیَاءَ لَا مِنْ شَيْ»الغه می فرماید: علی)ع( در خطبه اول نهج الب -4

 است.« مُبدء»است و در دوّمی « مُبدع»و « بدیع»به یك معنی هستند در اوّلی خداوند  -ابتدع و ابتدأ

كه می اطالق می شود، بدین شرح است « شيئ»توجّه: داللت این دو حدیث بر این كه به خداوند 

فرماید: اشياء را از شيئی كه قبالً بوده، نيافریده است. شيئی كه پيش از آفرینش عالَم بوده باشد به سه نوع 

ه مصادر»قابل تصور است: الف: یك شيئ غير ازلی: معلوم است كه مراد این نيست زیرا به نوعی مصداق 

 اشد.می شود، یك شيئ غير ازلی شيئی از همان اشياء می ب« به مطلوب

است و معصوم)ع( به توضيح « توضيح واضحات»ب: یك شيئ ازلی غير از خدا: این نيز به نوعی مصداق 

بحث می « نفی هر وجود ازلی غير از خدا»واضحات نمی پردازد. درست است قرآن و معصوم در اصل 

مانان موحّد كنند و در این بحث شان مخاطب شان مشركان هستند. اما در این دو حدیث مخاطب شان مسل

هستند و چنين سخنی كه خطاب به موحدین گفته شود نوعی مصداق توضيح واضحات می شود. همان طور 

  كه در چند سطر پيش اشاره شد.

ج: آن شيئ ذات مقدس خود خدا باشد: و معنی اصلی حدیث همين است گرچه هر دو صورت باال را 

 بر خدا نيز اطالق شده است.« شيئ»نيز شامل می شود. بنابر این در این دو حدیث لفظ 
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.....ال تُستشعر بالمشاعر و أوصافه ال تُكَیّف بتكَیّف  : در خطبه اي از علی)ع(:72  3اعالم الدّین ج -2

 ء ال کاألشیاء ثابت ال يزول و قائم ال يحول سبق القبل فال قبل..... .و هو الشي

با هيچسدام از مشاعر و قواي دركی  «:مشاعرال تستشعر بال»جالب این كه در این بيان می فرماید 

انسان قابل درك نيست یعنی نه عقل می تواند ذات خدا را درك كند نه كشف نه شهود و نه هر چيزي 

وصل و وصال با ذات »بل مدعی « درك و رؤیت خدا»كه به هر نامی بناميد. اما صوفيان نه تنها مدعی 

مگر چيزهاي دیگر  «:لِغیرك من الظّهور ما لیس لكاَ»هستند كه آن صوفی مصري می گوید: « خدا

ظاهرتر از تو هستند ]تا تو را با نگریستن در مخلوقاتت درك كنم[ و این سرایش مزخرف خود را به 

دعاي زیبا و جان فزاي عرفه امام حسين)ع( افزوده و به خورد مردم داده بود كه خوشبختانه دست 

 -صاحب امتياز: حوزه نمایندگی ولی فقيه در امور حج -3174بهار  23شماره« ميقات»اندركاران فصلنامة 

با آوردن استدالل هاي دانشمندان، پرده از این جعل بزرگ برداشته است و ثابت كرده است آن بخش كه 

 در ذیل دعاي عرفه آمده، از امام حسين)ع( نيست.

 .13- 10  307همان، با سلسلة سند شيعی نيز آمده است: بحار، ج -5

در دوره اي كه تصوف به صورت یك جریان به راه افتاده بود: در این جا به یك نسته  بخش دوم:

مهم توجه فرمائيد: در حدیث هائی كه از پيامبر اكرم) (، علی)ع( و فاطمه)ع(، مشاهده كردیم دربارۀ 

طالق كرده است. اطالق لفظ شيئ به خداوند، پرسش نشده خود معصوم)ع( ابتداءً این لفظ را به خداوند ا

زیرا پيش از پيدایش تصوف همة مردم عاقل بودند و كسی در این كه خداوند شيئ است شسی، شبهه اي 

 نداشت، صوفيان چنين موهومات را جعل كردند.

آیا »اما در احادیثی كه در دوره بعد آمده مشاهده خواهيد كرد كه كسی از امام معصوم)ع( می پرسد 

امام در جوابش می گوید: بلی خداوند شيئ است. یا خود امام آن را به « گفت؟می توان به خداوند شيئ 

كه صوفيان ایجاد كرده بوده اند، عنوان می كند، به صورت یك مسئلة روز. مالحظه « مسئله»عنوان یك 

 فرمائيد:

ءٌ؟ قَالَ وَ جَلَّ شَيْأيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ  : از امام باقر)ع( پرسيدند:550  1بحار، ج -7

 نَعَم... .
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)باب انّه تبارك و تعالی شيئٌ( یك باب براي این مسئله باز كرده و حدیث  304  3التوحيد: ج -7

قال لي أبو الحسن) َ(: ما تقول إذا  : محمد بن عيسی می گوید:307ها را آورده از آن جمله در  

؟ قال فقلت له قد أثبت اهلل عزّ و جلّ -،ءٌ هو أم القيل لك أخبرني عن اهلل عزّ و جلّ، شي

فأقول إنه  «ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْقُلْ أَيُّ شَيْ»نفسه شيئاً حيث يقول: 

امام  :ء ال كاألشياء إذ في نفي الشيئية عنه إبطاله و نفيه. قال لي صدقت و أصبتشي

كه از تو می پرسند خداوند شيئ است یا نه، چه می گوئی؟ گفتم: خود خداوند رضا)ع( به من گفت: وقتی 

كدام شيئ بزرگ ترین شاهد است بگو خدا ميان »به خودش شيئ گفته است آن جا كه قرآن می فرماید: 

، من می گویم خداوند شيئ است و شبيه اشياء دیگر نيست. زیرا اگر شيئيّت را از «من و شما شاهد است

كنم )نعوذ باهلل( وجود خدا را ابطال و نفی كرده ام. امام رضا)ع( فرمود: درست گفتی و حقيقت  خدا نفی

 را دریافته اي.

توضيح: الف: معلوم است كه صوفيان باور موهوم خود را به حدي رواج داده بودند كه امام)ع( آن را 

 به عنوان یك مسئلة روز، با محمد بن عيسی در ميان می گذارد.

ن این حدیث به طور نصّ آ« استثناء منقطع نيست»ارۀ این آیه پيش تر بحث شد و بيان شد كه ب: درب

 را تایيد می كند.

: امام رضا)ع( همان مسئله را از یقطينی نيز می پرسد، او نيز مانند محمد بن 555  1بحار، ج -5

 عيسی پاسخ می دهد.

ن به افسار مردم به شدّت می كوشيده اند كه توجه: الف: معلوم می شود كه صوفيان در القاي توهم شا

 امام رضا)ع( آن را با اصحاب خود در ميان می گذارد تا با آن انحراف مبارزه كنند.

مبحثی دربارۀ حدیث سلسلة الذّهب آورده ام « محی الدین در آئينة فصو »ب: در مقدمات جلد دوم 

از انحراف به راه انداخته بودند و به عنوان كه نشان می دهد در عصر امام رضا)ع( صوفيان چه طوفانی 

را به زبان نمی آوردند زیرا همه چيز را خدا می دانستند كه  ال اِله الّا اهللعرفان به خورد مردم می دادند؛ 

کَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ امام رضا)ع( در نيشابور، بزرگ مركز تصوف، از زبان پيامبر) ( و خدا می گوید: 

 نِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي وَ اَمَنَ مِنْ عَذَابِي:حِصْ
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براي مشروح این موضوع به آن كتاب مراجعه كنيد و ببينيد كه امروز در حوزۀ مقدسه قم كسی 

بلی:  بی زار است. ال اِله الّا اهللخودش تصریح كرده است كه از گفتن « الهی نامة»هست كه رسماً در كتاب 

 و عرفان مان این است.واي بر ما كه عارف مان 

يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ  : حسين بن سعيد می گوید: از امام محمد تقی)ع( پرسيدند:555  1بحار، ج -30

 ... .ءٌ؟ فَقَالَ: نَعَملِلَّهِ: إِنَّهُ شَيْ

این حدیث ها و امثال شان عالوه بر اصل موضوع )اطالق لفظ شيئ بر خداوند متعال( بدعت صوفيان 

ن و توحيد، و نيز تخریب لغت و ادبيات و تحریف فرهنگ و گمراه كردن عقل مردم توسط در اصول دی

آنان را نشان می دهد. چه قدر خود خواهی و نف  پرستی دارند كه براي هواهاي نفسانی شان فهم عرفی، 

 لغوي، عقلی، فلسفی و فرهنگی مردم را تحریف كرده و می كنند!؟!

ها براي یك تحليل گر تاریخ، بار معنائی و كاربرد تحليلی مهمی دارد روند ترتيبیِ تاریخ این حدیث 

 كه ماهيت مسئله را هم در پيش از این بدعت ستمگرانه و هم پ  از آن، كامالً نشان می دهند.

همان طور كه حدیث سلسلة الذهب و ماجراي آن، نشان می دهد كه صوفيان حتّی كمر به از بين 

سته بودند كه مبارزات ائمه)ع( آن را نجات داده است. آن آقا كه مدعی مقام عارف بردن ال اِله الّا اهلل ب

بودن و سمت استادي بزرگ، را در حوزه دارد )و برخی طلبه هاي جوان معجزه هائی از او نقل می كنند 

اهلل بی كه اگر راست باشد، آقا كاهن است نه عارف( در كتاب الهی نامه اش از به زبان آوردن ال اله الّا 

زاري می جوید، خود خواهی، نف  پرستی به حدّي مشعوفش كرده كه صرفاً با تقليد از صوفيان قدیم چنين 

اعتقادي را باور كرده و در كتابش آورده است. صوفيان قدیم كه اصل تصوف را )به قول سعيد نفيسی( براي 

 ميان مسلمانان وارد كردند.مبارزه با اسالم از بودائياتِ معبد بهارستان و معبد نوبهار به 

 «.چه ایرادي در این استدالل می بينيد؟»جناب آقاي احسان اميري: گفتيد: 

 اوالً: نه فقط ایراد بل كه ایرادها، آن هم ایرادهاي اساسی اي را عرض كردم.

 و را به كار می بردید زیرا آن چه در متون و سخنان محی الدینيان« استدالل»ثانياً: نمی بایست لفظ 

صدرائيان، وجود ندارد استدالل است. شرح و توضيحی كه آنان از خدا و جهان می دهند مبتنی بر چند 

 چيز است:
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توضيح داده ام كه برخالف نظر اروپائيان « نقد مبانی حسمت متعاليه»الف: منطق ارسطوئی؛ در كتاب 

د بخور، است اما منطق ذهن )از بيسن تا پوپر( منطق ارسطوئی یك منطق صحيح، درست و كامالً به در

حقيقت شناسی و واقعيت شناسی. و نه منطق فلسفه؛ « عين شناسی»است نه منطق « مفاهيم شناسی»شناسی و 

فلسفه اي كه بر این منطق مبتنی شود مثل فلسفه مشائی سينوي یا فلسفه فارابی هر گز نمی تواند فلسفه 

واقعی به خداي ذهنی و جهان ذهنی تبدیل شود سپ  با باشد زیرا الزم گرفته ابتدا خداي واقعی و جهان 

این منطق ذهنی قابل بررسی باشد پ  نه تنها به هيچ حقيقتی رهنمون نمی شود بل همة حقایق و واقعيات 

را به غير حقيقت و به غير واقعيت تبدیل می كند و چنين شخصی پيش از هر چيز از دایره حقيقت جوئی 

د در نتيجه واقعيات مسلّم را انسار می كند تخيالت ذهنی را در جاي گاه و واقعيت جوئی خارج می شو

حقایق و واقعيات می نشاند، حاال بيا )به اصطالح( این وارونه اندیش خوابيده در بستر رؤیاهاي واهی اما 

ر اشيرین را، بيدار كن. اینان در اولين قدم كه منطق علم ذهن شناسی را منطق فلسفه قرار می دهند و دچ

این غلط بزرگ می شوند دیگر حال و وضع شان تا آخرین نقطه فسري شان روشن است. بنابر این هيچ 

دليلی ندارند دست شان از هر دليل خالی است ظاهراً استدالل می كنند گاهی صغري و كبري هم می آورند 

 اما پ  از تبدیل حقایق به انتزاعيات ذهنی.

ق و واقعيات را كنار گذارد و به مفاهيم و انتزاعات ذهنی هر كسی كه در آغاز كار فسري، حقای

بپردازد، به نتایجی انتزاعی و غير واقعی خواهد رسيد و چون صغري و كبري را كنار هم چيده و نتيجه 

 گرفته است گمان می كند كه استدالل كرده است.

« وعموض»رد كه تابع منطق ارسطوئی كه فقط منطق ذهنيات و اعتباریات است این ویژگی را نيز دا

است اگر موضوع مورد نظر شما یك امر اعتباري باشد شما را به نتيجه اعتباري خواهد رسانيد و اگر 

موضوع تان خيالی باشد شما را به نتيجة خيالی خواهد رسانيد و آن چه این منطق كاربرد ندارد در عرصة 

 حقایق واقعی، است.

 به مثال زیر توجه فرمائيد:

 ال تان فرض كنيد كه سرزمين گيالن كویر است آن گاه به استدالل و برهان بپردازید:شما در خي

 صغري: گيالن كویر است

 : هر كویر فاقد جنگل است اكبري
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 نتيجه: پ  گيالن فاقد جنگل است.

شروع می كنند می گویند « وجود»اكنون به سبك و روش ارسطوئيان توجه كنيد: آنان بحث را از 

« وجود»جود است. در حالی كه آن چه در عالَمِ حقيقت و واقعيت وجود ندارد همان خود موضوع فلسفه و

است كه ذهن از موجودات واقعی برداشت می كند. وجود یك برداشت « مفهوم ذهنی»است وجود یك 

 ذهنی است نه یك واقعيت خارج از ذهن.

ج است تا ثریا هم برود كج و این خشت اول به بستر انتزاعيات سقوط می كند و این خشت اول كه ك

 انحراف است.

این «. موضوع فلسفه وجود است یا موجود بما هو موجود است»یسی از بزرگان اخير آنان می گوید: 

تعبير دوگانه براي فرار از اساسی ترین اشسال و سرپوش گذاشتن بر نادرستی این خشت اول، است. بدیهی 

معنائی ندارد. این تعبير دوگانه كه تنها « وجود انتزاعی ذهنی»غير از همان « موجود بما هو موجود»است 

یك معنی دارند را در آغاز فلسفه براي شاگردان تدری  می كنند نه استاد توضيح كامل می دهد كه 

یعنی چه و نه شاگرد مبتدي توان تحليل این عبارت را دارد. پ  از آن كه « موجود بما هو موجود»

می اندازند دیگر همه چيز براي شاگرد شيرین و دوست داشتنی  ر انتزاعیِ صرفاً ذهنیشاگردان را به این بست

 می شود و تا ثریا در این انحراف می رود.

اروپائيان به همين دليل هم منطق ارسطوئی را و هم فلسفه اش را به بایگانی تاریخ سپردند. اما باید 

به كار رود )نه در فلسفه( كه حقش هم همين « یدانش ذهن شناس»دانست كه منطق ارسطوئی اگر فقط در 

 است، مفيد خواهد بود.

است « موجود»است یعنی موضوع فلسفه « شناخت هست ها و رابطة هست ها با هم دیگر»فلسفه 

موجود شناسی و شناخت روابط موجودات با همدیگر. موجود واقعی و روابط واقعی ميان موجودات. 

جهان و كيهان واقعی )نه جهان و كيهان ذهنی(، انسان واقعی نه ذهنی، كره خداي واقعی )نه خداي ذهنی(، 

 زمين و دیگر كرات واقعی، فضاي واقعی، گياه واقعی، روح واقعی و... و... .

انتزاع وجود از ماهيت یك انتزاع كامالً ذهنی است و در عالم ذهن هم درست است. اما در عالم 

است و همچنين تفسيك شئ یا موجودات به جوهر و عرض؛ در حقيقت و واقعيت، نادرست ترین سخن 

جهان هستی نه ماهيتی بدون وجود هست و نه وجودي بدون ماهيت، نه جوهري بدون عرض هست و نه 
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 عرضی بدون جوهر.

خداي ارسطوئيان، توحيد ارسطوئيان و همة باورهاي شان صحيح است اما در عالم ذهن و انتزاعات، 

 واقعيت. نه در عالم حقيقت و

وحدت وجود صحيح است اما در عالم ذهن، عالم خيال و عالم مفهوم شناسی، زیرا وجود فقط یك 

مفهوم واحد دارد. اما آن چه در عالم خارج از ذهن حقيقت و واقعيت دارد وجود نيست موجود است و 

 موجودات كثير، متعدد و داراي حقایق واقعی كثير هستند.

الب صدرائيان تشریف دارند یك فلسفة انتزاعی، ذهنی، خيالی، فرضی به راه ارسطوئيان كه امروز در ق

 انداخته اند آن گاه آن را به عنوان فلسفة حقيقت و واقعيات، به خورد مردم 

 می دهند.

 این فقط اولين خشت نادرست آنان است در مراحل بعدي مبناهاي نادرست فراوان دارند.

اهلل معرفت ت ز فاميل هاي نزدیك دانشمند عالی مقام مرحوم آیتداعی معانی: در خانه یسی ا دوم:

بودیم؛ یسی از حاضران به ایشان گفت: بيانات شما در كنگره سيد حيدر آملی خيلی عالی و ابتساري بود 

هم  می كنند مثال تفسير «معانی تداعی» با را و براي اولين بار شما مطرح كردید كه صوفيان آیه و قرآن

اما مطلب را «. گفت قربان چشم هاي باداميت بروم. كودك گفت: مادر بادام می خواهم مادر»زدید: 

طوري برگزار كردید مخاطبان تان گمان كردند كه شما در فضایل صوفيان سخن می گوئيد، در حالی كه 

 اصل سخن شما تيشه به ریشة مسلمانی صوفيان بود.

نسنيد حق با ایشان است من نيز از تلوزیون  مرحوم معرفت از سخن آن آقا تعجب كرد. گفتم تعجب

سخنرانی علمی شما را به دقت استماع كردم پایه بحث شما كامالً ابتساري بود اما چون جنبة اثباتی آن را 

شرح دادید و از جنبة سلبی مسئله چيزي نگفتيد، مخاطبان ابتسار شما را به حساب ابتسار صوفيان گذاشتند 

 فسري آنان را تمجيد می كنيد. گوئی شما یسی از هنرهاي

 گفت: مخاطبان و حاضران در آن جلسه، مردمی بی سواد نبودند چرا باید معنی سخنان من را نفهمند.

آن آقا گفت: متاسفانه جامعة ما امروز چنين است تا سخن را رك و عریان نگوئی كارآئی بيان از 

هر محال نيز ممسن شده، هر نادرست نيز  می رود، افسار به حدي دچار تاویالت و توجيهات شده بين

درست تلقی می شود؛ شاعري در شعرش از لب و موي یار، از بوسه بر لب لعل سخن می گوید، از شهوت 
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می گوید، گفتارش را عرفان می نامند، تداعی معانی مورد نظر شما را هم یك هنر برجستة صوفيان تلقی 

 كردند.

انگشت گذاشت كه كسی پيش از او بدین گونه آن را فراز  مرحوم معرفت روي نستة حساس صوفيان

نسرده بود. اما شرایط آن جلسة ایشان در آن كنگره نمونه و شاهد خوبی است كه باید بحث در مسائل 

 اصول دین )بل در هر موضوع دیگر( رك، روشن و صریح باشد به ویژه در جامعة تصوف زدۀ امروزي ما.

محی الدین و وارثش مالصدرا و پی روان امروزي شان، در تحسّم، بزرگ  بافته هاي تحسّم آميز: سوم:

هيچ ایرادي ندارد « تناقض»ترین نمونه تاریخ هستند. همان طور كه اشاره شد محی الدین معتقد است كه 

سخنی كه هيچ دیوانه اي نيز نمی پذیرد حتی پرندگان، درندگان و حشرات نيز از تناقض پرهيز می كنند 

ه متناقض، یك تصور متناقض در نظر هيچ كالغی نيز مقبول نمی افتد تا چه رسد به انسان عاقل. یك گزار

 آیا برخی از این پی روان به قدر كالغ هم قدرت تشخيص ندارند؟!

دليل، مسيحی و جاسوس بودن محی الدین را اثبات  53با « محی الدین در آئينة فصو »در مجلد دوم 

هاي مغرضانه او )كه بلدزر جاده صاف كن جنگ هاي اندل ، جنگ هاي صليبی، كرده، و پرده از فعاليت 

 و حمله مغول بود( برداشته ام.

حالوت: هميشه خيال پردازي و رؤیاگرائی شيرین است حتی براي پيرمردان، پيرزنان، مومنان،  چهارم:

به خود  «باطن شناسی»ائی عنوان فاسقان و همة افراد انسانی، به ویژه وقتی كه نام خيال پردازي و انتزاع گر

بگيرد و عرفان ناميده شود. شاگرد پاي درس استاد صدرائی لذت تخدیر كننده اي دریافت می كند در پی 

جاي خلوتی می گردد تا سجده شسري بسند كه: خدایا شسرت ما هم باالخره شدیم باطن شناس، می رویم 

دیم كه تو چيز دیگر را دستساري نسردي تا مخلوقات كه عارف هم شویم و در سایه این استاد بزرگ فهمي

 را از آن بيافرینی فقط ذات خودت را دستساري كردي و مخلوقات را آفریدي )نعوذ باهلل(.

عدم آشنائی با فلسفه و عرفانِ )خدا شناسی( قرآن و اهل بيت)ع(: راه پيمایان راه خيال را باید  پنجم:

مّد دارند و به طور دانسته این راه را می روند مانند محی الدین و به دو گروه تقسيم كرد: گروهی كه تع

مالصدرا )گرچه مالصدرا در اواخر عمرش در مقدمه تفسير سوره واقعه از راهی كه پيموده توبه كرد(. 

و گروه دوم كه به راستی باور دارند خيال پردازي هاي شان فلسفه و عرفان است اینان چرا به این روز 



 الت مجموعه مقا  554
 

 

و دچار چنين گرداب بی چاره كننده می شوند؟ به دليل این كه از مستب اهل بيت)ع( و از فلسفه می افتند 

و عرفان ثقلين، كنار هستند و چيزي از آن به ذائقه عقل شان نرسيده، حتی برخی ها مدعی مقام عالم دینی 

 و دین شناسی هستند اما بوئی از تبيينات قرآن و اهل بيت)ع( نبرده اند.

مثال: آنان كه هماره در مدح مولوي به طور مشعوفانه می گویند و می نویسند، حق دارند. زیرا از باب 

در عمرشان در ميان متون فارسی بهتر از مثنوي و جالب تر از دیوان او نيافته اند و نمی یابند و از مستب 

نمی آورد یك  اهل بيت)ع( نيز كوچك ترین اطالعی ندارند آدم گرسنه اي كه غذاي سالمی به دست

قر  نان جو كه خميرش از آرد آميخته به شن و ماسه درست شده را با حر  و ولع می خورد و آن را 

 لذت بخش ترین چيز می یابد. و در مقام داوري خواهد گفت این نان بهترین غذا است.

 گویند اربابی از غالمش پرسيد: دلچسب ترین قسمت از گوشت مرغ كدام است؟

 ش.گفت: نوك بال

 پرسيد: لذیذ ترین آن كدام است؟

 گفت: نوك بالش.

 پرسيد: مقوي ترین آن كدام است؟

 گفت: نوك بالش.

 ارباب گفت: هر چه من می پرسم تو می گوئی نوك بالش.

گفت: ارباب خودت كه می دانی هميشه غير از نوك بال چيزي به من نداده اید از خصوصيات قسمت 

 هاي دیگر اطالعی ندارم.

 اگر مردم زیبائی فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا: ، از امام رضا)ع(:10  5جبحار، 

 هاي كالم ما را دریافت كنند، پی رو ما می شوند.

لَمَا ...ايْمُ اللَّه لَوْ يَروُونَ مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَكَانُوا أَعَزَّ وَ  : عن العالم)ع(:147  72بحار، ج

امام)ع( فرمود: سوگند به خدا اگر مردم زیبائی هاي كالم ما را  ء:اسْتَطَا ََ أَحَدٌ أَنْ يَتَعَلَّقَ عَلَيْهِمْ بِشَيْ

 ببينند به حدّي سرفراز می شوند كه كسی نمی تواند نقطة ضعف علمی براي شان بگيرد.

 و حدیث هاي متعدد دیگر.
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مولوي را ستایش بل پرستش كنند اگر كمترین اطالعی از این قبيل تشنگان و گرسنگان حق دارند 

مستب اهل بيت)ع( داشتند می فهميدند كه بهترین و واالترین بيانات مولوي بودائياتی بيش نيست و بر 

است « وبهارن»و « بهارستان»سست ترین مبانی مبتنی است )او كه متولد فاصله ميان دو معبد بزرگ بودائی 

كه داشته بودائيات را در قالب و شسل شبه اسالمی بيان می كند و هيچ مبنا و اصل با استعداد و نبوغی 

اصوليش نه با عقل سازگار است و نه با اسالم( براي این قبيل افراد حقيقت محض است. در تاریخ بشر همة 

دودي حجریان هاي انحرافی فسري، آئينی، فرهنگی و اعتقادي از قبيل بت پرستی ژاپنی )كه هنوز هم تا 

باقی است( بت پرستی ماالوي، بت پرستی چينی و تركی، بت ها پرستی یونانی )الهه هاي بی شمار(، بت 

پرستی افالطونی )مُثُل و پرستش ارباب انواع( بت پرستی ارسطوئی )عقول عشره(، بت پرستی عرب و... 

ت. آن واعظی كه باالي همگی چون ندیدند حقيقت ره افسانه زدند و هر افسانه اي شيرین و دلچسب اس

اشعار مولوي را پشت سر هم با طنطنه می خواند،  منبر گاهی حتی یك حدیث هم به زبان نمی آورد و

 حق دارد زیرا بی چاره هيچ اطالعی از مستب صاحب منبر ندارد گرچه خود را واعظ اسالم می داند.

 اید؟ كرده مطالعه كامل طور به را كتاب جلد چند مباركتان عمر طول در پرسيدند: صدرائی آقاي یك از

 گفت: صدها، بيش از هزار جلد.

گفتند: معلوم است كه بحار را مطالعه نسرده اي و گرنه می دیدي كه در صدها مورد از آن، اهل 

بيت)ع( فرموده اند كه خداوند جهان را نه از وجود مقدس خودش آفریده و نه از چيز دیگر. مثالً در 

خَلَقَ خَلْقَهُ مِنْ غَیْرِ أَصْلٍ وَ لَا مِثَالٍ بِلَا تَعَبٍ وَ لَا نَصَبٍ وَ لَا تَعْلِیمٍ وَ رَفَعَ ي كه: می دید 373صفحه 52ج

آفرید آفریده را  السَّمَاوَاتِ الْمَوْطُودَاتِ بِلَا أَصْحَابٍ وَ لَا أَعْوَانٍ وَ بَسَطَ الْأَرْضَ عَلَى الْهَوَاءِ بِغَیْرِ أَرْکَان...:

اصل، و نه از الگوئی، بدون زحمت و رنج، و بدون یادگيري، و آسمان هاي محسم و سنگين را  نه از یك

 )به تنهائی( بدون كمك و یاري دیگران، برافراشته است. و زمين را بدون پایه و ستون در هوا قرار داد.

 اگر تنها همين حدیث را دیده بودي، مسائل زیر را یاد می گرفتی:

 است؛ نه از وجود خود خدا آفریده شده و نه از چيز دیگر.« ایجاد»ن آغاز آفرینش جها -3



 الت مجموعه مقا  555
 

 

آسمان ها نيز مادّي هستند، ثقل و وزن دارند، محسمی و سفتی دارند، پ  بهشتی كه در آسمان  -5

 است جسم است و معاد غير جسمانی مالصدرا باطل است.

می داند، باطل و « اهلل»ا مددكاران این كه محی الدین هر اسم خدا را یك خدا می داند و آن ها ر -1

 نادرست است.

موجودات جهان می داند و معتقد « الگوهاي»ي فراوان كه محی الدین آن ها را « اعيان ثابته»آن  -4

است پيش از آفرینش اشياء، وجود داشتند و اشياء از آن الگوها پدیدار شده اند، باطل و خيال محض و 

 تهمتی بزرگ است بر اسالم.بهتان به قرآن و حدیث، است و 

 كره زمين در هوا بدون پایه و ستون، قرار دارد و به قول قرآن در مدار خود شناور است. -2

درست است صدها كتاب را خوانده اي غير از متون احادیث اهل بيت)ع(، صدها كتاب را به دقت 

نخوانده اي، حتی یك بار « تاب علمیك»مطالعه كرده اي غير از قرآن. زیرا قرآن را با تدبّر به عنوان یك 

هم، اساساً جناب عالی به طور خود آگاه یا ناخودآگاه قرآن را كتاب علمی نمی دانی همان دیدگاه را به 

 قرآن داري كه مسيحيان به انجيل غير علمی شان دارند.

ل در سطح انجيرا غير علمی تلقّی كردن و آن ها را  -ع-این مصيبت یعنی قرآن و متون حدیثی اهل بيت

پائين آوردن، در دانشگاه ها، شدیدتر است؛ دست اندركاران علوم انسانی همان راه را می روند كه اروپائيان 

مسيحی می روند. برداشت شان از دین نيز همان است كه مسيحيان از دین مسيحی دارند. برخی از آنان به 

 و یك مقوله فردي و منحصر به راز و نياز است. می گویند: دین توان تبيين علوم انسانی را ندارد صراحت

در حالی كه حتی دعا و راز و نياز اهل بيت)ع( نيز علم و دانش است. همين حدیث كه چنين مطالب 

 اساسی علمی را بيان می كند از فقرات دعاي امام)ع( است.

و این  گ استمسؤليت گریزي: ارسطوئيات و تصوف، ليبراليزه ترین و تسامح گراترین فرهن ششم:

ویژگی در سرتاسر مثنوي و دیوان مولوي موج می زند، كدام مولوي پرست است كه به تسليف دین عمل 

 كند؟.
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 هشتم و... هفتم،

این مبانی و پایه ها و نيز كمبود اساسی زمينة فسري عرفان پردازان امروزي ما است كه مشسل بزرگی 

كرده است به حدي كه اگر توجه كنيم در دریائی از  براي فسر، اندیشه، علم، دین و فرهنگ ما ایجاد

خرافه غوطه می خوریم و درد آور این كه این بدبختی ها را به حساب دین نيز می گذاریم؛ كاهنان جامعه، 

 مقدس ترین و ارجمندترین و با شخصيت ترین افراد شده اند.

 به درود

 رضوي مرتضی 
 شمسی 34/3/3177
 قمري 7/4/3410
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 صدرائیان عرفان و( ع)بیت اهل عرفان :پرسشپاسخ به 
 

سایت بينش نو، از پاسخ به پرسش هاي گوناگون معذور است زیرا فاقد آن امسانات است كه  پوزش:

 العذر عندکرام النّاس مقبولٌ.از عهده كار گسترده برآید. و: 

كتاب ها و مقاالتی باشد كه در تنها به پرسش هائی جواب می دهد كه اوالً در ارتباط با محتواي 

سایت هستند و از آن ميان نيز از پرسش هائی كه در متن كتاب ها یا مقاالت به شرح رفته اند )به دليل 

 پرهيز از تسرار( خود داري می شود مگر در ضمن یك سؤال، موضوع نو و سوژۀ جدیدي باشد.

 عرفان اهل بیت)ع( و عرفان صدرائیان:

 ت)ع( رابطه خدا و مخلوق چگونه است؟در معارف اهل بي -3

 از كجا در آمده؟« معارف»اساساً اصطالح  -5

 هستند؟ اگر رابطة دیگري برقرار است چيست؟ در عرض وجود خدا وجود مخلوقات -1

 آقای واحدی پرسیده اند:

در فلسفه می گویند كه خداوند علّت است و مخلوقات معلول خدا هستند و وجود مخلوقات قائم به 

علت شان ]وجود خدا[ است، می خواستم بدانم در معارف اهل بيت)ع( رابطة خالق و مخلوق چگونه 

در عرض  توضيح داده شده است؟ مخلوقات در معارف اهل بيت)ع( قائم به وجود خدا هستند یا وجودشان

 است یا رابطة دیگري بر قرار است؟ وجود خدا

توجه كنيد این كلمه به عنوان یك  -«معارف»صطالح پيش از هر چيز الزم است بدانيد: ا -3 پاسخ:

از اصطالحات مستب اهل بيت)ع( نيست از ساخته و پرداخته هاي صوفيان صدرائی است. در  -اصطالح

« علم»آمده است. اصطالح معارف را ساختند زیرا  -علومنا -«علوم اهل بيت»ادبيات اهل بيت)ع( اصطالح 
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توانستند در چهار چوبه علم و قواعد و اصول علمی مانورهاي مورد یك چيز چهار چوبه دار است و نمی 

 نظر خودشان را عملی كنند، هر سخن نادرست و هر باور غلط را توجيه كنند.

این خود یك پرسش بزرگ است: چرا این همه كلمة معارف را ورد زبان كرده اند؟ و بر هر اندیشمند 

 دیشد.عاقل الزم است كه كمی درباره این پرسش بين

فه در فلس»این عبارت مطلق شما نادرست است باید بگوئيد «. در فلسفه می گویند»می گوئيد:  -5

زیرا در دنيا و تاریخ اندیشه، فلسفه به فلسفه ارسطوئی یا افالطونی و یا مخلوطی از «. ارسطوئی می گویند

جامعه پر است از فلسفه هاي  آن دو، منحصر نيست فلسفه هاي دیگري نيز هستند به ویژه امروز كه انبان

 مختلف.

یسی از گرفتاري هاي بزرگ ما شده است؛ خود جناب « تعبير مطلق از فلسفه»این نوع اطالق گوئی و 

عالی به سخن خودتان توجه كنيد: شما كه فلسفه را با مستب اهل بيت)ع( در تقابل می گذارید؛ یعنی هر 

 مستب اهل بيت)ع( فلسفه نيست. چيزي كه فلسفه باشد مستب اهل بيت)ع( نيست و

آن چه در تقابل با فلسفه است، سفسطه است. مستب اهل بيت)ع( فلسفی ترین فلسفه است. فلسفه 

یعنی یك اندیشه منسجم با قاعده و قانون كه در صدد شناخت حقيقت و واقعيت است و در مقام تبيين 

 ؟-است یا فلسفه؟حقایق و واقعيات است. آیا مستب قرآن و اهل بيت)ع( سفسطه 

متاسفانه ارسطوئيان و صدرائيان این تقابل ميان مستب ما و فلسفه را ایجاد كرده و رواج داده اند. زیرا 

آنان اساساً مستب را یك چيز مستدل علمی نمی دانند اسالم را دقيقاً مثل مسيحيت تلقی می كنند كه فاقد 

ه دوانيده حتی كم نيستند پی روان مستب كه چنين هر نوع تبيين است، به حدّي این تخيل در جامعه ریش

می اندیشند. و حتی برخی از آنان كه در رد ارسطوئيات كتاب می نویسند فلسفه به هر معنی را رد می 

 كنند كه اگر ساكت شوند و چيزي ننویسند بهتر و مفيد تر به حال مستب است.

ابطه چيستی ر»توجه می كردید كه مسئله  سروكار دارید باید« بينش نو»جناب عالی كه با سایت  -1

را در نوشته هاي متعدد شرح داده ام از آنان كه لطف می كنند و به سایت مزبور مراجعه « خدا با خلق

 می كنند توقع دارم كه من را به تسرار آن مطالب وادار نسنند.

لت است و نه معلول، رابطه خدا با جهان و پدیده هاي جهان،رابطة علت و معلول نيست خداوند نه ع

 او خالق و ایجاد كننده قانون علت و معلول و خالق هر علت و معلول، است.
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 باشد.« سنخيت»خود ارسطوئيان معتقد هستند كه ميان علت و معلول باید 

بداند در همين گام اول خدا و خلق را همسنخ دانسته « علة العلل»بنابر این كسی كه خدا را علّت یا 

ت چنين كسی به وجود خدا باور ندارد. اگر كمی بيندیشيد می بينيد كه ميان این باور با است. در حقيق

عقاید ماركسيسم، دهریّون، مَالحده و طبيعت پرستان و منسرین وجود خدا هيچ فرقی نيست حتی كوچك 

درا صدر سایت بينش نو، توضيح داده ام كه مارك  و مال« انسان و چيستی زیبائی»ترین فرق. در كتاب 

 حتی در پيدایش حيات و روح نيز همعقيده اند.

رابطة خدا با خلق در چند مرحله باید بررسی شود: اول: ایجاد جهان در آغاز: در این مرحله خداوند 

كرده است، انشاء كرده است. آن را نه از چيز دیگر و نه از عدم و نه از وجود « ایجاد»آن پدیدۀ اوليه را 

 است.« مُنشئ و مُنشَأ»، رابطة «موجِد و موجَد»است. و یك رابطة مقدس خودش خلق نسرده 

در مرحله دوم: به محض ایجاد آن پدیده اوليه، قانون علّت و معلول را نيز ایجاد كرده و بر آن حاكم 

 كرده است. یعنی رابطة خدا با قانون علت و معلول نيز یك رابطة موجِد و موجَد، منشئ و مُنشأ است.

تبصرۀ اول: خداوند هميشه و همين امروز هم ایجاد می كند: مطابق هستی شناسی و كيهان  دو تبصره:

شناسی مستب اهل بيت)ع(، قانون گسترش جهان در اثر ایجاد مداوم در مركز جهان، پيش می رود و كار 

 «سانتبيين جهان و ان»می كند. جهان به وسيله ایجاد می خورد و بزرگ می شود. این مطلب را در كتاب 

 به قدر كافی شرح داده ام و نيز كمبود فسري دانشمندان غرب در این مسئله را نيز توضيح داده ام.

تبصرۀ دوم: قانون علت و معلول نيز به سر خود رها نشده. یعنی چنين نيست كه خداوند جهان را 

. ل كار كندمانند یك ساعت كوكی كوك كرده و به سر خود رها كرده كه فقط با قانون علت و معلو

بيان كرده ام كه خداوند دو نوع كار دارد: قضا و قدر. جریان قدر و قدرها یعنی « دو دست خدا»در كتاب 

جریان قانون علت و معلول. اما هميشه قضاها تنيده بر قدرها توأماً جهان را اداره می كنند خداي اسالم 

ر و مدیریتش نه انرژي می برد و نه وقت او را فعّال، هميشه كارگر، مدیر و مدبّر است البته كار او تدبي

 می گيرد خداوند منزّه است و خالق انرژي ها و خالق وقت و زمان است.

اما در نظر ارسطوئيان )و نيز صوفيان و در نظر صدرائيان كه ميان یونانيات و بودائيات را جمع كرده 

نام نهاده اند( خداوند علت است و « سالممعارف ا»ناميده و باورهاي خود را « عرفان»و این كارشان را 

 جهان معلول او. در نتيجه چاره اي ندارند مگر معتقد باشند و شده اند كه:
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 الف: خداي شان با مخلوقات همسنخ است.
 ب: خداي شان عين مخلوقات است؛

انت: ج: خداي شان بی كاره و به قول قرآن: خداي دست بسته باشد. و به قول ارنست رنان و ویل دور
 خداي بی كاره است.

 و: ........

 همة این مسائل را در نوشته هائی كه در سایت بينش نو هستند به طور مشروح آورده ام.

جهان )و پدیده هاي جهان( قائم به وجود خدا نيست، قائم به خواست، اراده، قضا و قَدَر خدا، است. 

ر بر وجود مقدس خدا، هستند و وجود خداوند اما در نظر صدرائيان )نعوذ باهلل( جهان و مخلوقات سوا

ندارد. اما در مستب « حركت»و « تغيير»در آن ها جریان و سریان دارد، جریان و سریان كه معنائی غير از 

 اهل بيت)ع( خداوند از تغيير و حركت، منزّه است.

طور ویژه در متن پرسش شما نستة تازه اي هست كه تا كنون دربارۀ آن به  جناب آقای واحدی:
بحث نسرده ام و به خاطر همين نسته به پرسش شما پاسخ می دهم وگرنه؛ مطالب باال به نوعی تسراري 

 بود.

 آیا وجود مخلوقات در عرض وجود خداوند است؟ گفته اید:

صدرائيان می گویند: توحيد شما خالص نيست زیرا شما در كنار وجود خدا به وجود و وجودهائی به 

تقد هستيد. و در عرض وجود خدا وجودهاي دیگري را قرار می دهيد. هيچ چيزي غير از نام مخلوقات مع

خدا وجود ندارد هر چه هست خداست. پ  همة موجودات را رسماً موهوم و خيال می پندارند و زمزمة 

  رسمی و عملی شان است كه:

 او عكوسٌ في المرايا او ظالل  کلّما في الكون وهمٌ او خیال

و خيال است و سخن و باورهاي « وهم»به این آقایان باید گفت: بنابر این شما و وجودتان  -3 پاسخ:

 كسی كه خودش واهی و موهوم است، نيز واهی و موهوم است.

درنگ كنيم: در عرض هم بودن یعنی در كنار هم « در عرض هم بودن»الزم است دربارۀ اصطالح  -5

 همدیگر بودن.بودن. و در طول هم بودن یعنی در راستاي 

 شاید گفته شود: چه فرقی است ميان در كنار هم بودن و در راستاي هم بودن؟
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در نظر بگيرید آن دو یا « زمان»جواب: اگر حضور چيزي را نسبت به چيز دیگر با عطف توجه به 

د: نهمزمان با همدیگر هستند یا یسی در ترتيب زمانی به دنبال دیگري قرار دارد؛ در صورت اول می گوی

این دو چيز در عرض هم هستند، مانند )مثالً( دو فرد انسان در یك لحظه به دنيا آمده باشند. یا دو درخت 

 یا دو كره، دو منظومه و...

و در صورت دوم می گویند: این دو چيز در طول هم هستند. مانند )مثالً( پسر، پدر، پدر بزرگ كه 

اگر حضور چيزي را نسبت به چيز دیگر با عطف توجه  از نظر زمان پيدایش شان در طول هم هستند. و

در نظر بگيرید آن دو یا در عرض هم هستند و یا در طول همدیگرند. و در این مقال باید عالوه « مسان»به 

ي را نيز در نظر بگيرید تا عرض یا طول با « جهت معين»بر این كه مسان را در نظر بگيرید، همراه با آن 

 شود. معيار آن جهت مشخص

مصداق پيدا می كند كه آن دو چيز، زمانمند و مسانمند باشند و اگر « طول»یا « عرض»بنابر این؛ وقتی 

 آن دو یا یسی از آن دو زمانمند و مسانمند نباشد محال است كه در عرض هم باشند یا در طول هم باشند.

خلوق هستند، وقتی كه می گوئيد خداوند متعال منزّه از زمان و مسان است؛ زمان و مسان پدیده اند، م

 شامل زمان و مسان هم هست.« مخلوقات»
صدرائيان ابتدا خدا را زمانمند و مسانمند می كنند سپ  می گویند شما در عرض خدا به وجودهاي 

 دیگر معتقد هستيد.
همان طور كه یسی از آنان هم در درسش گفت و هم در كتابش نوشت: در ذرّه ذرّۀ كائنات وجود 

 هست پ  مجالی براي موجود دیگر نمی ماند. خدا

دقيقاً اول خدا را مسانمند می كند به طوري كه مسانی براي مخلوقات دیگر نمی ماند حتی مسانی 

براي خود مسان. توجه ندارد كه خداوند در همه جا هست امّا هيچ جائی را نيز اشغال نمی كند. و اگر 

 كب و مخلوق است.، جسم نيز مر«جسم»مسانمند باشد می شود 

 به درود

 رضوی مرتضی

 شمسی 64/6/6911

 ریقم 7/4/6493
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 پاسخ به پرسش: عرفان و كهانت
 

سایت بينش نو، از پاسخ به پرسش هاي گوناگون معذور است زیرا فاقد آن امسانات است كه  پوزش:

 العذر عندکرام النّاس مقبولٌ.از عهده كار گسترده برآید. و: 

ا به پرسش هائی جواب می دهد كه اوالً در ارتباط با محتواي كتاب ها و مقاالتی باشد كه در تنه

سایت هستند و از آن ميان نيز از پرسش هائی كه در متن كتاب ها یا مقاالت به شرح رفته اند )به دليل 

 د.پرهيز از تسرار( خود داري می شود مگر در ضمن یك سؤال، موضوع نو و سوژۀ جدیدي باش

 عرفان و كهانت:

 گمان می كنيد كه اهل كشف و شهود دروغ می گویند؟ آیا حاضر هستيد از نزدیك امتحان كنيد؟ -3

 چرا باید كشف و شهود، كهانت ناميده شود؟ -5

 فلسفه تحریم كهانت چيست؟ -1

وانی ، طلبه ج3177این پرسش ایميلی نيست یك مباحثه حضوري بود: در یسی از روزهاي اواخر پائيز 

به اصطالح با دلی پر و رنگی برآشفته آمد پ  از تعارفات بی درنگ گفت: به خاطر یك مسئلة مهم 

مزاحم وقت شما شدم؛ شما این همه بر عليه عارفان می گوئيد و می نویسيد و بی رحمانه همة مساشفات 

يروسلوك شان ندارید، از اهل سيروسلوك را به باد انتقاد می گيرید به راستی هيچ اطالعی از آنان و از س

معروف به مشهدي... اجازه گرفته ام كه شما را به پيش او ببرم تا از نزدیك مشاهده  سالك عارف حاج...

خبر خواهد داد. چرا شما گمان می  كنيد كه از غيب خبر می دهد هم از گذشتة شما و هم از آیندۀ تان

ندارند؟ البته نام شما را نبرده ام می توانيد خودتان كنيد كه این ها دروغ می گویند و دستی در عالم غيب 
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 را معرفی نسنيد. واقعيتش این است می خواهم شما را به اشتباه تان كه یك اشتباه بزرگ است آگاه كنم.

كامالً رك و بی تعارف سخن می گفت، با صراحت لهجة كامل، به یاد سنّت حسنة حوزه هاي قدیم 

تعارف با بيان رك و صراحت لهجه، برگزار می كردند یا می نوشتند، حتی افتادم كه مباحث علمی را بی 

را به كار می بردند و متون فقهی، اصول ودیگر علوم ما پر است با  «لو قال الخصم کذا قلت کذا»عبارت 

همگی در عين ادعاي مستبی بودن  -در مواردي نيز به طور دانسته -امروز كه ندانسته«. خصم»اصطالح 

 دچار ليبراليسم شده ایم، مسائل علمی را فداي ليبرال بازي هاي مان می كنيم. به نوعی

گفتم: از این چائی بی ارزش ما بخور مطمئن باش اگر تشخيص دادي كه رفتن من به حضور آن آقا الزم 

 است، به همراه شما خواهم رفت.

ی نخورده بود كه گفت: اما طلبه جوان تاب تحمل یك لحظه درنگ را نيز نداشت؛ دو جرعه از چائ

 ؟-خوب بفرما، گوش می دهم می آئی یا نه؟

 گفتم: عزیز من شما اساساً سخن را عوضی گرفته اید.

 گفت: كجایش را اشتباه گرفته ام مگر شما نمی گوئيد اخبار از غيب فقط كار معصومين )انبيا و ائمه(

 ؟-است

 سایت موجود است. گفتم: نه هرگز من چنين سخنی را نگفته ام همة آثارم در

گفت: مگر نمی گوئيد هر كسی ادعاي علم غيب كند یا مدعی طی االرض باشد و یا فاسقان را در شسل 

 ؟-خرس و خوك ببيند، دروغگو كاهن و كافر است

گفتم: نه، هرگز، اتفاقاً برعس ، اگر كسانی كه به دروغ مدعی این امور باشند نه كاهن هستند نه 

ی گویند و به راستی از غيب خبر می دهند یا مردم را در شسل خرس و خوك می كافر. آنان كه راست م

 امن ر« معجزه، كرامت، كهانت»بينند، كاهن هستند و به حسم اسالم كافر می باشند. شما دوباره مقاله 

 ام. دهكر نقل را معصوم امام و پيامبر) ( سخن نگفتم من نيز را كافر لفظ همين حتی بينيد می بخوانيد

 شده است و هيچ« كذب»كسی كه به دروغ مدعی این امور باشد، او فقط دروغ گفته و مرتسب گناهِ 

كسی با گفتن دروغ كافر نمی شود. شماها چرا آن چه را كه در حوزه مقدسه یاد گرفته اید در عقل تان 

معه، شرح لبه كار نمی گيرید چه كسی می تواند بگوید فردي كه دروغ گفته باشد كافر می شود. در 

خوانده اید و در دروس خارج نيز از نو تحصيل  مساسب شيخ كه كتاب درسی حوزه هستند باب كهانت را
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كرده اید آیا تا كنون از استاد یا از خودتان پرسيده اید كه كهانت چيست؟ چرا كهانت حرام و گناه كبيره 

كهانتی در عالم نيست پ  این بحث  است؟ چرا كاهن كافر است؟ این درس ها را براي چه می خوانيد؟ اگر

 ها براي چيست؟ و اگر هست، چيست و كدام عمل یا كار یا سير یا سلوك است كه كهانت است؟

« سدرو»لطفاً دوباره به آن مقاله رجوع كنيد نه گفتار من، گفتار مرحوم شهيد اول را كه از كتاب 

ي شيعه را در یك مقاله بياورم. انواع كهانت را نقل كرده ام، ببينيد. من كه نمی توانستم همة سخنان علما

 در آن جا شرح داده ام، نه از خودم از متون دین و مستب تان.

در این جا بود كه حالت طلبه جوان كمی آرام شد و گفت: خيلی خوب همين نسته اخير را از شما 

داریم كه سيروسلوك می پرسم چرا باید اسالم سيروسلوك را حرام كند، چه مدركی از قرآن و حدیث 

 حرام است.

گفتم: اسالم نه سير را تحریم كرده و نه سلوك را، سرتاسر بحاراالنوار را ببين همگی سيروسلوك 

. این همه عبادات؛ نماز، روزه، حج و... به ویژه نوافل و مستحبات و آن 73و  70است به ویژه دو مجلد

 .همه دعاها كه در اسالم داریم همگی سيروسلوك هستند

اسالم كهانت را حرام كرده كه در واقع نه سير است و نه سلوك، مرتاضی و ریاضت است كه در 

اسالم تحریم شده است، شما فرض كنيد كه مرتاضی نيز نوعی سيروسلوك است بدانيد كه اسالم این نوع 

 سيروسلوك را تحریم كرده است.

 گفت: ببخشيد...

 يست با همان لحن اول كه داشتی سخن بگو.گفتم: ببخشيد و این قبيل تعارفات الزم ن

ادامه داد: شما كه به برخی از اهل سيروسلوك می تازید، الزم است توضيح دهيد چرا اسالم این نوع 

 سيروسلوك را تحریم كرده است؟

گفتم: اوالً من نمی تازم بحث مستدل علمی می كنم ليسن لحن بيانم مانند لحن امروزي شما، رك و 

ز ليبراليسم بيزارم و مدعی نيستم كه همه سخنانم درست است و حتی مدعی نيستم كه صریح است و ا

اشتباه درشت ندارم، اگر خودم را عالم بدون اشتباه می دانستم بی تردید )نعوذ باهلل( مانند همان آقایان 

ی بينم م نسبت به مستب اهل بيت)ع( احساس بی نيازي می كردم و دنبال ارسطوئيات و بودائيات می رفتم

كه مستب اهل بيت)ع( در جهل ها من را هدایت می كند و لذا مرید این مستب هستم و كوچك ترین 
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 نفع این ارادت این است كه بودائی نشده ام.

اما چرا اسالم این نوع سيروسلوك را تحریم كرده است و به اصطالح فلسفة این تحریم چيست؟ مگر 

؟ و -به این مقامات نرسد ست و می خواهد هيچ كسی به قول شمااسالم )نعوذ باهلل( دچار تنگ نظري ا

 ؟-یابنده حسود هستم و نسبت به این مقامات آقایان حسادت می ورزم

براي شرح فلسفة این تحریم ابتدا از سخن خود جناب عالی شروع می كنم: گفتيد نام من را به آقاي 

 تعار به حضور او برسم.حاج... نگفته اید و من می توانم بی نام یا با نام مس

كه شما نامش را بردید و من  -آقاي جوان! ببين چه قدر بدون توجه سخن می گوئی!؟ اگر آن آقا

از غيب خبر می دهد پ  بی گمان نام  -شناختی از او ندارم و مسؤليت ذكر نامش در این جا با شماست

ند منظورم طرز تفسر جناب عالی است من را نيز خواهد دانست البته هيچ عيبی ندارد كه نام من را بدا

 كه چگونه مریدهائی هستيد و با مرادهاي تان چگونه برخورد می كنيد.

وانگهی هيچ نيازي نيست من را به حضور ایشان ببرید زیرا من حرف شما را می پذیرم مطمئن باشيد 

به آن مقام)!( نرسيده ام شما را كامالً راستگو می دانم خوشبختانه تا حدودي خوشبينی دارم و الحمدهلل 

 كه مردم بی چاره را در شسل خرس و خوك مشاهده كنم.

ادامه دادم: یسی دیگر از افراد جوان مثل شما می گفت: چند نفر بودیم كه فالنی ما را به حضور فالن 

عارف سالك برد ما به خانة او داخل شدیم اما خود آن آقا كه ما را برده بود در كوچه ماند، موقع 

 رگشت پرسيدیم چرا خودت نيامدي؟ گفت: ترسيدم من را در شسل خوك مشاهده كند.ب

به آن آقا گفتم: این سرگروه شما به دليل این كه آن آقا افراد را در شسل خوك می بيند مریدش شده 

است، ترسش از این نبوده، او ترسيده است كه همة گناهانش در نظر آن سالك عارف)!( مجسم شود و او 

 ر حاالت بد، شرم آور، ننگين تر از هر ننگ ببيند.را د

همگان گناه دارند، همگان كردارهاي شرم آور و ننگين دارند كه خداوند ستّارالعيوب عيب شان را 

پنهان كرده است اكنون اگر همة مردم مثل آن آقا سالك و عارف)!( بشوند دستسم نصف مردم، باز دستسم 

ب مردم را بداند و همه چيزِ غيب مردم را ببيند، آیا در جامعه سنگی از هر صد نفر یسی مانند او عيو

 روي سنگی می ماند؟.

اگر رفتار پشت پردۀهر كسی با كسان دیگر را، اگر فالن رفتار همسر با همسرش را، اگر... اگر... 
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آید؟ آیا  میزندگی مردم پيش  اگر... این آقایان ببينند و مشاهده كنند،كشف و شهود كنند، چه وضعيتی در

 این سيروسلوك است!؟! یا بزرگ ترین گناه كه بزرگ تر از آن فاجعه اي نيست.

 دوست جوان به آرامی زمزمه كرد: آري باید از این راه صرف نظر كنيم، توبه هم باید بسنيم.

زمانی بزرگی، سروري از همدوره هاي دوست و صميمی من گفت: چه اشسالی دارد فالنی زحمت 

سلوك كرده درونش را صاف كرده، یا دو پسرش یك جا مرده اند صبر كرده، شسر كرده به كشيده سيرو

 مقامی رسيده خدایش داده، چرا باید نسوهش شود؟

است عبارت مرحوم شهيد اول را در كتاب دروس « صاف كردن»گفتم: نوعی از كهانت ها همين 

وئيد آن كهانت كه حرامش می دانيد و این همه ببينيد، وانگهی لطفاً شما كه الحمدهلل از اساتيد هستيد بگ

 درس و بحثش كرده اید، چيست؟

به صورت یك گروه هشت نفري به مشهد مقدس رفته بودیم یسی از همراهان چند ساعتی غایب شد 

وقتی آمد گفت: رفته بودم پيش یك عارف، اهل علم هم نيست اما كامالً از غيب خبر می دهد دو پسرش 

 كشته شده اند صبر كرده، شسر كرده به این مقام رسيده است.در حادثه تصادف 

 دیدم این همان آقاست كه دوست بزرگوار و همدوره من می گفت.

 به درود

 رضوی مرتضی

 شمسی 64/6/6911

 قمری 7/4/6493
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 زمان این در قدریّه سخ به پرسش:پا
 

معذور است زیرا فاقد آن امسانات است كه  سایت بينش نو، از پاسخ به پرسش هاي گوناگون پوزش:

 العذر عندکرام النّاس مقبولٌ.از عهده كار گسترده برآید. و: 

تنها به پرسش هائی جواب می دهد كه اوالً در ارتباط با محتواي كتاب ها و مقاالتی باشد كه در 

شرح رفته اند )به دليل  سایت هستند و از آن ميان نيز از پرسش هائی كه در متن كتاب ها یا مقاالت به

 پرهيز از تسرار( خود داري می شود مگر در ضمن یك سؤال، موضوع نو و سوژۀ جدیدي باشد.

 قدریّه در این زمان:

را مطالعه كردم، یك موضوع را بحث نسرده اید: چرا رسول خدا) ( در « دو دست خدا»كتاب  -3

ن را به مجوس تشبيه كرده است؟ چه تناسبی ميان مجوس و قدریّه آنا «الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّة»حدیث 

 هست؟

 چيست؟ «الشّیئ ما لم يجب لم يوجَد»نظر شما دربارۀ قاعدۀ ارسطوئی  -5

 در این زمان نيز جریان قدریّه، هست؟ -1

 همه جا ارسطوئيان را به ذهن گرائی، انتزاع گرائی و خيال گرائی محسوم كرده اید، در حالی كه -4

يت واقع»گذاشته است، مگر رئاليسم به معنی « روش رئاليسم»مرحوم استاد شهيد مطهري نام كتابش را 

 نيست؟« گرائی

را خواندم. یك مطلب را مسسوت گذاشته اید: رسول « دو دست خدا»نوشته است كتاب  ر، -آقای ع

ه مجوس تشبيه كرده است؛ چه تناسبی ميان قدریّه را ب «الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّة»خدا) ( در حدیث 

الشیئ ما لم يجب لم »مجوس و قدریّه هست؟ و هيچ سخنی دربارۀ قاعدۀ معروف ارسطوئی كه می گوید 
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 نگفته اید در حالی كه با موضوع كتاب رابطه تنگاتنگ دارد. «يوجَد

هري ت، چرا استاد شهيد مطمی خواستم بدانم اگر فلسفه ارسطوئی انتزاعی، ذهن گرائی و خيال گرائی اس

 گذاشته است؟ مگر رئاليسم غير از واقعيت گرائی معنائی دارد؟« روش رئاليسم»نام كتابش را 

 ابتدا چند نسته: پاسخ:

 مجوسی یا زردشتی یك دین توحيدي بوده و پی روانش اهل كتاب هستند. -3

 سال پيش آن را بنيان نهاده است. 1700جاماسب در حوالی  -5

اسب در ميان كادوسيان در حوالی رود ارس )پيش از آمدن آریائيان( مبعوث شده است. جام -1

 )اصحاب الرّس(.

 آئين جاماسب به ميترائيزم )خورشيد پرستی( منجر گشت. -4

 سال پيش، براي اصالح آن دین برخاسته و او پيامبر مؤسّ  نيست. 5500زردشت در حوالی  -2

اي آن، با دليل ه« جامعه شناسی كعبه»و نيز در كتاب « چيستی زیبائیانسان و »این مسائل را در كتاب 

 شرح داده ام.

قدریّه: عالوه بر ظهور و افول ميترائيزم در ميان جاماسبيان )مجوس(، تحریف دیگري نيز در مبانی 

است معنی قَدَر و معنی قضا را خوانده اید: قدر عبارت « دو دست خدا»اساسی آن رخ داده است؛ در كتاب 

و خلقت، ناميده « خلق»از آن نوع كار خدا كه بر اساس قانون علت و معلول، انجام می یابد، و این جریان 

 می شود.

كن »اما قضا عبارت است از نوع دوم كار خدا كه بر اساس علت و معلول، انجام نمی یابد، بر اساس 

 يده می شود.و قضا نام« انشاء»، «ایجاد»است كه این نوع از كار خدا « فيسون

هر دین الهی و همة كتاب هاي آسمانی از آن جمله مجوسی و زردشتی در اصل، به این دو نوع كار 

 خدا تاكيد داشته اند، اسالم و مسيحيت )حتی مسيحيت امروزي( به آن دو معتقد هستند.

ر منحص« لعلت و معلو»زمانی یهودیانی به این باور رسيدند كه كار خدا فقط به نوع اول یعنی كار 

قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ » است: جهان را مانند ساعت كوكی، كوك كرده و به سر خود رها كرده است:

و خداوند هيچ دخالتی در آن ندارد و هيچ كاري نمی كند. مجوسيان در دورۀ آخر پيش از  «مَغْلُولَة
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ند و كار خدا را به همان نظام و در ذهن شان پرورانيد« نظام ایزدان»زردشت، یك سازمانی كامل از 

دادند كه اهورمزدا همة جهان « فرشته»سازمان، منحصر كردند؛ هر بخش از ادارۀ جهان را به یك ایزد 

 و كائنات را در اختيار آنان قرار داده و خودش كاري نمی كند. این از یك جانب.

س عناصر چهارگانه آب، آتش، از جانب دیگر: ایزدان نيز موظف هستند همة كارهاي شان را بر اسا

خاك، باد، انجام دهند یعنی هر كاري، هر حادثه اي، هر روندي، در جریان آفرینش نمی تواند از اقتضاها 

خدا در جریان علّت و معلول. و انسار نوع  و علّيتِ عناصر مذكور، خارج باشد. و این یعنی انحصار كار

 دوم كار خدا.

نيز از نو برگشته به تحریف مذكور افتادند. به همين دليل در  زردشتيان پ  از اصالحات زردشت

 آئين زردشتيان جائی براي معجزه و كار قضائی خداوند، نيست.

در ميان ادیان، مجوسيان بيش از هر دینی دچار این تحریف شده اند كه دو انحصار مذكور عامل آن 

 ر جهان به عنصرهاي چهارگانه.است: انحصار ادارۀ جهان به اختيار ایزدان، و انحصار عناص

 ناميده است. را مجوس این امت و به همين جهت پيامبر اسالم) ( قدریّه

)بدیهی است این بحث شرح و تفصيل بيش تري می خواهد و چون شما كتاب هاي مذكور را مطالعه 

 كرده اید بيش از این نياز به تفصيل نيست(

خدا جهان را به قانون علت و معلول »دیگر، در این كه  در این مسئله، ارسطوئيان و نحله هاي متعدد

، با مجوسيان همعقيده هستند حتی در جهان شناسی ارسطو جائی براي «سپرده است و خود كاري ندارد

فرشتگان نيز نيست و قانون علت و معلول از ملك، فرشته و ایزد نيز بی نياز است. و مستب ارسطو پيش 

 به نسرده تشبيه ارسطوئيان به را قدریّه سالم نيز بود، چرا رسول اكرم) (از اسالم و در زمان آمدن ا

 است؟ كرده تشبيه مجوسيان

توجه كنيد؛ نمی فرماید: قدریه مجوس هستند. می « مجوس امّتی»براي پاسخ این پرسش به عبارت 

ند؛ انحراف قدریة فرماید: قدریّه مجوسان امت من هستند. یعنی در عين قدریّه بودن در زمرۀ امت من هست

مسلمان را به انحراف در یك دین رسمی تشبيه كرده نه به انحراف یك مستب غير دینی مثل ارسطوئيسم، 

 اگر چنين می كرد معتزله غير مسلمان و خارج اسالم می شدند.

 این بود تناسب ميان مجوس و قدریّه.
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عنصر و یا به آب و آتش، خاك اسالم عناصر جهان را به چهار  -3 توجه به چند نکته الزم است:

و باد، منحصر نسرده و چنين چيزي در قرآن و در حدیث صحيح، نيامده است. متاسفانه در فرهنگ و 

 زبان مسلمانان رواج یافته است.

انحصار عناصر به چهار عنصر از باورهاي زردشتيان است، فردوسی كه شاه نامه را مطابق بينش ایرانيان 

 از آن می گوید:باستان، سروده در آغ

 از آغناز باید كه دانی درسنننت 
 

 سنننرمایة گوهران از نخسنننت 
 

 كنه یزدان ز ناچيز، چيز آفرید 
 

 بنندان تننا توانننائی آمنند پنندینند 
 

 از او مننایننة گوهر آمنند چهننار
 

 روزگار بی و رنج بی بر آورد 
 

 یسی آتشنننی بر شنننده تنابناك 
 

 ميان باد و آب از بر تيره خاك 
 

 است.مرادش از گوهر، عنصر 

می داند. گرچه در جاي  -نيرو= انرژي -«توانائی»فردوسی همين عناصر چهارگانه را نيز بر آمده از 

خود سخنی قابل تمجيد است اما هنوز روشن نشده آن چه در آغاز پيدایش جهان ایجاد شده انرژي بوده یا 

بخش اول، توضيح داده « انتبيين جهان و انس»؟ آن چه در حدیث هاي ما آمده )همان طور كه در -مادّه؟

 شروع می شود نه از نيرو یا انرژي و یا قوّه.« چيز كوچك مادّي»ام( سخن از یك 

همان طور كه در پاسخ پرسش « بر آورد بی رنج و بی روزگار»نستة قابل تمجيد دیگر: می گوید: 

 «.خلق... بال تعب و نصب»چهارم گذشت این سخن فردوسی معنی همان حدیث را دارد كه 

است یعنی: زمان نيز وجود نداشت با پيدایش اولية جهان، زمان « بی روزگار»و چهارمين نسته عبارتِ 

 نيز پيدایش یافت.

آیا افرادي مثل عطار نيشابوري، مولوي، محی الدین و... قابل مقایسه با فردوسی هستند؟ اساساً توان 

 درك چنين نساتی را داشته اند؟

 توجه كنيد:در این جا به چند موضوع 

 مالصدرا در كتاب اسفار بيت زیر را از فردوسی آورده: -3

  ندانم چه اي هر چه هستی توئی   جهان را بلندي و پستی توئی
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كه نصّ « كه یزدان ز ناچيز، چيز آفرید»و می گوید فردوسی هم به وحدت وجود معتقد است. و از 

ه شد نه از وجود خود خدا، رندانه چشم پوشی می است بر این كه آن پدیده اولية جهان از ناچيز آفرید

 كند، و او از این گونه رندي ها بسيار دارد.

آفریده نشده زیرا عدم، عدم است و چيزي از آن آفریده « عدم»به معنی « ناچيز»البته آن پدیده اوليه از 

هان از چيزي كه این است كه ج -آمده« عدم»همان طور كه در یسی دو حدیث نيز لفظ  -نمی شود، مراد

 شده است.« ایجاد»قبالً وجود داشته، آفریده نشده بل 

پ  از ورود اسالم به ایران، گروهی از زردشتيان در صدد مقابله و مبارزه با اسالم بودند و چون نمی 

توانستند مبارزه مسلحانه كنند، به اصطالح معجونی از بودائيات، مجوسيات و اسالم درست كردند و نام 

گذاشتند. این كار دو خواست آنان را برآورده می كرد: اوالً: ظاهراً مخالف اسالم شناخته « تصوف» آن را

 نمی شدند تا محسوم به مجازات یا محدودیت هائی باشند.

 ثانياً: با نفوذ دادن بودائيات و مجوسيات به اسالم، اسالم را فرسوده می كردند.

 ا به خوبی بيان كرده است.سعيد نفيسی در یسی از آثارش این موضوع ر

فرشتگان و نيز نظام ميان فرشتگان، در هر دین الهی، هست. اما باید توجه كرد كه ادارۀ جهان  -5

 منحصر به كار فرشتگان نيست. و همچنين: كار خدا منحصر به قانون علت و معلول نيست.

ناميده اند: عالم « عالَم»ام را صدرائيان، جهانِ كائنات را به بخش هاي متعدد تقسيم كرده و هر كد -1

ملسوت )عالم فرشتگان(، عالَم ناسوت )عالم خاك( و... در اسالم چنين عالَم هائی نام برده نشده اند یعنی 

این گونه اصطالح ها در اسالم وجود ندارند كه فرشتگان یك منطقه جغرافی مخصو  به خود داشته 

در همه جاي كائنات هستند: در آسمان، در روي زمين، در همه باشند كه در آن باال باالها باشد، فرشتگان 

 جاي جهان هستی، بر هر چيزي حتی براي هر ذرّه اي ملسی موكل است، و... .

به شرح رفته، كائنات در نظر اسالم نيز یك « تبيين جهان و انسان»درست است: همان طور كه در 

ملياردها باز هم ملياردها كهسشان( محتواي آسمان جغرافی بندي دارد: هستة مركزي جهان )یعنی مجموعة 

 می شود. خود آسمان اول بخش دوم است و همچنين تا آسمان هفتم. اول ناميده

هر كدام از این بخش ها به ترتيب تسامل یافته تر از دیگري است: آسمان اول تسامل یافته تر از هستة 

 چنين تا آسمان هفتم.مركزي، آسمان دوم تسامل یافته تر از آسمان اول، هم
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فرشتگان هر بخش نيز مطابق خود آن بخش، تسامل یافته است، مالئسة آسمان هفتم تسامل یافته ترین 

 فرشته هستند.

و  تبيين جهان»اما معنی این سخن چنين نيست كه آسمان ها فقط جاي گاه فرشتگان است. در كتاب 

از هستة مركزي و روي هر آسمان یك بهشت  بيان شده كه هر آسمان كره اي است ب  بزرگتر« انسان

است و معاد جسمانی است. در بهشت همه چيز « مادي»است، « جسم»است. بهشت و همه چيز بهشت 

 هست ليسن مطابق همان آسمان، تسامل یافته تر، بسيط تر.

 اميد وارم توقع نداشته باشيد مسائل آن كتاب را از نو در این جا تسرار كنم.

 «:الشّيئ ما لم يجب لم يوجد»سطوئی اما قاعدۀ ار

، یعنی عدمش ممتنع «واجب الوجود»ابتدا معنی این قاعده: در اصطالح ارسطوئی به خداوند، می گویند 

، یعنی نسبتش به وجود و عدم مساوي است اگر «ممسن الوجود»و محال است. و به اشياء دیگر می گویند 

گر نداشته باشد به وجود نمی آید. و اضافه می كنند: وقتی كه علّت تامّه داشته باشد به وجود می آید و ا

 علّت تامّه تحقق یافت، معلول آن واجب می شود؛ یعنی دیگر محال است كه معلول به وجود نياید.

مثال: آتش علت تامة بالقوّه است براي سوزانيدن، وقتی كه انگشت را به آن بچسبانی، آن علت تامه 

یك « سوزاندن»فعل می شود و دست شما را می سوزاند و محال است كه نسوزاند، بالقوّه، علت تامّة بال

 می شود، درست مانند واجب بودن وجود خدا.« واجب»رخدادِ 

 این سخن شاید در ظاهر اشسالی نداشته باشد ليسن در واقع به شدت دچار نادرستی است:

ناميده می « ممسن»د دیگر اشياء در این صورت گرچه در تقسيم اوليه، وجود خدا واجب و وجو -3

شوند، اما ممسنات نيز در صورت تحقق علت تامه، پيدایش شان واجب می شود واجبی كه مانند وجود 

 خدا، عدمش ممتنع و محال می شود.

ناميده می شود نمی ماند. مثالً یك ارسطوئی « قضا»در این صورت جائی براي كار از نوع دوم خدا كه 

ریا را بپذیرد، یا شسافته شدن د «إِبْراهيم بَرْداً وَ سَالماً عَلى يا نارُ كُوني» يام آیةواقعی نمی تواند پ

براي موسی)ع(، یا زنده شدن چهار مرغ كه گوشت و استخوان شان را حضرت ابراهيم كوبيده بود، و یا 

 دیگر حوادث كه در قرآن و احادیث صحيح آمده اند.
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ی خواهد ارسطوئی باشد و هم می خواهد كارهاي قضائی خدا و آن استاد ارسطوئی در حوزه، هم م

معجزاتی از قبيل باال را بپذیرد كه در واقع مصداق گول زدن خود است؛ می گوید: در ماجراي آتش نمرود 

كه حضرت ابراهيم)ع( را نسوزانيد، باز جریان علّت و معلول وجود دارد ليسن علّت تامة دیگري در آتش 

ریان پدید آمدن این علت دوم خيلی سریع است )و روشن فسري كرده( می گوید: همان پدید می شود و ج

طور كه می توانيم یك حلقه فيلم را به سرعت حركت دهيم در آن آتش نيز جریان علّت ها به سرعت 

 جاري شده و تحقق یافته است.

 گوئی قدرت خدا بر حفظ ابراهيم از سوزانيدن، به قدرت علت تامه نمی رسد.

 از نظر اسالم، هر علت تامّه نيز مخلوق خدا است و در چنگ قدرت خدا.

این استاد ارسطوئی نمی داند كه مطابق مبانی ارسطوئی، دو نوع جریان علّت و معلول نداریم كه یسی 

جریان كند و دیگري تند باشد، یسی بطيئ و دیگري سریع، باشد. از نظر ارسطو و ارسطوئيان فهميده، فقط 

جریان علت و معلول وجود دارد. جهان یك طبيعت دارد نه دو طبيعت، یك روند علت و یك نوع 

 معلول دارد نه دو روند.

می خواهد بگوید: چون در آن ماجرا خدا خواست، یك جریان دیگر به راه افتاد. چرا نمی گوید: 

ابق مبانی ارسطوئی با چون خدا خواست، جریان علت و معلول از كار متوقف شد. )!؟!( براي این كه او مط

رو به رو است: خداي واجب الوجود، و معلول واجب الوجود كه علت تامّه اش  «واجب الوجود»دو 

 محقق شده؛ همان طور كه خدا را واجب می داند پيدایش آن معلول را نيز واجب می داند.

. و در هستی شناسی در این جا می رسيم به پاسخ دیگر شما: ارسطوئيان امروزي قدرّیة امروز هستند

دو »نيست. باز یاد آور می شوم: این مطلب وقتی كامل می شود كه محتواي كتاب « قضاء»آنان جائی براي 

 را در نظر داشته باشيد.« دست خدا

اگر بينش ارسطوئی كه فلسفه اش ناميده اند، انتزاعيات، ذهنيات و خيال گرائی  آخرین پرسش شما:

 گذاشته است؟« روش رئاليسم»ار شهيد مطهري نام كتابش را است چرا مرحوم استاد بزرگو

متن آن كتاب، ارسطوئی است، ليسن بيش تر مطالبی را به بحث گذاشته كه مشترك ميان  جواب:

همه اندیشمندان است و ویژه ارسطوئيان نيست. مطهري)ره( نيز با آوردن پی نوی  ها، محتواي متن را به 
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به این ویژگی مرحوم مطهري اشاره كرده « نقد مبانی حسمت متعاليه»تاب واقع گرائی سوق می دهد. در ك

 ام و تا حدودي توضيح هم داده ام.

از جانب دیگر: كتاب مذكور در پاسخ به ماركسيست هاي ماتریاليست، نوشته شده كه غير از مادّه 

ماده نيست، مفيد منحصر به « واقعيت»چيزي را نمی بينند؛ طرح یك سري بحث هائی كه نشان می دهد 

 بود و مفيد افتاد.

وقتی روشن می شود كه سرگذشت تاریخی اصطالح « روش رئاليسم»علت اساسی نام گذاري آن كتاب با 

رئاليسم را از نظر بگذرانيم و چون این اصطالح یك اصطالح غربی است سرگذشت آن نيز از غرب شروع 

 می شود:

، معتقد بودند كه جهان و كائنات، واقعيت نداشته و خيالی سوفسطائيان، پيش از سقراط و همزمان با او

بيش نيستند، در مقابل آنان سقراط با دیالوگ ویژۀ خودش، استدالل می كرد كه جهانِ كائنات واقعيت 

 دارند و خيال نيستند. همان طور شاگرد او یعنی افالطون و سپ  ارسطو.

شناخته می شود در مقایسه با سوفسطائيان، رئاليست  بنابر این افالطون كه امروز سرآمد ایده آليست ها

 است. و همين طور ارسطو.

« نوعربّ ال»افالطون معتقد است جهان واقعيت دارد. سپ  در تبيين و شناسائی جهان به تنظيم مُثُل و 

 ربّ»ها می سازد و باالخره می رسد به خدا كه « ربّ»می پردازد و یك سازمان از « ارباب انواع»ها و 

 است. سازمانی كه فاقد كوچك ترین دليل است و سرایشی خيال انگيز است.« االرباب

ارسطو نيز به واقعيت جهان معتقد است یعنی سوفسطائی نيست. او نيز همان جهان واقعيت دار را به 

همة موجودات معرفی می كند. بدون كوچك ترین « مصدرِ»نظر خودش از باال شروع می كند؛ خدا را 

مصدر بودن كه الزم گرفته تجزیه و تركيب خدا را، آن گاه عقل هاي ده گانه  -ر مصدر بودن خدادليل ب

( 5( عقل از آن عقول عشره را به افالك نه )5را فرض می كند باز هم بدون كوچك ترین دليل. سپ  نه)

ده و م شمی كند بدون كوچك ترین دليل )كه به نام بی چاره بطلميوس تما گانة خيالی خودش تطبيق

 هيئت ارسطوئی، هيئت بطلميوسی ناميده شده(.

ارسطو این فرضيه هاي متعدد و پشت سر هم را روي نوار منطق ارسطوئی چيده و به نظر خودش یك 

فلسفه داده است. در حالی كه عالوه بر خيالی بودن اصول اوليه اش كه بيان شد، منطق ارسطوئی منطق 
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، و آن چه او فلسفه ناميده اگر از «واقعيت شناسی»است نه منطق  «ذهن شناسی»منطق « مفاهيم شناسی»

ناميده شود اما او « دانش ذهن شناسی»حوزۀ ذهن شناسی و مفاهيم شناسی خارج نمی شد، می توانست 

وارد شد و همة « هستی شناسی»خودش كارش را خراب كرد و نام آن را فلسفه گذاشت و به حوزۀ وسيع 

 يات تبدیل كرد. صدرائيان ما نيز روي انتزاعات او انتزاعات پر شماري را انباشتند.واقعيات را به انتزاع

پ  كتاب مرحوم شهيد مطهري )قدس سره( رئاليسم است در مقایسه با سوفيسم و نسبی است، نه 

 رئاليسم به معنی واقعيت گرائی بدون قيد.

  به درود 

 مرتضی رضوي

 شمسی 34/3/3177

 قمري 7/4/3410
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 ام خدابن

 

 شناسی كیهانپاسخ به پرسش: 
 

سایت بينش نو، از پاسخ به پرسش هاي گوناگون معذور است زیرا فاقد آن امسانات است كه  پوزش:

 رام النّاس مقبولٌ.العذر عندکاز عهده كار گسترده برآید. و: 

تنها به پرسش هائی جواب می دهد كه اوالً در ارتباط با محتواي كتاب ها و مقاالتی باشد كه در 

سایت هستند و از آن ميان نيز از پرسش هائی كه در متن كتاب ها یا مقاالت به شرح رفته اند )به دليل 

 وع نو و سوژۀ جدیدي باشد.پرهيز از تسرار( خود داري می شود مگر در ضمن یك سؤال، موض

 كیهان شناسی:

انفجار عظيم )بيگ بنگ( را می پذیرید و معلوم است كه نتيجه هر انفجار، انبساط است. پ   -3

 چرا نمی پذیرید گسترش جهان به دليل همان انفجار بيگ بنگ باشد؟

بر طبق  آن علوم و نيزعلوم تجربی هميشه متحوّل هستند و تغيير می یابند، آیا تفسير قرآن بر طبق  -5

  فرضيه ها صحيح است؟!

 ر، پرسیده اند: -آقای م

گفته اید: گسترش جهان كيهانی یك گسترش انبساطی و بادكنسی « تبيين جهان و انسان»در كتاب  

نيست، جهان می خورد و بزرگ می شود دائماً از مركز جهان انرژي و ماده ایجاد می شود مانند هندوانه 

 می خورد و بزرگ می شود. اي كه از زمين

كه شما آن را هم در بدو پيدایش جهان در نظر می گيرید و هم آن را « ایجاد»به فرض پذیرش نظریة 

به طور دائمی در مركز جهان فرض می كنيد اكنون این سوال پيش می آید: شما بيگ بنگ و آن انفجار 

پذیرید حتی در فرضيه شما چندین بيگ  عظيم را كه كهسشان هاي موجود از آن به وجود آمده اند، می
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 بنگ رخ داده است.

اكنون این پرسش به نظر می آید: انفجاري به آن عظمت كه در كل جهان كيهانی رخ داده موجب 

 انبساط نشده است؟

 ر: -ابتدا خالصه پرسش آقای م

ین بزرگ بنابر ا ناشی از آن را نيز بپذیریم« انبساط»اگر بيگ بنگ )انفجار عظيم( را بپذیریم باید 

 شدن و گسترش جهان انبساطی است.

، این موضوع و مباحث مربوط به آن، نظریه من نيست، تبيين «نظریه شما»این كه نوشته اید  -3 پاسخ:

 قرآن و اهل بيت)ع( است.

 بخش اول، دربارۀ كيهان شناسی« تبيين جهان و انسان»آن چه در كتاب «. فرض می كنيد»گفته اید:  -5

 نيست مبتنی بر مسلّمات است از قبيل:« فرضيه» آمده،

 داشته است.« آغاز»الف: جهانِ كيهانی 

  ب: جهان از چيزي كه قبالً وجود داشته به وجود نيامده است.

 ج: جهان از عدم به وجود نيامده، زیرا عدم، عدم است و چيزي از آن به وجود نمی آید.

 د را در آن كتاب در حد كافی توضيح داده ام.معنی ایجا -شده است« ایجاد»بنابراین جهان 

 د: انفجار عظيم )بيگ بنگ( دستسم دربارۀ پيدایش كهسشان هاي موجود، از مسلّمات است.

 ه: جهان كيهانی بزرگ می شود و گسترش می یابد.

 تا این جاي بحث هيچ فرض و فرضيه اي در ميان نيست و مبانی بحث همگی مسلّمات هستند.

سخن و بيان هرگز از یافته هاي كيهان شناسان تقليد نسرده ام كه قرآن را مطابق یافته  البته در اصل

هاي آن ها تاویل كنم، چنين كاري خطاي بزرگ و ستم است بر قرآن، خطائی كه برخی مفسرین در 

 الهیئة» كتاب در شهرستانی فلك ارسطو، و یا خطائی كه 5تطبيق كيهان شناسی قرآن بر كيهان شناسی 

 اند. شده آن مرتسب دیگر هاي صورت در دیگران و «االسالمو

هيچ آیه اي را تاویل و حتّی تفسير هم نسرده ام زیرا نصّ آیه هاي قرآن در این اصول كامالً كافی، 

 روشن و بيّن است.



 521كيهان شناسی 
 

 

درباره اصول مسلّم مذكور، شما اگر بتوانيد نمونه اي در كتاب من پيدا كنيد كه تاویل كرده باشم، 

 یزۀ در خور آن ندارم كه بدهم( از صميم قلب ممنون تان خواهم بود.)جا

پ  از بيان اصول مسلّم مذكور، گفته ام كه قرآن نظر كيهان شناسان را در این باره تایيد می كند. نه 

این كه كيهان شناسان قرآن را تایيد كرده باشند. و چنين نيست كه ابتدا اصول مذكور را از كيهان شناسان 

گرفته باشم سپ  قرآن را به مذاق آن ها تفسير یا تاویل كرده باشم. این مطلب درمتن كتاب كامالً  یاد

 مشخص است.

اكنون به یك پرسش كه خود همين پرسش نيز مسلّم است می رسيم: آن چيزي كه انفجار و بيگ 

 ده؟بنگ در آن رخ داده چه بوده؟ چگونه بوده؟ و خود آن چيز از كجا به وجود آمده بو

در فاصله ميان آغاز جهان كه مسلّم است و بيگ بنگ كه آن نيز مسلّم »یعنی در ميان دو مسلّم: 

 چه سرگذشتی بر جهان گذشته است؟« است

در این جاست كه من از بيان قرآن و اهل بيت)ع( به شرح و توضيح پرداخته ام توجه فرمائيد: خود 

زي وجود داشته و بيگ بنگ در آن رخ داده است آن این پرسش براي هر ك  مسلّم است و مسلّماً چي

چيز چه سرگذشتی داشته است؟ امّا پاسخ آن و حتی كار و تحقيق درباره آن، تا به امروز از دست كيهان 

 شناسان خارج است )هم در فيزیك تجربی و هم در فيزیك نظري(.

 ز فرض و فرضيه نيست.بنابراین مباحث من در همة اصول فوق و تا خود همين پرسش اخير، هرگ

اكنون ادعا می كنم: پاسخی كه به پرسش اخير داده ام نيز فرضيه نيست قرآن و اهل بيت)ع( هيچوقت 

 است تبيين واقعيت. فرضيه جائی در تبيين ندارد.« تبيين»كاري با فرضيه نداشته اند كارشان 

 وید: نگاه كن این لوله مرياگر یك فيزیولوژیست بدن انسانی را بشسافد و به شما نشان دهد و بگ

است كه غذا از درون آن به معده می رسد و این لوله ناي است كه هوا از طریق آن به ریه می رسد و این 

 هم سلسله اعصاب است از همه جاي بدن به مغز منتهی می شود.

 آیا چنين شخصی فرضيه پردازي كرده است؟! او بدن انسان را براي شما تبيين كرده است.

ست است قرآن و حدیث دست ما را نگرفته و به اقطار دور دست هاي كيهان نبرده و نيز هفت در

آسمان را مانند آن بدن در پيش چشم ما قرار نداده تا مسائل را یك به یك به ما نشان بدهد. اما بنا نيست 

دیگر متضاد با هم هر تبيينی را فرضيه بناميم. از باب مثال: همة فلسفه هاي گوناگون و حتی فلسفه هاي
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در یك سري اصول اجماع دارند در حالی كه اصول مورد اجماع شان قابل نشان دادن و معاینه بصري، 

 نيست بحث همگان دربارۀ این اصول، بحث تبيينی است نه فرضيّه.

« ابطال خواهی»مسئله اي كه تجربی نيست و تبيينی است )گرچه درباره تجربيات باشد( در مقام 

ينگر به شما می گوید: به شرحی كه من می دهم گوش كن و اگر توانستی سخنم را ابطال كن، است؛ تبي

دليل بياور و ثابت كن كه این سخن من یا دليل هایم نادرست است. كجاي سخنم با عقل، علم، تجربه، 

 مخالف است.

ا باید آن ر وقتی كه هيچ نقض عقلی، نقض علمی، نقض تجربی براي سخن او نمی یابيم به چه دليل

 نپذیریم؟ اگر نپذیریم دچار بينش ضد عقلی و ضد علمی و ضد تجربی، شده ایم.

اما فرضيه چنين نيست، خود صاحب فرضيه می گوید: براي نظریه ام در حد كافی دليل ندارم و احتمال 

 باطل بودنش هست.

ختلف كه به امروز كه سرگذشت جهان در پيش از بيگ بنگ از دسترس دانشمندان رشته هاي م

كيهان شناسی مربوط می شود، خارج است و هر چه بگویند بی تردید فرضيه خواهد بود، نمی توان تبيين 

ابطال خواهانة مذكور را به اميد فرضيه ها كنار گذاشت. پ  حقيقت آن است كه قرآن و اهل بيت)ع( 

 تبيين كرده اند.

گویم: نيست كه ب« تعبّد»ب من، مبتنی بر توجه فرمائيد: با بيان باال روشن گشت كه محتواي كتا

خوانندگان محترم این كتاب! چون خدا چنين گفته باید بپذیریم. كتاب را حتی براي آنان كه مسلمان 

 ندارم.« پذیرش تعبدي»نيستند و قرآن را وحی الهی نمی دانند، نيز نوشته ام هيچ كاري با 

ضيح این كه فرض و فرضيه در اصول مباحث كتاب ر! اینك )پ  از بررسی تعبيرات شما و تو -آقاي م

راه ندارد به پاسخ شما بپردازیم: می فرمائيد: هر انفجاري قطعاً با انبساط همراه « تبيين جهان و انسان»

 است پ  گسترش جهان كيهانی باید همان انبساط باشد كه معلول بيگ بنگ است.

 ورده است انبساطی عظيم، ليسن:درست است بيگ بنگ نيز انبساطی را به وجود آ پاسخ:

بيگ بنگ یك انفجار عظيم بوده در حدي كه هيچ انفجاري را نمی توان با آن مقایسه كرد انفجار  -3

یك خورشيد، انفجار یك منظومه، یك كهسشان و حتی انفجار یك ميليون كهسشان و بيش از آن را 

ت به عظمت پيسر خود كائنات یك حادثة نيز نمی توان با آن مقایسه كرد. اما عظمت این انفجار نسب
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 خيلی كوچك است. دقيقاً مانند تحوّلی است كه در مغز یك درخت چند ساله، رخ می دهد.

یك درخت چند ساله را كه بریده اند به نظر بياورید به قاعدۀ آن یعنی همان جائی كه بریده شد 

قشر قرار دارد و در وسط آن، مغز نگاه كنيد؛ پيرامون آن دایره، یك پوست و در درون پوست چند 

درخت است؛ سن و سال درخت را می توان از همين قشر هایش شمارش كرد. مغز درخت هر سال یك 

بار متحول می شود و یك قشر جدید در زیر قشرهاي موجود به وجود می آورد با این تفاوت كه جهان 

 كائنات، كروي و تنة درخت استوانه اي است.

مغزي آن درخت یك ميسرب باشد تحول مغز در نظر آن ميسرب یك زلزلة  فرض كنيد در بخش

عظيم و انفجار بزرگ خواهد بود، در حالی كه براي پيسر خود درخت یك تحول طبيعی، مأنوس، الزم 

 و حياتی می باشد.

درخت به طور مداوم از زمين می خورد هرازگاهی هم مغزش متحوّل می شود. آیا گسترش و بزرگ 

 ت عرضاً و طوالً، فقط در اثر آن تحول مغز، است؟شدن درخ

اتفاقاً برعس : همان تحوّل نيز در اثر خوردن از زمين است. درخت خشسيده اي كه از زمين نمی 

 خورد آن تحوّل را نيز ندارد.

جهان كائنات نيز چنين است هفت قشر دارد و یك مغز. این همه ميلياردها كهسشان همگی در بخش 

سال یك بار  (000/000/520/37) ر دارند در هر هجده ميليارد و دویست و پنجاه ميليونمغزي آن قرا

مغز آن متحول می شود كه ما این تحول را انفجار عظيم )بيگ بنگ( می ناميم و قرآن آن را نبأ عظيم می 

، اما «است در النه مور شبنمی طوفان»نامد. عظيم در نظر ما انسان ها و در محاسبات ما. كه گفته اند: 

 نسبت به خود جهانِ كائنات درست مانند تحول مغز آن درخت است.

حتی انفجارهاي موضعی در كيهان مثالً انفجار یك كهسشان، انفجار یك منظومه، انفجار یك 

خورشيد، یك سياره، نيز نسبت به پيسر ب  عظيم جهان كائنات، شبيه سوخت و ساز سلول ها در بدن 

ر پيسر انسان و حيوان سلول هائی می سوزند و سلول هاي جدید جاي آن ها را می یك فيل است دائماً د

 گيرند و این یك روند طبيعی، معمولی و حياتی بدن است.
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ما انسان ها چون انفجار یك ترقه در نظرمان ترس آور است، انفجار یك كره، عظيم و عظيم تر، 

نات نه تنها حادثة ریزِ معمولی است؛ بل الزم، مهيب و مهيب تر است. در حالی كه براي خود جهان كائ

 حياتی و طبيعی است.

توجه: تفسیر قرآن با علوم متحول و متغیر، نادرست و ستم بزرگی است بر قرآن، اما 

 هدایت علوم و محافل علمی به وسیلۀ قرآن، كاری است الزم و در مواردی واجب شرعی است.

 به درود

 مرتضی رضوي

 شمسی 34/3/3177

 قمري 7/4/3410

 



 
 

 

 

 به نام خدا

 

 پاسخ به ده پرسش دربارۀ كیهان شناسی
 
  

 پژوهشی منهاج الهدی -انجمن نجوم ثاقب )استان گیالن( گروه علمی
  

 سالم عليسم.

مرقومة شيرین و پر محتواي تان رسيد. از لطف و دقت دقيق تان، ب  متشسر و شادمان شدم. با آرزوي 

 نش، براي آن انجمن محترم به پرسش هاي شما می پردازم:توفيق روز افزون در علم و دا

 كه همانطور! هاست قيامت زمان بيان و محاسبه پيرامون ها پرسش مهمترین از یسی پرسش اول:

 ریحتص سبحان خداوند نزد در قيامت زمان علم بودن منحصر به قرآن آیات از بسياري در هستيد، مستحضر

اعراف كه خداوند با بيانی شيوا فرمودند: از تو درباره  مباركه سوره 377 آیه جمله از است، شده تاكيد و

ي قيامت می پرسند كه چه زمانی و مسانی برپا می شود؟ بگو: علم آن تنها نزد پروردگار من است و... 

 آنگونه از تو می پرسند كه گویی از آن با خبري. بگو: علم آن فقط با خداست، ولی بيشتر مردم نمی دانند.

و حتی پيامبر خویش را از علم به زمان آن بري دانسته اند. پ  چگونه شما با صراحت عدد 

 سال را زمان دوره هاي قيامت بيان كرده اید؟ 000/000/520/37

 مطرح نيز -هوپا سایت -«ایران جوان فيزیسدانان انجمن» پيش سال 1 حدود را موضوع این پاسخ:

 بود. گرفته ایراد من بر اندیشانه جذم طور به و بود كرده

يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ » بهتر است ابتدا سيماي آیه را مشاهده كنيم:

 حَفِيٌّ عَنْها ئَلُونَكَ کَأَنَّكَرَبِّي ال يُجَلِّیها لِوَقْتِها إِالَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ال تَأْتیكُمْ إِالَّ بَغْتَةً يَسْ
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 3«.قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ لكِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُون

 معنی برخی از كلمات آیه:

يقه، ساعت می گویم. اما معنی لغوي و كاربردي حقيقی این لفظ یعنی دق 50 به ما امروز :عةسا -1

 ین لحظه تا یك برهه از زمان.، از كوچستر«تسه اي از زمان»

 نيز این كه. «متيا»: داریم دیگر لفظ یك عربی در اما. «كی؟» معنی به است استفهام كلمه ايّانَ: -2

هستند. ليسن ایّان بار معنائی « وقت»پرسش از  دو هر چيست؟ دو این ميان فرق. است «كی؟» معنی به

«. جریان زمان»ایّان همان كی است بعالوۀ توجه به است. امّا « كی= چه وقت»بيشتري دارد. متی همان 

 است؟« سرانجام این جریان جاري كی»ایّان یعنی 

 همراه است.« فرا رسيد»به معنی « آنَ»ایّان، با 

آورده اند. اما ظاهراً باید گفت این لفظ مركب است « آنَ»برخی از اهل لغت آن را از همان خانواده 

 «.كدام لحظه»در این صورت معنی آن می شود: «. لحظه»و آنْ یعنی « كدام»نی ؛ ايّ به مع«آنْ»و « ايّ»از 

ايّ »می شود كه مضاف و مضاف عليه باشد به صورت « كدام لحظه»مطابق قاعدۀ ادبی، وقتی به معنی 

با فتحة نون است. پ  اگر یك لفظ مركّب هم باشد، به صورت و ماهيت یك « ایّانَ»در حالی كه « آنٍ

 است.« امتداد»ط در آمده است و در معنی آن اثري و خبري از تركيب مانده است. و آن عنصر واژۀ بسي

كاربرد متی، مطلق است؛ می توان با آن از هر مقولة زمانی پرسش كرد. ولی كاربرد ایّان پرسش از 

وت فالن= ایّان م»یك چيز زمانمند است كه دارد زمان خود را طی می كند؛ مانند عمر. مثالً می گوید: 

 یا: كی است رسيدن این ميوه؟« كی است مرگ فالنی؟

 ميوه در روي شاخه دارد زمان را به سوي رسيدن طی می كند و با ایّان از انتهاي این جریان 

 می پرسند.

مانند اسسله براي كشتی اي كه در حال حركت در روي دریا است؛ « ایستگاه»ی یعن مرسی :امرسی -9

 اه این كشتی كی است؟ایّان مرسيها= ایستگ

                                                   
 .اعراف ۀسور 377آیه  3
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 «پسوند مسان»در فارسی گاهی به عنوان « گاه»توجه: ایّان یك واژۀ زمانی است نه مسانی. اما لفظ 

زمان »را به معنی « ایستگاه»نيز به كار می رود. در ایّان عنصر مسانی وجود ندارد. پ  لطفاً در این جا لفظ 

 در نظر بگيرید.« ایستادن در اسسله

 نيز می بينيم كه ایّان پرسش از پایان یك جریان است. مراد سؤال كننده امتداد است.دربارۀ كشتی 

 .خدا مگر وقتش در را آن كند نمی مسشوف ال يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِالَّ هُو: -4

= مسشوف ال يُجَلِّي وَقْتِها»یعنی آن را در آن وقتش، خدا محقق خواهد كرد. اشتباه نشود؛ نمی گوید 

 می گوید: آن را در آن فرا رسيدن وقتش خداوند محقق می كند.«. وقت آن را نمی كند

است همان طور كه طبيعت پرستان )از جمله استفان « باور به استقالل طبيعت»مقصود از این جمله ردّ 

معتقد بود. پ  از آن طی مصاحبه اي به وجود « تبيين جهان و انسان»هاوكينگ، پيش از مطالعه كتاب 

 3معتقد شد. خداوند

یعنی  «مرساي ساعت»يست؟ پرسش از چ فعل این فاعل -ماضی فعل -.شده سنگين= ثقلت ثَقلت: -5

 مرسی آن: شود می چنين معنی صورت این در است؛ از زمان رسيدن قيامت است. پ  فاعل ثقلت یا مرسيا

 زمين. و ها آسمان بر است شده سنگين

 .است شده سنگين حاال همين ساعة نآ یعنی. «عةسا» و یا فاعل عبارت است از

مثال: بانوان و پزشسان متخصص زنان و زایمان، معموالً وقتی كه مدت زمان حاملگی از نصف گذشت، 

 آنِ همان آن، ساعة می گویند: خانم سنگين شده است. حاملگی یك امر امتداد دار، و مطابق این بحث،

 نسبت جهان جریان زمان مدت چون و داند، می يامتق حادثة حاملة را جهان دقيقاً آیه. است حمل وضع

رسيده است، دقيقاً با همان بيان بانوان مسئله را  000/720/557/31گذشته و به  نصف از حادثه این به

 تبيين می كند.

 داللت هست.« عةساحاملگی جهان بر حادثة »در آیه هاي دیگر نيز به این 

 هانی.ناگ مگر شما بر آید نمی :بَغْتَةً إِالَّ تَأْتيكُمْ ال -6

                                                   
 متن مصاحبه، موجود است. 3
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مسلّم است كه در آن دم )نفخة اول= صور اول( نه كرۀ زمين وجود خواهد داشت و نه انسان هائی در 

روي آن. همان طور كه در آن كتاب بحث كرده ام كرۀ زمين و منظومه شمسی خيلی پيشتر از آن، از بين 

 )برزخ( خواهند بود، و مراد همين است.خواهند رفت. در آن وقت ارواح انسان ها در عالَم ارواح 

به چيزي از هر جهت و در جزئی ترین جزئياتش، علم داشته باشد. كه  كه كسی. مطلق داناي حَفِيٌّ:

« غهمبال»)عرفه حق معرفته(. اگر به منابع لغت مراجعه كنيد مشاهده می كنيد كه هميشه یك عنصري از 

 در معنی این واژه وجود دارد.

 نيست.حَفِيٌّ يزي )همه چيز بدون استثناء( غير از خداوند هيچ ك  دربارۀ هر چ

 هستی. حَفِيٌّ آن بر تو گویا كه پرسند می تو از ساعة دربارۀ يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها:

 يهستی بل از علم آن فارغ شده احَفِيٌّ دقت كنيد: یعنی گویا تو نه تنها بر آن « عنها»در « عن»به كلمه 

 و به نهایت علم در این باره رسيده اي.

 در حالی كه آن كه درباره هر چيز نهایت دانش را دارد فقط خداوند است.

و پيامبر) ( هميشه و حتی همين حاال نيز در مقام علم اندوزي و باال بردن علم خود است. این كه 

محمد را باال ببر، فزونی ده. و هر یعنی خدایا محمد و آل « اللّهم صلّ علی محمد و آل محمد»می گوئيم 

فزونی بدون علم، فزونی كميت است و غير از فزونی جهل معنائی ندارد. پ  مراد از صلوات، پيش از هر 

 چيز، فزونی دانش است.

پيامبر و آل) ( الی االبد در جادّه علم افزائی می روند. الی االبد؛ اما حتی با این روند ابدي نيز هرگز 

 ، فقط خداوند است.«مطلق»نخواهند رسيد. زیرا به علم خدا 

 آیه خود كه طور همان. آن برحَفِيٌّ  علم یعنی. خداست نزد در فقط ساعة علم عِلْمُها عِنْدَ اللَّه: -7

 .است كرده بيان

 اكنون پ  از توضيحات فوق، می رویم به معنی آیه:

 ةلحظ و ایستگاه كه. شود می ناميده اعةس می پرسند از تو از آخرین آن و آخرین لحظة این جریان كه

كی است. بگو: علم آن فقط در نزد پروردگار من است آن را در وقتش  جریان، این پایان رسيدن فرا

مسشوف نمی كند مگر او. سنگين شده در آسمان ها و زمين. نمی آید بر شما مگر ناگهانی. طوري دربارۀ 
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 -درباره اش به علم مطلق رسيده اي -و فارغ شده هستیحَفِيٌّ  آن از تو می پرسند گویا تو در علم بر آن

 و آن لحظه در نزد خدا است و لسن اكثر مردم نمی دانند.« آن»بگو علم آن 

 یعنی اكثر مردمان توجه ندارند كه علم حفيّانة هر چيز در نزد خداست.

 بل ةساع حفيانه نه فقط دربارۀ را نفی می كند. و همان طور كه بيان شد علمحَفِيٌّ بنابراین؛ آیه علم 

( برپيام فردشان ترین اَعلم و) ها انسان فاصلة ساعة ند است. بل دربارۀخداو اختيار در تنها چيز، هر دربارۀ

 علمی هيچ ها انسان نيز و(  )پيامبر كه شود نمی دليل این و. است بيشتر و بيش آن، بر حفيانه دانش با

ن قرآ آیات اساس بر نيز بنده محاسبات اید كرده اشاره كه طور همان. ندباش نداشته شناسی كيهان دانش در

سال كه به طور قاطعانه آمده، دربارۀ فاصلة قيامت ها است.  000/000/520/37است. و دقت كنيد: رقم 

« اًحدود»و این آیه فقط دربارۀ قيامتی سخن می گوید كه در پيش رو داریم. و من نيز دربارۀ این، با قيد 

 ن گفته ام، نه رقم قاطع.سخ

ب یك مشسل بزرگ شده و شبهة بزرگی را در ذهن موج مسئله این در اشتباه تاسف بار این كه:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ » سورۀ لقمان كه می فرماید: 14خيلی ها ایجاد كرده است كه: دربارۀ آیه 

الْأَرْحامِ وَ ما تَدْري نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَ ما تَدْري نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ يُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَ يَعْلَمُ ما فِي 

 هست، ها رحم در چه آن بر باران، بر ،ساعة بر علم: یعنی اند كرده معنی قدیم از ،«إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیر

 پيش را باران هم و رسيده ها رحم درون به هم بشر دانش دست امروز و. است خدا انحصار در همگی

يام آیه در نظر برخی ها به زیر سؤال رفته. یعنی قرآن به زیر سؤال پ نتيجه در. كند می پيشگوئی و بينی

ار را در انحصحَفِيٌّ در آیة مورد بحث توجه می كردند، می دیدند این آیه نيز علم « حَفِيٌّعلم »رفته. اگر به 

 م را.خدا می داند، نه هر نوع عل

. اساس محاسبة زمان قيامت بر است نخست پرسش با مرتبط نيز پرسش این: اید فرموده پرسش دوم:

سوره حج( استوار است، در آن زمان )نزول آیات( در حجاز و عربستان، مسلمانان  47) «مما تعدّون»آیه 

ند، درست است؟ اگر آري، و مردم با محاسبات و روز شمار قمري آشنا بودند و سال قمري را مبنا می دانست

 برداشت سال شمسی كرده و آن را اساس محاسبات قرار داده اید؟ «مما تعدّون»پ  چگونه از 

 رب تنها شان محاسبات عربستان و حجاز در قرآن نزول زمان در: گوئيد می دليل كدام با: اوالً پاسخ:
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 عرب رسد، می تاریخ دست كه جائی تا بروید و اسالم، از پيش در حتی ؟-است بوده قمري تقویم اساس

خریف= »، «صيف= تابستان»، «ربيع= بهار»ته اند. عناوینی از قبيل، داش شمسی تقویم( دیگر مردم هر و) ها

، چه معنائی و چه كاربردي داشتند؟ اساساً تقسيم سال بر چهار فصل، بدون شمارش «شتاء= زمستان»، «پائيز

 ایام و ماه هاي شمسی، امسان دارد؟

نان براي هر ماه شمسی نام و عنوان نيز داشتند. این كه می بينيد در همان زمان گزارش داده اند كه آ

بوده، آیا این اصطالح در همان مدت كوتاه  «قلب االسد»حتی  -«برج االسد»شهادت امام حسين)ع( در 

ر ميان شان )از قبيل، فاصله ميان پيامبر) ( و ماجراي كربال، متداول شده است؟! اسامی ماه هاي شمسی د

 حمل، دلو، اسد و...( كامالً شناخته شده و معيار محاسبات بوده است.

به ویژه مردم حجاز و در آن ميان مردم تاجر پيشة مسه كه تجارت شان در سمت شمال با روميان، 

د. و در سمت جنوب با یمن بود، همه محاسبات و قرارهاي تجاري را با تقویم شمسی محاسبه می كردن

 حتی. ستا كرده تصریح «رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّیْف» قرآن نيز بر اصل شمسی بودن تقویم تجاري آنان با آیه

 غير. ال است بوده شمسی تقویم اساس بر شان عشایري هاي كوچ

اتفاقاً عرب ها در تقویم حساس تر از دیگر مردمان بوده اند؛ آنان در امور طبيعی و تجاري با تقویم 

 سی عمل می كردند. و در دیگر امور اجتماعی با تقویم قمري.شم

م آمد بدون این كه تقویم شمسی را از بين ببرد، اهميت بيشتري به تقویم قمري داد. زیرا اسال اسالم:

این فرهنگ جدید می خواست فرهنگ هاي مختلف پيشين را درهم بسوبد مثالً زمانی روز سوگواري 

 بين از را 3، ایّام كاباليسم«ایّام اهلل»نگ هاي پيشين تالقی كند و یا بر عس ، و مسلمانان، با روز عيد فره

 كنم. نمی تسرار جا این در و ام داده توضيح هایم نوشته از برخی در را موضوع این. ببرد

ثانياً: بحث در كيهان شناسی، یك بحث طبيعی است نه اجتماعی، و محاسبات آن باید بر اساس تقویم 

ثابت، باشد. هر علمی منطق و سبك و ابزار خودش را دارد. نمی توان گفت قرآن یك بحث طبيعی طبيعیِ 

را با ابزار غير ثابت، تبيين می كند. زیرا در آن صورت قرآن )نعوذ باهلل( به عدم وقار علمی متهم می 

                                                   
 كه انشنناء اهلل در روزهاي آینده در سننایت بينش نو قرار « اال و پایان تاریخشكاب»در صننورت تمایل رجوع كنيد به  3

 می گيرد.
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 3«.ما لَكُمْ ال تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً» شود.

 و همه بر( قيامت) صور كه است شده اشاره نمل، سوره 77 شریفه آیه در: اید فرموده پرسش سوم:

آن همه را فرا می گيرد مگر كسی  هراس و وحشت و گذارد می تأثير است زمين و آسمانها در كه هر

را كه خداوند بخواهد. این در حالی است كه آن بهشت ها )كه در آسمان هاي باالتر است و بهشتيان در 

ر بهشت نيست كه اهل آن هراسان و وحشت زده شوند. زیرا در آیات متعددي آن زیست می كنند( دیگ

 شوند می اندوهگين نه و است آنها براي خوفی نه «وَ ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ» از قرآن به مسئله

 گردد؟ می ها بهشت سایر در هراس موجب قيامت چگونه پ . است شده اشاره

 كاربردهاي «سماء» و «ارض» واژۀ كه ام داده توضيح «انسان و جهان تبيين» تابك همان در پاسخ:

قرار می « ارض»با صيغة جمع، در مقابل « سموات»ه لفظ ك وقتی( هميشه نه) معموالً و. دارند متعددي

 محتواي كل آسمان اول، است و مراد از سموات آسمان هاي هفتگانه است.« ارض»گيرد، مراد از 

به اقطار ب  وسيع آسمان اول، به كار رفته كه مراد گسترۀ وسيع آن است « سموات»لفظ اما گاهی 

 كه عبارت است از همة ميلياردها كهسشان، منظومه ها و كرات.

احتمال این كه موجود زندۀ عاقل و مسلف فقط به كرۀ زمين »و در یسی از نوشته ها شرح داده ام كه 

و تنها انسانِ كرۀ زمين، نيست كه دُردانه كائنات « بر ميلياردهامنحصر باشد، یك احتمال است در برا

 باشد.

 پ  می توانيد این آیه را شامل آسمان هاي هفتگانه كه روي شش تاي آن ها بهشت است، ندانيد.

البته: چنين نيست كه ساكنان بهشت هاي پيشين، از آن حادثة عظيم )نبأ عظيم( بی خبر باشند؛ در آن 

أَرْجائِها وَ  وَ الْمَلَكُ عَلى» ن جدیدي متولد می شود و تعداد آسمان ها به هشت می رسدحادثه كه آسما

بدیهی است كه آسمان هاي پيشين و ساكنان شان نيز تحت تأثير  5«.يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِیَةٌ

 آن، قرار خواهند گرفت. ليسن نه در حدّ وحشت و هراس.

 جانب شش از منظور جهان اي رشته نظام و قرآن كتاب در: سؤال یك در سؤال دو چهارم: پرسش

                                                   
 .نوح ۀسور 31آیه  3
 .حاقه ۀسور 37آیه  5
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 در( بعد 35 تا) بيشتر ابعاد وجود تقریباً كه صورتی در اید؟ كرده فرض بعدي سه را جهان چرا و چيست؟

 .است حتميات جز، امروز علم

، «فضا و مسان»ي سر. در مقوله يلی ساده: راست، چپ، روبه رو، پشت سر، زیر پا، باالخ -3 پاسخ:

 به كارگيري این تعبير، براي بيان مقصود است. مثالً: یك كره در فضا از شش جانب تحت فشار است.

بعد « مسان»بعد چهارم و « زمان»در همان كتاب )تبيين جهان و انسان( به شرح رفته است كه  -5

ر نسرده ام. و رشتة بحث من در كيهان شناسی، را در سه منحص« بٌعد و ابعاد»پنجم ماده است. پ  بنده 

 تنها به اصول كلی فيزیك نظري عمومی، دور می زند. و بيش از آن از تخصص من خارج است.

 مثال، از آن عملسرد چگونگی و دافعه توصيف براي جاذبه، ردّ و دافعه مبحث در پرسش پنجم:

ت آن استفاده نموده اید. همانطور كه می دانيد در مسير رودخانه اي و ميزان آب انباشته شده در پش سنگ

جاذبه، رابطه مستقيم با جرم دارد، هر چه بر جرم جسمی افزوده شود، بر جاذبه آن نيز افزوده می گردد. 

ميليون كيلومتر است. بر فرض اگر قطر  320مثال، فاصله مركز خورشيد به طور متوسط و عدد روند شده 

كاهش یابد و چگال تر شود، باز هم فاصله مراكز خورشيد و زمين در  خورشيد به نصف اندازه كنونی

ميليون كيلومتر باقی خواهند ماند و زمين دچار سقوط مداري نمی شود، زیرا بر جاذبه و  320همان 

گرانش خورشيد افزوده نشده است. هر چند گرانش یا جاذبه سطحی خورشيد به طور مثال در یك 

دليل افزایش چگالی و افزوده شدن جرم جدیدي بر جرم سابق آن افزوده نشده  كيلومتر مربع از سطحش به

 همان گيرد، قرار اي رودخانه آب جریان مسير در( جرم) kg 30است. اما در بحث دافعه و به وزن 

زي یا یك تسه یونوليت به همان ابعاد یك فل خالی تو جعبه یك كه شود می انباشته آن پشت آب مقدار

 با وزن )جرم( یك كيلو گرم. متر مربع و

شما رابطه دافعه را با سطح و حجم جسم برقرار كرده اید، این در حالی است كه هرگز چنين چيزي 

در طبيعت صادق نيست و مشاهده نشده است. مصداق بارز آن ستارگان نوترونی و كوتوله هاي سفيد 

ده ها برابر خورشيد، كه به دليل جرم  هستند كه ابعادي در حد و اندازه كره زمين داشته و جاذبه اي

 بسيار زیادشان است.

ضمناً مسئله جاذبه و گرانش در فرمول هاي دقيق فيزیك اندازگيري شده است. و با محاسبات به 
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اثبات رسيده هر چند منشا جاذبه همچنان نا مشخص مانده. پ  دافعه نيز باید با اصول و محاسبات دقيق 

ات شود. اكنون بفرمایيد چگونه دافعه ثابت می شود؟ رابطه دافعه با چيست؟ با فيزیك اندازه گيري و اثب

 جرم؟ با چگالی؟ با حجم؟؟؟ با سطح؟؟؟ عملسرد دافعه در فيزیك كوانتوم و نسبيت عام چگونه است؟

ه اید: می گوئيد: جاذبه رابطة مستقيم با جرم فرمود «مطلوب به مصادره» دقيقاً پرسش این در پاسخ:

 بنده اصل و اساس جاذبه را رد می كنم از نو بر اساس همان جاذبه سخن می گوئيد. دارد.

و این من نيستم كه جاذبه را انسار می كنم، در همان جا شرح داده ام كه هيچ كسی از دست اندركاران 

 اصلی این رشته، قانون نيوتن را نمی پذیرند.

، می پذیرم. و سعی كرده ام «مستقيم با جرم دارددافعه رابطة »بلی: به جاي آن عبارت تان بفرمائيد 

 كه با مثال، همين رابطه را توضيح دهم.

توضيح داده ام، مثال، مثال است نه یك فرمول ریاضی دقيق. و مثال آوردن « مثال»توجه كنيد: به وسيله 

 در هر علمی جایز است.

یرا معادله ميان دافعه )فشار از مثال: جعبة تو خالی یا تسه یونوليت كه آورده اید، درست نيست ز

بيرون به هر جسم و جرمی( در این بحث كيهانی، چيزي را تو خالی یا یونوليت باقی نمی گذارد، بسته به 

ميزان فشار بيرونی، و دور بودن یا نزدیك بودن به اجرام دیگر، است. لطفاً دوباره به آن مبحث توجه 

 فرمائيد.

 اصول و محاسبات دقيق فيزیك اندازه گيري و اثبات شود. فرموده اید: دافعه نيز باید با

این سخن كامالً عالمانه و درست است. عرض كردم این بخش از تخصص من خارج است؛ من اصول را 

 ارائه داده و اعالم كرده ام، فروعات )و حتی اصول ردیف دوم( را باید متخصصين آن توضيح دهند.

این كار را از عزیزان گرامی خودمان كه در این رشته تخصص دارند، بخواهيد. و بگوئيد: در این رشته 

 هم با استقالل فسري كار كنند.

بلی: من مسئوليت اصول خودم را دارم و در حيطة آن اصول، قاطعانه )با تسيه بر قرآن و علوم اهل 

 ع كنم.( عرض می كنم كه آماده ام از آن اصول دفا-ع -بيت

و همين االن، دیگرانی هستند كه دارند روي اصول ردیف دوم و فروعات، در نقاطی از جهان كار می 

كنند، مطمئن باشيد روزي همة این اصول را به همراه اصول ردیف دوم و فروعات، به نام خودشان اعالم 
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را، از  (-ع-قرآن و اهل بيتخواهند كرد. همان طور كه اصول پيشين بنده )البته نه بنده، بل اصول مستب 

تاریخ  ، را سرقت كردند. امّا این بار موفق به سرقت نخواهند شد زیرا31700000000آن جمله رقم 

 3.است رسيده كابالیسم به مرحلۀ پایانی خود

 فتهگ یعنی كرد، تشبيه هوا فشار به را عمومی فشار كه است صحيح آیا: اید فرموده پرسش ششم:

 است؟ جسم سطح از دورتر فاصله از بيشتر جسم، سینزدی در فشار شود

 .ریاضی علمی فرمول یك نه است «مثال» یك فقط نيز تشبيه این پاسخ:

 -3)پاورقی  42بار فاصله ميان دو صور در كتاب تبيين صفحه  یك چرا: اید فرموده پرسش هفتم:

ميلياردها سال بيان شده و یسبار «( از آغاز صور اول تا پایان كار آن ميليارد ها سال می باشد»قسمت دوم 

 سال؟؟ 545/400در كتاب قرآن و نظام رشته اي جهان 

نه رقم قاطع. یك بحث احتمالی است  و ام گفته قاطع سخن نه كتاب دو هر در مسئله این در پاسخ:

 یعنی اگر چنين فرض شود چنان می شود.«: اگر»و بر اساس 

 یا دارد؟ فيزیولوژیك علت آیا چيست؟ حيات عامل و حيات حقيقت: اید فرموده پرسش هشتم:

 مران(ع آل سوره 355 آیه و بقره سوره 324 آیه) است؟ حيات اصلی عامل روح

از نظر حيات )سه نوع روح( جنيان چگونه اند؟ آیا حيات آنها وابسته به عوامل حياتی )آب، هوا، 

 تغذیه( و شرایط حياتی )خاك، دماي مناسب و...( است؟

سوره نور، منظور از خلقت تمام جنبندگان از آب چيست؟ آیا آب براي حيات الزم است  42در آیه 

كتاب تبيين جهان و انسان بيان شده، این  75ولی عامل آن نيست؟ و روح عامل حيات است؟ در صفحه 

 ذرات حيات بالقوه دارند )مانند دانه گندم( منظور از حيات ندارند اما حامل و منبع است، چيست؟

آیا در منابع اسالمی )قرآن و حدیث( سخنی در موضوع وجود حيات )اعم از سلولی تا موجود تسامل 

 یافته مسلف و...( فرا زمينی، در محتواي آسمان اول یا جهان ما موجود است؟

 هكرد گير باصطالح( حيات چيستی) چيست؟ حيات كه این در دانشمندان همة كه دانيد می -3 پاسخ:

                                                   
 رجوع فرمائيد.« كاباال و پایان تاریخش»باز هم در صورت تمایل به  3
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 موضوع از خارج «حيات چيستی اساساً» گویند می( ع)بيت اهل و قرآن و. ندارد علمی خپاس كسی و اند

است.  «شیئ قَدَري»ست اشياء و ا علم موضوع چه آن و است «قضائی پدیدۀ» یك حيات زیرا. است علم

 در سایت بينش نو توضيح داده ام. آیه ها را نيز در آن جا بحث« دو دست خدا»این مسئله را در كتاب 

 كرده ام.

فرشتگان از آن سه روح، روح غریزه را ندارند، تنها روح نباتی )روح رشد( و روح فطرت را دارند.  -5

یا دو روح به جاي دو روح مذكور. یا بگوئيد: دو روح شبيه دو روح نباتی و فطرت. اما جن ها هر سه 

 روح را دارند و ابلي  هم از آنان است.

مناسب و...(، شرایط حضور حيات در مادّه هستند نه خود حيات و شرایط حياتی )خاك، دماي  -1

 چيستی حيات.

خلقت جنبندگان است نه چگونگی چيزي كه »سورۀ نور، روشن است كه موضوع بحث  42در آیه  -4

 شرح داده ام.« انسان شناسی اول»بخش « تبيين جهان و انسان»ناميده می شود، همين را نيز در « حيات»

م ذر، كه به دانه گندم تشبيه شده و داراي حيات بالقوه دانسته شده اند، یعنی بالقوه حيات ذرات عال -2

 دارند و سپ  به فعليت می رسند.

در پاسخ پرسش شماره سوم عرض كردم كه حيات و حتی موجود عاقلِ مسلف، تنها به كرۀ زمين  -5

ز نظر علوم تجربی نيز احتمال بسيار منحصر نيست و چنين احتمالی نه فقط از نظر قرآن و حدیث، بل ا

ضعيفی بل صفر است. و حدیث امام باقر)ع( را نيز در آن كتاب آورده ام كه خداوند هزاران آدم آفریده 

 و نوع شما در آخر آن ها است.

 ؟(گذشتگان) مسان در یا بوده( آینده) زمان در سفر ،( )پيامبر معراج سفر: اید فرموده پرسش نهم:

 گذشته؟ زمان و سانم در سفر یا

 زمان، یندهآ به نيز و زمان، گذشتة به سفر. نگيرید قرار غربيان خيالی هاي فيلم تأثير تحت -3 پاسخ:

عراج یك سير زمانی و مسانی )با هم( بوده است در واقعيات موجود در همان م سفر و. نيست بيش خيالی

به هر جاي دیگر. با این فرق كه در زمانی وقت معراج،. یك سفر واقعی، جسمی و كامالً مانند هر سفر 

است نه بر اساس « تعبدي»است و پذیرش آن « معجزه»كوتاه انجام یافته است. و این از مصادیق بزرگ 
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 علوم تجربی.

و خنده دار این است برخی ها می خواهند آن را با قانون نسبيت اینشتين، محاسبه كنند كه اتفاقاً كامالً 

یا باالتر از سرعت  -دقيقه در فضا با سرعت نور 31اگر كسی مثالً »ون می گوید: بر عس  است. آن قان

ر د«. حركت كند، سپ  به زمين برگردد، خواهد دید كه صدها هزار سال بر زمينيان گذشته است -نور

حالی كه آن همه سفر طوالنی كه پيامبر) ( داشت وقتی به خانه برگشت، هنوز حلقه رزۀ درب خانه 

 رفتنش تسان خورده بوده، تسانش پایان نيافته بود. كه موقع

 ار انيشتين «نسبيت اصل» آن، به مربوط احادیث و معراج سفر كه نکته بل اصل مهم این است

تایيد می كنند، بل بر اساس همان نسبيت، مبتنی هستند. اما نه بر اساس همين فرمول. باید متخصصين  كامالً

رمول دیگري بر اساس همان نسبيت، زیرا نسبيت، یك قانون یك سویه این رشته بيان و تبيين كنند ف

 «نسبيت»نيست كه فقط در یك جهت كار كند، بی تردید در جهت عس  نيز كاربرد دارد. و معناي 

 همين است.

درست است ریاضيات و محاسبات ریاضی هميشه یسسویه است اما اگر این قانون، قانون است و جهان 

مول، پ  باید براي همان ریاضيات نيز در همان روند یسسویگی اش، بستر دیگري شمول و همه چيز ش

نيز باشد. اگر همه چيز جهان مشمول نسبيت است پ  بستر ریاضيات )توجه: بستر ریاضيات نه خود 

 ریاضيات( نيز باید مشمول آن باشد.

 علوم ،عقلی علوم دسته، چهار هب آن تقسيم آیا. بفرمایيد علم از تعریفی لطفاً: اید فرموده پرسش دهم:

 تجربی علوم دنبال به و كرد بسنده نقل و عقل به توان می آیا است؟ درست شهودي علوم تجربی، علوم نقلی،

 اه علوم تجربی در مستب ثقلين كجاست؟جایگ نرفت؟

 مزخرفات از شهود، بنام چيزي امّا. است درست انسانی علوم و تجربی علوم به علوم تقسيم پاسخ:

 «كهانت و كرامت معجزه،» مقالة: كنيد رجوع. است كافر كاهن، و است «كهانت» اسالم نظر در كه است

 ش نو.بين سایت در

مرتاضان هندي هزاران سال پيش به شهود پرداختند و همين طور بوميان امریسا و اسمش را عرفان 

ز همه چي»در آن دوران اولية بشر به گذاشتند. به هيچ علمی هم نرسيدند. هندیان پيش از پيدایش تمدن ها 
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رسيدند، عارف ما تازه به آن می رسد. و خيره سرانه افتخار هم می كند و عوام الناس هم گمان « خدائی

 می كنند آقا به مقامات رسيده است.

اصطالح عقل و نقل را ارسطوئيان، ایجاد كرده اند. به نظر این بی خردان، قرآن و حدیث نه كاري با 

 ارد و نه پيام هاي معقول دارند.عقل د

در برخی از نوشته ها روشن كرده ام كه: آن چه در ارسطوئيات به كار نرفته، عقل است. همه اش و 

مبتنی است و هرچه بر این مبناي فرضی پيش رفته همگی فرض هاي خيالی « فرض»اصل و اساسش بر 

 است.
  

 با تشسر از لطفی كه نسبت به این

 راه اهل بيت)ع( ابراز فرموده اید. ررهرو كوچك و حقي

 مرتضی رضوي
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 خدا بنام

 

 و چیستی زیبائی انساندربارۀ كتاب 
  

 س، ج از كشور سوئد نوشته اند:  -آقای دكتر ع، م

 با سالم بر استاد گرامی جناب آقاي رضوي 

 -onceptual -«درك كردنی»در صفحه اول موضوع مال صدرا و زیبائی خواندم كه شما زیبائی را 

 ندگی زمی دانم. من در كشور سوئد  - perceptua-« دریافتنی»می دانيد، حال آن كه من زیبائی را 

می كنم و كتابی به نام نيچه و زرتشت )درآمدي برگفتمان پارادوكسال فلسفه غرب در ایران( نگاشته ام 

 د بحث مجازي شویم.وبالگم آمده است. حاضرم در صورت تمایل شما وار - Argument- كه در

 پاسخ: با سالم و تشکر از لطف شما 

 -perceptua -نيست، دریافتنی - conceptual -درست است حق با شماست: زیبائی درك كردنی

است و به عبارت دیگر: زیبائی هم درك كردنی است و هم دریافتنی. اما اگر این دو واژه را در تقابل با 

استفاده كنيم. به نسته مهمی توجه كرده اید و « دریافتنی»باید از واژه هم و مطابق اصطالح به كار بریم 

« درك»خواهم گفت كه از نظر اسالم نيز چنين است قبل از شرح آن باید به علت به كار گيري لفظ 

 اشاره كنم: 

نه تنها در بخش مالصدرا و زیبائی، بل كه در همة بخش هاي كتاب مذكور واژه درك بيش تر به 

ته است. زیرا بی تردید توجه كرده اید كه هدف اصلی من در آن كتاب نه ماهيت زیبائی است و كار رف

است. در نوشته هایم انسان شناسی قرآن و اهل بيت)ع( را از « انسان شناسی»نه زیبا شناسی، هدف اصلی 

و  بحث كرده ام جوانب مختلف در حد توان بررسی كرده ام. در این كتاب نيز از رابطه انسان با زیبائی،

چون سروكارم با فلسفه ها و شرح فرق هاي اساسی فلسفه قرآن و اهل بيت)ع( با دیگر فلسفه هاست، 

 «درك»هميشه جریان سخن به نوعی همراه با روحيه خشك فلسفه است كه الزمه اش به كارگيري واژه 
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 به معنی لغوي است )نه اصطالحی(. 

 زم بود در مقدمه یا متن كتاب در جائی این توضيح را می دادم. و به هر صورت، ایراد شما وارد است ال

اما كاربرد دو واژه مذكور در فرهنگ قرآن: با صرف نظر از فلسفه، درك كردنی ترین موضوع، 

 ریاضی و دریافتنی ترین موضوع، زیبائی است. 

 آن دو تصریح می كند: ، رهنمون می شود و به 3درك كننده«= درّاك»قرآن در وجود انسان به دو كانون 

 می نامد. « علم»دستگاه حواس پنجگانه و مغز كه محصول آن را  -3

انسان است كه از آن « منِ»قلب: مراد قلب گوشتی نيست، مراد شخصيت حياتی انسان و كانون  -5

ن ؛ متاسفانه در فارسی لفظ معادل فؤاد وجود ندارد، در زبان تركی به آ5نيز تعبير كرده است« فؤاد»

 می گویند. « كُویُول»

، نه به معنی اصطالحی. یعنی «دریافت»است شعر به معنی لغوي یعنی « شعر»محصول این كار قلب 

 همان نسته اي كه شما روي آن انگشت گذاشته اید. 

اگر مغز و قلب هر كدام به تنهائی كار كنند شخصيت انسان تك بعدي می شود اگر با مغز زندگی 

، خشن و حساب گر به معنی منفی می شود. و اگر تنها با قلب و فؤاد زندگی كند كند آدمی خود خواه

 فردي ساده اندیش، صرفاً شاعر مذاق و فارغ از حساب كتاب می گردد. 

می « هفق»قرآن و اهل بيت)ع( می گویند: مغز و قلب باید با هم كار كنند و نتيجه این كار مشترك را 

طالحی( فقه یعنی دركی كه با دریافت، هم آغوش، همبر، و هر دو به نامد )فقه به معنی لغوي، نه اص

 می نامد.« لُبّ»همدیگر عجين باشند، و نام این نيروي عجين را 

و  منطق»جلد اول، باب « محی الدین در آئينه فصو »براي شرح بيش تر می توانيد به اوایل كتاب 

یگر از اصول اساسی انسان شناسی اهل بيت)ع( مراجعه كنيد. و این یسی د« -ع-طریقت قرآن و اهل بيت

 است. 

                                                   
 ببينيد: در این جا نيز نا چارم از لفظ درك استفاده كنم. 3

 ةو صيغ -15سوره فرقان آیه  -350سوره هود آیه  -7سوره نجم آیه  -30سوره قصص آیه  -15 سنوره اسنراء آیه   5

 .دیگر آیه چندین در آن جمع
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زیبائی: موضوعات مختلف از ریاضی تا زیبائی، درك و دریافت هر دو مدرّج هستند در این ميان 

ریاضی درك كردنی ترین و زیبائی دریافتنی ترین، و در آن ميان مثالً زیست شناسی درك كردنی و 

 دریافتنی )هر دو( می باشد. 

در ریاضی اصالت با درك است و در زیست شناسی هر دو اصالت دارند، و در زیبائی اصالت  بنابر این:

با دریافت است. و ليسن مطابق رهنمود قرآن نباید هيچ دركی عاري از دریافت باشد و نباید هيچ دریافتی 

 عاري از درك باشد، و رعایت این موضوع یسی از مشسالت بزرگ بشر است. 

و گزاره ها در ریاضی براي همگان یك سان است و اختالف پذیر نيست مثالً دو، قضایا، داوري ها 

است وحدت داوري ها كم « شخصيت حياتی»دوتا مساوي چهار تا. اما در زیبائی نظر به این كه اصالت با 

 و نادر، است بگوئيد: 
 این درخت وجود دارد.  -3
 این درخت بزرگ است.  -5
 این درخت زیبا است.  -1

گزاره اول همه با شما موافق خواهند بود، در گزاره دوم ممسن است برخی ها نظر متفاوت بدهند.  در

 و در گزاره سوم ممسن است حتی یك نفر نيز به طور دقيق و كامل با شما موافق نباشد.

گویند: نعمان بن بشير دستور داد ليلی را به حضورش آوردند، نگاهی به او كرد دختري سياه چرده 

دیه نشين را مشاهده كرد كه چندان زیبائی ندارد، گفت: تو چنان زیبا نيستی كه قي  مجنون تو شده با

 است. 
  گفت: تو از دیده مجنون به من نگاه كن.

و اما پيشنهاد شما درباره بحث مجازي: نظر به سن و سال من و آن همه كار كه از این چشم كشيده 
خی از آقایان هر از گاهی لطف كرده كار سایت را انجام می دهند حتی ام، توان كار با رایانه را ندارم بر

  «لٌالعذر عند کرام الناس مقبو»در مواقعی پاسخ به پرسش هائی كه ضرورت دارند، نيز به تاخير می افتد. و 

  به درود

 مرتضی رضوي 

34/5/77 
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 الرّحمن الرّحیم اهللبسم 

 

 والیت و كهانت 
 

پرسيده است: پ  از خواندن  -از طریق ایميل 5005/ آوریل55، 5/5/77در تاریخ  -بدون نام -آقائی 

براي بنده یك سوال پيش آمده است و از محضر جنابعالی « معجزه، كرامت، كهانت»مقالة شما با عنوان 

رض استدعا دارم تا نظر مبارك خودتان را پيرامون این مسئله بازگو نمائيد. جنابعالی در این مقاله طی اال

را براي غير معصوم مصداق كهانت دانسته اید و طبعاً شخص قادر به این فعل را كاهن ميدانيد. حضرتعالی 

همچنين دیدن باطن افراد را توسط غير معصوم از مصادیق كهانت به شمار آورده اید و این اشخا  را 

 مصداق كامل كهانت معرفی نموده اید. 

دیدن ابوبصير عده اي را  -آن ماجرا »ير اشاره و نقل نموده اید كه جنابعالی همانجا به واقعه ي ابوبص

كار امام بوده و معجزه است. ابوبصير می تواند كرامت داشته باشد اما نمی  -در صورت خوك و خرس

قطعاً این چنين است كه شما ميگوئيد كه آن از عنایت امام « تواند معجزه بسند. زیرا معصوم نيست...

 اهلل در حق ابوبصير بوده است. صادق)ع( باذن 

 حال این سوال پيش می آید كه:

به اذن اهلل در حق افراد  -یعنی امام زمان)عج( -آیا اینچنين عنایت یا كاري نميتواند توسط امام عصر ما

زمان ما چون ابوبصير انجام پذیرد؟ و چشم باطن آنان را چون ابوبصير بينا نماید یا آنان « متدین و مومن»

صاحب طی االرض نماید؟ آیا آنچه كه امام صادق)ع( به انجام آن )در حق مومن عصر خود یعنی ابو را 

بصير( به اذن خدا قادر بود انجام دهد امام عصر ما به انجام مثل آن )در حق مومنين و متدینين واقعی زمان 

جمعين پ  از وفات و خود( به اذن خدا قادر نيست؟ مگر عنایات حضرات معصومين صلوات اهلل عليهم ا

م االعظ بقیة اهللشهادتشان در حق شيعيان واقعی و خالص قطع ميگردد؟ مگر عنایات و توجهات حضرت 
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چه عنایات عامة ایشان در حق عموم و عنایات خاصة ایشان در حق خوا  در زمان غيبت منقطع ميگردد 

نمی باشد؟ حال آنسه ما عس  آن را در  )و آیا مگر این اساساً شدنی ایست( و مردم را از ایشان بهره اي

روایات خوانده ایم. آیا شما به راستی منسر كرامات اهل اهلل اید؟ )البته مقصود ما از اهل اهلل غير معصومين 

 و از كرامات غير آنچه كه شما برگفته اید ميباشد(

ن ين با آن همه مضامياگر به واقع این چنين باشد كه شما می گوئيد باید زیارت حضرتش را در آل یاس

عميق و دعاي ندبه اش كه بازگو كننده آن همه مطالب بلند ميباشد تنها به درد گور انسان خورد و او را 

 از آن در این دنيا بهره اي نباشد جز لقلقه ي دهان؟

البته در اینجا از بر شمردن آن مضامين عميق و آن مطالب بلند با در نظر گرفتن شخصيت علمی شما و 

 وانا دانستن شما به پی بردن به آنها خودداري می شود.ت

در پایان اميدوارم كه سوال انتقادي بنده را حمل بر جسارت بنده ننموده و از پاسخ به آن مسامحه 

 ننمائيد.

 جناب آقاي..... با سالم و تشسر از لطف شما؛  پاسخ:

مّه طاهرین)ع( همگی به آن چه كه از عقاید اصولی شيعه و از اصول مستب تشيع والیتی، است كه ائ

بودن، فرقی با هم ندارند. « ولی اهلل»و  «حجة اهلل»امام صادق)ع( به ابوبصير نشان داد، قادر هستند و در 

 حضرت ولی عصر)عج( نيز می تواند به ابو بصيرهاي زمان خود چنين امري را نشان دهد. اما توجه فرمائيد:

انت، و عدم تعيين مرز ميان ماهيت معجزه و ماهيت كهانت، عدم تعریف دقيق از معجزه و كه -6

بينش و فرهنگ دیگران است نه شيعه، و در ميان شيعه نيز كسی كه این تمایز ماهوي را سرسري بگيرد 

باره  در این -)همان طور كه امروز متاسفانه رایج شده است( می تواند شيعه وصایتی باشد نه شيعه والیتی. 

 در سایت بينش نو. « مستب در فرایند تهاجمات تاریخی»اب رجوع كنيد به كت

فقط. و همان طور كه « ولّی»والیت یعنی انحصار علم غيب و مشاهده غيب و معجزه، بر شخص 

خودتان اشاره كرده اید در آن مقاله به شرح رفته كه این علم غيب، مشاهده غيب و معجزه، به اذن خا ّ 

 خداوند است. 

)انحصار(، كاهن كافر ناميده می شود؛ زیرا به محدودۀ والیت تجاوز كرده است و مطابق همين اصل 
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 تجاوز كرده است. « اذن خا »به قلم رو « اذن عام»با سوء استفاده از 

والیت یك شأن خا  است نه عام، و لذا شيعة والیتی امامت را به دوازده امام  در بیان دیگر:

را ولیّ نمی داند. و این است فرق ميان شيعه و سنّی، و نيز فرق شيعه منحصر می داند و هر خليفه و سلطان 

 والیتی با شيعه وصایتی. اساساً شيعه والیتی و شيعه وصایتی غير از این فرقی ندارند. 

 سنّيان و وصایتيان، والیت را تعميمی و متسثّر در ميان افراد نامحدود، می دانند. 

طا اع»را به بنی عباس دادند، یعنی به باور آنان سمت امامت  شيعيان وصایتی قيام كردند و خالفت

 است امت می تواند آن را به هر كسی بدهد درست مانند بيعت سقيفه.« كردنی

سنيان و وصایتيان درباره علم غيب و مشاهدۀ باطن، نيز تعميمی هستند باور دارند كه ممسن است هر 

را  «اولياء اهلل»افراد معين منحصر نيست و لذا اصطالح  كسی به علم غيب برسد و چنين علم و دانشی به

شرح داده ام كه  5و 3ج« محی الدین در آئينه فصو »درباره افراد بی شمار به كار می برند. در كتاب 

والیت را گوشت قربانی كرده و ميان صوفيان پخش كردند همان طور كه خلفا و پادشاهان امامت را 

كردند. در طول تاریخ گروه دوم به غصب امامت بسنده كرده و به قلم رو  گوشت قربانیِ ميان خودشان

صوفيان تجاوز نسردند و صوفيان به غصب والیت بسنده كرده به قلم رو شاهان تجاوز نسردند؛ این تقسيم 

 عادالنه)!( را رعایت كردند مگر در مواقع نادر. 

ست بر غایب شدن حجّت حق)ع(؛ اگر یك چرا امام زمان غایب شد؟ مسئله فوق اولين عامل و علت ا

شيعه والیتی این اصل را نفهمد یا درك نسند همان كاله به سرش می رود كه بر سر نهضت بزرگ خراسان 

 رفت و نتيجه اش امامت عباسيان شد. 

شيعه والیتی همان طور كه خالفت خلفا را غصبی می داند، همان طور نيز والیت صوفيان را غصبی 

ان طور كه خلفا برخی غير شيعی )مانند امویان( و برخی شيعه )مانند عباسيان( بودند، صوفيان می داند؛ هم

نيز برخی سنّی مانند حسن بصري، جنيد، بایزید، عطار نيشابوري، مولوي، نعمت اهلل كرمانی و... )و محی 

 يست و یك دليل اینبا ب« محی الدین در آئينه فصو »الدین اساساً جاسوس مسيحيان بود كه در جلد دوم 

مسئله را اثبات كرده ام(. و برخی از آنان شيعه بودند مانند: سيد حيدر آملی، جانشينان نعمت اهلل كرمانی 

 و این همه صوفيان به ظاهر شيعی كه امروز مشاهده می كنيم. 
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 ن. و دیگريیعنی همة مومنا« دوستان خدا»داریم: یسی به معنی « اولياء اهلل»دو اصطالح  دقت فرمائید:

نفر؛ خلط ميان این دو همان است كه ماجراي عظيم غدیر  34یعنی فقط  «حجج اهلل علي عباده»به معنی 

اهلل علی عباده معتقد است اگر دو  حجةرا مُثله كرد و علی)ع( خانه نشين شد. كسی كه به امام زمان 

زانه هزار بار زیارت آل یاسين اصطالح را با هم مخلوط كند و مرز ميان آن دو را مشخص نسند اگر رو

 یا دعاي ندبه بخواند هيچ فرقی با حاضران در غدیر كه بيعت سقيفه را به وجود آوردند، ندارد. 

به اصطالحی كه خودتان در متن سخنتان در همين پرسش تان به كار بردید توجه فرمائيد: می گوئيد 

 !!! این اصطالح از كجا در َآمده؟. ؟. ؟. ؟. ؟«. اهل اهلل»

این كه بدتر، خطر ناك تر، و مفسد تر از خلط ميان دو اصطالح باال است. بفرمائيد این اصطالح را 

از كجا در آورده اید؟ از كدام آیه؟ از كدام حدیث؟ اهل اهلل یعنی چه؟،؟،؟. چند بار این اصطالح را تسرار 

ر شما مگ«.  غير از معصومين هستندالبته مقصود ما از اهل اهلل»فرموده اید و شگفت تر این كه می گوئيد 

و من این قدر اختيار داریم كه در اصول مستب چنين اصلی را ایجاد كنيم و در متن اساس مستب قرار 

ه را ب «من کنت مواله فهذا علي مواله»؟! اگر ما چنين اختيار را داشته باشيم پ  آنان كه پيام  -دهيم

   غوغاي شيعه و سنی چيست؟ معنی دوستی گرفتند نيز حق داشته اند. پ

را دربارۀ چهارده معصوم)ع( به كار می بریم به نظر « اهل اهلل»و « آل اهلل»حتی وقتی كه اصطالح 

برخی ها هزینه می برد، شما به چه مجوّزي اهل اهلل را درباره غير معصومين به كار می برید؟ حاال از 

خود پرست عبور كرده و اهل اهلل را درباره هر ك  و هر به هر كاهن و « اولياء اهلل»و « ولی اهلل»اطالق 

 كاهن عوام فریب به كار می برید!!! 

 «. گوشت قربانی كردن مقام اهل اهلل و پخش كردن آن ميان افراد نامحدود»این نيز می شود مصداق 

ن را به بود؛ یعنی امام)ع( آن توا« موردي»آن چه امام صادق)ع( به ابوبصير نشان داد، یك كار  -2

ابوبصير نداد تنها یك باطن را به او نشان داد و چنين نبود كه ابوبصير هميشه بتواند آن قبيل باطن ها را 

 مشاهده كند كه یك بار بود و دیگر تمام. اما كاهنان یك توان مشاهدۀ جاري و هميشگی دارند. 

را به طور موردي به افراد  امام صادق)ع( و هر امام دیگر می توانست، علم غيب و مشاهده باطن -9

نا صالح و حتی مشرك هم نشان دهند و مسئله به افرادي مانند ابوبصير منحصر نيست. در همان مقاله 
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 نمونه آن را از حضرت اميرالمومنين)ع( آورده ام. « معجزه، كرامت، كهانت»

ستند و به طور كلی زیارت آل یاسين، یا دعاي ندبه و امثال شان كه گنجينه هاي تشيع والیتی ه -4

همگی سرتاسر علم و دانش هستند: علوم توحيدي، معاد شناسی، انسان شناسی، « -ع-دعاهاي ماثور از ائمه »

جامعه شناسی، شناخت رابطه خدا با انسان از نظر خلقت، رابطه خدا و انسان از نظر عبادت و پرستش، 

ميسرب شناسی، اندام شناسی و... و... هستند  و حتی دریائی از علوم تجربی: كيهان شناسی، زیست شناسی،

 نه لقلقه دهان. 

 مگر علم و دانش لقلقه دهان است؟ 

و نيز مگر نيایش با خدا یا زیارت امام)ع( لقلقه دهان است و فقط وقتی لقلقه نمی شود كه كاهن پرور 

 باشد. 

يب یا توان مشاهده باطن ندهند، آیا اگر ائمة طاهرین)ع( به مردم علم و دانش یاد دهند و به آنان علم غ

ستار »آن چه داده اند لقلقه دهان می شود؟ آیا ائمه براي صوفی سازي آمده اند؟ مامور بودند در مقابل 

!!! درست -كنند؟ براستی امامت شناسی ما همين است؟« هتّاك العيوب»بودن خدا، عده اي را « العيوب

تصوري از امام معصوم ندارد و اساس گمراهی شان نيز همين است غوغاي كهانت بازيِ امروزي غير از این، 

است كه امروز تيشه به ریشه تشيع والیتی می زنند. آن هم به نام خدا، به نام تقوي، به نام مبارزه با نف ، 

 نيز حاصل می شود. « تصفيه نف »در همان مقاله از مرحوم شهيد اول نقل كرده ام كه كهانت با 

ه كه همگی دانشمندان برجسته و خيلی از آنان مورد تمجيد ائمه)ع( بودند، كدام این همه اصحاب ائم

شان ادعاي علم غيب، ادعاي مشاهده باطن، كرده اند؟ حتی كسی از آنان از امام شان نخواسته اند كه به 

ا همة آنان اعطاي علم غيب یا توان مشاهده باطن یا توان طی االرض. بدهد. هيچ اندیشه نسرده اید كه چر

مدعيان این امور به مسافت هاي زیادي از ائمه)ع( دور بوده اند و اكثریت قریب به اتفاق شان دشمن اهل 

؟ آیا این مسئلة اخير به هيچ تأملی نيازمند نيست؟! چرا از جریان تاریخی این مسئله در -بيت)ع( بوده اند 

 این حد غافل هستيم؟ 

ي ندبه ر ادر این مسئله نام برده اید كدام فراز و كدام جمله نمی دانم چرا زیارت آل یاسين و دعا -5

 ؟ -از آن ها حاكی است كه غير معصوم می تواند علم غيب داشته باشد و یا باطن ها را مشاهده كند؟
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در كدام زیارت یا دعا دیده اید كه جمله اي، گزاره اي آمده و می گوید غير معصوم نيز می تواند به 

ب داشته باشد یا باطن امور را مشاهده كند یا طی االرض و امثال آن را بنماید و یا طور مشروع علم غي

 ؟ لطفاً یك جمله بياورید. -؟-؟-مردم را در شسل خرس و خوك مشاهده كند؟
مگر یسی دو مورد كه از ساخته هاي همين صوفيان مدعی والیت، كه همگی را در محتواي سایت 

 بينش نو، شرح داده ام. 
همه احادیث فراوان داریم كه برخی ها می توانند به طور نا مشروع از این گونه كارها بسنند  اما آن

 و آنان كاهن هستند. 

كسی كه می خواهد از غيب خبر دهد یا باطن را مشاهده كند، هيچ نيازي به امام معصوم ندارد؛  -1

روه عارفان شما، هم از غيب خبر این همه مرتاضان هندوئی و بودائی و سرخ پوستی خيلی بهتر از این گ

می دهند و هم باطن را مشاهده می كنندو هيچ اعتقادي هم به امامان معصوم ندارند؛ اگر چنين توانی 

ارزش داشته باشد پ  آنان بيش از عارفان شما به حق واصل شده اند پ  باید ما نيز اسالم را رها كرده و 

عارفان شما دقيقاً در آن راه هستند و بر سر امّت كاله می گذارند راه آنان را برویم. و واقعيت این است كه 

 هستند گرچه برخی از آنان خودشان را مسلمان می دانند. « مفسد فی االرض»و مصداق اتمّ 

ائمه می گویند كه این قبيل افراد كاهن هستند، این سخن بنده نيست. لطفاً یك نگاه  توجه كنید:

 ه، كرامت وكهانت( داشته باشيد. دیگر به مقاله مذكور )معجز

در پایان: همان طور كه شما از من خواسته اید: سؤال انتقادي تان را حمل بر جسارت نسنم، بنده نيز 

از ته دل و با صداقت كامل استدعا دارم كه این پاسخ من را حمل بر جسارت نسنيد؛ مطالب باید رك و 

 ل ها، شرح داده شود. پوست كنده و بی تعارف و فارغ از فرهنگ ليبرا

 

 با تشسر از لطف شما

 مرتضی رضوي

 قمري5/2/3410

 شمسی34/5/3177

 



 
 

 

 

 بنام خدا 

 

 مرگ فلسفه ها
 

 سوئد: جناب آقاي دكتر اسسندري جو

 سالم. 

 در پاسخ به ایميل دوم شما: 

يق می من نيز در سالهاي پيش مدتی در كشور سوئد بودم و در اعماق زوایاي اجتماعی آن جامعه تحق

كردم؛ در رفتارهاي فردي، خانوادگی و اجتماعی. اتفاقاً در همان جا و دقيقاً در درون كليساي بی رونق 

شهر نيوشپينگ در گوشه اي نشسته و یادداشت هاي ذهنی و كتبی را كه در آن مدت از جامعه سوئد 

فلسفه ها مرده »رد كه برداشت كرده بودم، مرور و بررسی می كردم، در همان جا بود به ذهنم خطور ك

 و كسی در كنار گور آن ها سوگمند نيست.  «اند

جامعه سوئد را فرازترین اوج مدرنيته یافتم، فرازي كه هيچ فوّاره اي نمی تواند باالتر از آن بر كشد؛ 

مشاهده می كردم كه مدرنيته نمی تواند بيش از این فراز گيرد بی تردید موسم سرنگونی آن فرا رسيده 

استوار است احساسات انسانی )از قبيل: نوع دوستی، صلح خواهی، امنيت « غریزه»اساس جامعه بر  است؛

طلبی، احترام به حقوق دیگران و...( در این جامعه معمول و مراعات می شود. اما همگی مبتنی بر غریزه 

ندیشيدم: غریزه از پاس هستند و غریزه هرگز نمی تواند بيش از این، این فوّاره را فراز دهد. و نيز می ا

داشت و حفظ این فراز نيز ناتوان است. به حدّي از آن كار كشيده شده به ستونی می ماند كه در زیر بار 

سنگين فرهنگی كه خود ساخته است كمرش خم شده است و عمالً غریزه بر عليه غریزه عمل می كند: 

رد و زن حتی به ميزان شير بيابان ح  را از دست داده اند، م« فرزند خواهی»زنان انگيزش غریزي 

 ندارند. « خانواده خواهی»

می دیدم غریزه گرائی خودِ غریزه را فرسوده است آیندۀ این جهان و جامعة جهانی بر چه چيزي 
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 استوار خواهد بود؟ جانشين جامعه غریزي چه ماهيتی خواهد داشت؟

ه هميشه به دنبال جامعه دویده اند؛ تاریخ در آن جا بود فسر كردم )شما بگوئيد: گمان كردم(: فالسف

را نساخته اند از تاریخ پی روي كرده اند، گرچه تاثيراتی در جامعه و تاریخ داشته اند. رودخانه تاریخ در 

ميان دو ساحل كه از زیر با هم پيوسته اند، گاهی خود را به ساحل غریزه كوبيده و گاهی به ساحل 

 فطرت. 

رم شرح داده ام كه انسان را داراي دو كانون انگيزش می دانم: كانون غریزه و )توجه كنيد: من در آثا

 كانون فطرت كه با همدیگر در تضاد هستند اما تضادي كه ممسن است به هماهنگی نيز تبدیل شود(. 

و باالترین فرایند مدرنيته می دیدم، و آن را با « غریزه گرائی غرب»جامعة سوئد را نمونه اعالي 

بودیسم شرق آسيا مقایسه می كردم؛ بودیسم مبتنی بر فطرت گرائی محض و در صدد غریزه كشی  سرنوشت

بود كه منجر بر حذف غریزه گشت و جامعه شرق را به سقوط كشانيد. می اندیشيدم جامعه غرب نيز 

وط قبه پایان فطرت كشی خود رسيده است و انسان بی فطرت به همان ميزان انسان بی غریزه محسوم به س

 است. 

« جامعه سوئد»این افسار بنده چندین سال پيش از ماجراي یازده سپتامبر )كه در قالب مجموعه مقاالت 

 در روزنامه اطالعات منتشر گردید( بود كه شما به آن اشاره كرده اید. 

رد روند تاریخ، هر دو جریان را تجربه كرده است آن را در شرق و این را در غرب. گرچه به تاریخ مو

نظر هگل معتقد نيستم اما تاریخ را با این بالهت عظما و نهيليسم تمام عيار متصور نيستم تا تجربه ها را 

از نو تجربه كند؛ بی تردید همان طور كه فلسفه هاي شرق آسيا مرده و از بين رفتند و دیگر محال است 

 اضان حرفه اي منحصر شده اند،مبناي فلسفه زیست فردي و اجتماعی بشر شوند و فقط به مرتاضی و مرت

فلسفه هاي غربی نيز )كه از افالطون تا بيسن تا فروید، ماك  وبر و تا پوپر، همگی بدون استثناء به محور 

غریزه بودند( امروز مرده اند. به عبارت دیگر كارل مارك  و جان استوارت ميل هر دو به یك ميزان 

 كهنه و منسوخ شده اند. 

 مرگ این فلسفه ها ناتوان هستند:  دو گروه از مشاهده

 طرفداران هر كدام از آن ها. -3

 آنان كه می خواهند سري در ميان سرها داشته باشند كه: بلی ما هم فيلسوف هستيم.  -5
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اندیشيده اید؟ در غير این صورت پيشنهاد می « ایدئولوژي ستيزي»نمی دانم درباره پيدایش و ماهيت 

 بادرنگ تأمل نمائيد. كنم لطفاً درباره آن كمی 

الم كرد را اع« ما دانشجو هستيم نه پيامبر و نه سياستمدار»ماك  وبر وقتی كه شعار غير فلسفی خود 

علم آن »و شروع مرگ فلسفه هاي غربی بود. و روزي كه پوپر اعالم كرد « احتضار»در واقع اعالميه 

محتضر نهاد و با دست دیگر )به قول ما  ، دو انگشت خود را بر دیدگان این«است كه ابطال پذیر باشد

 ایرانی ها( چانه این مرده را كشيد. 

یعنی آن مختصر تاثيراتی كه تا آن روز فلسفه ها می توانستند در جریان جامعه و تاریخ ایفا كنند، 

 متوقف گشت. 

تاریخ  زبان و بيان ماك  وبر و پوپر خود محصول و مولود. جریان تاریخی جامعه بود آنان با همة

ستيزي خود )نفی اندیشه تاریخی( مهره اي از مهره هاي تاریخ بودند، تاریخ از زبان آنان پایان یسی از دوره 

 هاي خود را اعالم نمود.

امروز همه چيز و همة اصول و فروع اندیشه در ماهيت و چگونگی جامعه بشري، به صراحت می 

ر اطراف نعش آن ها با آنان حرف می زنند. تنها نگارندگان گوید: همة فلسفه ها مرده اند و افرادي بيهوده د

 تاریخ علوم حق دارند درباره آنان سخن بگویند زیرا كه همه فلسفه ها در بایگانی تاریخ جاي گرفته اند. 

است كه ربطی به فلسفه ندارد یك گفتمان است به محور « هرمنوتيك»آخرین ره آورد اندیشة غربی 

امروزي متن را كنار گذاشته و به حاشيه پرداخته است زیرا متن به صورت یك  انسان«. ذهن و زبان»

گورستان در آمده است؛ اندیشه نمی تواند حتی ساعتی در آن محيط درنگ كند و این یك حقيقت و 

واقعيت است خواه در هرمنوتيك دچار افراط و تفریط باشيم و خواه در حد اعتدال، خود چنين پدیدۀ 

شدن متفسران به آن، نشان بزرگ مرگ فلسفه ها است و كفگير غرب به ته دیگ  فسري و سرگرم

 رسيده است. 

است « رشته اي بودن ساختمان و سازمان جهان»در عرصه فيزیك سخن تازه اي كه می شنویم مسئله 

و نكه این مسئله نيز مانند ستارۀ خنّ  گاهی طلوع می كند و گاهی غروب، گاهی ردّ می شود و گاهی از 

 به وسيله افرادي زنده می شود. 

نمی دانم، ليسن همان طور كه در « توده اي»من با مسئله رشته اي موافقم و ساختمان اتم و جهان را 
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 غربی از برخی زیرا كنم بحث آن دربارۀ ندارم مصاحبه اي گفته ام و در سایت بينش نو نيز هست تصميم

 كنند.  می ثبت خود نام به را بيت)ع( اهل علوم و كرده سرقت فوراً ها

عرض كردم تاریخ به حدي احمق نيست تا تجربه هاي خود را از نو تجربه كند اگر تسرار تاریخ را 

در برخی فروع بپذیریم، در موضوع بزرگ و سترگی از قبيل دو تجربه مذكور، هيچ جائی و مسانی ندارد. 

اري غریزه و فطرت، می رود و خواهد رفت. این بار جامعه به نوعی و درجه اي از هماهنگی و هم ساخت

 و توجه دارید كه جامعه و تاریخ با حوصله و متانت خود پيش می رود.

 گذاشت.« پست مدرنيته»آن چه واقعاً محقق خواهد شد، نباید نام آن را 

اگر مراد از مدرنيسم یك مقوله فلسفی و جامعه شناختی است نه فقط تسنولوژي و فناوري، باید 

امعة آینده نه مدرنيته است نه پست مدرنيته، یعنی چنين نام گذاري اي به ویژه مطابق مبانی خود گفت ج

شان مصداق یك تناقض است آنان كه تاریخی اندیشان را محسوم می كنند چرا با ساختن اصطالح براي 

 ماهيت جامعة آینده نسخه می دهند؟! 

د عصر اگر بتواني -در نظر بگيریم« پست مدرنيته» را به هر معنی در اصطالح« پست» -به عنوان مثال:

بناميد عصر آینده را نيز پست مدرنيسم بناميد. گرچه تاریخ یك جریان « پست ایدئاليسم»مدرنيته را 

بدون گسست و هر ما قبلی نسبت به ما بعد خود عليت دارد و ميان علت و معلول نيز سنخيت هست اما 

ت كه هر دوره اي از تاریخ را یك بخش جدا فرض می كنند همان طور روند و سليقه اهل اندیشه این اس

نناميده اند. تنها در این اواخر چنين « پست دوره پيشين»كه تا این اواخر هيچ دوره اي را اصطالحاً 

 اصطالحی را رواج داده اند.

 شاید بفرمائيد: چه عيبی در این اصطالح هست؟ 

 كه خود را وارث پيشينيان خود می دانند هميشه افتخار  اشسالش این است كه طرفداران مدرنيته

می كردند و می كنند كه یك فرهنگ نجات بخش براي بشر داده اند و سخت به آن وابسته اند و خود 

را طلبسار جامعه جهانی می دانند با مشاهده عالیم غير قابل انسار سقوط مدرنيته می كوشند نظام جامعه 

نيته و حتی تداوم آن بدانند كه با تفاوت هائی محقق خواهد شد. حتی برخی از آینده را نيز مولود مدر

 آنان سعی می كنند به اصطالح، پست مدرنيته را مرحله بالنده تر و تسامل یافته ترِ مدرنيته بدانند. 

چنين نامگذاري و چنين اصطالحی غير از تخدیر افسار اندیشمندان، سودي ندارد. این كه مشاهده می 
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 يم هميشه اهل فلسفه پ  از تحول جامعه متحوّل می شوند. دليلش این گونه تخدیر هاست. كن

 .«از تاریخ می آموزیم كه از تاریخ نياموزیم»شما در پيشانی دیباچه كتاب تان سخن هگل را آورده اید: 

 همه یعنی زند.بيامو تاریخ از كه اند آموخته تاریخ از هگل، سخن برخالف مدرنيته پست اصطالح سازندگان

 بدهند.  فلسفه و كنند نگاه آن به پشت از سپ  بگذرد و بياید چيز

و به عبارت دیگر: هميشه در پيوند گذشته و حال، محبوس هستند. در حالی كه قرار است اندیشه 

انسان چراغ پيش روي تاریخ باشد. سازندگان اصطالح پست مدرنيته به این محب  قانع نشده پيش از آن 

نده محقق شود، آن را به حال و گذشته پيوند می دهند. یعنی عالوه براندیشه می كوشند تاریخ را نيز كه آی

 محبوس كنند. 

بر چشم داشته « نيچه زردشت»و خواه عينك « زردشت نيچه»خواه عينك  و اما نیچه و زردشت:

هنوز نف  می كشد و آن  باشيم، فلسفه نيچه امروز قابل توجه است: در ميان جنازه هاي فلسفه ها، یسی

فلسفه گنگ نيچه است؛ فلسفه اي كه هم بشارت مرگ فلسفه ها را می داد و هم سوگنامه شان را می 

را تداعی می كرد. حتی براي امروزي ها نيز به « گنگ خواب دیده»سرود اما بيانی كه براي مردم زمانش 

 نوعی گنگ است و حتی براي خودش نيز تا حدودي گنگ بود. 

عدم »چه هم به كمبود اندیشمندان غربی مبتال بود او هم در مغاك انسان شناسی گرفتار بود، مغاك ني

 و مترادف دانستن غریزه با فطرت. « شناخت فطرت بشر

همه مسائل در یك نسته است: انسان زمانی فطري تك بعدي زیسته، و زمانی غریزي تك بعدي. و 

 غریزي بزید.  -اینك می رود كه فطري

مستبی كه ابتدا مسائل هستی شناسی و سپ  مسائل انسان شناسی را  سفه قرآن و اهل بیت)ع(:فل

تبيين می كند آن گاه به تاریخ و جامعه و فرهنگی كه بشر باید به آن برسد و آن را داشته باشد، می پردازد 

ه كرده است ك و آن مغاك وحشتناك را كه تنها منشأ خطاي اندیشه بشر است از بين می برد و تصریح

پ  از دوره اي كه ما آن را مدرنيته می ناميم، تحقق خواهد یافت. اگر این موضوع را كش بدهم باید 

 همه آثارم را در این نامه تسرار كنم. 

در پایان: با مطالعه همين دیباچه كتاب تان شما را شخص عالم و دانشمند یافتم ليسن كار بنده باز 
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 نيد كه آن ها را مرده می دانم. نگري فلسفه ها نيست می بي

احساس می كنم براي توضيح گوشه اي از  «تعرف االشیاء با ضدادها»تنها در مواردي كه بر اساس 

 فلسفه قرآن و اهل بيت)ع( اشاره به اضداد الزم است سخن از فلسفه هاي دیگر می آورم. 

هم شما بهاي كم می دهم، گمان و این بدین معنی نيست كه به كار علمی دیگران از آن جمله كار م

می كنم از چنين بيماري اي بركنار هستم از همگان استفاده كرده ام و می كنم. از آوردن آثار دیگران در 

سایت بينش نو پرهيز دارم زیرا منحصر است به آثار خاندان رضوي كه اندیشه ویژه و بينش خا  را 

 ارائه می دهد. 

ان بحث كرده اند، بحثی نسند؛ آن گوشه هائی از گليم علم و دانش تعهد دارد در موضوعاتی كه دیگر

 را بر دارد كه دیگران برنداشته اند. و در یك جمله بی تعارف: در موضوعات ابتساري بحث می كند.
 

 با تشسر 

 مرتضی رضوي

57/5/3177  

 

 

 



 
 

 

 

 بنام خدا

 

 میترائیزم ایرانی، جاماسب و زردشت
 

 پاسخ به یک پرسش: 

 ، پرسیده اند:2مران تنها آقای كا

سالم: شما می گویيد زرتشت پيامبر است ولی حدیثی است با این مضمون فردي زندیق از امام صادق)ع( 

سوال می كند آیا پيامبر مجوسيان زرتشت است؟ و امام می فرماید زردشت فقط كسی بود كه سروصدا 

 خير.  كرد و ادعاي پيامبري كرد بعضی به او ایمان آوردند و بعضی

پ  با این وجود زرتشت نمی تواند پيامبر باشد ولی شما می گویيد زرتشت پيامبر است تمامی احادیث 

می گویند جاماسب  به حضرت جاماسب داللت می كند و خود زرتشتيان براي باال بردن خود به دروغ

ب)ع( است كه شاگرد زرتشت بوده حال آیا این جاماسبی كه زرتشتيان می گویند همان حضرت جاماس

روایات شيعه به آن اشارت می كند یا فرد دیگري است؟ آیا حدیثی در رابطه با شخص زرتشت هست كه 

گفته باشد زرتشت پيامبر است و همچنين از كجا فهميدید كه حضرت جاماسب همان پيامبر اصحاب 

نام برده شده  الرس هست در حدیثی كه حضرت اميرالمومنين)ع( در تفسير آیه قرآن آیه اي كه رس

 آوردند صحبتی در رابطه با حضرت جاماسب نسرده اند. 

 باتشسر

 

 سالم، شما چهار پرسش را در قالب یك سؤال آورده اید:  پاسخ:

 ؟ -زردشت پيامبر واقعی بوده است یا نه؟ -3

 اگر او پيامبر است با حدیثی كه نبوت او را رد می كند، چه می كنيد؟  -5
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 شما همان شاگرد زردشت است؟ جاماسب مورد نظر  -1

مبعوث  -كادوسيان -«اصحاب الرّس»چه دليلی دارید كه جاماسب همان پيامبر است كه در ميان  -4

 شده است؟ 

آمده « بينش نو»روشن است كه جناب عالی همة مطالب را كه دربارۀ زردشت در سایت  مقدمه:

 عی باشد. فهرستی از مباحث مذكور را مطالعه نسرده اید. چنين توقعی هم نيست تا مصداق پر توق

 می آورم: 

 كتاب ها: 

 منطق انبياء، قرآن و اهل بيت)ع(. نقد مبانی حکمت متعالیه: -6

ان و شمایل شمایل پرست -رابطه ميترائيزم و زردشتی -ميترائيزم و زیبائی انسان و چیستی زیبائی: -2

 شسنان. 

 فلسفه -منطقی در ميان منطق ها )زردشت( -شتیمنطق جاماسبی و زرد -فلسفه خسروانی نیچه: -9

 نيچه و تصوف.  -ایرجی

ویژگی هاي توتميسم  -توتم و تابو در انهدام توتمیسم عرب:« الرّحمن»كاربرد تک واژه  -4

 عرب. 

ایرانيان و تجدید بناي  -حضور كعبه و نقش آن در جامعه هاي جهان جامعه شناسی كعبه: -5

 دوران سوم ماموریت كعبه.  -ه قبلة جامعة واحد جهانیكعب -كعبه و صابئين -كعبه

 معتزله و قضا و قدر.  -فصل چهارم دو دست خدا: -1

 مقاالت: 

 «.قدریّه در این زمان؟»پاسخ به پرسش  -3

 ؟ -زردشت پيامبر واقعی بوده است یا نه؟ امّا پاسخ پرسش اول:

گوش مردم برسانند، دو گروه هستند: مدعيان رهبري و نجات بشر كه توانسته اند سخن شان را به 

 انبياء و خود بسندگان. 

 «خود بسنده»است: آیا انسان می تواند در راه نجات خود « اصل»فرق اساسی ميان این دو گروه در یك 
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 باشد؟ یعنی می تواند بدون استفاده از وحی و هدایت الهی، راه نجات را تشخيص دهد؟ 

كه دارند، می گویند: نه؛ انسان نيازمند وحی و هدایت الهی است.  اي« انسان شناسی»انبياء بر اساس 

گروه خود بسندگان می گویند: آري انسان براي هدایت و نجات خود می تواند بل كه باید خود بسنده 

باشد و تنها به فسر و اندیشه خود تسيه كند و انسان یك موجود خودكفا است. براي این گروه می توان 

 را از شرق و فالسفه یونان را از غرب مثال آورد.  كنفسيوس و مزدك

ند و توجه ك« اصل»هر كسی كه در این موضوع بررسی یا تحقيق می كند باید پيش از هر چيز به این 

آن را مبناي تحقيق قرار دهد. به نظر من نادیده گرفتن این اصل، اولين عامل گمراهی در این موضوع مهم 

 تاریخی است. 

زردشت در صف كدام گروه قرار می گيرد؛ كتاب ها و آئين زردشتی را بررسی كنيد  اكنون ببينيد

 خواهيد دید كه او در كدام بستر از دو بستر فوق به طور اساسی در اصول و فروع جاري است. 

است كه از اصول مهم و مسلّم « عالم ذرّ»از ميان صدها اصل و فرع مهم فقط یسی را نام می برم و آن 

 ناميده می شود. « جهان فَروَهَرُ»شت است و دین زرد

عالم ذرّ پيش از آن كه نوع انسان خلق شود.  -3هست: « عالم فروهر»اشتباه نشود در دین زردشت دو 

 عالم ذرّ در پ  از مرگ انسان ها. مراد عالم اول است. و در عالم دوم با اسالم فرق دارد.  -5

ین كه هيچ ك  از گروه خودبسندگان، به آن معتقد نيستند و چرا این نمونه را انتخاب كردم؟ براي ا

 اساساً نمی توانند چنين اعتقادي داشته باشند. 

حتی كسی از دانشمندان مسلمان و شيعه كه خيلی هم نامدار است چون تحت تاثير تعليمات یونانيان 

 ی برود و در مقابل نصّ قرآن وبه ویژه ارسطو قرار دارد، در تفسيرش نتوانسته زیر بار این اصل مسلم قرآن

كرده و در واقع عالم ذر را انسار « اجتهاد در مقابل نصّ»ده ها حدیث مسلّم دیگر ایستاده و به اصطالح 

كرده است. از ذكر نام این آقا معذورم گرچه می گویند فالنی اهل تقيه نيست در این مورد به شدت تقيه 

می نيز ن« معراج جسمانی»می كنند؛ چنان كه این آقا زیر بار  می كنم. زیرا از او بتی ساخته و پرستشش

رود و این كار او باعث شده كه عده اي معراج محی الدین و بایزید بسطامی و امثال شان را باور كنند. 

 زیرا وقتی كه معراج غير جسمانی باشد همگان می توانند مدعی چنين معراجی باشند. 

شده و از امام صادق)ع( پيشی « فصل الخطاب»اي یونانی آميز او طوري از او بت ساخته اند كه آر
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 گرفته است. 

 اصول و فروع دین زردشت روشن تر از آن است كه به گروه خودبسندگان متهم شود. 

و مهم تر این كه اصول و فروع زردشتی در مقایسه با مسيحيت، صحيح تر و سالم تر مانده است: 

رئيل و اهریمن شيطان است. البته در اثر تحریفات به یزدان و اهریمن اهورمزدا خداي واحد، یزدان جب

محسوم كنند « ثنویت»نقش عمده اي داده شده و افراد غير محقق را واداشته كه دین زردشت را از اصل به 

 مسيحيت نرسيده است كه در اصل خدا شناسی دچار تثليث شده اند. « تثليث»كه هرگز به 

خير و شرّ، نور و ظلمات، در همه ادیان نيست؟ لنگی هاي زردشتی اساسی تر مگر جبرئيل و ابلي ، 

؟ البته من در مقام دفاع از هيچ -؟ و از نظر كميت نيز تحریفات آن بيشتر است یا این؟-است یا مسيحی؟

 دین محرّف و منسوخ، نيستم. 

 كار كنيم؟  اگر زردشت پيامبر است با حدیثی كه نبوت او را ردّ می كند چهپرسش دوم: 

ب  مهم توجه كنيم: موضوع حدیث ها )موضوع حدیث « اصل»در این موضوع نيز باید به یك پاسخ: 

 ها نه خود حدیث ها( سه نوع است: 

 حدیثی كه موضوعش فقه و احسام فقه است.  -3

است یعنی تبيين هاي پيامبر) ( و اهل بيت)ع( در توحيد و « شناخت»حدیثی كه موضوع آن  -5

 اسی، كيهان شناسی، ذره شناسی، انسان شناسی و... و... حتی غذا و تغذیه شناسی و تاریخ. خداشن

حدیث هائی كه موضوع شان به هر دو عرصة فوق مربوط است؛ یعنی از جهتی یك حدیث فقهی  -1

خانم »ي است. به عنوان نمونه: حدیث هائی كه می گویند «شناخت»است و از جهت دیگر یك حدیث 

این گونه حدیث هم به درد فقيه می خورد كه فتوا می «. وشت گوسفند بخورد نه گوشت گاوباردار گ

دهد مستحب موكد است زن حامله گوشت گوسفند بخورد نه گوشت گاو. همچنين به درد یك متخصص 

 تغذیه نيز می خورد كه در باب تاثير غذا ها در جنين، آن را بررسی كند. 

رفتار ما با حدیث ها داراي قاعده و برنامه است و حق نداریم  ث:وظیفۀ ما در برخورد با احادی

بدون قاعده و معيار رفتار كنيم؛ در برخورد با هر حدیثی با دو چيز روبه رو هستيم: سند حدیث و متن 

 «متعبد»حدیث. در موضوعات فقهی اهميت سند از متن و پيام حدیث مهم تر است. زیرا در فقه و احسام 
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 ه سند یك حدیث داراي شرایط الزم بود باید آن را بپذیریم بدون چون و چرا. هستيم وقتی ك

اربردش ك «فاضربوه علي الجدار»یا  «ما خالف كتاب اهلل ليس من قولنا»این كه شنيده اید 

زیرا كمتر حدیث فقهی است كه با كتاب تباین ولو «. احادیث فقهی»است نه در « احادیث شناخت»در 

آیه درباره فقه و احسام آمده در  400آیه حدود  5555اشته باشد. در قرآن از حدود ند« تباین جزئی»

حالی كه مسائل فقهی سر از هزاران مسئله در می آورد. اساساً قرآن كتاب احسام نيست، كتاب شناخت 

ت اس است كه اشاره هائی به احسام نيز دارد. تشریع احسام در اسالم از مسئوليت هاي پيامبر) ( و آل)ع(

را به زبان می آوریم مراد اصلی پيامبر) ( و « شارع»نه از مسئوليت هاي قرآن. این كه هميشه اصطالح 

 آل)ع( است نه قرآن. 

وقتی كه موضوع بحث حدیث، مسئله فقهی و حسمی از احسام نيست،  در موضوعات غیر فقهی:

یثی داراي بهترین سند باشد اما اهميت متن حدیث بر سند حدیث )به اصطالح( می چربد. مثالً اگر حد

خواهد بود.  «فاضربوه علي الجدار»برخالف اصول دین باشد و یا بر خالف مسلمات اسالم باشد مصداق 

یا: حدیثی بياید و بگوید در تاریخ عرب قومی به نام عرب عمالقه نبوده، یا بگوید مثالً حسومتی به نام 

 كه البته هرگز چنين حدیثی وجود ندارد.  اشسانيان در ایران وجود نداشته، مردود است

حدیث می گوید بانوان حامله گوشت گوسفند بخورند نه گوشت گاو.  در موضوعات مشترک:

فقيه با توجه به سند آن، مطابق آن فتوا می دهد. بر فرض اگر یك متخصص تغذیه آن را با اصول مسلّم 

به مردم توصيه ننماید ليسن او حق ردّ آن حدیث  خود سازگار نيابد، می تواند به آن عمل نسند و آن را

را ندارد. زیرا در علوم تجربی مسلمات آن چنانی نداریم تا با تسيه بر آن ها حدیث را ردّ كنيم علوم 

تجربی هميشه در تغيير و تحول است. تجربه هم نشان داده است زمانی محققان تجربی حدیثی را خرافه 

عدي معنی حيات بخش حدیث روشن شده است؛ به عنوان نمونه: حدیث حساب كرده اند در زمان هاي ب

می گوید: در آستانه در )همان جا كه چهار چوبه در است( ننشينيد. كه زمانی خرافه حساب می شد و 

 معنی حيات بخش آن را شرح داده ام.« دانش ایمنی در اسالم»در كتاب 

یك موضوع تاریخی است همان طوري كه حدیث مورد نظر شما درباره زردشت به محور  نتیجه:

زردشت كسی بود كه سرو صدا كرد و ادعاي پيامبري كرد بعضی به او ایمان »شما نوشته اید می گوید: 
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متن این حدیث برخالف یك مسلّم تاریخی است زیرا همه مردم فالت ایران به دین «. آوردند و بعضی نه

ه براي اصالح دین جاماسب از ميترائيزم( آمده بود او گرویده بودند. درست است اصالحات زردشت )ك

در طول زمان مدید همة فالت ایران را فرا گرفت. اما این روند تدریجی در هر دینی هست، حتی دین 

مقدس اسالم در زمان رحلت رسول اكرم) ( در نجد و حجاز نيز به طور كامل جاي نيفتاده بود كه 

 بی ترین نقطه آفریقا پيش رفته است. امروز از شرقی ترین نقطه آسيا تا غر

و مهم تر این كه حدیث مذكور از نظر سند نيز نه تنها متواتر نيست، مستفيض نيست، داراي سند 

صحيح نيست، كوچك ترین الزام آوري یا توانِ موجبِ احتياط بودن هم ندارد. لطفاً خودتان به سند آن 

 ئله معاف بدارید. مراجعه كنيد و من را از كش دادن بيش از حد مس

 ارزش دادن به چنين حدیثی، مصداق مسامحه دربارۀ شأن علمی ائمّه طاهرین)ع( است. 

ادعاي نبوت چيز آسانی نيست؛ داستان ابن سينا و بهمن یار اگر افسانه هم باشد براي نشان دادن ماهيت 

لدوله مشغول بود، بهمن یار مسئله، مصداق كامل دارد: در زمانی كه ابن سينا در همدان به وزارت شم  ا

هميشه به او می گفت: استاد همة مردم به نبوغ شما باور دارند آوازه شما در همه جا پيچيده حتی مردم 

می گویند: همسر امير بيمار بود امير اجازه نمی داد كه طبيب نامحرم همسرش را معاینه كند بوعلی گفت 

هيد. امير دستور داد نخی را به دست گربه اي بستند و سر نخی به نبض بيمار ببندید و سرنخ را به من بد

آن را به بوعلی دادند بوعلی فسري كرد و گفت: این بيمار موش می خواهد. اگر شما ادعاي نبوت كنيد 

 مردم خواهند پذیرفت. 

بهمن یار دست بردار نبود و مرتب پيشنهاد خود را تسرار می كرد. شبی از شب هاي زمستان كه 

مدان با زوزه باد ایاز بدن ها را زیر لحاف می لرزانيد، نزدیسی صبح، ابن سينا بهمن یار را بيدار سرماي ه

كرد گفت: برو بيرون براي من آب بياور كه خيلی تشنه هستم. بهمن یار گفت: استاد نزدیك صبح است 

ر آن دم اذان مؤذن كمی صبر كنيد هوا روشن می شود و از این سرما كاسته می شود برایت آب می آورم. د

از باالي گلدسته مسجد بر خاست: اشهد انّ محمداً رسول اهلل. بوعلی گفت: تو نزدیك ترین شاگرد من 

هستی آب خواستم نياوردي اما مؤذن را ببين در این سرما و بر سر مأذنه چگونه نداي عاشقانه سرداده 

 است و دیگر پيشنهاد احمقانه ات را تسرار نسن. 

ی نيز ادعاي نبوت كردند و دیگران مثل آن ها، محتواي آئين ادعائی آنان را ببينيد و مزدك و مان
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 محتواي اصول و فروع آئين زردشت را. 

زمانی كه اسالم آمد همان دین زردشتی ایرانيان را به عنوان دین رسمی اما محرّف و منسوخ، و پيروانش 

 «=زَندیق»رسميت نشناخت حتی آن دو را به عنوان را اهل كتاب شناخت. اما مزدكی و مانوي را هرگز به 

 زندیك نيز نشناخت. زندیسان در جامعه اسالمی با آزادي می زیستند اما مزدكی و مانوي رسميت نداشتند. 

 ودخ بر زندیسان افرادي از ایرانيان زردشتی بودند كه كتاب هاي اقماري اوستا مانند زند و پازند را

 ام(.  داده شرح هایم نوشته برخی )در كردند می انتقاد اوستا از و دادند می ترجيح اوستا

به رسميت شناخته شدن پی روان زردشت و به رسميت شناخته شدن پی روان مزدك و مانی، دليل 

 دیگر است بر نبوت زردشت. 

 شاید گفته شود: چرا در احادیثی كه درباره اهل كتاب بودن ایرانيان، نام جاماسب آمده و نامی از

 زردشت نيامده است؟ 

پاسخ: دربارۀ دین هاي دیگر نيز چنين است؛ در مسئله اهل كتاب بودن، نام پيامبري ذكر می شود كه 

ا موسی آورده است نه ارمي كتاب آن دین را آورده است مثالً یهودیان اهل كتاب هستند به دليل كتابی كه

ماسب است و زردشت مانند انبياي بنی اسرائيل و اشعيا. پيامبر مؤسس  در ایران نيز كه كتاب آورده جا

 یك پيامبر اصالحگر است. اوستا را جاماسب آورده است نه زردشت. 

 جاماسب مورد نظر همان جاماسب شاگرد زردشت است؟  پرسش سوم:

اوالً این سخن جناب عالی )بر خالف سخنان دیگرتان( حاكی از یك مسامحه است؛ در آثار  پاسخ:

ه جاماسب بنيان گذار دین ایرانی و زردشت پيامبر اصالح گر است كه آمده بود دین من بيان شده ك

جاماسب را از تحریفات ميترائيزم اصالح كند. آیا استاد پ  از شاگرد آمده؟ در مواردي صریحاً گفته ام 

ود شكه ميان جاماسب حسيم كه شاگرد و داماد زردشت است با جاماسب بنيان گذار دین ایران اشتباه ن

 سال پيش از زردشت آمده است.  3000و جاماسب حدود 

سال می دانند، او را با جاماسب اشتباه می  1700برخی از محققين كه زردشت را شخصيت حدود 

كنند. زیرا مشاهده می كنند كه دین اهورائی با همة نظام و سازمان فرشتگانش و با اصول اوليه اش، ریشه 

 . سال پيش دارد 1700در حوالی 

 سال پيش می دانند كه البته واقعيت تاریخ و ادلّه تاریخی همين است.  5500عده اي دیگر او را شخصيت 
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این بنده بودم كه توفيق حل این مشسل را با دنباله روي از حدیث هاي اهل بيت)ع(، یافتم و این گره 

تسه كوچك  3000كه بر  تاریخی را گشودم و وجود شخصيتی به نام جاماسب و محل بعثت او و كتاب او

 از چرم گاو نوشته شده بود، شرح دهم. 

برخی نيز گمان كرده اند كه آئين زردشت در زمان اشسانيان در ميان پارسيان  اشتباه گروه سوم:

)منطقه فارس محل زیست قوم پارس( پدید آمده و ساسان نياي ساسانيان در آن ناحيه مدیر معبد ناهيد 

دانش به تدریج قدرت یافته و با شعار دین و ترویج آئين زردشت حسومت را از )آناهيتا( بوده كه خان

 دست اشسانيان گرفته اند. 

اینان واقعيت هاي مسلم تاریخی را نادیده می گيرند ناچار باید یك بحث تحليلی داشته باشيم: 

ا جاماسب ر خيزشگاه زردشت بلخ یعنی مركز خراسان بزرگ است؛ زردشت بر عليه ميترائيزم كه دین

آلوده كرده بود برخاست، اصالحات او در ميان پارتيان )مردم آن روز خراسان( پيش می رفت؛ اولين 

مردمی كه در مقابل آن اصالحات مقاومت كرده اند مردم جنوب یعنی ساكاها )سسائستان= سيستان( 

ار به ميترائيزم است بودند كه افسانه جنگ رستم و سهراب جنگ ميان قهرمان اصالحات و قهرمان وفاد

 و هميشه نيروي ارتجاع می كوشد بينش انقالبيون را كور كند كه تير گز بر چشم اسفندیار 

 می رسد. 

ساكاها قومی آریائی و شناخته شده در تاریخ هستند كه شاخه اي از آن ها در سيستان ساكن شدند و 

ر تاختند و در ميان آن اقوام مستهلك شدند. شاخه دیگر از شمال دریاي خزر و قفقاز به بين النهرین تا مص

 شاخه سوم به اروپا رفته و در آن جا مستهلك شدند. ادامه این بحث به درازا می انجامد. 

اصالحات زردشت در جنوب با مقاومت ساكاها مواجه شده اما در غرب به سوي ماد و پارس به 

به خورشيد سجده می كنند با این كه  تدریج پيش می رفت كه مشاهده می كنيم شاهان هخامنش هنوز

 اصول دین جاماسب در ميان شان هست. 

حمله اسسندر گرچه ایران را ویران كرد اما به نفع اصالحات زردشت تمام شد زیرا ایرانيان شسست 

 هخامنشيان را شسست ميترائيزم و بالئی از ناحيه اهور مزدا می دانستند. 

سال بر ایران حسومت كردند از پيشروي اصالحات  520د سلوكيان )جانشينان اسسندر( كه حدو

ممانعت نمی كردند زیرا آنان كه بيگانگانی در ميان ایرانيان بودند سعی می كردند از رنجانيدن مردم 
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 پرهيز كنند. 

اشسانيان از ميان مردم پارت )خراسان( كه زردشتی بودند برخاستند با همه قدرت و هيمنت كه 

رفتند در یك موضوع به شدت منفعالنه كار كردند: گمان می كردند كه آئين حسومت را به دست گ

زردشت در ميان ماد و پارس یك آئين پارتی شناخته می شود سياست فرا اقوامی در پيش گرفتند در اثر 

چنين اندیشه اي براي به دست آوردن دل مادیان و پارسيان به ميترائيزم روي خوش نشان دادند، اسامی اي 

بر خودشان برگزیدند غافل از این كه ميترائيزم در ميان ماد و پارس نيز نف  هاي آخر « مهرداد»قبيل از 

 را می كشد. 

این انفعال عوامل متعدد دارد كه مهم ترین آن ها وضعيت جغرافی انسانی ایران بود: اشسانيان از مردم 

ميان ماد و پارس عبور كرده و در  پارت و خراسان بودند پایتخت شان تيسفون )مداین( گشت یعنی از

دامنه غربی زاگرس پایتخت درست كردند تا بتوانند در مقابل روميان و یونانيان مقاومت كنند. اما این 

وضعيت آنان را از عقبة مردمی شان دور كرده بود؛ به گمان شان با احترام به ميترا )مهر= خورشيد( به 

 اشسانيان»اقاً همين رفتارشان باعث شد كه خاندان ساسان با شعار مردمان ماد و پارس رشوه می دادند. اتف

 حسومت را از دست آنان گرفتند. « از اصالحات برگشته اند

این نسته بل یك اصل مهم است كه این گروه سوم به آن توجه نمی كنند و ناچار می شوند تاریخ 

او را سرزمين پارس بدانند نه پارت و  ظهور زردشت را در اواخر اشسانيان پندارند و نيز محل برخاستن

 خراسان. و این یعنی پاگذاشتن روي مسلمات تاریخ. 

اصول ردیف اول و ردیف دوم دین ایرانی را از آغاز تا ظهور اسالم، همچنان حاضر می یابيم توحيدشان 

آن بيش از خالص تر از توحيد یهودي و مسيحی، و اعتقادشان به كعبه ابراهيمی و رابطه عملی شان با 

مسيحيان و یهودیان، بود. اگر زردشت یك مدعی كاذب بود چرا در اصالح و حفظ اصول یك دین الهی 

 كه بحثش گذشت در آئين او نمی یابيم؟ « خودبسندگی»كوشيده است؟ هيچ اثري از 

نظام و سازمان فرشتگان در آئين زردشت دقيق تر از مسيحی و یهودي است و تقریباً شبيه نظام  

رشتگان در اسالم است. یهودیان دچار بت پرستی شده اند: زمانی كه دولت شان به دو دولت اسرائيل و ف

یهودا تقسيم شد هر كدام تندی  گاو نر و جوان، را در معبد شان گذاشتند و بت سامري را رسماً احياء 

 كردند. 
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با تأسی نياكان یونانی خود و باالخره « شمایل پرستان و شمایل شسنان شدند»مسيحيان دچار ماجراي 

 تندی  پرست شدند اما هرگز در دین ایرانی بت پرستی وجود نداشته است. 

رابطه اعتقادي زردشتيان با كعبه ابراهيمی كه شاید از اصول اعتقادي ردیف دوم دین ایرانی بود در 

به هدیه كرده بود، زمان ساسان نيز با استحسام خود باقی بود؛ خود ساسان دو مجسمه زرین آهو به كع

هميشه جریان هدایا و نذورات خاندان ساسان حتی هدایاي بانوان دربار ساسانی به كعبه ادامه داشت. كه 

 شرح داده ام. « جامعه شناسی كعبه»در كتاب 

آئينی كه در مقایسه با مسيحيت و یهودیت، توحيدش خالص تر، سازمان فرشتگانش روشن تر، رابطه 

مسلّم و...، یك آئين ساختگی و زردشتش مدعی دروغگو « عالم ذر»تر، اعتقادش به  اش با كعبه مستحسم

 است؟! 

جناب آقاي كامرانِ تنها، پرسش شما باعث شد مطالبی را توضيح دهم كه جغدهاي ویرانه پرست ایران 

 شباستان پرست كه از شناخت دین نجات بخش اسالم )مستب قرآن و تشيع( عاجز هستند، به اصطالح خو

شان بياید و از مباحث من سوء استفاده كنند. در حالی كه اگر نيك بنگرند همة سخنان من نشان از 

بزرگواري و مقام اعالي علمی قرآن و اهل بيت)ع( است آنان باید در این مباحث حقانيت و حقيقت اسالم 

 اصرار ورزید والّا...  را دریابند و این اهل بيت)ع( بود كه بر اهل كتاب بودن ایرانيان تاكيد كرد و

این جغدهاي ویرانه پرست به حدي دچار ضعف اندیشه هستند كه در مقابل اسالم به شدّت 

ناسيوناليست و در عين حال در مقابل غرب به شدّت روحيه بردگی دارند به حدي بی ماهيت می شوند 

 كه به بردگی در برابر غرب افتخار می كنند.

سقوط می كنند می گویند: چون ایرانيان خودشان را بدهسار اهل بيت)ع(  عده اي نيز از آن طرف دیوار

می دیدند، لذا شيعه شدند. برخی غربيان با انگيزه هائی كه معلوم است، القاء می كنند كه تشيع پدیده 

 ایرانی است. 

 تشيع یك اندیشة مشخص در زمان خود پيامبر) ( بوده؛ سنّی و شيعه حدیث هاي فراوان نقل كرده

و نيز زمانی كه سرتاسر ایران سنّی بودند  «يا علي انت و شیعتك...»اند كه رسول اكرم) ( می فرمود: 

)غير از قم و كاشان( آن هم سنيانی كه نسبت به شيعه بدتر از سنيان ممالك دیگر بودند، شيعه در مصر، 

 عربستان، عراق، لبنان و... به صورت یك مذهب زنده حضور داشت. 
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 در قم و حومة آن نيز توسط عرب ها مستقر شده بود، نه توسط ایرانيان. حتی تشيع 

از كجا معلوم كه بنيان گذار دین ایرانی یعنی جاماسب همان بوده كه در ميان اصحاب  پرسش چهارم:

 الرّس، مبعوث شده است؟ 

یران ا موضوع بحث ما یك مسئله پيش پا افتاده و كوچك نيست؛ دینی است كه سرتاسر فالت پاسخ:

را به طور بالمعارض و بدون منازع فراگرفته بود. حدود فالت ایران عبارت است: از شرق كوه هاي 

هندوكش، رودخانه سند، اقيانوس هند. و از شمال: كوه هاي هندوكش، رودخانه جيحون، دریاي خزر و 

نه دجله، خليج فارس، دیوارۀ كوه قفقاز، دریاي سياه. و از غرب: سرچشمه هاي دجله در آناتولی، رودخا

 دریاي عمان. و از جنوب: دریاي عمان و اقيانوس هند. 

در تاریخ و حدیث هر چه می گردیم و بررسی می كنيم تنها دو پيامبر در این فالت می یابيم كه نام 

سال پيش است اما تاریخ  5500یسی جاماسب و دیگري زردشت است و چون زردشت شخصيت حدود

سال می رسد تنها جاماسب است كه آن دین را آورده است همان طور كه  1700ی دین ایرانی به حوال

 حدیث ها نيز بيان كرده اند. 

از طرف دیگر: سراسر این فالت را می گردیم و بررسی می كنيم مشاهده می كنيم نه در تاریخ و نه 

 «. اصحاب رس»مگر  در حدیث، مردمی یا قومی وجود ندارد كه پيامبري در ميان شان مبعوث شده باشد

از جانب سوم: پيامبري كه موسّ  دین ایران بوده یا پيش از آمدن آریاها به ایران، در ميان اقوام بومی 

مبعوث شده و یا پ  از آن و در ميان آریاها برخاسته است؛ عناصر زبان شناختی بسيار مهم در زبان 

ر زبان امروز فارسی نشان می دهد كه آن اوستائی و كتاب هاي اقماري آن، و حتی دقت زبان شناسی د

پيامبر پيش از آمدن آریاها مبعوث شده و واژگان مهم و سرنوشت ساز از زبان بومی را وارد فرهنگ و 

 زبان آریاها كرده است. 

واژگانی از قبيل: جام، اسب، شاه، درخت، آب، و ده ها واژه دیگر غير آریائی كه در متون دین ایرانی 

 ن فارسی نيز رایج شده است. هست و در زبا

است و به اصطالح صرف « تك واژه»هر لفظی در هر زبانی كه اشتقاقات ندارد و به صورت  قاعده:

 است. البته در علوم انسانی همة قواعد استثناء پذیر هستند.« وارد»نمی شود، یك واژه مهاجر و 
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و « شاه ها»است مانند « ان»یا « ها»د صيغة جمع در زبان هاي آریائی )مادي، پارسی، پارتی( با پسون

كه جمع مؤبد است و اگر بخواهيد باالترین سمت و مقام افراد جمع را بيان « مؤبدان»و مانند « شاهان»

در حالی كه در ادبيات اوستائی و متون اقماري آن قضيه بر « مؤبدِ مؤبدان»، «شاهِ شاهان»كنيد باید بگوئيد 

و... آمده و كامالً در زبان آریائی حتی فارسی امروز « مؤبدان موبد»، «هشاهان شا»عس  است و به صورت 

نيز نفوذ كرده است این بررسی زبان شناختی كامالً نشان می دهد كه دین مذكور پيش از آمدن آریاها 

خداي بزرگ شان برداشته  -ذئو= دئو -«زئوس»تاسي  شده و آریاها آمده و آن را پذیرفته اند و دست از 

 ورا را پذیرفته اند و دئو )دیو( را به معنی بدترین موجود به كار برده اند. و اه

 این قبيل عناصر زبان شناختی در این موضوع بسيار است تنها به نمونه هائی بسنده شد. 

در یك تطبيق تاریخ و حدیث به وضوح روشن می شود كه قوم اصحاب الرّس همان قوم كادوسيان 

یاها از حوالی اردبيل تا ساحل ارس و نزدیسی هاي جلفا زندگی می كردند و است كه پيش از آمدن آر

 مسئله زبان شناختی مذكور نيز همين را تایيد می كند. 

كاسپيان همزمان با كادوسيان در دامنه غربی البرز و در همسایگی جنوب شرقی كادوسيان، می زیسته 

ناميده شدند اما كادوسيان در نظر « دیو»شده و اند كه توسط آریاها به جنگل هاي شمال البرز رانده 

آریائيان مقتدر هميشه محترم بودند به طوري كه تا پایان هخامنشيان داراي حسومت مستقل محلی بوده 

اند. و چيزي از زبان كاسپيان در متون دین ایرانی و یا زبان آریائی یافت نمی شود هر چه هست از 

 كادوسيان است. 

كنار رود ارس بوده اند درست در سرزمينی كه محل زندگی كادوسيان است،  اصحاب رس قومی در

جاماسب نيز در ميان اصحاب رس مبعوث شده و آثار فراوان زبان شناختی در متون دین ایرانی، كادوسی 

 هستند. 

 مرتضی رضوي

 قمري 3/5/3410

 شمسی 2/1/3177
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 ست نامه سرگشاده به حضور بزرگانی كه قرار ا

 علوم انسانی را بومی سازی كنند
 

 سالم علیکم

هر كسی كه دلسوز ایران، دین و انقالب است بی تردید براي شما بزرگواران آرزوي توفيق در این كار 

ب  مهم می كند. شما بزرگواران نيز به افرادي مثل بنده حق بدهيد كه نگران باشيم. زیرا تجربه تلخ 

وزي انقالب به دانشگاه ها دادند هنوز هم در ذائقه ما و نيز تاثيرات كه پ  از پير« معارف اسالمی»

 ناميدند.« معارف اسالمی»چند را  ویرانگر آن در ذهن و فرهنگ جامعه علمی ما هست؛ ارسطوئياتی

آمده و در بيانات مقام « سنّت»در سخنان آقایان حجاریان، عطریانفر و آقا سعيد لفظ  سنت و بومی:

 «.بومی»ه معظم رهبري واژ

 نيز همان سنّت است؟ یا چيز دیگر؟ « بومی»مراد از سنّت را شرح خواهم داد. اما آیا مراد از 

نظر به آشنائی كه درباره جوّ عمومی دست اندركاران علوم انسانی كشور دارم و براي همگان نيز 

است. بی تردید  چنين آشنائی اي هست، بی تردید برداشت شما حضرات از واژه بومی نيز همان سنّت

 مقصود مقام معظم رهبري غير از این است. 

اساساً این اصطالح از كجا در آمده؟ سنت ما در عرصة علوم انسانی یا در  مراد از سنّت چیست؟

ارتباط با علوم انسانی چه بوده و چيست؟؟ مگر ما علوم انسانی سنّتی داشته ایم؟! یا مگر ما دستسم اصول 

 ان براي علوم انسانی داشته ایم؟!.و مبانی اي در سنت م

واژه سنت حاكی از یك واقعيت است كه در جامعه به طور عينی و عملی وجود داشته باشد و آقایان 

دقيقاً به معنی و مفهوم لفظی كه به كار می برند كامالً آشنا هستند و می دانند كه چه می گویند و یك 
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ن دارند. بنابراین مرادشان یك واقعيتی است كه در تاریخ تصور كامالً شفاف از آن چه می گویند، در ذه

جامعه ما وجود و حضور عينی داشته است. و اشتباه بل خطاي بزرگ در همين نسته است كه موجب 

 «.از چاله در آمده و به چاه بيفتيم»خواهد شد 

وم تی كليات این علعلوم انسانی سنتی ما در عينيت جامعه مان چه بوده؟ و یا دستسم اصول و مبانی و ح

در جامعه و سنت ما چه بوده است؟ هر چه به تاریخ، به دیروز و امروزمان می نگریم چيزي در این باره 

آورده است؛ ابتدا ما را « تفرّج صنع»مشاهده نمی شود مگر آن چه جناب آقاي دكتر سروش در كتاب 

به نظرش علوم انسانی ما است در مقابل  داراي اصول و مبانی علوم انسانی معرفی كرده سپ  آن چه را كه

 علوم انسانی غرب قرار داده و به مقایسه پرداخته و همان سنت ما را محسوم و غرب را حاكم كرده است.

بی گمان آن چه در نظر حضرات هم هست همان بينش دكتر سروش است. زیرا در سنّت عينی ما غير 

 از آن چه او آورده چيزي وجود ندارد.

اوالً آن چه در سنت عينی  الی اللّه راه سروش را نروندقربةً ت حضرات با نيّت خدمت و نيز ممسن اس

ما بوده را حكّ و اصالح كنند و به صورت پيراسته و ویراسته در آورند.ثانياً با دید مثبت به این عينيات 

وم انسانی قرار دهند و در سنت بپردازند و جنبه هاي خوب آن را فراز كرده به عنوان پایه هاي اساسی عل

 بدین سان علوم انسانی غربی را بومی سازي كنند.

 داده است:  اما این سنت ما هم ماهيتش روشن است و هم امتحانش را پ 

آن چه بر عينيت سنت ما در این عرصه گذشته و دكتر سروش آن را به طور متجمّع در مقابل  ماهیت:

ربی مقایسه كرده، چيزي نيست غير از اصول و مبانی فرهنگ علوم انسانی غرب قرار داده و با علوم غ

ایران سنّی، كه از مولوي سنّی، بایزید سنّی، حافظ سنّی و... و نيز حدیث هائی كه صوفيان جعل كرده و 

 براساس آن ها مانور معارفی داده و طوري رواج داده اند كه حتی به فرهنگ جامعه نيز تبدیل شده است.

وحدت شيعه و »اميدوارم شامّه آقایان فوراً به مسئله  ه عیب و نقصی دارد:این فرهنگ سنی چ

منعطف نشود و بنده را بر مخالفت با آن متهم نسنند. خود فرهيختگان برادران سنی كامالً توجه « سنی

خالی است؛ متون حدیثی شان فقط و فقط به احسام «تبيين»دارند كه متون دینی )حدیثی( شان از هر نوع 

ی منحصر است كه در خالل آن گاهی حدیث هاي اخالقی نيز یافت می شود. نه احادیث كيهان شناسی فقه
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دارند، نه انسان شناسی، نه روان شناسی، نه جامعه شناسی و نه نظام اقتصادي و... و به همين دليل جامعه 

خودشان نيامدند زیرا برادران سنی و اندیشمندان شان هرگز در صدد تاسي  علوم انسانی بر اساس مبانی 

 می دانند كه فاقد چنين مبانی هستند.

در حقيقت زمينه رشد و همه گير شدن تصوف در ميان برادران سنی به همين دليل است كه هنوز 

پنجاه سال از هجرت نگذشته بود تصوف آمد و در پایان قرن اول این خأل را پر كرد و به حدي اشباع 

ي اساسی كه به ذهن هر متفسر خطور می كرد را كامالً )از نظر كمی( كرد كه كنجساوي بشر و پرسش ها

پاسخ داد به حدي كه هيچ پرسشی نيست مگر این كه پاسخ آن در متون صوفيان داده شده به ویژه در آثار 

 مولوي.

اما در متون حدیثی شيعه احادیث تبيينی چندین برابر احادیث فقهی است و جالب این كه حدیث هاي 

يعه در عين فقهی بودن هر كدام به یسی از علوم انسانی توجه داشته و مربوط است و به همين دليل فقهی ش

تصوف نتوانست تا قرن هفتم هجري به جامعه تشيع نفوذ كند. زیر ا اندیشمندان شيعه نيازي به تعاریف 

 خيال پردازانه صوفيان نداشتند.

در جامعه ایرانی رواج دارد و متاسفانه به شدت همين است كه هنوز هم « سنّت»اگر مراد حضرات از 

به ترویج آن پرداخته می شود كه هست، این همان سنّت برادران سنی است بهتر است ما نيز مانند آن ها 

واقعيت را بپذیریم و در صدد تاسي  علوم انسانی بر مبانی این سنت در نيائيم چرا كه بی تردید مصداق 

 خواهد بود.« افتادن از چاله در آمدن و به چاه»

در این مسئله باید از غرور افراطی پرهيز كنيم و دقيقاً بدانيم كه دست اندركاران و متخصصان و 

دیگر از كشورهاي سنّی، اگر عالم تر و محقق تر از  محققان علوم انسانی در جامعه مصر، لبنان و برخی

يش تر به دست آنان رسيده سپ  به ما. آنان به ما نباشند، كمتر از ما نيستند. چرا كه هميشه علوم غربی پ

خوبی دریافته اند كه چنين كاري به جائی نمی رسد و به همان علوم انسانی غربی بسنده كرده اند و اگر 

گوشه اي كوچك یا یك مسئله جزئی تر در آن ميان یافته اند كه با آیه اي از قرآن سازگار است در سر 

یه اشاره اي كرده اند. همان كاري كه ما نيز امروز می كنيم. و در این بستر آن آ كالس یا در مقاله اي به

 غير از این راهی نيست.

این سنّت ما امتحانش را پ  داده است؛ این سنّت كه در خدا  سنّت ما امتحانش را پس داده است:
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اسی هپروتی می ، و در هستی شن«انسان بر عليه انسان»معسوس؛ در واقع به « انسان خدائی»شناسی به 

اندیشد، و همه چيز را وارونه كرده و خرافات را در بيان هاي زیبا و دلنشين جایگزین اصالت ها كرده 

 است، كجایش ارزش علمی دارد تا مبناي علوم انسانی شود؟!.

مگر همين علوم انسانی سنّتی نبود كه جامعه مسلمانان را عقب مانده و جامعه غربی را بر ما مسلط 

مگر همين خمودي ها و صوفيانه اندیشی ها نبود كه امت را از شتابی كه پيامبر) ( به آن داده  كرد؟!

؟! چرا تاریخ را نمی بينيم؟! چرا در تاریخ گذشته مان جامعه شناسی نمی كنيم؟! چرا هيچ -بود، باز داشت

عدم »ی در چرائی جامعه شناسی نمی كند؟ چرا كس« عوامل سقوط ایران به دست مغول»جامعه شناسی در 

كار علمی نمی كند؟ اگر كسی از ما به تاریخ علوم « توجه مسلمانان به اكتشافات، اختراعات، ابتسارات

توجه كند اوالً كاري با عرصه جامعه اسالمی ندارد. ثانياً اگر به آن توجه كند صرفاً به صورت تاریخ 

 .توصيفی عبور می كند بدون كوچك ترین تحليل جامعه شناسانه

یش «شفا»برترین، فرازترین و مبرزترین شخصيت سنت مذكور ابن سينا است كه  شفای ابن سینا:

اش را خفه كرده است، ابن سينا به عنوان نویسنده قانون، به درد جامعه می خورد و امروز هم می «قانون»

اي نه ذره اي به دني خورد متاسفانه راه قانون او را كنار گذاشتند و به شفاي او پرداختند كتاب شفا كه

 مردم فایده اي دارد و نه به آخرت شان.

عده اي من را متهم می كنند كه نسبت به بزرگان پيشين گستاخی می كنم من نيز آنان را متهم می كنم 

كه: تا زمانی كه به دامن گذشتگان تان چسبيده اید به جائی نمی رسيد، اگر آنان مفاخر ما هستند باید 

 اخر تاریخی ما هستند نه مفاخر امروزي.درك كنيم كه مف

اكنون می خواهيد علوم انسانی را بر اساس مبانی انسان شناسی ابن سينا یا مولوي تدوین كنيد مبانی اي 

 ؟ .-كه امتحانش را پ  داده است

اشتباه در همين نسته است كه امروز به دنبال شخصيت هائی كه به تاریخ پيوسته اند می رویم؛ گوش 

مردم و كودكان را نيز با نقل ها و مداحی هاي آنان پر كرده ایم، بخشی از جامعه و اندیشمندان ما  و مغز

غوطه ور. و جالب این كه هر دو در یك نسته با هم « سنت»غرب زده اند و بخش دیگر در خرافات این 

ا همه رئاليست بودن شان توافق دارند. غرب زده ها نه تنها سرا ن این سنّت ویرانگر را مردود نمی دانند ب

 آنان را تایيد می كنند زیرا كه معبودهاي غربی شان چنين می خواهند تا مبادا از خواب بيدار شویم.
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ما را به خوبی و به حق معرفی كرده است اما او در آن كتاب  دكتر سروش این علوم انسانی سنتی

 می از همان سنت ناشی شده است.فراموش كرده كه بگوید همه بدبختی ها و نسبت هاي جامعه اسال

هاي اسالمی به ویژه جامعه ما به  اینك حضرات می خواهند چه كار كنند؟ اكنون كه اندكی جامعه

خود آمده می خواهند از نو ما را دچار همان علوم انسانی و فرهنگ برخاسته از آن بسنند تا این بار شمال 

 م؟ یا ایران را از نو به مغول زمان بسپاریم؟ ارتجاع اندر ارتجاع.افریقا را مانند اندل  )اسپانيا( از دست بدهي

حضرات باید بدانند )و می دانند( كه غربيان كار عظيمی در علوم انسانی انجام داده  انسان شناسی:

اند. این پنير دانماركی نيست كه مثالً فالن كدبانو آن را به صورت پنير ليقوان در آورد و به خورد خانواده 

 بدهد. این علوم مبانی دارد مبانی اي كه چند قرن مورد بحث و تحقيق قرار گرفته اند. اش

ی آن افيون غربيان مبانی سنتی ما را بهتر از ما می شناسند و می شناختند و به دليل ماهيت تخدیري و

فاي ا كتاب شكنار گذاشتند. حتی از ابن سيناي ما كتاب قانون را در آغوش محبت گرفتند ام را ها، آن ها

او را به پشيزي نخریدند، در پاری  بيمارستانی به نام او ساختند اما در عرصه فلسفه جایگاهی به او 

 ندادند.

 سِمفیکسیهمه چيز در علوم انسانی به انسان شناسی بر می گردد؛ حضرات می خواهند چه كنند آیا به 

می شوند؟ یا تصميم دارند  ي و مجسمه اي معتقدبر می گردند؟ و از نو به آدم خلق السّاعه ا« سنّت»همان 

غربی درباره انسان مهر تأیيد بومی  ترانسفورمیسمدر این مسئله به سنت مورد نظرشان عاصی شده و به 

بزنند آیا ترانسفورميسم بومی است؟ حضرات باید بهتر بدانند كه جان مسئله در همين نسته است؛ بی 

م منافع مادي دستس بهتر از باور به فيسسيسم است كه« يوان بودن انسانح»تردید باور به ترانسفورميسم و 

 دنيوي داشته و دارد.

را پ  از سال ها تدری  در حوزه و دانشگاه تدوین كردم و به « تبيين جهان و انسان»وقتی كه كتاب 

ائی دارند اعتنبرخی از دست اندركاران علوم انسانی فرستادم، غرب زدگان كه رابطه اي با قرآن و حدیث ن

به آن نسردند و آنان كه با قرآن و حدیث آشنائی دارند به دليل همان سنت گرائی )كه سنت بودائی 

كه تاریخ مسلمانان را به سياهی كشانيده  صوفيان و ارسطوئيان است( و گرایش به همان سنّت نسبت آور

را با فيسسيسم توراتی و  هنوز هم حتی تسليف فردي خودشان است، توجه الزم را به آن نسردند.
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دست  كاري از« بومی سازي علوم انسانی»ترانسفورميسم غربی تعيين نسرده اند تا چه رسد به این كه در 

 شان برآید.

خودش را آسوده كرده و دستسم « انسان حيوان است»انسان چيست؟ غرب در پاسخ این پرسش با جمله 

تعيين تسليف حتی به غلط، نيز بهتر از بالتسليفی است. فرد فرد و جامعه را از بالتسليفی در آورده است. 

 و جامعه بالتسليف به حسم طبيعت و عقل محسوم به اسارت و سلطه پذیري است.

بومی سازي كنيد شما را به خدا بگذارید همان علوم « سنّت»اگر بناست علوم انسانی را بر اساس همان 

ت كشانيده سر جاي خودش بماند. زیرا همان طور كه این انسانی غربی كه امروز خود غرب را به بن بس

علوم غربيان را چند قرن بر جوامع دیگر مسلط كرده و اكنون به بن بست رسانيده، اكنون نوبت ماست 

به وسيله همين علوم « آسياب به نوبت»كه به قول آن مرد از ناخن پا تا موي سر غربی شویم و در جریان 

رچه در این صورت هم دین مان را از دست خواهيم داد و هم روزي به بن بست بر دیگران مسلط شویم، گ

 خواهيم رسيد و باز دیگران بر ما مسلط خواهند شد.

را یك پدیدۀ مولود آگاهی افراد دانستند « جامعه»غربيان گفتند: انسان حيوان است. و بر این اساس 

 نه پدیده اي كه ریشه در ذات انسان دارد.

، و پدیده اي بنام اخالق، و... همه را اعتباري، قرار دادي، «خانواده»پدیده اي به نام و همين طور 

 مصلحت اندیشی با عقل غریزي، دانستند كه امروز تاوانش را می پردازند.

 من نمی دانم )و به عنوان شاگرد حضرات می پرسم( آقایان می خواهند چه كنند؟ آیا انسان حيوان

؟ احياي مجدد اینان مصداق ارتجاع -مان است كه مولوي، عطار و... گفته اندنيست پ  چيست؟ انسان ه

 اندر ارتجاع است و مصداق آزموده را آزمودن است.

)وقتی كه لشسر مغول به دروازه نيشابور رسيد عطار به استقبال سرباز مغول رفت و خطاب به او 

اینك به شسل تاتار آمده اي كه  در می آئیگفت: ها... فسر می كنی تو را نمی شناسم؟ هر زمان به شسلی 

ن سرش كوبيد و عطار كه دشم جانم را بگيري؟ بگير این جان من و این هم تو. سرباز مغول با شمشيرش بر

 را خداي خود می دانست كشته شد(.

و اگر بفرمائيد انسان حيوان نيست و در صدد پاالیش سنّت تان بر آئيد، كامالً بدانيد كه این سنّت 

د خواهد افزود. مگر توجه نداری «بالتکلیفی»سبت بار قابل پاالیش نيست. و چنين پاالیشی بر همان ن
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كه همين امروز جامعه ما در ميان فيسسيسم و ترانسفورميسم كامالً بالتسليف است و آثار مسموم و 

ست؛ شسافی كه زیانبار عظيم آن را مشاهده نمی فرمائيد؟ چرا جامعه علمی ما دچار شساف عميق شده ا

اخالقی و حتی دینی و سياسی منشائی غير از آن ندارد.  الشم  است و این همه شساف هاي اظهر من

 وضع را بدتر خواهد كرد. پاالیش سنّتِ پر از اغالط اساسی و پایه هاي خرافی،

ما  لطفاً دست از این سنت بردارید و بگذارید مولوي ها و عطارها و جامی ها در فرهنگ پیشنهاد:

را در فرهنگ غربی داشته باشند یافته هاي آنان را مبانی علوم انسانی بومی نسنيد و « گوته»همان مقام 

شعار ندهيد خداوند از روح خودش بر انسان دميده است خداوند  بروید به حضور قرآن و اهل بيت)ع( هی

ر كه رادیو و تلویزیون و جراید اساساً روح ندارد او خالق روح است آیه را صوفيانه معنی نسنيد همين قد

چه می  ضد علمی را رواج می دهند كافی است. بروید و ببينيد قرآن و اهل بيت)ع( این گونه خرافات

 و انسان سه روح. روح روح گویند؟ خلقت آدم را چه طور تبيين می كنند؟ گياه یك روح دارد، حيوان دو

 نباتی، روح غریزي و روح فطرت.

نيدن این سخن خواهيد گفت در این صورت مسئله پيچيده تر می شود اثبات این می دانم به محض ش

مدعا مشسل است. اما اگر به سراغ قرآن و اهل بيت)ع( بروید خواهيد دید كه نه پيچيده است و نه 

 مشسل، خيلی علمی و بسی دلچسب و مستدل به ادلّه تجربی نيز هست.

شأ آن، تعریف خانواده و منشأ آن، تعریف تاریخ و در این صورت خواهيد دید تعریف جامعه و من

موتور محركه آن، تعریف اخالق و منشأ آن، منشأ لباس، حتی منشأ گریه و خنده كه مختصّ انسان هستند 

 چيست. 

 «.رفتار عقالنی»و « عقل»به ویژه تعریف 

 و مهم تر از همه منشأ زبان را در ذات انسان خواهيد شناخت.

شناخته نشده و آن حلقه مفقوده  د كه مشسل غربيان و آن اصل اصيل كه براي شانبه ویژه خواهيد دی

شان چه بوده است و چرا با آن همه كار عظيم كه در علوم انسانی انجام داده اند امروز به بن بست رسيده 

 اند و مسائل مهم دیگر.

رفاه »... ایشان فرمودند  (50/7/77)شبسه خبر سيما، دوشنبه  اللّهی: آيةو اما فرمایش جناب دكتر 
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 «.مادي و رفاه معنوي اسالمی شدن یعنی همين

درست است و هر كسی می داند كه در باور و عقاید ما معنویت جایگاه مهم و ویژه اي دارد و رفاه 

مادي بدون معنویت محسوم است. اما مشسل این است كه چگونه و با چه طریق و با كدام متد علمی می 

 «انسان حيوان است»انسانی موجود، جائی براي معنویت باز كرد؟ علومی كه اولين مبنایش توان در علوم 

است و مبانی ردیف دومش نيز همگی بر ضد معنویت است چگونه امسان سازش و هماهنگی با معنویت 

 پيدا می كند؟ 

نی، علوم انسادر سر صفحه هاي كتب « ما خواستار رفاه معنوي نيز هستيم»آیا تنها با نوشتن عبارت 

مشسل حل می شود؟ یا با گنجاندن چند آیه یا چند حدیث در البالي صفحات متون علوم انسانی مسئله 

حل می شود؟ یا در هر كالسی صندلی سه پله بگذاریم و استاد را مجبور كنيم هر از گاهی به موعظه 

اً انسانی را كنترل كرد؟ و آیا اساس؟ آیا با چنين كارهائی می توان غول یك چشم علوم  -تعبدي نيز بپردازد

 بر خورد كنترلی در این موضوع، صحيح است؟ 

 تبيينات علمی است با شعار اللّهی باید بداند و حتماً می داند این موضوع بزرگ نيازمند آيةحضرت 

دادن و تمسك به تعبدیات صرف، هيچ مشسلی حل نمی شود. مگر همين امروز مردم ما، خانواده ها، 

اللّهی چه  آيةهمگی معتقد نيستند كه ما رفاه مادي را در كنار رفاه معنوي می خواهيم، جناب  جامعه

« مصادره به مطلوب»ایشان دقيقاً مصداق  نسته تازه اي آورده اند؟ چه طرح نویی را می اندازند؟ فرمایش

 است.

قدر كوچك می دانند،  این« اسالمی شدن یعنی همين»ایشان كه این مسئله به این بزرگی را با جمله 

در دانشگاه ها خواهد بود و یا همان علوم « معارف اسالمی»معلوم است یا در پایان كار نتيجه شبيه همان 

 بود و یا یك فورماليته اي به مصداق انسانی كه امتحانش را پ  داده و مسلمانان را بدبخت كرده خواهد

 از بهارش پيداست.خواهد بود. سالی كه نيسوست « ابروي كور بر وسمه»

سرور من! یا این كار را از همين امروز تعطيل كن همان طور كه گفتم شما را به خدا بگذارید با همين 

علوم انسانی منحرف و داراي غلط مبنائی غربی به سر بریم و یا كار اساسی بسنيد؛ و پيش از همه باید 

 نقرآ اساس بر -انسان شناسی روح نظر از مه و انسان جسمی آفرینش و پيدایش نظر از هم -انسان شناسی

 ردیگ نوین، شناسی انسان این اساس بر سپ  و گيرد قرار نوین ریزي طرح پایة( ع)بيت اهل احادیث و
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 .شود ریزي پی انسانی علوم

چنين تبيين  می دانم خيلی ها با شنيدن این سخن من تعجب خواهند كرد: مگر قرآن و اهل بيت)ع(

اسفانه این روحيه عالوه بر دانشگاه در حوزه هم هست و آن چه مورد توجه قرار نمی هائی دارند!؟! مت

بودن قرآن است و نيز سمت و مسئوليت اهل بيت)ع( به عنوان بيانگر این تبيان  «تبیان کلّ شیئ»گيرد 

كه  كه مهجور مانده است بلدومين آیه است  «لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ»كه تبيان در تبيان می شود كه 

شده است. آنان كه  «وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً»وضعيت ما مصداق آیه 

 تعجب می كنند عيب از خودشان است.

ر جامعه مسلمانان، قرآن و اهل بيت)ع( را مهجور كرده و همان سنّت مذكور را ساختند؛ متاسفانه د

ما نيز هنوز هم قرآن و اهل بيت)ع( در عرصه علمی مهجور هستند و ما به دنبال یونانيات، بودائيات و 

علوم انسانی غربی هستيم جامعه علمی ما خبري از علوم قرآن و اهل بيت)ع( ندارد و هيچ اصلی از اصول 

كاري با علم ندارد، حتی در حوزه علمی مستب ثقلين را نمی شناسد و در نظرش اسالم نيز مانند مسيحيت 

به كار می برند و این دو را در تقابل با هم قرار می دهند، و « دین و دانش»مقدسه نيز برخی ها اصطالح 

 دستسم ميان شان به نوعی تباین معتقد هستند.

مدعی هيچ علمی و معلوماتی نيستم تنها به عنوان وظيفه عرض می كنم: كتاب ها و مقاالت من در 

، «انسان و چيستی زیبائی»، «تبيين جهان و انسان»كتاب هاي  به ویژه www.binesheno.comایت بينش نوس

در خدمت شما كه مسئوليت خطيري را به عهده گرفته اید، می باشد كه شاید به عنوان « خدا دو دست»

 ذرّه اي به كار آیند.
 

 بزرگوار حضرات براي توفيق با آرزوي

 مرتضی رضوي

 ش. 55/7/3177

 ق. 52/30/3410
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 جان وخرد خداوندبنام 

 

 و دوم: بیستدلیل 
 

 كابالیست بزرگ كه كابالیسم را در میان مسلمانان نفوذ داد

 بخش اول: چشم انداز كلّی:

بيست و یك دليل آورده ام كه محی الدین مسيحی  جلد دوم،« محی الدین در آئينه فصو »در كتاب 

بود. و اینك  جنگ هاي صليبی و حملة مغول، اف كن جنگ هاي اندل ،اسپانيائی و بولدزر جاده ص

 بيست و دومين دليل را در این جزوه تقدیم می كنم.

دچار نوعی شگفتی می شوند.  آنان كه كتاب مذكور را نخوانده اند با مشاهده عبارت فوق، می دانم:

 ده ام.اما جوانب مسئله را در دو جلد آن كتاب به طور مستدل شرح دا

و كاباليسم: در این مقاله به هيچوجه در صدد شرح و توضيح جریان  -قباله -كبّاله -كباله -كاباال

از موضوع بحث من خارج است و ثانياً نوشته ها و مقاالت متعدد  سياسی كاباال، نيستم. زیرا اوالً -فسري

 تسرار مجدد آن ها نيست.به ویژه در عرصه اینترنت در شرح و توضيح آن آمده است و نيازي به 

نمی و نيز به شرح و بيان جزئيات نقش كاباليسم در ایجاد اتحاد ميان مسيحيت و یهودیت بر عليه اسالم،

تنها در متن جزوه اشاره شده است كه كاباليسم اولين گام و در بيان دیگر نطفه اصلی این اتحاد  پردازم؛

عيسی)ع( می دانستند كينه و دشمنی عميق با یهود داشتند  یهودیان را قاتل است و پيش از آن مسيحيان،

 گرچه در اصل اعتقاد به كتاب عهد عتيق )تورات( با آنان مشترك بودند.

 -در اسپانيا 3510ميالدي در جنوب فرانسه بسته شد و در حوالی  3370تا  3350این نطفه در حوالی

توسط مثلّث زیر به تسامل خود  -بود مسلمانان،كه آن روز زیستگاه انبوه یهودیان در كنار مسيحيان و 

 رسيد و به اجرا گذاشته شد:

و مشاور جيمز اول پادشاه « گرونا»نهمانيدس: رهبر دینی و بنيانگذار مركز آموزش كاباال در شهر  -3
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مسيحی. نهمانيدس طراح اصلی اجرائی شدن اتحاد مسيحيان و یهودیان به محور اصول كاباال و نيز برنامه 

 جنگ نرم بر عليه مسلمانان اندل  )اسپانيا( بود؛ عالوه بر محصوالت تاكستان هاي مسيحيان و یهودیان،

تاكستان هاي مسلمانان را نيز اجاره كرده و به شراب تبدیل نموده و در مراكزي شبيه كافی شاپ هاي 

داده و آنان را از غيرت دینی  امروزي به طور تقریباً رایگان در اختيار پسران و دختران جوان مسلمان قرار

  3تهی كردند. و...

كه آن روز جمعيت شان در  -مه یربن تودورس ابوالفی: این شخص رئي  انبوه یهودیان اسپانيا -5

سياسی و اقتصادي یهودیان  اجتماعی، كه ریاست قومی و نژادي، -اسپانيا بيش از همه كشورهاي جهان بود

از سقوط دولت شان بدست بخت النصر )بنی آكد ناصْر( قدرتمند تر از او در با او بود. در تاریخ یهود پ  

 سمت مذكور كسی نبود.

كه در سایه همساري دو شخصيت یهودي « شاه فاتح»جيمز اول پادشاه مسيحيان اسپانيا ملقب به  -1

 مذكور در باال در جنگ با مسلمانان فاتح گشت.

كه مسلمانان را قتل عام كرده و یا به  -نان اسپانيا )اندل (اقدام و موفقيت این مثلث در برابر مسلما

بزرگترین پيروزي اتحاد مسيحی یهودي در  -دریا ریختند و تعداد كشته ها سر از صدها هزار در آورد

 مقابل مسلمانان است.

 اتحاد مذكور به محور اصول كاباال و موفقيت عظيم این اتحاد در برابر مسلمانان، نسخه همیشگی:

كاباال را به یك نسخة هميشگی و برنامه استراتژیك سلطه بر جوامع حتی جامعه هاي « حسمت عملی»

 تبدیل كرد. غير مسلمان،

 مبتنی است. و تاسي  دولت اسرائيل بر اساس همين اتحاد كاباليسم،

به خوبی و با صراحت روشن است كه اصول فراماسونري همان اصول كاباليسم است حتی  و نيز،

 حرمانه بودنش.م

ی م «هستی شناسی»حسمت عملی: كاباال به دو بخش تقسيم می شود: حسمت نظري كه به مسائل 

پردازد. و حسمت عملی كه نتيجه اساسی آموزه هاي این بخش حذف مرز ميان مسيحيان و یهودیان و 

                                                   
 در پایان مقاله خواهد آمد« چشم انداز كلی»منابع الزم براي محتواي این  3
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 ایجاد اتحاد است.

خط قرمزهاي اسالم و انهدام  نتيجه اصلی آن تخریب و حذف اعتقادات و كه در سبك محی الدین،

 است. یهودي و مسيحی بل براي از بين بردن اسالم، اصول اعتقادي اسالم نه براي اتحاد مسلمان،

به پشت  3سالگی 17 محی الدین كه اسپانيائی و معاصر سه شخصيت مثلث مذكور در باال است در سنّ

ر( اعزام شده بود تا عقبه مسلمانان را تخریب الجزایر، تون  و مص جبهه و پشت عقبة مسلمانان )مراكش،

كند و كرد؛ مردم كشورهاي مذكور را از كمك رسانی به مسلمانان اندل  بازداشت. زمانی كه پيروزي 

محی الدین به دستور مثلث مذكور مامور گشت كه  مثلث مذكور بر مسلمانان به مرحله حتمی رسيد،

 ز كند.فعاليت هاي خودش را در خاورميانه متمرك

واقعه بزرگ تاریخی  در آن برهه یعنی وقتی كه پيروزي مثلث مذكور به مراحل حتمی خود رسيد،

پاپ و واتيسان با مشاهده پيروزي كاباليست مثلث بر مسلمانان، به بزرگترین آرزوي  دیگري رخ داد؛

. دربار واتيسان با 5واتيسان نيز اتحاد مذكور را در عمل به رسميت شناخت چندین قرنی خود رسيدند،

چنگيزخان مغول باب مراوده دیپلماتيك را باز كرد؛ رهبري زمينه سازي جنگ نرم براي راهگشائی 

 حمله مغول، به عهده محی الدین گذاشته شد.

دقيقاً سه راهی جاده ابریشم كه ممالك اسالمی را از سيحون تا « قونيه»محی الدین اسپانيائی در شهر 

مراكش و  كه قونيه را تا مصر، 1«جاده اعظم»با  وپاي شرقی و مركزي وصل می كرد،تنگه داردانل به ار

را كه همان اصول كاباليسم در لباس اصطالحات « فصو  الحسم»اندل  وصل می كرد، مستقر شد و كتاب 

 در همان قونيه نوشت. صوفيان اسالمی است،

                                                   
 30جلد اول صفحه « محی الدین در آئينه فصو »رجوع كنيد  3
، رسننماً یهودیان را از اعدام عيسننی)ع(  5002دریج پيش رفت تا پاپ ژان پل دوم متوفاي همين اتحاد اسننت كه به ت 5

 .تبرئه كرد و بر این كه خود عيسی یك یهودي بود تاكيد كرد
همان طور  جاده اعظم می گفتند، به جاده اي كه تمدن بين النهرین را به تمدن مصر وصل می كرد، در اعصنار كهن،  1

می گفتند. در زمان محی « جاده بخور»تمدن هاي هند، ایران جنوبی و حجاز، بر همان جاده اعظم را  كنه جاده رابط ميان 

 .الدین كه جاده ابریشم رواج یافته بود جاده اعظم در قونيه با جاده ابریشم تالقی می كرد
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 .3ن در كاخ خود در قونيه شعر می سرودروزي كه لشسر مغول به نزدیك قونيه رسيده بود محی الدی

 داشت. می باز المقدس بيت به رفتن از را مسلمانان صليبيان، حمله برابر در نيز آن از پيش و

این مسائل را تا حدود الزم در جلد دوم شرح داده ام ليسن در زمان تدوین آن كتاب آشنائی كافی با 

كاباال برایم روشن شد كه فصو  الحسم دقيقاً همان كاباليسم نداشتم با آشنائی و مطالعه و شناخت 

 كاباليسم است با یك فرق:

اما با هدف ایجاد اتحاد.  كاباليسم در حقيقت هم تخریب دین یهودي است و هم تخریب دین مسيحی،

 كاباليسم محی الدین تخریب اسالم است با هدف زمينه سازي براي سلطه مسيحيان و یهودیان متحد بر

 م.عليه اسال

است سر و كارش با باورهاي یهودي و مسيحی است « كتاب ظهر»كاباليسم كه اصلی ترین كتاب آن 

كه اصول هر دو دین را با توجيهات عجيب و غریبی تاویل كرده و بر اصول كاباليسم تبدیل می كند. اما 

رده اليسم تبدیل كسر و كار فصو  الحسم با اصول اساسی اعتقادي اسالم است كه آن ها را به اصول كاب

و اسالم را از بين می برد و همان طور كه خودش در اشعارش گفته جامعه مسلمانان را به جامعه فاقد 

 .5دافعه و جامعه سلطه پذیر تبدیل می كند و كرد

در این مقاله كاري با جزئيات و مباحثات قابل اختالف كاباال و كاباليسم ندارم،  همان طور كه گفتم،

اصولی كه مورد اجماع محققين در این باره است و نيز اصول مسلم كاباال  مسلّم تاریخی ماجرا، تنها اصول

را در اینجا می آورم تا بار دیگر محی الدین را در آئينه فصو  نشان  كه باز مورد اجماع محققين است،

 دهم.

تفاده كرده ام و از برخی از نویسندگان محقق و دانشمند كه در این موضوع از آثارشان اس نکته:

زحمات شان تشسر می كنم در یك مسئله سخت دچار اشتباه شده اند، در زیر، این مسئله را به طور خيلی 

 مختصر توضيح می دهم:

 در این كه كاباال نه اصالت دین یهودي دارد و نه اصالت مسيحی بل بر هر دو دین تحميل شده است،

                                                   
 .525جلد دوم صفحه همان، 3
 .ده كنيداین اشعار را در ذیل اصل نهم از بخش سوم همين مقاله مشاه 5
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همان طور كه توضيح دادم پذیرش كاباال از ناحيه مسيحيان و  كسی حتی خود اروپائيان تردید ندارند؛

 یهودیان فقط براي پيروزي بر مسلمانان بود.

یونان باستان می رسد كه با عناصري از آئين یهود همراه گشته سپ   ریشه هاي كاباال به مصر باستان،

 با عناصري از آئين مسيحی نيز همراه شده است 3370و  3350در حوالی 

در محافل مخفی می پلسيد و در زمان او به حالت علنی  3512 -3350اال تا زمان اسحاق كور كاب

 ، آشسار تر گشت.3570 -3354در آمد و همچنان بود تا در زمان نهمانيدس محدود،

آیا كاباال عناصري را از صوفيان جوامع اسالمی نيز بر گرفته است؟ بی تردید پاسخ این پرسش مثبت 

 چه حد؟ است، اما تا

اسپانيا در دوران حاكميت مسلمانان محل تالقی افسار سه دین یهودي، مسيحی و اسالم بود پيروان هر 

سه دین بشدت به مسائل دینی می پرداختند؛ طبيعی است كه در این بين تبادل فسري، فرهنگی و حتی آداب 

 رخ خواهد داد و می داد. و رسوم،

زحمات شان تشسر كردم به حدي دچار افراط شده اند كه در  اما برخی از محققين كه در باال از

نظرشان قضيه كامال بر عس  شده است حتی اصطالحات و ادبياتی كه از كاباال به ميان صوفيان جوامع 

 اسالمی نفوذ كرده را اصطالحات و ادبياتی دانسته اند كه از صوفيان ما به كاباال نفوذ كرده است!!!

است و نيز اصطالح « حسمت»از اصول اوليه كاباال كه به معنی « هوخمه»از باب مثال: اصطالح 

، را از عناصري دانسته كه از «حسمت عملی»و « حسمت نظري«= »هوخمة عملی»و « هوخمة نظري»

 تصوف جوامع اسالمی به كاباال نفوذ كرده است.

باشد خواهد دید كه تا در حالی كه اگر این محقق گرامی و گرانقدر از نو نگاهی به مسئله داشته 

زمان محی الدین هيچ صوفی اي در ممالك اسالمی به تصوف، حسمت نگفته است و این محی الدین است 

كه براي اولين بار این اصل كاباال را وارد ادبيات تصوف در ممالك اسالمی كرد و نام كتاب خود را 

 گذاشته و تصوف را حسمت ناميده است.« فصو  الحسم»

ا پيرو و مرید سر از پا نشناس محی الدین شده و این اصطالح بدین معنی را بر آیات سپ  مالصدر

 قرآن تحميل كرده و تصوف خود را حسمت ناميده است.

می یابيم، اما فارابی فيلسوف است نه صوفی « فصو  الحسمه»پيش از محی الدین نام كتاب فارابی را 
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اي هم باشد باید گفت عنوان كتاب فارابی بهانة خوبی براي  حتی اگر ميان نام و عنوان این دو كتاب رابطه

 در كاباال را به كارگيرد.« حسمت»محی الدین بوده كه عنوان دیرین 

در این جزوه اصولی را شناسائی خواهيم كرد كه پيش از محی الدین نه در عرصه فلسفه وجود داشت 

شده است كه نشان دهد محی الدین تا كجا  و نه در عرصه تصوف. و این مقاله براي همين مقصود تدوین

 اصول كاباليسم را در جامعه اسالمی نفوذ داده است.

نقل و انتقاالت فسري، علمی، ادبيات، تعبيرات و اصطالحات، هميشه در ميان اقوام و جوامع، ملل و 

كنار و در خالل  نحل، بوده و هست. به ویژه در سرزمينی مانند اسپانياي آن روز كه پيروان هر سه دین در

 همدیگر می زیستند.

اسپانياي آن روز در این انتقاالت ميان مردمان سه دین بيشترین نقش را داشته و قابل مقایسه با دیگر 

در مسيحيت رایج بود اما « اسماء اهلل»موارد مسانی و تاریخی نبوده است، از باب مثال مباحثات به محور 

 «صفات اهلل»و علمی وجود نداشت. و برعس  آن؛ مباحثات به محور در ميان مسلمانان چنين محور بحثی 

در ميان مسلمانان رایج بود و مسيحيان كاري با آن نداشتند. ابن ميمون اندلسی )اسپانيائی( محور اول را به 

 .3ميان مسلمانان و محور دوم را به ميان مسيحيان منتقل كرد

ير دهنده بود كه هم تصوف دو طرف و هم كالم دو این انتقال دوجانبه به حدي مهم، بزرگ و تغي

 طرف را در برخی مسائل اساسی زیر و رو كرد.

اما انتقاالت این چنينی در ميان مسيحيان و مسلمانان )سنّيان( بود. جامعه یهود به دليل تعصب شدیدشان 

 ه انتقاالت وام گيرانهرا نيازمند این گون« قوم برگزیده»كه در تاریخ همانندي نداشته و ندارد باصطالح 

نمی دانستند و هميشه به اطراف عقایدشان دیوار آهنين می كشيدند و می كشند. گرچه اصل و اساس 

 كاباليسم عناصر نفوذي از مصر باستان و یونان باستان است.

سال در ميان شان یك فسر نا مشروع و مانند یك اندیشه  55005و به همين دليل، كاباليسم بيش از 

                                                   
 .525  5ج« محی الدین در آئينه فصو »رجوع كنيد  3
سال پيش است و اسحاق كور كه اولين گام هاي تدریجی را در آشسار  1400حضنرت موسنی)ع( شنخصيت حدود     5

 .قرن پيش 7یعنی حدود  3512كردن كاباال برداشت متوفاي 
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 نی در زیر زمين ها و محافل كامالً قاچاق می پلسيد.شيطا

هجري قمري است و سقوط و از بين رفتنشان در حوالی سال  55آغاز ورود مسلمانان به اسپانيا سال 

سال تسوّن یك نظام اندیشه اي كامل بنام كاباليسم از طریق وام  200قمري شروع شده است در این  500

ناسيوناليست ترین و متعصب ترین مردم تاریخ بنام یهود، هيچ توجيه  گيري از مسلمانان آن هم توسط

 جامعه شناختی ندارد، همان طور كه هيچ دليل تاریخی ندارد.

آن چه محققين مذكور را به این افراط اندیشی وادار كرده حضور نسات  نکات یا اصول مشترک:

 المی است.مشترك و اصول مشترك ميان كاباليسم و تصوف صوفيان ممالك اس

این حضرات به دنبال واژه ها، اصطالحات و تعبيراتی می روند و آن ها را پيگري می كنند كه در 

كاباليسم و تصوف صوفيان ما مشترك است و چون تصوف در جامعه اسالمی آن روز شناخته تر از 

و اصطالحات  كاباليسم در ميان یهودیان و مسيحيان بوده، نتيجه می گيرند كه آن واژه هاي مشترك

 مشترك از جامعه اسالمی به كاباليسم نفوذ كرده یا وامگيري شده است.

از نظام بت پرستی مصر باستان، بين النهرین و سازمان بت  «واحدة قةالكفر فر»توجه ندارند كه 

با انبوه الهه ها و خدایان مذكرو مؤنّث، و تصوف یهودي و طریقت تصوف در ممالك  3پرستی یونان

، همگی در واقع یك ماهيت واحد دارند و گونه هاي مختلف كفر تنها تفاوتی كه دارند در برخی اسالمی

 عناصر روان شناختی و سنت و رسوم شناختی است.

 ؛ خواه در لباس هبل پرستی، الت و عزّي پرستی«اعتقاد به تسثر دربارۀ خدا»بت پرستی یعنی چه؟ یعنی 

هه هاي فراوان یونانی باشد و خواه در نظام مصر باستان و خواه ابوجهل باشد و خواه در شسل سازمان ال

 محی الدین و صوفيان ما باشد.« خدائی همه چيز»در قالب تصوف یهود و كاباليسم، و خواه در شسل 

بدیهی است اصول اندیشه ها و بستر و جهت این تفسرات همگی یسسان، واحد و مشترك خواهد 

 خواهند داشت و دارند.بود؛ ادبيات و اصطالحات مشترك 

درست است گاهی یك آئين به طور كامل و باصطالح دربست، از جامعه اي دیگر منتقل می شود 

                                                   
 «تك واژه الرحمن در انهدام توتميسم عرب»كنيد:  افالطون، براي شرح بيشتر رجوع« مُثل»و حتی نظام بت پرسنتی   3

 WWW.binesheno.com  سایت بينش نو
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مانند انتقال اسالم از جامعه عرب به جامعه قبطی مصر، و نيز به سوریه، بين النهرین، ایران و... و همچنين 

 ن به ایران و از ایران به همة ممالك اسالمی.مانند انتقال تصوف )بودائيات( از معابد نوبهار و بهارستا

اما ادعاي چنين انتقالی از جامعه اسالمی به جامعه یهودي، نيازمند ادلّه تاریخی مسلّم است كه چنين 

ادلّه اي وجود ندارد بل ادلّه تاریخی بر عليه این ادعا است. و تمسك به واژه هاي مشترك، اصطالحات 

 كاربردي دربارۀ این ادعا ندارد.مشترك یا ادبيات مشترك هيچ 

و نيز دالیل بوم شناختی، مردم شناختی، دین شناختی و قوم شناختی دربارۀ قوم یهود، كامالً بر عليه 

 ادعاي مذكور است.

بر اساس بينش و روش محققين مذكور )كه در  عوامل زمینه ساز برای آشکار شدن كابالیسم:

چنين بر می آید كه عامل و عواملی كه زمينه را براي  است( واقع اصل مسئله از آنِ یك محقق محترم

آشسار شدن و به مشروعيت نسبی رسيدن كاباليسم و تسامل آن فراهم كرد، وامگيري ها از تصوف ممالك 

ساله بيرون  5500اسالمی بوده است؛ كاباليسم با این وامگيري ها سروسامان گرفت و توانست از انزواي 

 بياید.

عوامل فراهم شدن زمينه براي خروج از انزواي مذكور، عوامل رقابت دینی، رقابت نظامی  در حالی كه

و رقابت كشور گشائی ميان مسيحيان و مسلمانان از یك جانب، و كينه توزي و انتقام جوئی یهودیان )كه 

 ریشه تاریخی ششصد ساله داشت( از جانب دیگر، موجبات این زمينه را فراهم كرد.

سال در طول سواحل ب  وسيع و  500ی در پی مسيحيان در مقابل مسلمانان به مدّت شسست هاي پ

طوالنی جنوب مدیترانه از تنگه بسفور تا تنگه جبل الطارق، و هم در اسپانيا كه می رفت فرانسه را نيز 

 تسخير كند، وحشت عظيم و سنگين در دل مسيحيان و یهودیان جهان ایجاد كرده بود.

هم در ميان دو دین و هم در ميان دولت هاي « عامل اتحاد»اله آنان را به یك س 500شسست هاي 

كشورهاي مختلف محتاج كرده بود، بشدت به یك آئين جدید احساس نياز می كردند كه قرعة فال بنام 

كاباليسم در آمد؛ كاباليسم می توانست با شسستن چهار چوبه هر دو دین و برداشتن خط قرمز هاي ميان 

 كامالً كارآئی داشته باشد. آن دو

هر دو دین مسيحی و یهودي به عدم توانائی در مقابل اسالم متهم و محسوم شده بودند،  و در بيان دیگر:

این  آیا اسالم را بپذیرند؟ مردم نسبت به هر دو با دیده یأس و نا اميدي می نگریستند. اینك چه باید كرد:
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بود. تنها راهی كه براي شان مانده بود پيوستن به یك آئين « ض غرضنق»و مصداق « كرّ علی مافرّ»مصداق 

جدید كه هم مسيحی باشد و هم نباشد، و نيز هم یهودي باشد و هم نباشد، بود. و لذا كاباليسم تنها راه و 

 تنها چاره شان بود.

ر تصوف )در هر قالب خواه در ماهيت كاباليسم و خواه د سیاست خردمندانه كنترل كاباال:

در هر جامعه اي رواج یابد، آن را به انحطاط  ماهيت هندوئی و بودائی و خواه در قالب تصوف صوفيان ما(

و سقوط می كشاند؛ همانطور كه قرن هاي مدید مناطق هند و چين را ساقط و منحط كرده بود. جامعه 

است و نظام اقتصادي بيرون هاي هند و چين وقتی توانستند به خود آیند كه تصوف را از اداره جامعه و سي

راندند. و ممالك اسالمی وقتی به سقوط و انحطاط رسيد و در ميان مثلث جنگ هاي اندل ، جنگ هاي 

و به جنازه نيمجان كه هيچ توان  صليبی و حمله مغول )باصطالح خرد و خمير شد بل نرم تر از هر خمير(

 اوج رواج خود بود. دفاعی از خود نداشت تبدیل گشت كه تصوف همه گير و در

 .و به همين دليل، امروز غربيان با تمام توان تصوف را در جوامع اسالمی بشدت تشویق و ترویج می كنند

واقعيت »و « واقعيات»ناميده و « باطن گرائی»این ماهيت تصوف است كه خيال گرائی محض را 

 را به خيال تبدیل می كند، كه« گرائی

 او عكوسٌ في المرايا او ظالل   لکلّما في الكون وهمٌ او خیا

 دهند. می سر خودشان ادبيات و زبان با جامعه هر صوفيان كه است تصوف جائی همه سرود

باید اذعان كرد كه اتحادیه مسيحی و یهودي، تا این اواخر برخورد كامالً خردمندانه اي با كاباال داشته 

 كاباال هميشه با عدم مشروعيت همراه بوده است.است؛ هرگز كاباليسم را به مشروعيت كامل نشناختند، 

، كه در باال بيان شد« یأس و نا اميدي»برخوردشان با كاباال تنها به عنوان وسيله اي براي ترميم همان 

 بود و صرفاً به عنوان ابزار از آن استفاده كردند.

ا و فرقه هاي كاباليست در این اواخر گویا رشته این كنترل خردمندانه از دست شان در رفته گروه ه

 ظاهر می شوند مانند شيطان پرستی و گروه هاي دیگر كاباليست.

البته استفاده ابزاري از كاباال در برابر مسلمانان به صورت یك برنامه مداوم تا به امروز )هم در زمينه 

غير  جنگ نرم و هم در عرصه توليد و جنگ اقتصادي و هم در عرصه نظامی، براي سلطه بر جوامع
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 مسيحی و غير یهودي( مورد استفاده قرار گرفته و می گيرد. در هر دو بستر استراتژیك:

در بستر عامل اتحاد عملی مسيحی و یهودي براي به فساد كشيدن جوانان جامعه هاي دیگر به ویژه  -3

 مسلمانان در عرصه جنگ نرم، همان طور كه در اندل  )اسپانيا( عملی شد.

چوبه هاي دینی و از هم پاشيدن اصول دین به ویژه دین اسالم، یعنی كاري كه  در شسستن چهار -5

 محی الدین كرد و جاده را براي جنگ هاي اندل ، جنگ هاي صليبی و حمله مغول هموار ساخت.

از زمان هاي دیرین و در اعماق قرون وسطی، ماسون ها  ماسونیسم و جریان مداوم فراماسونری:

كليساها كه در آن عصر سلطه كليسا، به ساختن كليساها می پرداختند، چون خود را  و بنّایان و معماران

بندگان مقرب خدا و آباد كننده معابد الهی می دانستند، مدعی شدند اگر پاپ ها، كشيش ها، راهبان و 

قدیسان برگزیده ترین بندگان خدا هستند ما نيز دستسم در آخر صف آن بندگان مقرب هستيم باید با 

 دیگر مردمان )كشاورزان، پيشه وران( فرقی داشته باشيم و موفق شدند فرقه ماسونيسم را تاسي  كنند.

پيدایش چنين جریان فسري در آن روز اروپا كه نظام فئودالی كليسائی بر همگان مسلط بود حتی بر 

 «باطن گرائی»عی پادشاهان، و همه مردم را برده كليسا می دانست، هيچ توجيهی نداشت مگر بر اساس نو

و توجيهات صوفيانه، توجيهاتی كه اجازه می داد یك طبقه دیگر در كنار طبقه اشراف و طبقه كليسا، 

 ایجاد شود و بر طبقات ممتاز جامعه افزوده گردد.

پ  از سقوط نظام سلطه كليسا كه كليسا سازي از رونق افتاد، لژها )كالس ها(ي ماسونی به محفل 

 نه طبقه اشراف تبدیل گشت.هاي خصوصی و محرما

ماسون ها در آموزش هائی كه در كالس ها )لژها( به آن می پرداختند، عالوه بر آموزش معماري و 

بنائی، آموزش هاي دینی نيز داشتند، بدیهی است كه این تعليمات با تعليمات رسمی كليسا متفاوت بوده و 

 الّا نيازي به تسرار آن ها در لژها نبود.

زش تسامح در اصول و ار»لژهاي ماسونی به لژهاي فراماسونی، جنبه صوفيانه كاباليسم یعنی با تبدیل 

توجه فرمائيد: مسيحيان كه اساس اصول فروع دین شان را از تورات می  -«دین یهودي و مسيحی هاي دو

د. شكامالً بر لژها مسلط  -گيرند و تورات كتاب عهد عتيق شان است، اول یهودي هستند سپ  مسيحی

 زیرا آموزش هاي معماري از بين رفته بود.

كاباليسم در صورت و ماهيت فراماسونري كامالً با اصول و فروع اوليه كاباليسم، تا به امروز ادامه 
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دارد و هنوز هم جنبه محرمانه و راز و رمز آلود بودن خود را از دست نداده است. كه باز در دو بستر 

 جریان دارد:

در افق  اروپا و همه جوامع غربی، ابزاري است براي اتحاد مسيحی و یهودي و واقعاً فراماسونري در -3

كار می كند و هر وقت الزم شد نسخه ها و بل تصميم هاي خود را براي مقابله « فرا مسيحی و فرا یهودي»

 با دیگر ملل، ارائه می دهد.

كيه و هر كشور غير غربی، براي از نقش فراماسون ها در جوامع دیگر مثالً در مصر، ایران و تر -5

 بين بردن دین جامعه ها و تربيت شخصيت هاي برجستة آن ها بر اساس تعاليم و اصول كاباال می باشد.

تصوف در هر جامعه )در ميان همه مردمان جهان با نژادها و ادیان مختلف( آئين اشراف هاي مفتخور 

و خواه در قالب صوفيان ما و خواه در هند و چين و و راحت طلب بوده و هست خواه در قالب كاباليسم 

 مصر باستان یا یونان باستان و...

كاخ سهل بن عبداهلل شوشتري با كاخ هاي شاهان رقابت می كرد و كاخ نعمت اهلل ولی در ماهان پ  

 از قرن ها هنوز هم با كاخ هاي بزرگ جهان رقابت می كند.

ر اروپا است. زیرا آنان كاباليسم را )همان طور كه گفته فراماسونري یك جریان مخفی و محرمانه د

خردمندانه كنترل می كردند. و در ميان جوامع دیگر نيز یك جریان مخفی و محرمانه است زیرا  شد(

 یك جنگ نرم است.

اگر خواسته باشيد اصول كاباليسم را بشناسيد همان اصول فراماسونی است البته با رنگی متفاوت در 

 جزئيات.

 فراماسونر ترك كه یك محقق ترك است، درباره كاباليسم، شنيدنی است.« مراد اوزگن»اظهارات 

می نویسد كه بهائيت و انگاره هایش زائيچه مستب « 4تاریخ ادبيات ج»ادوارد براون در  بهائیت:

هوري، بر او و نيز بر اقبال ال 3«شرح حال و آراي فلسفی مالصدرا»مالصدرا است. و جناب آشتيانی در 

خرده می گيرد كه چرا بهائيت را فرزند مالصدرا می دانند. البته من سخن این هر دو را تلخيص و نقل 

 مراد كردم.

                                                   
 .متن و پاورقی 35  3
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اشخا  كه بابيت و بهائيت را بنا نهادند، توجه دارد و آن را به شيخ احمد احسائی آشتيانی به سلسة 

لی بهائيان را در آثار احسائی نمی یابيم، اما می رساند. اما حقيقت این است كه ما هيچسدام از عقاید اص

 همه آن ها را در آثار مالصدرا حاضر و تنصيص شده می یابيم.

براي هر محقق روشن است كه بهائيت گرچه در سلسله ظاهري به احسائی می رسد اما محتواي آن 

ی به احسائ انتساب توسط فراماسونرهائی مانند، خود بهاء، صبح ازل، و عبدالبها تاسي  شده و سلسله

 پوششی براي آن بود.

با این توضيح كه: جریان فراماسونی در ایران بر طبق كاباليسم اروپائی جاري است و لذا همچنان مخفی 

و محرمانه است، اما كاباليسم بهائيت همان كاباليسم محی الدین است كه در بستر تصوف صوفيانه صوفيان 

ه محرمانگی گرائيد. و مالصدرا احياگر كاباليسم محی الدین، در عصر ما ارائه و مطرح شده و لذا كمتر ب

خود بود. و در عصر ناصرالدین شاه مالهادي سبزواري از نو آن را زنده كرد و لذا برخی از شاگردان او را 

 در كنار و در صف فراماسونرها مشاهده می كنيم.

ب به عليمحمد باب بود و باب توسط دولت و به همين دليل، بهائيت در ابتدا )با این كه آشسارا منتس

با فتواي علماي اسالم اعدام شده بود و آن همه جنگ هاي داخلی ميان بابيان و مسلمانان رخ داده بود(، 

چندان نسوهيده و مشمئز كننده نبود زیرا همگان آنان را رهرو راه مالصدرا و سبزواري می دانستند حتی 

دآبادي با هر دو داماد صبح ازل )آقاخان كرمانی و احمد روحی( دوست شخصيتی مثل سيد جمال الدین اس

 صميمی و همدل و همدرد بود.

ادوارد براون كه خود پيوندي با سياستمداران كشور خودش )انگلي ( یعنی پيوند با ماماهائی كه 

واهد با بهائيت را از مستب مالصدرا زایانيدند، داشت هم بهتر می داند كه قضيه چيست و هم می خ

توضيح واقعی ماجرا آن زمينة پيشين را كه در عصر سيد جمال بود، از نو تقویت و زنده كند تا بهائيت 

مثالً آبروئی داشته باشد آبروي صدرائی كه توسط سبزواري بر جامعه آن روز ایران به ویژه تهران، حاكم 

 بود.

 بخش دوم: اصول و زمینۀ تاریخی:

 اریخ:كاباال در چهار مرحله از ت

پيش از  3400حوالی سال  -از مصر باستان و یونان باستان تا سال هاي پ  از حضرت موسی)ع( -3
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 ميالد.

ميالدي: كاباال تا زمان فعاليت اسحاق  3512 -3350« اسحاق كور»از سال هاي پ  از موسی)ع( تا  -5

 زمينی داشته است.كور به عنوان یك فسر اهریمنی، مخفی، محرمانه، و باصطالح بشدت حالت زیر 

ناتوانی دو دین مسيحی و یهودي در مقابل اسالم، یك نياز  در این زمان )همان طور كه اشاره رفت(

اجتماعی در زمينه روان اجتماعی اروپا به یك آئين سوم و جدید آماده كرده بود كه اسحاق كور از این 

 آشسار كرد. -شعاع محدودگرچه در -شرایط اجتماعی استفاده كرد و تا حدودي كاباال را 

؟ معلوم نيست و در هر صورت همان طور كه ماهيت -آیا اسحاق كور یك یهودي بود یا یك مسيحی؟

 كاباال اقتضا دارد، او فراتر از هر دو آئين می رفته است.

اسحاق كور از اهالی جنوب فرانسه بود كه معموالً خيزشگاه اندیشه هاي نو در جامعه اروپائی است، 

نظر به شرایط آن روزي اسپانيا كه مسيحيان و انبوه یهودیان در خط مقدم جبهه زیر سم اسبان مسلمانان اما 

 پایمال می شدند، نو آوري اسحاق كور بيشترین مشتریان را در اسپانيا داشت.

از اسحاق كور تا نهمانيدس: آشسار شدن و رواج كاباال همچنان پيش می رفت و در مبارزه با  -1

ان به كار گرفته می شد هم در عرصه جنگ نرم و هم در زمينه جنگ فيزیسی، كه زمام این مسلمان

آشسار شدن را نهمانيدس به دست گرفت و توانست نيروي دو دین رسمی، نيروي نظامی دولت هاي مسيحی 

ست به د و نيروي نژادي و ناسيوناليسم یهودي و باالخره كوتاه آمدن پاپ و واتيسان را در برابر كاباال،

 آورد همان طور كه اشاره رفت.

بناستروگ »كه نام اسپانيائی او  3570متوفاي  3354موسی بن نهمان معروف به نهمانيدس متولد 

 است یهودي اسپانيائی، به چهار مقام بزرگ رسيد:« داپورتا

ین رسمی دالف: به بزرگترین سمت رهبري دینی یهود در اسپانيا رسيد، یعنی به ریاست باالترین سمت 

 در ميان یهودیان جهان رسيد.

 ناميده می شد. او شهر« ربی»مقام و سمت رهبري عرفان یهودي یعنی كاباليسم رسيد سمتی كه  ب: به

را به مركز آموزش و فعاليت كاباليسم تبدیل كرد؛ مركزي كه عالوه بر پرورش افراد كاباليست، « گرونا»

را در سرتاسر ایبري منتشر كرد و از آن جا به دیگر مناطق اروپا تا با انبوه رساله هاي كابالی، كاباليسم 

 حدودي علنی، نفوذ داد.
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ج: نهمانيدس موفق شد عالوه بر رهبري رسمی دین و رهبري كاباليسم، همساري و حمایت بی دریغ 

 كند. به خود جلب را كه رئي  قومی و نژادي و اقتصادي یهودیان انبوه اسپانيا بود، «مه یربن تودروس ابوالفی»

 ریاست بر همة در شرایط آن روز ریاست قومی بر یهودیان اسپانيا به مثابة از نو باید یاد آوري شود:

یهودیان جهان بود، هم به دليل كثرت یهودیان در اسپانيا و هم به دليل حساسيت جایگاهی كه آنان در 

 مقابل مسلمانان داشتند.

يمز اول پادشاه مسيحيان رسيد و عالوه بر مشاورت، دوست محبوب د: نهمانيدس به مقام مشاورت ج

 و مورد عالقه او نيز بود.

جریان جنگ هاي چند قرنی اندل  را به نفع مسيحيان و  «مثلث اتحاد»همان طور كه اشاره شد این 

 یهودیان، تغيير داد.

 نهمانيدس كارهاي زیر را نيز انجام داد:

كه براي اولين بار در تاریخ، یك یهودي وزیر ماليّه جيمز اول شد؛ زمينه را طوري فراهم كرد  -3

 وزیر یهودي در دولت مسيحی. -«جودا الكاوالریا»یهودي اي بنام 

او فعاليت هاي جنگ نرم براي به فساد كشيدن پسران و دختران جوان مسلمان، را توسعه و شدّت  -5

 بخشيد كه مهم ترین آن در دو زمينه بود:

وه بر محصوالت تاكستان هاي مسيحيان، تاكستان هاي مسلمانان را نيز اجاره كرده و همة عال الف:

در  رایگان محصوالت آن ها را به شراب تبدیل كرده و باصطالح امروزي در كافی شاپ ها به طور تقریباً

 اختيار جوانان مسلمان قرار می دادند.

ان و دختران مسيحی و یهودي را در اختيار جوانان ب: مطابق اصلی از اصول كاباال كه خواهد آمد، زن

 مسلمان قرار می دادند و آنان را هوسباز و بی غيرت به بار می آوردند.

توضيح: برنامه جنگ نرم با همه اصول و فروعش پيش از به قدرت رسيدن نهمانيدس نيز بود، نهمانيدس 

 قدار نيز بر كمّ و كيف جنگ نرم افزود.به همان ميزان كه توانست كاباليسم را علنی كند به همان م

مطابق قراردادي كه ميان اعضاي سه گانه مثلث مذكور برقرار بود، هر شهري را كه از مسلمانان  -1

 در حدودي چه تا می گرفتند به یهودیان واگذار می كردند. و این خود نشان می دهد كه جمعيت یهودیان

 اند. نداشته را كثرت این دنيا جاي هيچ در تردید بی و است بوده اسپانيا
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ملقب گشته و  «جيمز فاتح»جيمز اول كه به عنوان فرمانده نظامی جنگ موفق شده و به لقب  -4

موسوم شده بود، همگی در اثر اتحاد مثلثی بود كه نهمانيدس  «جنگ هاي باز پ  گيري»جنگ هاي او به 

به همه جا پخش می كرد. و این فتوحات  «گرونا» ایجاد كرده و با انبوه رساله هاي كاباليستی از مركز

 نظامی در جاده اي پيش می رفت كه برنامه استراتژیك جنگ نرم، آن را صاف كرده بود.

هجري قمري، شروع شده است، البته در آن زمان مسلمانان  (557) 3555جنگ هاي جيمز اول از سال 

، آیا می توان با قاطعيت گفت جنگ نرمی 3د بودنداز نظر داخلی نيز دچار اضطرابات و درگيري هاي شدی

كه مثلث مذكور به راه انداخته بود نقشی در درگيري هاي داخلی مسلمانان داشت؟ و اگر داشت تا چه 

 حدودي؟

است « ایجاد اختالف به طور مستقيم در ميان سران و زمامداران نظامی مسلمانان»این تردید دربارۀ 

ردن مسلمانان و از بين بردن غيرت، حمّيت، تعصب و دافعة جامعه مسلمان اما دخالت به معنی فاسد ك

 اسپانيا، یك امر مسلّم است همان طور كه در باال بيان شد.

نّت س»آن روزها رفاه پرستی و عياشی جامعه مسلمان عرب در اسپانيا و نيز روشنفسري شان به معنی 

اليسم در لباس تصوف مثالً اسالمی، كار خودش را كرده در اثر برنامه هاي مذكور و نفوذ دادن كاب «شسنی

 بود.

یك مطالعه مختصر در زندگی ابن رشد، ابن باجه، و دیگر نامداران مسلمان اسپانيا و نيز افرادي مثل 

ابن ميمون یهودي زاده، به خوبی نشان می دهد كه مسلمانان اسپانيا خود را پيشرفته، روشنفسر، و مردمان 

 شمال افریقا و خاورميانه را امّل می دانستند.مسلمان ممالك 

آنان در مقایسه با مردمان دیگر ممالك اسالمی، نسبت به شریعت اسالمی تسامح گر و اباحه گراتر 

بوده اند. بی تردید چنين وضعيتی در اثر اختالط زیستی با مسيحيان و یهودیان بوده است اما این اختالط 

تاثير نگذاشته است بنابراین باید ویژگی و عمق و گستره این تاثيرات را  در هيچ جائی از جهان بدینگونه

 در نفوذ كاباليسم در جامعه مسلمانان دانست.

 نهمانيدس سه اسم و نام براي خود برگزیده بود: -2

                                                   
 المعارف فرید وجدي ذیل واژه اندل  دائرۀ 3
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 «.موسی بن نهمان» الف: نامی كه بافت ادبی و اصطالحی آن عربی و اسالمی است:

 .«نهمانيدس» طالحی آن یونانی است:نامی كه بافت ادبی و اص ب:

 «.بناستروگ داپورتا» نام اسپانيائی: ج:

می باشد  3540و متوفاي  3355محی الدین متولد حوالی  جایگاه تاریخی محی الدین در این میان:

 10سال پ  از محی الدین به دنيا آمده و  10، بنابراین نهمانيدس 3570و متوفاي  3354و نهمانيدس متولد 

 سال پ  از او از دنيا رفته است و هر دو به یك مقدار در دنيا زیسته اند.

 سال همزمان بوده است. 33خواهيم دید كه فعاليت اجتماعی و اعتقادي )كاباليسم( این دو، حدود 

 بنابراین فعاليت هاي محی الدین به دو بخش تقسيم می شود:

 د مذكور:دوره پيش از مثلث مذكور و پيش از تشسيل اتحا -3

سال آن را پيش  55ساله خود  77سال پ  از مرگ اسحاق كور، مرده است و از عمر  2محی الدین 

از مثلث مذكور، و بر اساس روند كابالی اسحاق كور كه در اسپانيا به اجرا گذاشته می شد، سپري كرده 

 است.

تنگه جبل الطارق گذشته  سالگی از 17، است در 517)محی الدین كه سال وفاتش با تقویم قمري سال 

 الجزایر آمده است(.« بجایه»و از اسپانيا به شهر بندري 

سال از عمرش را در این دوره سپري  33دوره پ  از تاسي  مثلث نهمانيدس: محی الدین حدود  -5

 كرده است.

 آثار محی الدین نيز از نظر محتوا و ماهيت به دو بخش تقسيم می شود؛ بسی قابل توجه است كه:

هاست.  بزرگترین آن« فتوحات مسّيه»در دوره اول اكثریت قریب به اتفاق آثارش را تدوین كرده است كه 

 و در دوره دوم فصو  را نوشته است.

فرق ميان فتوحات مسيه و فصو ، با صرف نظر از آن چه كاباليسم ناميده می شود، طوري به نظر 

 ين یك نویسنده.می آید كه گوئی فرقی است ميان آثار پيشين و پس

اما وقتی كه با توجه به اصول كاباليسم به این دو نگریسته شود به خوبی روشن می شود كه اصول 

در پوشش تصوف صوفيان ممالك اسالمی القاء می شود. « القائی»كاباليسم در فتوحات مسيه بيشتر جنبه 
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ی تمام ارائه شده كه باز اما محتواي فصو  به صراحت كامل و به طور آشسار و با جسارت و گستاخ

 هاله اي نازك از تصوف صوفيان ما را دارد.

با این كه فتوحات مسيه را در اواخر عمرش در شهر قونيه و پ  از تدوین فصو ، با قلم و دستخط 

، باز این فرق و تفاوت ميان آن دو كتاب كامالً 3خودش باز نویسی كرده تا آن را با فصو  هماهنگ كند

 مشهود است.

 نشأ این فرق فاحش همان جریان كاباليسم در دو دوره است: دوره پيش از نهمانيدس و دورۀ پ  از آن.م

محتواي فصو  را  557محی الدین در اول فصو  می گوید كه پيامبر) ( در دهة آخر محرم سال 

از مرگش.  سال پيش 33در خواب به او ارائه فرموده و او را مأمور ابالغ آن به مردم كرده است. یعنی 

 می گوید این خواب را در ناحيه دمشق دیده است و نام آن نيز توسط آن حضرت تعيين شده است.

او كه در آغاز فصو ، خود را گداي در پيامبر اسالم) ( معرفی می كند به تدریج پيش رفته و در 

را  وجود خدا(به جائی می رسد كه ادعا می كند علوم و معارف )و فيض به معنی سریان « فصّ شيثی»

ير به طور غ مستقيماً و بدون واسطه از معدن وجود الهی می گيرد و تصریح می كند كه پيامبر اسالم) (

. و در چند مورد از فصو  بر افضليت خودش 5به دریافت آن نایل می شده است مستقيم و با واسطة فرشته،

 تصریح می كند. از پيامبر) (

در فصو  تدوین و تشریح شده به  م دید كه اصول كاباليسم كامالً)در بخش سوم این جزوه خواهي

طوري كه فصو  دقيقاً یك متن كاباليسم است و پيش از تدوین فصو  در هيچ جائی از ممالك اسالمی 

 اثري از آن ها نبوده است(.

 آشکار كردن اسرار:

اده شده كه مطابق سال پيش از مرگش به او ماموریت د 33هجري قمري  557درست است در سال 

باصطالح نهضت نهمانيدس و مثلث مذكور، اسرار كاباليسم را بيش از پيش آشسار كند، مطابق همان دو 

 بستر:

                                                   
 .5  3جلد « محی الدین در آئينه فصو »رجوع كنيد:  3
 .33و  30همان،    5
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 جهت تخریب اصول اسالم.« فرا ادیانی»تدوین و ترویج یك فسر دینیِ  -3

 تخلية غيرت، حميت و تعصب جامعه مسلمانان به ویژه جوانان. -5

می نامد، آن هم ماموریتی كه  كه آن را ماموریت از جانب پيامبر) ( -وریتمحی الدین در این مام

مامور می شود كه در قونيه )سه راهی جاده ابریشم و جاده اعظم( ساكن شود  -در خواب دریافت می كند

یافت در تا بتواند پيام هایش را تا مغولستان برساند و به طور مرتب نيز پيام ها را از وطن خودش )اسپانيا(

 كند كه پيام هاي اتحادیه مثلث مذكور و پيام هاي مركز كاباليسم گرونا، باشد.

 در اوایل كتابش می گوید: «ممدّ الهمم در شرح فصو  الحسم»نویسنده 

این بيان عذر خواهی است از ابراز آنچه یافته، زیرا عارف سالك باید امين اهلل باشد و اسرار دوست »

 «.ر خواهی می كند كه اگر من اظهار كردم به فرمان رسول مامور بودمرا آشسار نسند. اما عذ

اما این اسرار الهی نيست كه محی الدین آشسار می كند بل اسرار كاباليسم است. متاسفانه این نویسنده 

محترم هر جا كه محی الدین به پيامبر اسالم) ( اهانت كرده یا در مواردي كه سخنانش به حدي كفر 

در برخی موارد  كه هرگز قابل توجيه نيست، همه آن ها را از متن فصو  حذف كرده است؛آميز بوده 

حذف كرده اما در برخی موارد اساساً با سسوت  «بقيه سخن شيخ اعظم را بگذار به وقت دیگر»با شعار 

محی  واقعاً براي آینده به نفع طرفداران 3كامل حذف كرده است گوئی چنين سخنی در فصو  نبوده است

الدین و به نفع كاباليست ها و شيطان پرستان و امثال شان به ویژه براي برخی صوفيان و صدرویان خدمت 

كرده كه به آن تمسك كرده و بگویند محی الدین چنين سخنی را نگفته است زیرا كه در متن ممدالهمم 

 ده نمی دانم لطفاً شما بگوئيد.این سخنان وجود ندارد. و نام این حذف ها و انگيزۀ این حذف ها چيست؟ بن

 بخش سوم: اصول مسلّم كاباال:

 تسمية اهریمنی ترین فسر با هوخمه و حسمت. هوخمه )= حکمت(: اصل اول:

این نامگذاري كه عنوانی است براي ماهيت تصوف یهودي كاباال، در ميان صوفيان ممالك اسالمی 

گذاشت و آن را از كاباليسم به تصوف  «مفصو  الحس»وجود نداشت محی الدین نام كتاب خود را 

                                                   
توضنننيح داده ام، در آن ها به  «ی الدین در آئينه فصنننو مح»برخی از این حذف ها و اسنننقاط ها را در دو مجلد  3

 .عنوان شرح فارسی را داده ام« ممدالهمم»
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 ممالك اسالمی نفوذ داد.

 است نه در به كارگيري لفظ حسمت در كاربرد لغوي.« اصطالح»و « عنوان»سخن در 

محی الدین در آغاز فصو  مدعی است كه نام كتاب و حسمت بودن محتواي آن را نيز پيامبر 

 اسالم) ( در آن رؤیا، تعيين كرده است.

 نام پيامبر) ( را آورده است.« مثلث نهمانيدس»این ماموریت خود به جاي او در 

از آن به بعد صوفيان در ممالك اسالمی این عنوان نان و آب دار را براي تصوف هاي گوناگون خود 

 برگزیدند.

 نفوذ این اصل در میان صوفیان مدعی تشیع:

د د اگر یك فرد شيعی به تصوف می گرائيدر ميان شيعيان تا قرن هشتم هيچ صوفی اي موفق نگشته بو

زهدي و تقوائی  منسوب و مطرود می گشت. در قرن مذكور سيد حيدر آملی با تمسك به تایيد علمی،

كه از فخرالمحققين فرزند عالمه حلّی دریافت كرده بود، توانست به عنوان یك شيعة صوفی، موفق شود، 

 اعد بود.شرایط زمان به ویژه در درون ایران با او مس

سيد حيدر با این گرایش در صدد بود كه اسماعيليان پراكنده در البرز مركزي را جمع كرده و قدرتی 

به دست آورد. او با این كه یك شرح نسبتاً انتقادي بر فصو  نوشت اما در واقع آن را به عنوان حسمت 

 و یك متن از متون تصوف ممالك اسالمی پذیرفت.

م حضور تصوف در ميان شيعه را بنا نهاد و هم عنوان حسمت را به ميان در نتيجه، سيد حيدر، ه

 شيعيان نفوذ داد.

مالصدرا هم محتواي فصو  و هم عنوان حسمت را با تحميل تصوف محی الدین بر ارسطوئيات و 

 «حسمت متعاليه»كاباليستی بر قرآن و حدیث، عنوان راه و مسلك خود را  -تحميل این معجون یونانی

 .ناميد

او با تحسّمات ضد عقلی، ضد لغت و ضد كاربرد الفاظ، بر خالف همة قوانين و قواعد علمی و ادبی، 

 الفاظ حسمت در قرآن و حدیث را بر بينش خود تفسير بل تحریف كرد.

اولين اصل در خداشناسی كاباال این است كه: خداوند در درجة  اصل دوم: وحدت در عین كثرت:
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 را دوم درجه این ها كاباليست است، متسثّر و متعدد دوم درجه در است اما« احد»، یگانه و ااعلی

 نامند. می «سفيرات»

خداي یگانه و احد است، و هر كدام از اسماء خدا  «اهلل» می گوید:« فصّ شيثی»محی الدین در  نفوذ:

 نيز یك خدا هستند.

كار می كنند هر كدام بخشی از  «اهلل»خدایان كه زیر نظر  تقسیم كار میان خدایان: اصل سوم:

 كائنات و امور مربوط به آن بخش را اداره می كنند.

 اولين كسی كه این سخن را در ميان جامعه اسالمی مطرح كرده محی الدین است.

كه كاباليسم و محی الدین براي خدا « چارت اداري خدایان»ارثيه یونانی: به خوبی روشن است كه این 

 افالطون است.« ربّ و ارباب انواع»گرفته از درست می كنند بر 

یسی از اصول كاباليسم )همان طور كه از اصل دوم نيز پيداست(  اصل چهارم: صحیح دانستن تناقض:

 باطل ندانستن تناقض است كه همة اصول و فروع آن بر این اصل استوار است.

جنون و دیوانگی بزرگ تر از این در تاریخ بشر و در تاریخ ملل و نحل و در تعقل هر انسان عاقل، 

 نبوده و نيست كه فرد عاقلی تناقض را صحيح بداند.

 آن را فراز می كند. «ادریسی فصّ»محی الدین در همان فصّ شيثی این تناقض را می آورد و در  نفوذ:

 اولين كسی كه در جامعه اسالمی چنين سخنی را گفته است محی الدین است.

مرید وفادار و با استعداد محی الدین در شرح فصّ ادریسی در توجيه سخن محی قيصري شارح نامدار و 

 است و تناقض من وجه اشسال ندارد.!!!« تناقض من وجه»این  الدین می گوید:

 آمده است(« ادریسی فصّ»بخش  «محی الدین در آئينه فصو »)شرح بيشتر این مطلب در جلد دوم 

 مبتنی است. «عدم بطالن تناقض»بر این اساس یعنی بر اساس  فصّ هاي فصو  مهمتر این كه همة

اصل دیگر كاباليسم وجود خدایان مؤنّث است. و این عنصري است كه  اصل پنجم: خدایان مؤنّث:

 برگرفته شده است.« سازمان الهه هاي یونان باستان»از 

ه همراه خواهرانش )اخواته( هر خدا از خدایان ب رسماً می گوید: «فصّ شيثی»محی الدین در  نفوذ:

 بخش مورد ادارۀ خود را اداره می كند.
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 سخنی كه پيش از محی الدین به گوش هيچ مسلمانی حتی صوفی اي در جوامع اسالمی نخورده بود.

حتی پارتی بازي )تحت عنوان شفاعت( مثالً درباره  اصل ششم: تعامل و همکاری میان خدایان:

 رار است.یك انسان، ميان خدایان بر ق

محی الدین این اصل كاباليست را به جامعه اسالمی نفوذ داد و پيش از او چنين اِزخرافاتی در  نفوذ:

 «الرّحمن» فانّ جوامع اسالمی شنيده نشده بود. او در فصّ شيثی این مسئله را با این عبارت به پایان می برد:

، رحمن در حضور منتقم درباره اهل گرفتاري :افعینالشّ شفاعة بعد الّا البالء اهل في «المنتقم» عنه ماشفع

 در پيش رحمان شفاعت كرده باشند. شفاعت نمی كند مگر پ  از آن كه شافعان دیگر )خدایان دیگر(

بدین  اصل هفتم: ازلی بودن مخلوقات در قالب ویژه ای كه یکی از اصول كابالیسم است:

اند یا به وجود می آیند و یا خواهند آمد، همگی  همة مخلوقات، همه اشيائی كه به وجود آمده شرح:

پيش از پيدایش شان در عالم باطن وجود داشته اند و هيچ چيز مسبوق به عدم نيست و همين طور هر 

 حادثه طبيعی و هر حادثه اجتماعی و هر رفتار انسانی.

سالمی بوده است این بينش به صورت هاي دیگر، پيش از محی الدین در ميان صوفيان جوامع ا نفوذ:

نبود بل توجه یعنی آنان نيز مخلوق را ازلی می دانسته اند اما توجه شان به تك تك مخلوقات و اشياء

بود؛ می گفتند خداوند هرگز بدون مخلوق نبوده است و « آغاز پيدایش مخلوق»شان و محور بحث شان 

نات و حوادث فردي و اجتماعی نمی گفتند همه مخلوقات و همه اشياء و همه حوادث ریز و درشت كائ

 و افعال انسان ها پيشتر در عالم باطن بوده و حضور داشته اند.

محی الدین اولين كسی است كه این اصل كاباليسم را به تصوف صوفيان بظاهر مسلمان وارد كرد و آن 

 یك اصل از اصول تصوف در ممالك اسالمی جاي داد. «اعیان ثابته» را تحت عنوان

اشاره كرده ام: محی الدین به حدّي فسر بشر را وارونه « محی الدین در آئينه فصو »جلد در هر دو 

و عين را به خيال تبدیل می كند و همين طور عينيت هستی و جهان هستی « عين»را به « خيال»می كند كه 

انان پيشرفته مسلمرا به خيال و تخيالت را به عينيت تبدیل می كند. او با این روند واقعاً جامعه متمدن و 

 را به سقوط كشانيد.

البته تصوف و صوفيان پيش از محی الدین همة كارها را كرده و زمينه را براي محی الدین آماده كرده 
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بودند و سقوط مسلمانان غير از تصوف و خيال گرائی صوفيان، عامل دیگري نداشته است. صوفيان كردند 

 و چه كردند!!!

یعنی وجود خدا بر وجود اشياء كائنات، فيضان دارد و در وجود  ا:اصل هشتم: فیضان وجود خد

 و این یسی دیگر از اصول كاباليسم است. هر چيز سریان دارد )وجود خدا در همه چيز هست(

 می گوید: اگر سریان وجود خدا در موجودات نباشد عالَم، وجود « فصّ آدم»محی الدین در  نفوذ:

 نمی داشت.

بود. اما فيضان و « وحدت وجود»در زبان صوفيان ممالك اسالمی، سخن از گزافة  پيش از محی الدین

لق مط»دارد كه خداوند را نيز متغير و متحرك می كند كه با « تغيير»و « حركت»سریان، باري شدید از 

 .«عدم بطالن تناقض»یعنی با خدائی خدا تناقض دارد. و این جنونی است مبتنی بر جنون « بودن خدا

يض ف»ی الدین این اصل كاباالئی را نيز به جوامع اسالمی نفوذ داد و مالصدرا و پيروانش با اختراع مح

 «.سریان الوجود»آن را پرورانيدند. مالصدرا كتابی دارد بنام « اقدس و فيض مقدس در وجود

هودي و در برگ هاي پيشين به شرح رفت كه كاباال فراتر از دو دین ی اصل نهم: فراتر از ادیان:

مسيحی می رود و این راه را براي ایجاد اتحاد ميان آن دو دین و پيروان شان در مقابل مسلمانان، برگزیده 

است در این مسير مسئله را طوري برگزار می كند كه مسيحيت هم دین است و هم دین نيست، و یهودیت 

 نيز هم یك دین است و هم یك دین نيست.

اغرقوا في بحار » قوم نوح در دریاهاي علم غرق شدند: می گوید:« وحیفصّ ن»محی الدین در  نفوذ:

فرعون را یك عالم و عارف می داند. و در ده ها مورد دیگر حق را به كافران « فصّ موسوي»و در  «.العلم

 می كند. كافران و ملحدان را محبوب خدا و بت پرستی را القاء را )نعوذ باهلل( می دهد و حقارت انبياء

 براي وصال خدا می داند. «راه ميان بر»

می گوید چون هارون نمی دانست كه پرستش عجل عين پرستش خداست بر آن « فصّ هارونی»و در 

مردم عجل پرست اعتراض كرد و موسی به همين جهت هارون را توبيخ كرد كه چرا مزاحم پرستش آنان 

 شده است.

 است.« جهول»می گوید پ  « الاله االّ اهلل»قيصري در شرح فصّ آدم می گوید: چون انسان 
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 نظر او ارزش بت پرستی به حدي است كه موسی)ع( از موي سر و صورت هارون)ع( گرفته و  به

 می كشد.

مده براي چه آ با چنين افسار عرفانی)!( كه محی الدین و همسارانش داشتند، معلوم نيست اساساً انبياء

 !اند و اساساً دین چه معنائی دارد؟

 بر را عمر علم و را عمر ،5كند می توهين اسالم) ( پيامبر به ،3كند می تحقير را انبياء همه الدین محی

 .4داند می اسالم) ( پيامبر از برتر را خودش ،1دهد می ترجيح پيامبر علم و پيامبر

 را به جوامع مسلمانان نفوذ داد. «فراتر از ادیان»او بدین گونه اصل كاباليسم 

جلد دوم بيت زیر را از محی الدین  2الي عفيفی كه فصو  را تصحيح كرده است در صفحة ابوالع

 آورده است:

 عقد الخالئق في الِاله عقائداً
 

 و انا اعتقدتُ جمیع ما عقدوه  
 

آنچه آنان معتقد شده اند، معتقد  و من به همة -مردمان مختلف دربارۀ خدا عقيده هاي مختلف دارند

 هستم.

 یگر اشعار او را دربارۀ این مسلك فرا ادیانی، مالحظه فرمائيد:و نيز د
  

 لقد کنت قبل الیوم انكرت صاحبي

 ردمك می پنداشتم و دفع پيش از این دوستم را بد می

 اذا لم يكن ديني الي دينه دان

 چون دین من با دین او سازگار نبود
 

 وقد صار قلبي قابالً کلّ صورة

                                                   
 .545  3ج« محی الدین در آئينه فصو »رجوع كنيد  3
 .557رجوع كنيد همان،    5
 .520همان،  1
 .. و در فص داودي داود را تحقير می كند577و 524همان، 4
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 راي هر عقيده گشته استو اینك قلبم پذی
  

 فديراً لرهبان و مرعي لغزالن

گاهی براي آهوان جوان  دیري براي راهبان و چرا

 شده است
  

 و بیت نیران وکعبة طائف

 هم آتشسده است و هم كعبه براي طواف كنندگان

 و الواح تورات و مصحف قرآن

 هم الواح تورات و هم مصحف قرآن شده است

 انّي توجّهت ادين بدين الحبّ

 ام انداخته راه به خودم كه هستم حبّ دین به متدین

 1رکائبه فالحبّ ديني و ايماني

دین و ایمان من « محبت»هاي آن را پ  مركب 

 است.
 

این اصل یسی دیگر از اصول  اصل دهم: شیطان یک موجود ستوده، نیکو و مظهر خدا است:

يش از اصول دیگر در صراحت، نشان می دهد، صراحتی كه عوام كاباليسم است كه اهریمنی بودن آن را ب

 نيز كامالً به فساد آن توجه دارند.

این موضوع بدینصورت، از اصول كاباال است كه محی الدین به تصوف ميان مسلمانان وارد كرده  نفوذ:

 است.

ممالك اسالمی  اما براي این كه نمونه اي براي علل موفقيت محی الدین و چگونگی زمينه در تصوف

پيش از محی الدین، ارائه شود و آنان كه دوست دارند مسائل و حوادث تاریخی را با عناصر جامعه شناختی 

                                                   
 .525  5ج «محی الدین در آئينه فصو » 3



 111دليل بيست و دوم 
 

 

 بررسی كنند دیدگاهی باز شود، به پيشينة این موضوع در ميان صوفيان پيش از محی الدین اشاره اي 

 می شود:

(؛ خالق و مخلوق را یك وجود واحد می معتقد بودند )و هستند« وحدت وجود»همه صوفيان كه به 

دانستند )و می دانند( بدیهی است در این صورت شيطان هم از آن وجود واحد خارج نيست. همه صوفيان 

 امسان ندارد.« واحد»وجود شيطان را مثبت می دانند زیرا تفسيك در  بدون استثناء

در نتيجه وجود شيطان مثبت و تنها تعيّن  می دانستند؛« تعيّن»اما اینان هر شيئ را داراي وجود و یك 

 او منفی تلقی می شد.

عبور كرده و به  «وحدت وجود»محی الدین چنين زمينة مساعد را می دید، گامی به پيش نهاد از 

رسيد؛ تفسيك ميان وجود اشياء و تعيّنات شان را كنار گذاشت و بر اساس فيضان و « وحدت موجود»

اعم از وجود و تعيّنات، منشأي  «متصوَّري»شياء مدعی شد هيچ چيزي و هيچ سریان وجود الهی بر همه ا

 غير از وجود خدا ندارد.

ا ر «شيئ»مالصدرا به نظر خودش در تسميل مسلك محی الدین از ارسطوئيات كمك گرفت گاهی 

و روي این ، «ماهيت»و « وجود»تقسيم می كند و گاهی آن را به « تعين»و « وجود»با انتزاعات ذهنی به 

انتزاعات صرفاً ذهنی كه حتی ارزش فرضيه را هم ندارند چه سخن فرسائی ها كه نسرد؛ عرصة واقعيت 

 و حقيقت را رها كرد و به تخيالت ذهنی پرداخت.

 «وحدت موجود»اما او كه احياء كنندۀ مسلك محی الدین بود، با همة تفسيسات مذكور به همان 

بدان كه  واجب الوجود كلّ االشیاء: اِعلم انّ» در اسفار تحت عنوانمحی الدین معتقد شد و دو فصل 

 «.وحدت وجود اشياء»قائل شد نه فقط به « وحدت اشياء»باز كرد، یعنی به  «.خدا كل اشیاء است

 هم وجود و هم ماهيت اشياء را عين خدا دانست. به عبارت دیگر:

فار، دیگر توجيهات و تاویالت این سخن، سودي پ  از اعالم این اصل آن هم به صورت دو فصل در اس

 ندارد و به هر صورت شيطان می شود خدا.

اقتضاء ضروري و الزمة واجب این سخن و باور به وحدت موجود، این است كه شيطان وجوداً و 

 تعبير می كنند.« شيطان مظهر خدا است»ماهيتاً عين خدا است كه لطف فرموده با 
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  است پ  «کل االشیاء»باشد، شيطان یسی از  «ب الوجود کل االشیاءواج»بدیهی است وقتی كه 

 می شود خدا، یعنی عين سخن كاباليست ها.

بنابراین، محی الدین تنها )باصطالح( نو آوري كه كرده ماهيت و تعيّن شيطان را نيز )نعوذباهلل( الهی 

بال محی الدین له له می زنند. و با كرده است و مالصدرا، مالهادي سبزواري و... و... خيره سرانه به دن

اسالم و مسلمانان رفتاري را می كنند كه اولين خواسته صليبيان امروزي و كاباليست هاي امروزي و 

 دشمنان امروزي است.

 بلی حضرات عارف هستند)!!!(

بی جهت نيست كه غربيان اینهمه تصوف، محی الدین، مالصدرا را در ذهن و ضمير اجتماعی ما و 

ي محافل علمی )دانشگاه ها و حوزه ها( تبليغ، تشویق و ترویج می نمایند، هانري كربن ها را مامور این برا

 استراتژي می كنند. بگذریم نادانی ماها پایانی ندارد.
 

 درد دینننت گر بود اي صنننندروي
 

 چنناره خود كن كننه شنننند دینننت غوي   
 

 خود كنابناليسنننتی بدان ليسن تو را  
 

 والآگننهننی نننی بننر كننيننان كننابنن         
 

 تنا بندانی پناینه راهت چی اسنننت    
 

 اصنل و فرعش را چه ریشنه؟ چه پی است؟    
 

 هنم سنننالح دشنننمنننت برّان كنی 
 

 هنم كننه راه سنننلنطننه اش آسننننان كنی     
 

 دشننمنان ترغيب و تشننویقت كنند  
 

 سنننمّ هننا تنندلننينن  و تننزریننقننت كنننند   
 

 گر همين اسننت راه عرفان اي عزیز
 

 خنناك نننا پنناكنی بنر اینن عنرفننان بریز      
 

 ع ذهنی اسننننت گر فلسنننفننهانتزا
 

 3اي دو صنننند اف بنناد بنر اینن مننلغمننه    
 

 در خينالش عالمی همچون سنننراب 
 

 هننر دو عننالننَم كننرده او از بننن خننراب   
 

 حرف تلخ اسنننت و می رنجی زمن
 

 روز مننحشنننر می رسنننی بر این سنننخن   
 

 تلخ و مرّ اسننت این حقيقت گفتمان
 

 وه چننه شنننيرین آن فضنننيحننت بننافتمننان  
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 ز شنننيطننان بودحلوتش زابلي  و ا
 

 تنا یسی ابلي  بنا رحمان)نعوذ باهلل( شنننود    
 

 گفتمننت، گر خود پرسنننتی وا نهی
 

 پننا نهی« شنننينطننان پنرسنننتی  »بنر سنننر    
 

 در غم سننننانِ مرینندانننت مبنناش 
 

 شنننوبننسننن در حننفننظ ایننمننانننت تننالش   
 

 نيننّت اننندر دل بشنننوي از هر دن 
 

 ره مجوي از هيچس  -ع-«صنننادق»جزز   
 

 

آدم صورت آدم و صورت عالم را در خود جمع  درباره آدم)ع( می گوید:« فصّ آدم»محی الدین در 

و ابلیس جزء من العالم لم يحصل له »كرده بود اما شيطان جزء عالم است و چنين صفات جامع را ندارد 

 «.یّةهذه الجمع

 قيصري مرید سينه چاك و پيرو دانشمند و پر استعداد محی الدین در شرح آن در توضيح فرق آدم و

 است.« اهلل»خدا است اما آدم مظهر اسم  «مضّل»ابلي  می گوید: ابلي  مظهر اسم 

 فراموش نشود در اصل دوم بيان شد كه محی الدین هر اسم خدا را یك خدا می داند.

متاسفانه از تلویزیون جمهوري مقدس اسالمی چندین بار شنيده ام كه فالن آقا در سخنانش می گوید 

 ت.شيطان مظهر خدا اس

كه از غرب آمده و رسماً اعالم می كند كه از « شيطان پرستی»امروز در این اواخر با فرقه و جریان 

در اوایل  «شيطان پرستان»كاباليسم نشئت گرفته است مواجه هستيم. اما محی الدین كاري كرد كه فرقه 

ه وجود آمد و هنوز هم دوران پ  از مرگ محی الدین در شمال عراق یعنی بيخ گوش خانقاه محی الدین ب

محی الدین در آئينه »ادامه دارد. این موضوع و حال و احوال این شيطان پرستان را در جلد اول و دوم 

 توضيح داده ام. 3«فصو 

ست ا« مضّل»اگر توجه فرمائيد می بينيد كه در بينش محی الدین و قيصري شيطان مظهر خدائی كه 

 می گردد. نعوذ باهلل از هر گونه شيطان پرستی.« اهلل»مظهر  می باشد. اما در بينش مالصدرا شيطان

بدیهی است كاباليسم كه شيطان را مقدس  اصل یازدهم: تشویق به گناه به ویژه گناهان كبیره:

 دانسته و او را پرستش می كند، گناهان را نيز كه خواستة شيطان است جایز می داند.
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جامعه اسالمی نفوذ داد بل گناه كردن را عين خواسته خدا نيز  محی الدین نه تنها این اصل را به نفوذ:

آن جا كه سخن از فرشتگان و آدم می گوید مطلب را به جائی می رساند كه « فص آدم»دانست؛ او در 

قيصري با آوردن دو حدیث جعلی از حضرت رسول) ( سخنان او را باصطالح مستدل تر می كند: حدیث 

اگر گناه  :«ذهبت بكم و خلقت خلقاً يذنبون و يستغفرون، فاغفر لهملوال تذنبوا ل» جعلی اول:

نسنيد شما را از بين می بریم و موجود دیگري می آفرینيم تا گناه كنند سپ  استغفار كنند و بيامرزم آن 

 ها را.

بيل ق اینان مثالً از این نگران هستند كه مردم آن قدر مقدس باشند و گناه نسنند در نتيجه، خدایانی از

 تواّب، غفّار، عفّو، رئوف، رحيم، قهّار، منتقم و امثال شان، بی كار بمانند)!!!(.

لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو اشدّ من الذّنب، اَال هو العُجب، » حدیث جعلی دوم:

اگر گناه نسنيد می ترسم به چيزي دچار شوید كه اشدّ از گناه است و آن عُجب است  «:العُجب، العُجب

 عجب، عجب.

صوفيان پيش از محی الدین زمينه را براي جعل حدیث آماده كرده بودند در هر مورد كه دل شان می 

می گذاشتند زیرا احادیث قدسی « حدیث قدسی»خواست یك حدیث جعل می كردند و بيشتر نام آن را 

ند كه گویا حدیث قدسی معموالً بی سند هستند و اینان آن را هر چه خواستند گسترش دادند، كاري كرده ا

 بی نياز از سند است.

اما ترویج گناه و فسق و فجور توسط محی الدین در ممالك اسالم با ترویج آن ها در آئين كاباليسم 

فرق دارد، كاباليست هاي اسپانيا جوانان مسلمان را )همان طور كه پيشتر به شرح رفت( با تامين امسانات 

ري براي شان، فاسد می كردند و این، برنامة استراتژیك جنگ نرم بود، و گناه از آن جمله زنا و شرابخوا

 جوانان خودشان را هدف قرار نمی دادند.

محی الدین كه در داخل جامعه اسالمی فعاليت می كرد یك روند مطلق در پيش گرفته بود دافعه، 

جهاد را  ر اسالم) (غيرت و حميت دینی را از آنان سلب می كرد. او با جعل حدیث از زبان پيامب

اَال اُنبّئكم بما هو » می گوید: پيامبر) ( چه زیبا فرموده است: «فصّ یونسی»نسوهش می كند در 

آیا خبر  :«خيرلكم و افضل من اَن تلقوا عدوّكم فتضربوا رقابهم ويضربون رقابكم، ذكر اهلل
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ه با دشمنان درگير شوید و گردن ندهم به شما چيزي را كه خير شما در آن است و آن افضل از آن است ك

 آنان را بزنيد و آنان گردن شما را بزنند، آن ذكر اهلل است.

یعنی كاري با دشمنان )با صليبيان در اندل  و اسپانيا و در تهاجم به بيت المقدس كه در همان روزها 

و به  كه او فصو  را می نوشت به شدت جریان داشت و حمله مغول نيز از جانب شرق شروع شده

 نزدیسی قونيه محل سسونت محی الدین رسيده بود( نداشته باشيد و به ذكر اهلل مشغول شوید.

 محی الدین نه تنها به گناه تشویق می كند بل گناه كردن را یك تسليف واجب، می كند.

آیا به راستی آنان كه فصو  را می خوانند بویژه صدرویان ما بل خود مالصدرا، این جاسوس جاده 

 ؟-فسن صليبيان و مغول را نمی شناسند؟ یا چيزي از اصول اسالم و نيز چيزي از تاریخ نمی دانند؟صا

چه قلمفرسائی درباره این شيخ اعظم)!( كه نسرده است در  «المعارف اسالمي رةدائ»و نویسنده اي در 

 از رفتن به بيت حالی كه تذكره نویسان تصریح كرده اند كه محی الدین مسلمانان را در آن دوران جنگ

 المقدس كه مورد هجوم صليبيان بود، باز می داشت.

شرح داده ام كه آموزه هاي محی الدین بوسيله كاروان هاي « محی الدین در آئينه فصو »در دو جلد 

جاده ابریشم تا ساحل سيحون به دست انبوه صوفيان آن روز )مثالً می توان گفت آن روز در شهر بزرگ 

ی او از می رسيد، تصوف كاباليست ين شهر پ  از بغداد بود كسی غير صوفی یافت نمی شد(نيشابور كه دوم

قونيه تا سيحون )سمرقند و بخارا( نسبت به دیگر مناطق ممالك اسالمی، بيشترین توفيق را داشت و 

كامل  نهمزمان شيخ عطار شاگرد واقعی او بود با فاصله مسانی و شيخ محمود شبستري نيز بعدها از پيروا

 محی الدین شد.

« ديتومان توك»در اطراف جاده ابریشم از درون فالت آناتولی )تركيه( تا سمرقند فرقه هائی با اسامی 

پيدایش یافتند. نظر به رواج زبان تركی در آن زمان و نيز ترك « خروس قردي»و « چراغ سوندرن»و 

است. براي شناخت بيشتر ماهيت فسق و  نشين بودن بيشتر بخش هاي آن مسير، اسامی هر سه فرقه تركی

فجوري این فرقه ها به آن كتاب ها مراجعه كنيد تا ببينيد چگونه به تسليف واجب بی غيرتی و بی ناموسی 

 عمل كرده اند، تسليفی كه محی الدین براي شان واجب و یك امر اعتقادي مقدس، كرده بود.

ه اند، اما در كتاب خاطرات جناب آقاي حسنی امام گمان می كردم كه این فرقه ها كامالً از بين رفت

، هستند« خروس قردي»فرقه  جمعه اروميه دیدم كه یك روستا در آذربایجان غربی هست كه ساكنانش از
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فرقه اي كه ساالنه مراسم خروس كشان راه می اندازند زیرا كه خروس سمبل غيرت جنسی و سمبل دفاع 

 است.

دارن بزرگ تصوف نه تنها همجن  گرائی را جایز دانستند بل به پ  از محی الدین برخی از نام

مراجعه كنيد نمونه « شم  تبریزي»همجن  گرائی خود افتخار می كردند، اگر به فرهنگ معين، ذیل 

می شورد و همجن  گرائی او را « اوحدالدین كرمانی»اي از این افتخار را مشاهده می كنيد كه شم  بر 

 محسوم می كند.

، براي لزوم و ضرورت همجن  گرائی استدالل كرده است؛ 373  7مالصدرا در اسفار، جلدو نيز 

 مردمان و افراد غير همجن  گرا را مردمانی پست و حيوان دانسته است.

قد معت« اجتماع امر و نهی»سبزواري در حاشيه آن، می گوید: این حضرات در تجویز این رفتار به قاعدۀ 

 هستند.

اطالع داشته باشد می داند كه این مسئله هيچ ربطی به آن قاعده ندارد « اصول فقه»م هر كسی كه از عل

و سبزواري هيچ اطالعی از آن علم نداشته است همان طور كه اطالعی از تاریخ هم نداشته كه در آغاز 

 اشد.ناميده است. شاید همجن  بازي هاي اسسندر هم از قداست او ب« قدی »منظومه، اسسندر مقدونی را 

اما، در این جا به خوبی می بينيم كه مالصدرا در این تشویق به همجن  گرائی و ضروري دانستن آن، 

دقيقاً راه محی الدین را رفته است به طوري كه همه افسار و اسفارش بر اصول محی الدین و آن نيز بر 

 اصول كاباال مبتنی است.

دین یهود است؛ محققين  یهودیان بل مشخّصة این اصل «:مکر»مشروعیت دادن به  اصل دوازدهم:

خوب تشخيص داده و گفته اند كه رابطه انسان با خدا در دین یهود، یك رابطه رقابتی است. و رابطه 

انسان با خدا در دین مسيحی یك رابطه محبتی است و رابطه انسان با خدا در دین اسالم رابطه عبد و 

 معبود است.

اصل توراتی )توراتِ تحریف شده( است كه حتی انبياء در این رقابت با خدا رابطه رقابتی با خدا یك 

 به مسر و نيرنگ متوسل می شوند به ویژه رفتار پيامبران نيز با همدیگر بر مسر استوار بوده است:

دعا كند تا او به سعادت دنيوي و اخروي برسد. فرزند دیگرش « عيسو»اسحاق می خواست به فرزندش 

ر متوسل شد؛ اسحاق در آن زمان نابينا شده بود، یعقوب بزغاله اي را ذبح كرد گوشت آن را یعقوب به مس
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براي پدرش اسحاق بریان كرد و پوست بزغاله را بر دو بازوي خود كشيد، غذا را به حضور اسحاق برد 

عا ود و داسحاق بازوان پر موي را لم  كرد و گمان كرد كه عيسو است زیرا بازوان عيسو خيلی پر مو ب

 كرد. بدین ترتيب یعقوب به مقام باال رسيد و عيسو عنوان برادر عقب مانده به خود گرفت.

 در متون یهودي نمونه هاي متعدد از این رقابت و مسر وجود دارد.

یك رقابت ميان مثلث خدا، نوح و قوم نوح، به نمایش می گذارد و  «فصّ نوحی»محی الدین در  نفوذ:

 می آنان رسند، می «اهلل وصال» به مستقيماً و شوند می موفق مسر و رقابت حد در جریانباالخره قوم مل

ن لقمه به دور سر بود، راه ميانبر را برگزیدند چرخانيد مصداق دهد می نشان شان براي نوح كه راهی دیدند

 و مستقيماً و بدون تاخير در دریاهاي علم )كه مرادش همان وصال است( غرق شدند.

لدین با گستاخی و باصطالح با پرروئی كامل، آیات قرآن به ویژه آیات سوره نوح را بر این مسر محی ا

این خزعبالت را عرفان  «ممدالهمم در شرح فصو  الحسم»و نویسنده  و نيرنگ خود، تاویل می كند

تی رویان ما براسناميده و به شرح فصو  می پردازد)!!!( واي بر ما به چه روزگاري گرفتار شده ایم، آیا صد

 نمی فهمند كه به چه كاري مشغول هستند؟!

یهودیان برای  این اصل كاباال نیز یک اصل یهودی است؛ اصل سیزدهم: اسرار حروف: 

در جهان هستی و در سرنوشت انسان ها نقش بس  حروف زبان خودشان )حروف عبری(

 ت آن ها است.نیز از اختراعا« ابجد»مؤثری قائل هستند؛ قواعد و محاسبات 

براساس اسرار حروف چه بالئی كه بر سر آیات نمی آورد و چه « فصّ موسوي»محی الدین در  نفوذ:

 چه افتخاري كه به این تحریفات « ممدّالهمم»تحریفات صریح و ضد عقل كه نمی كند و نویسنده 

 نمی كند.

، 3«مدالهمم در شرح فصو  الحسمم»محی الدین براستی قرآن را به بازیچه می گيرد. و به قول نویسنده 

نيز كتاب نوشته است با این كه در اعتقاد یهودیان و نيز كاباليست ها، چنين « علم حروف»محی الدین در 

نقشی فقط در انحصار حروف عبري است، محی الدین سخاوت نشان داده و حروف هر زبان بویژه حروف 

                                                   
 110  3ج« محی الدین در آئينه فصو » 3



 الت مجموعه مقا  140
 

 

جوامع اسالمی به آن معتقد و در به كارگيري آن  عربی را نيز داراي آن نقش دانست كه اكنون عارفان

 طوري برخورد می كنند كه گوئی آن اسرار و نيز محاسبات ابجدي وحی منزل است.

 3تاسي  كرد« حروفيه»كمال الدین نعيمی فرقه فاسدي را بر این اساس با عنوان 

محی الدین، منشأ  محاسبات ابجد از قرن هاي دور در ميان یهودیان و در ميان مسلمانان پ  از

 شسلو « جامع الدعوات»و یا « مجمع الدعوات»جادوگري و سحر گشت؛ براي نمونه رجوع كنيد به كتاب 

 لوح هاي جادوئی با حروف عبري و گاهی عربی را مشاهده كنيد كه براي جادو و سحر، نوشته شده اند.

براي اعداد و تركيبات عددي،  اصلی از اصول كاباليسم كه اصل چهاردهم: علم )باصطالح( اعداد: 

نقشی مانند نقش حروف قائل است، می باشد كه محی الدین آن را به ميان مسلمانان آورد. نمونه هائی از آن 

 را در كتاب هاي جادوئی و ساحري در ميان مسلمانان حتی در همان دو كتاب مذكور مشاهده می كنيد.

صول كاباليسم تقدی  و پرستش آتش به بهانة یسی دیگر از ا اصل پانزدهم: آتش پاک كننده: 

 عامل پاك كننده، است.

محی الدین این اصل را نيز به درون جامعه اسالمی آورد به اشعار زیر كه او در زمان اقامت  نفوذ: 

 در قونيه سروده است از نو توجه فرمائيد:

 لقد كنت قبل اليوم انكرت صاحبي 

 كردمتم و دفع میپنداش پيش از این دوستم را بد می

 ج

 اذا لم يكن ديني الي دينه دان

 چون دین من با دین او سازگار نبود
 

 وقد صار قلبي قابالً كلّ صورة

 و اینك قلبم پذیراي هر عقيده گشته است

                                                   
 157همان،   3
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 فديراً لرهبان و مرعي لغزالن

 گاهی براي آهوان جوان شده است دیري براي راهبان و چرا
  

 ة طائفو بيت نيران وكعب

 هم آتشسده است و هم كعبه براي طواف كنندگان
  

 و الواح تورات و مصحف قرآن

 هم الواح تورات و هم مصحف قرآن شده است
  

 ادين بدين الحبّ انّي توجّهت

 اممتدین به دین حبّ هستم كه خودم به راه انداخته

 1ركائبه فالحبّ ديني و ايماني

 ین و ایمان من است.د« محبت»هاي آن را پ   مركب
 

این اصل مبتنی بر اصل دهم )تشویق به گناه( و اصل نهم كه  اصل شانزدهم: دوزخ عشرتکده است:

 شيطان مقدس است، می باشد.

 می داند؛ نعيم یعنی برخورداري و رفاه.« نعيم»محی الدین دوزخ را جایگاه  نفوذ:

وامّا اهل النّار فمآلهم الي النّعیم و »گوید: می « فصّ یونسی»او عالوه بر موارد دیگر از فصو ، در 

لكن في النّار، اذ البّد لصورة النّار بعد انتهاء مدّة العقاب ان تكون برداً و سالماً علي من فیها و هذا 

امّا اهل نار مآلشان به نعيم است لسن در درون آتش، زیرا صورت آتش پ  از پایان مدت عقاب  «:نعیمهم

 سی كه در آن است برد و سالم شود و این نعيم )بر خورداري و رفاه( آنان است.ناچار است بر هر ك
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تورات )عهد عتيق( كتاب مشترك مسيحيان و  «:عیسی»اصل هفدهم: چرخیدن به محور عنوان 

یهودیان است؛ مسيحيان مانند یهودیان، تورات را كتاب تبيينی و هستی شناسی و نيز شریعتی خود می دانند 

كتاب سرگذشت و نصایح عيسی)ع( می دانند و آن را عهد جدید می نامند. یهودیان پيش از  و انجيل را

خود می دانستند. وقتی كه او آمد، سران یهود آموزه « موعود»عيسی)ع( منتظر آمدن عيسی بودند و او را 

ند. و هنوز هم هاي او و نبوت او را بر عليه منافع خود یافتند او را تسذیب كرده و به اعدامش فتوي داد

 در انتظار آمدن عيساي مورد نظر خود هستند.

 مسيحيان نيز در انتظار آمدن مجدد عيسی)ع( هستند.

كاباليسم نسته مشترك باور هر دو طرف را گرفته و با صرفنظر از ویژگی هاي عقاید دو طرف، 

 -د. هدف از این روندپيرامون آمدن عيسی كه در آخر الزمان خواهد بود، بشدت مانور مباحثاتی می ده

 ایجاد وحدت و اتحاد در ميان پيروان دو دین در مقابل مسلمانان بود. -همان طور كه پيشتر اشاره رفت

و بهره جوئی از نام و عنوان او، را در موارد متعدد از « بحث به محور عيسی»محی الدین اصل  نفوذ:

وندي در جامعه اسالمی و نيز در محافل و فصو  عنوان می كند به حدي كه پيش از او اثري از چنين ر

 متون صوفيان، وجود نداشت.

 محی الدین از این كار سه هدف داشت:

او در این روش طوري پيش می رود  -مسلمانان به آمدن عيسی)ع( در آخرالزمان معتقد هستند -3

نند. ن صليبی مقابله كگوئی به ذهن مسلمانان القاء می كند كه آنان نيز مسيحی هستند و نباید با مسيحيا

 وقتی كه قرار است در آن زمان همه ادیان یسی باشد پ  مقابله با صليبيان كار عبث و بيهوده است.

 خودش یك كاباليست مسيحی است. -5

؛ او در این روش، ابتدا عيسی را «خاتم االولياء»تقویت شخص خودش در ميان مسلمانان به عنوان  -1

خواهد آمد و والیت با او ختم خواهد شد. سپ  سمت و مقام خاتم االوليائی  خاتم االولياء می داند كه

 را از او گرفته و به خودش اختصا  می دهد.
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او و شاگردش قيصري هر از گاهی در فصو  و شرح فصو ، به محور عنوان عيسی)ع( چرخيده اند 

« محی الدین در آئينه فصو »كه من هم ناچار شده ام در نقد سخنان شان در مواردي متعدد از دو جلد 

 بحث كنم به شرح زیر:

، 445، 120، 557، 571، 575، 512، 534، 55، 71، 73، 54، 33، 30در مجلد اول: صفحات:  -3

475 ،535 ،517 ،515 ،547 ،523 ،525 ،551 ،552 ،557. 

، 425، 411، 155، 123، 547، 542، 543، 515، 374، 347، 317، 331، 42جلد دوم: صفحات:  -5

475. 

برخی باور دارند كه كتاب ظهر )اساسی ترین متن كاباليسم( خيلی قدیمی  اصل هجدهم: كتاب ظُهر:

پی ریزي  -كه پيشتر به شرح رفت -و كهن است، برخی دیگر معتقد هستند این كتاب توسط اسحاق كور

كه به شرح رفت، « گرونا»شده و آموزه هاي او پایه هاي اوليه آن است كه توسط نهمانيدس در مركز 

 تسميل شده است. و نيز گفته شده كه اصل و اساس آن در همان مركز تدوین شده است.

فصّ. دو فصّ افزوده است زیرا براي  55فصل تدوین شده و فصو  در  54به هر صورت كتاب ظهر در 

 جامعه تصوف زده آن روز مسلمانان، حرف هاي زیادي داشته است.

صوفی زده و پر از تصوف، و در سلطة همه گير تصوف بود و گوش هاي  جامعه مسلمانان به حدي

مردم به حدي با سخنان و باورهاي ضد عقلی پر شده بود كه كسی نمی توانست بر این خزعبالت و گنده 

بداند. زیرا « تحریف قرآن»گوئی هاي ضد عقلی و ضد دینی محی الدین خرده بگيرد و آن ها را مصداق 

اب شان می گفت اگر آموزه هاي من تحریف قرآن و تحریف اصول دین باشد، این كاري محی الدین در جو

محی الدین »است كه شما راه آن را باز كرده اید و این همه گسترش داده اید. در این باره رجوع كنيد به 

 الكلمه  -«الذهب لةحديث سلس»و نيز مبحث «. بستن دهان دیگران»جلد اول، عنوان « در آئينه فصو 

 .3103در جلد دوم صفحه  -اله الّا اهلل
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این بود شرحی مختصر و ب  مختصر از كار بزرگِ بزرگ كاباليست كه هجده اصل اساسی  خاتمه:

كاباال را به جامعه مسلمانان نفوذ داد و براي مسلمانان منجالبی درست كرد كه نجات شان از آن، بسی 

 (.عج)االعظم اهلل بقیة دشوار و یا غير ممسن است مگر با ظهور حضرت

بنابراین هدف من و امثال من فقط این است كه گروه و قشر محقق شيعه به اصل قضيه اوالً درباره 

صوفيان خودمان كه عنوان عارف را به همراه می كشند توجه داشته باشند و ثانياً، شخصيت و نقش محی 

 الدین این بزرگ كاباليست را بشناسند.

او اگر در جنگ نظامی عليه مسلمانان در حد نهمانيدس اسپانيائی نباشد، اما كار بی تردید كار و نقش 

او در جنگ نرم )و آماده كردن زمينه فسري در جامعه اسالمی به نفع صليبيان و مغول( هزاران برابر 

نقش نهمانيدس بوده است زیرا هنوز هم كه هنوز است آثار او بویژه فصو  الحسم در تخریب روح 

 ان و سلطه پذیریشان تاثير مداوم و عميق و گسترده دارد.مسلمان

دیدیم كه نهمانيدس سه اسم و نام داشت: یونانی، عربی، اسپانيائی. اما متاسفانه نام یونانی و نام اسپانيائی 

سالگی مطابق ماموریت خود از اسپانيا به ممالك اسالمی آمد و  17محی الدین را نمی دانيم. زیرا او در 

« محمد بن علی بن محمد»عمر به برنامه خود ادامه داد؛ بدیهی است در این صورت فقط یك نام  تا آخر

براي خود برگزیده و نسب خود را هوشمندانه به حاتم طائی رسانيده كه شرح آن را در آغاز جلد اول 

براي « نمحی الدی»آورده ام. و لقب ابن عربی پوشش دیگري است و لقب « محی الدین در آئينه فصو »

 زدایش دین مسلمانان است كه آري او بدعت نمی گذارد بل كه دین را از نو زنده می كند.

ه در ك« فرزند دزدكی»می گفتند.، یعنی « ابن سراقه»در اسپانيا به او  لقب اسپانیایی محی الدین:

 به شرح رفته است.« محی الدین در آئينه فصو »

ت بيشتر و بهتر عناصر و زمينة تاریخی و نيز شناخت كاباال، در اطراف موضوع این مقاله: براي شناخ

 منابع زیر معرفی می شود:

نقش اندل  در اندیشه غربی،  -غرناطه اخبار في طةاالحا -«اندل »المعارف فرید وجدي ذیل  رةدائ
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 -هبازي شمقاله كاباال، عبداهلل -غروب آفتاب در اندل  -المقتب  من انباء اندل  -در اینترنت 5و  3مقاله 

ش كاباال، پيدای -صهيونيسم و شيطانيسم )قسمت سوم( مقاله در اینترنت -كاباال فرقه اي در دست استعمار....

م با فصو  الحس -فصو  الحسم -فتوحات مسيّه -تورات -داستان حقيقی كاباال -دو مقاله در اینترنت

ونی فراماس -ي و فراموشخانه در ایرانفراماسونر -تصحيح ابوالعالي عفيفی )توضيحات و شرح هاي مصحح(

چنگيزخان و  -مبانی فراماسونري -نفوذ فراماسونري در مدیریت نهادهاي فرهنگی ایران -جهانی

ج ساندرز، ترجمه ابوالقاسم  -تاریخ فتوحات مغول، ج -امپراطوري مغول، مالسوم باب، ترجمه باجالن

 .5و  3آئينه فصو  ج محی الدین در  -حسومت ایلخانی، شيرین بيانی -حالت

  
 پایان

 مرتضی رضوي

 ش35/4/3175

 ق50/7/3413
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 بنام خدا

 

 نامه ای به حضور همۀ دانشمندان 

 كیهان شناسی و فیزیک نظری در سراسر جهان
 

 با درود و سالم 

پيش از هر چيز اعتراف می كنم كه زمانی سخت در اشتباه بودم؛ گمان می كردم در عرصه علمی بویژه 

يهان شناسی و فيزیك نظري، صداقتی وجود دارد، و دانشمند كسی است كه اگر سسوالر و یا اندیشه ك

از دیگر چيزها قداست زدائی می كند، تا چه رسد به « قداست دانش»الئيسم هم داشته باشد باتمسك به 

 دانشمندان معتدل و با متانت شخصيتی و فسري.

 ها و دزدي ها و نا جوانمرد ها است. نمی دانستم ميدان این دانش، عرصة سرقت

اگر هيچ كسی نداند، شما حضرات دست اندركار علوم كيهانی و فيزیك نظري بهتر می دانيد كه 

ميليارد سال  50ميليارد سال تا  7محافل علمی غربی درباره عمر جهان از بيگ بنگ تا به امروز، ميان 

ا از قرآن و مستب اهل بيت)ع( در آورده و با سال ر 000/200/577/31سرگردان بودند. تا من رقم 

چاپ و به چندین دانشگاه معروف دنيا « تبيين جهان و انسان»محاسبات دقيق، اعالم كردم و در كتاب 

فرستادم تا به نام من ثبت شود. غافل از این  كه به دست خودمان اصول علمی قرآن و اهل بيت)ع( را به 

 سارقان تقدیم می كنيم.

از آن جمله آقاي پادمانابان از كمبریج، این رقم را با افزودن رقم ناچيز دوازده ميليون و  اما برخی

سال اعالم كردند. این  000/000/700/31پانصد هزار، مصادره و سرقت كرده و آن را به صورت روند 

 افزودن و روند كردن رقم، براي سرپوش گذاشتن به سرقت بود.

سی كه این اصل را اعالم كرده و در كتابخانه هاي برخی دانشگاه هاي دستسم و بازهم دستسم اولين ك
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 معروف غرب، قرار داده، من هستم. چرا حق تقدم به جاي رعایت شدن، سرقت می شود؟

موجود است و برخی سایت  www.binesheno.comدر مصاحبه اي كه داشتم )و در سایت بينش نو 

و مدارك شرح داده ام كه غربی ها زمينه سازي می كنند كه هاي معتبر داخل ایران و خارج( با اسناد 

 را سرقت كنند.« تبيين جهان و انسان»بقية اصول كتاب 

جهان »از سایت وزین خبري « زمان پایان عمر جهان اعالم شد»اكنون به یك خبر علمی تحت عنوان 

بر اساس فرضيه اي، جهان » ( كه از خبر گزاري مهر، نقل كرده است، توجه فرمائيد:35/7/3175، )«نيوز

ميليارد سال پيش در پی پدیده انفجار بزرگ به وجود آمده و از آن پ  با سرعتی فزاینده  31،7در حدود 

روبه گسترش گذاشته است. همچنين بر اساس مدل هاي استاندارد كيهان شناسی، ممسن ترین سرنوشت 

 «براي جهان هستی این است كه تا ابد گسترش پيدا كند

 فاً درباره این خبر به پرسش هاي زیر توجه فرمائيد: لط

این فرضيه از طرف چه كسی یا كدام گروه یا كدام مركز علمی، اعالم شده است. چرا نام ارائه  -3

 ؟!؟!-دهنده آن )كه من باشم( را اعالم نمی كنند

كتاب من، همگی  مگر همه دانشمندان جهان از زمان اینشتين و ژرژ گاموف و امثال شان، تا چاپ -5

 ؟-نبودند« به گسترش انبساطی»معتقد 

 ؟-سر گردان نبودند« آخر این انبساط چه خواهد بود»و مگر همه دانشمندان در این كه  -1

؟ كه حتی یك محال فلسفی هم -محال است« انبساط ابدي»و نيز مگر همگان معتقد نبودند كه  -4

   می داند كه انبساط یك چيز، باید پایانی داشته باشد.هست به اجماع همه دانشمندان جهان. زیرا هر ك

 نبود؟« انقباض در پایان انبساط»و باز: مگر تنها پاسخ احتمالی كه به این مشسل می دادند  -2

چرا توضيح نمی دهند كه: گسترش ابدي، عقبه و پشتوانه می خواهد، و بدون عقبه و پشتوانه، محال 

 شت(.است؟ )همان محال كه در باال گذ

آیا شرم دارند كه جوانمردي نشان داده و بگویند: این اصل، یك اصل قرآنی و اهل بيتی است كه فالنی 

 ؟ این است صداقت علمی!؟؟-اثبات  كرده است

ك از توان دانش كيهان شناسی و فيزی توجه فرمائيد و توجه دارید كه تعيين این عقبه و پشتوانه، اساساً

 از توان دانش كیهان شناسی و فیزیک، خارج است.ی كنم: نظري، خارج است، تسرار م



 145ي به حضور همة دانشمندان كيهان شناسی و فيزیك نظري در سراسر جهان نامه ا
 

 

قرآن و »، اخيراً نيز در كتاب «تبيين جهان و انسان»این بنده بودم كه ابتدا هفده سال پيش در كتاب 

غلط است؛ گسترش  در این مسئله بزرگ،« انبساط»، توضيح داده ام كه اصل و اساس «نظام رشته اي جهان

 «.جهان می خورد و بزرگ می شود و این گسترش تا ابد خواهد بود»جهان انبساطی نيست و 

 از مركز جهان به»منشاء این تغذیة جهان و عقبه و پشتوانه این گسترش ابدي را توضيح داده ام؛ كه 

طور مداوم و تا ابد مواد و انرژي هاي نو و جدید ایجاد شده و به اطراف می روند و جهان را بزرگ و 

 «.بزرگتر می كنند

نمی دانيم و جاهليم و به »دست بردارند و در همان چالة « گسترش ابدي»آقایان یا باید از این ادعا 

باقی بمانند و یا باید به صراحت و منصفانه و با صداقت علمی )كه « اميد انقباض خيالی در پایان انبساط

 ست.متاسفانه ندارند( اعالم كنند كه این اصل، یك اصل قرآنی و اهل بيتی ا

بر اساس مدل هاي استاندارد كيهان »در این كلّی گوئی و گفتار غير علمی سالوسانه كه می گوید: 

ر به پرسش هاي زی«. شناسی، ممسن ترین سرنوشت براي جهان هستی این است كه تا ابد گسترش یابد

 توجه فرمائيد:

وسيله بازي با الفاظ، حل  علم و دانش و یك مسئله بزرگ علمی به چيستند؟« استانداردها»این  -3

 نمی شود.

به این استانداردها « كتاب تبيين جهان و انسان»چه شد و چه عاملی باعث شد كه فوراً با مطالعه  -5

دست یافتيد؟ چرا تا مشاهده آن كتاب همچنان در چاله و چالش با بزرگ مشسل انبساط، مانده بودید؟ 

 -نوشته و چاپ كردید، ناگهان« انبساط»هاي تان، سخن از  هنوز هم تا همين دیروز در مقاله ها و كتاب

رسيدید و آن را با گزافه گوئی مستند به « گسترش ابدي»خوابنما شده و به  -به اصطالح ایرانيان

 استانداردهاي كيهان شناسی كردید؟ 

جهان البد فردا خواهند گفت: مراد از استانداردها، جوشش وجود و ایجاد مواد و انرژي از مركز 

است. اما همان طور كه گفتم این موضوع و توضيح آن و توجيه آن و اثبات آن از توان و حتی از موضوع 

دانش كيهان شناسی و فيزیك، خارج است. آقایان باید پيش از آن اسالم، قرآن و اهل بيت)ع( را بپذیرند 

آن صورت نيازي به كلی گوئی و به آن ها ایمان بياورند، سپ  این اصل بزرگ علمی را بپذیرند. و در 

 در این باره نمی ماند.« استانداردهاي كيهان شناسی»هاي دروغين، مانند 
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اما تيمی از فيزیسدانان دانشگاه كاليفرنيا بركلی اعالم »در همان خبر آمده است:  سرقت اصل سوم:

.... احتمال پایان یافتن كردند محاسبات آنها نشان می دهد جهان روزي به پایان عمرش خواهد رسيد........

 «. درصد اعالم كردند 20ميليارد سال دیگر  7/1عمر جهان را طی 

رئي  آن تيم است. در این جانيز به پرسش زیر توجه « رافائل بوسو»در متن خبر تصریح شده كه آقاي 

 فرمائيد:

دم نمی شود و هيچ را رد می كند؟ قانونی كه می گوید: هيچ وجودي ع« قانون الوازیه»آیا آقاي بوسو 

 عدمی وجود نمی شود.

 قانونی كه از مسلمات عقلی است و اذعان به صحت آن، مسلّم تر از اذعان به وجود خود جهان است.

 را رد می كند؟!« قانون نسبيت اینشتين»آیا جناب بوسو  -5

 مرادش از پایان عمر جهان چيست؟ آیا جهان عدم خواهد شد؟

خبر توجه كنيد: ابتدا می گوید: جهان تا ابد گسترش خواهد یافت، سپ   در این« اَمّا»به نقش لفظ 

می داند. بر « عدم شدن»مردود اعالم می شود. بنابراین ایشان سرانجام جهان را « اما»این اصل، با كلمه 

 خالف دو قانون مسلّم فوق. و بر خالف اصول عقلی كه پایه همه علوم هستند.

)همان طور كه خودش هم می داند( و نه كسی دیگر، نمی تواند چنين  اما بدیهی است نه آقاي بوسو

 سخنی را بگوید. پ  مراد از این اعالميه تيم پژوهشی)!( بوسو، چيست؟ 

مراد زمينه سازي براي سرقت اصل دیگر قرآن و مستب اهل بيت)ع( در هستی شناسی، كيهان شناسی 

 و فيزیك است.

بيگ بنگ،  5ن جهان و انسان، از آغاز عمر جهان تا كنون وقوع لطفاً توجه فرمائيد: در كتاب تبيي

ميليارد  31،7كامالً توضيح داده شده كه كهسشان هاي موجود محصول آخرین بيگ بنگ هستند. كه 

 سال پيش رخ داده. است 

ميليارد سال است و یا به  37،5و نيز به شرح رفته است كه فاصله هر بيگ بنگ با بيگ بنگ بعدي 

سال است. و اینك  000/000/520/37دقيق تر: فاصله هر بيگ بنگ با بيگ بنگ بعدي  عبارت

سال از آخرین بيگ بنگ می گذرد و تا بيگ بنگ بعدي كه رخ خواهد داد  000/200/577/31

 سال می ماند. 000/200/255/4
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ان هاي ميليارد بر عمر جهان )یعنی كهسش 31،7اكنون به سخن آقاي بوسو توجه كنيد: می گوید 

ميليارد سال است. بنابر این عمر كهسشان هاي كنونی  1،7كنونی( می گذرد. و می گوید بقيه عمر جهان 

  31،7+1،7=37،4 تا پایان شان چنين می شود:

یعنی تنها یك ميليارد با آن چه من اعالم كرده ام فرق دارد. و همگان می دانند كه چنين رقم هاي 

ي كيهان شناسی شبيه هيچ است. و این رقم هيچ را به خاطر پوشش، به كوچك در مباحثات و پژوهش ها

 جاي گذاشته اند.

سپ  در متن خبر، آمده است كه دانشمندانی از استراليا به این سخن آقاي بوسو خرده  جنگ زرگری:

 گرفته اند.

تا  می كنند اما این رویه غربيان است در سرقت علوم؛ ابتدا موضوع را در بستري از بگو، مگو، مطرح

به تسامل)!(  پ  از گذشت زمانی بگویند: این مطلب از یافته هاي خودمان است كه در طی مدتی مثالً

رسيده است. حتی گاهی طرفين این گفتگوها اساساً توجه ندارند كه بازیچه شده اند و دارند جاده را براي 

 یك غرض غير انسانی صاف می كنند.

 ها، جنگ زرگري است.« بگو، مگو»این گونه  در اصطالح ما ایرانيان، نام

دانشمندان جهان! اندیشمندان! در انتظار روزي باشيد كه اصول دیگر قرآن و اهل بيت را به یغما ببرند. 

 از قبيل: 

آنان در گودال یك مسئلة ب  بزرگ مانده اند، در یك بن بست خفه كننده گير كرده اند كه  -3

ه چشم اندیشة آنان را خيره كرده و عقل شان را سر گردان كرده عبارت است از یك پرسش بزرگ ك

است. پرسش بزرگی كه باعث شد بزرگان دانش هستی شناسی دچار اختالل حواس شوند. من نمی گویم 

چه كسانی در برابر این پرسش دیوانه شده اند؛ شما خود بروید و پایان زندگی این بزرگان نام آور را 

 مطالعه كنيد.

« چيز موجود»رخ نداده، البد در یك « عدم»ش عبارت است از: بدیهی است بيگ بنگ در این پرس
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 رخ داده است. پ  جهان، پيش از بيگ بنگ هم بوده است، و آن چيز پيشين چه بوده است؟

از قرآن و مستب اهل بيت)ع( « كتاب تبيين جهان و انسان»شرح مشروح پاسخ این سؤال بزرگ را در 

ري كه پ  از این هيچ دانشمند هستی شناس و كيهان شناس دیوانه نخواهد شد. این خدمتی آورده ام. به طو

است كه دربارۀ این آقایان كرده ام كه متأسفانه برخی از آنان صداقت را فداي سلطة كاباليسم تاریخی می 

 كنند و فداي سلطة قدرت سياسی و اقتصادي نظام شيطان پرستی، می كنند.

 گروه هستند: كيهان شناسان سه 

 آنان كه غير از یاد گرفتن طوطی گونه، و ردیف كردن گفته هاي دیگران، توانی ندارند. -3

آنان كه به مسائل این علم تا حدودي اندیشمندانه و باصطالح مجتهدانه می نگرند و می توان به  -5

 آنان دانشمند واقعی گفت.

می شود و در افق بلند فلسفی قرار می گيرند.  منجر« هستی شناسی»آنان كه كيهان شناسی شان به  -1

فلسفه اي كه زائيده علم است )نه فلسفه اي كه چشمش را بر علوم ببندد و در مقام ادعا علوم از آن زائيده 

 شود( مانند نيوتن، اینشتين، ژرژگاموف و... وقتی كه علم به این افق رسيد اوج اعالي علم است.

فق رسيده دچار حيرت و سر گيجة عجيب، شده و سرانجامش اختالل اما متاسفانه هر ك  به این ا

 حواس و گاهی جنون، بوده است.

دلخوش می كرد حتی نام كتابش نيز )یك، دو، سه بی « بی نهایت»ژرژگاموف خودش را با كلمه 

است. اما در درونش بخوبی می دانست این جهان و هر چه در « خود سرگرم كردن»نهایت( حاكی از این 

 نمی تواند بی نهایت باشد.« شيئ زمانمند و مسانمند»آن است هرگز نمی تواند بی نهایت باشد زیرا 

اصولی كه من از قرآن و مستب اهل بيت)ع( استخراج و استنتاج كرده ام، راه را باز كرده و این گونه 

این پ  كسی از اینان دانشمندان را از حيرت و سر گيجه رها می كند. و با جدّ تمام تسرار می كنم: از 

 دچار اختالل حواس یا جنون، نخواهد شد.

ردهاي استاندا»اما چرا سرقت!؟! اگر همه اصول باقی مانده را نيز سرقت كنند و با كلی گوئی هائی مانند 

باالخره در جائی گير خواهند كرد كه مطلوب سلطه  بر عمل زشت شان پوشش بگذارند،« كيهان شناسی
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به هر حال و به هر صورت؛ مادۀ اوليه جهان «. اصل پيدایش جهان»نيست و آن عبارت است از  كاباليسم

با خدا جنگيده اند، از  چگونه به وجود آمده؟ كاباليست ها و جریان كاباليسم كه از آغاز پيدایش انسان،

گلوي  حلّ و پاسخ این پرسش ب  بزرگ، خوششان نمی آید. زیرا پذیرش پاسخ این پرسش است كه

 كاباليسم را فشار داده و آن را به دیار عدم می فرستد.

 بلی: دانشمندان و اندیشمندان باید در انتظار سرقت اصول دیگرمذكور، باشند.
 

 ی رضويمرتض

54/7/3175 
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 بسمه تعالی

 

 دربارۀ تحول در حوزه علمیه

 به مناسبت مطالبات مقام معظم رهبری در مسافرت به قم
 

 پیشنهاد
 

 حضور محترم جامعة مدرسين حوزه علمية قم شسراهلل سعيهم

 و حضور محترم شوراي مدیریت حوزه علمية قم ادام اهلل توفيقاتهم

سالم عليسم، با تحيات و آرزوي توفيق براي حضرات محترم در مسئوليت بزرگ و سرنوشت ساز كه 

ائی جهانی است( سر رشتة حركت جهان به عهده دارند، و در این عصر )كه پایان مدرنيته و آغاز دین گر

 را به دست دارند و باید داشته باشند.

 -كه ان شاء اهلل خواهند بود، و طليعه هاي موفقيت هم اكنون آشسار است -اگر سروران موفق باشند

در این باره سرنوشت انسان را در این دوره رقم خواهند زد. و گرنه این فرصت عظيم تاریخی به ویژه 

بالقوۀ جامعة بشري براي این كار )تقریباً همة عناصر جامعه شناختی در جهت آن نهاد و همجهت آمادگی 

 با آن است( از بين خواهد رفت. 

حوزه علميه در این زمان، امتحان سختی را می دهد كه بی تردید در هيچ دوره اي از تاریخ نه هنگفتی 

 مسؤليتش به این حد بود و نه سختی امتحانش.

باال )بل همه محتواي این نامه( براي سروران، مصداق توضيح واضحات و زیره به كرمان  چند سطر

 بردن بود كه باید عریضه را با مقدمه اي شروع می كردم.

پيش از آن كه پيشنهاد خودم را دربارۀ تحول حوزه عرضه بدارم یك پيشنهاد دیگر تقدیم می دارم: 



 الت مجموعه مقا  125
 

 

نو این سلسله را جنبانيدند و اصول نظر خودشان را در این باره اكنون كه مقام معظم رهبري دام ظلّه از 

بيان كردند، بهتر است سروران از همة افرادي كه فسري، طرحی، در این باره دارند، فراخوان كنند تا همة 

 نظرهاي رسيده، در هيئتی بررسی شود و از آن ميان یك برنامه كامل، به دست آید.

لوم در حوزه تدری  می شود، درباره هر علمی، نظر پيشنهادي خودم با همان ترتيب كه ع پیشنهاد:

 را ارائه می دهم: 

 ادبيات: صرف و نحو: در این باره دچار تحول شده ایم ليسن سه نقيصه به نظر می رسد: -3

هنوز سيستم جاي گزین چنان كه باید، جاي نيفتاده و با نوعی اضطراب همراه است، كه باید این  الف:

 به طمأنينة كامل تبدیل شود. اضطراب

اهميت كافی در حدي كه باید، به ادبيات داده نمی شود. یعنی می توان نام این نقيصه را یك عارضه  ب:

فرهنگی، ناميد. الزم است هم اهميت واقعی جایگاه فرهنگی خود را در حوزه بيابد. و بهترین راه آن، 

اد بر ادبيات می نهد، است. و همچنين مدیران این دوره گزینش اساتيد از نظر علمی، و نيز ارجی كه است

 در مدارس.

تخصص: بدیهی است كه طلبه بما هو طلبه، بی تردید باید در همان دوره، در ادبيات به حد تخصص  ج:

در فقه به حد  حتی گاهی دیده می شود كه فردي مثالً برسد. و این اصل چندان كه باید، عملی نمی شود؛

ه اما بشدت دچار فقر ادبياتی است كه اجتهادش نيز به درد نمی خورد. به ویژه دربارۀ علومی اجتهاد رسيد

غير از فقه )اصول دین، شناخت مستب، شناخت قرآن و حدیث و علوم فراوانی كه به آن ها متفرع است 

گز نمی و امروز به علوم انسانی موسوم هستند(. به عبارت دیگر: بدون تخصص همگانی در ادبيات، هر

توان در این بخش از تاریخ به نيازهاي خودمان و پرسش هاي جامعه جهانی و همچنين به شبهات، پاسخ 

با علوم مستب بدون تخصص در ادبيات مستب، غير ممسن « اخت شدن»داد. زیرا بدیهی است كه باصطالح 

 است.

يه ا جلو پيشرفت این روحصریح تر عرض كنم: در این باره سختگيري مهربانانه، بشدت ضرورت دارد ت

 حاصل گردد.« سختسوشی»ليبراليزه طالب عزیز درباره ادبيات، گرفته شود، و مصداق 

در این دوره كه دورۀ آغازین دروس حوزه است، باید ارزش را به كيفيت داد و از چگونگی كميت 
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 نهراسيد؛ یسی مرد علمی به از صد هزار.

 نندۀ كيفيت در دوره هاي باالتر هم هست.اتفاقاً خود همين سبك و روال، تعيين ك

باید ارزش گذاري مان )در بستر بينش و فرهنگ حوزوي( به طوري باشد كه عده اي  فوق تخصص:

عالقمند شوند كه فقط در ادبيات كار كنند و رتبه فوق تخصص در آن را جایگاهی بدانند كه سزاوار 

چنين نيست بل در فرهنگ ما چنين كاري و چنين اختصا  عمرشان به آن، باشد. كه متاسفانه نه تنها 

 تصميمی، نشان از ساده لوحی شخص، گشته است.

« حسبنا كتاب اهلل»مراد از سطرهاي فوق، این نيست كه مانند كسانی یا جریان هائی باشيم كه زمانی 

كه  این است و در برابر اهل بيت)ع( اعالم خود كفائی كردند. مراد« حسبنا النحو»گفتند و زمانی دیگر 

نحو در خدمت قرآن و اهل بيت)ع( باشد. خوشبختانه امروز به خوبی روشن شده كه هيچ چيزي نمی 

تواند اسالم را از اهل بيت)ع( بی نياز كند و دوره اسالم منهاي اهل بيت)ع( تمام شده اگر ما این رویسرد 

 پرورشش دهيم. نو شسفته را از دست ندهيم، بل باید دستش را بگيریم و كما یستحقه

اهل بيت « منطق و متدلوژي»ادبيات باید در خدمت قرآن و اهل بيت)ع( باشد، یعنی مطابق  تاكید:

باشد، نه در موازات آن یا در تعارض اِحيانی، با آن. و این خط باید رعایت شود تا نه از آن طرف سقوط 

 عف شویم.كنيم و نه از این طرف كه در فهم زبان قرآن و اهل بيت)ع( دچار ض

در بستر ظریف اندیشی و ریزه كاري قرار دارد. آن  امروز فسر بشر در علوم، كامالً معانی و بیان:

چه تا امروز درباره معانی و بيان، توقع می رفت، تنها جنبه هنري سخن )سخن شناسی در ابعاد مختلف 

ه طوري كه آن چه امروز در هنري( بود. اما امروز از هر پيچش زلف سخن، یك علم كامل در می آید؛ ب

ظرافت هاي كالم »پاسخ پرسش هاي اساسی جهانی، و در پاسخ شبهات باید ارائه شود، بخش زیادشان از 

 نشأت می یابد.  ،«قرآن و حدیث

می خواهم با جسارت بگویم: بر خالف گذشته، امروز )شاید( حتی یك متخصص نيز در معانی و 

تخصص. چرا باید این قلمرو ب  مفيد و الزم را )كه زمانی از آن ما بود( بيان، نداریم تا چه رسد به فوق 

 را یاد آور می شوم. «حسبنا المعاني و البیان»از دست بدهيم. در این جا نيز آفت بدبخت كنندۀ 

ذهن ها به منطق ارسطوئی  كه هر وقت لفظ منطق به ميان می آید، فوراً -منطق: این نگرش عمومی -5
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باید از اساس اصالح شود. هر مستب  -. گوئی در عالم انسان غير از آن منطقی وجود نداردجلب می شوند

 يسم،سم، ماركسيسم، بودیسم، هندوئمستب كانتيانيسم، دكارتيسم، هگلي براي خودش یك منطق دارد؛ مثالً

ین در دورتر یهودي، مسيحی، ليبراليسم، مدرنيسم و... حتی بينش آن پير زن دهاتی بی سواد هشتاد ساله

 نقطه، هر كدام براي خودشان منطق ویژه دارند. حتی منطق شيخ اشراق غير از منطق ارسطوئی است.

سبك و مشی و روال  منطق قرآن و اهل بیت)ع( چیست؟روشن شود كه  در این ميان باید كامالً

 چيست؟ با چه منطقی كل شيئ را بيان می كند؟« تبيان كل شيئ»كالم و بيان این 

بل اصل اوليه را با همان مسامحة پيشين، ادامه دهيم؟ سروران توجه دارند  كی باید این اصل اساسی، تا

 ؟-كه ما هنوز هم كه هنوز است منطق خودمان را نمی شناسيم

اگر پيشينيان ما به چنين وضعی بسنده كردند، حق داشتند. زیرا یك حزب قاچاق و مورد قتل و عام 

ی توانست كار بسند. و در آن عصر فترت بدون حسومت و بدون امسانات امنيتی هميشگی، بيش از این نم

و اقتصادي، كاري كردند ب  عظيم. اما ما چرا؟ ما كه حاكم مان شخصا به حوزه می آید و آن چه كه ما 

وم لباید انجام دهيم و تسليف مان است، را از نو از ما مطالبه می كند، چرا باید به همان كار پيشينيان مظ

 و مهجور، بسنده كنيم.

هر منطق ویژگی هاي خود را دارد. اینك به چند ویژگی منطق قرآن و اهل بيت)ع( اشاره می كنم )و 

 اگر سروران خواستند مشروح آن را تدوین كرده و تقدیم می كنم(: 

 است.« منطق تبيين»(: منطق مستب قرآن و اهل بيت)ع(، 3

دوري  -فونسوسيوناليسم -«جراحی»توان آن را دارد، از  «لبشريهطاقة ا»(: این منطق تا آن جا كه 5

 كرده است.

است و مخاطبش فطرت است كه « زبان انسان»یعنی  است؛« منطق امّی»(: به همان دليل ردیف دوم، 1

 ناخودآگاه هاي فطري را به خودآگاه می كشاند و بدین سبك، علم و علوم سالم به انسان می دهد.

 است نه اثبات.« منطق ثبوت»(: این منطق 4

مثال: استاد علم تشریح )فيزیولوژي( پيسر انسان را شسافته روي ميز می گذارد و شرح می دهد: این ناي 

و ریه است كارش هم این است، این كبد است و كارش نيز این است، این قلب است، این مغز است، این 

ن استاد منطق ثبوت است و او در اصل، كاري با سلسله اعصاب است، این شبسه عروق است و... منطق ای
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 اثبات ندارد.

 و كاري با اثبات ندارد.  یا: از كسی كه آدرس از او می پرسيد، راه را به شما نشان می دهد ثبوتاً

است نه منطق اثباتی ریاضی. گرچه ریاضی نيز با « منطق هدایت» (: به دليل همين ردیف چهارم،2

 وم این مستب است. همان منطقش یسی از عل

 همراه است. «ابطال خواهی»با عنصر مهمی از  (: منطقی كه ثبوتی باشد، قهرا5ً

آن استاد علم تشریح می گوید: این شرح وظایف االعضاء در بدن انسان بود كه به شما شرح دادم. اینك 

 هر جاي سخنم را نمی پذیرید، ابطال كنيد.

بْدِنا عَ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى إِنْ کُنْتُمْ في -می كند« تحدي»د قرآن و به عبارت دیگر: نه تنها درباره خو

از اصولی ترین اصل مستب تا فرعی ترین فرع آن، در مقام تحدي است. یعنی ماهيت  -فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه

 این منطق چنين است. 

ستب را تدوین كنيم و منطق ارسطوئی را منطق ارسطوئی: مراد از بحث فوق این نيست كه منطق م -1

 صحيح و دور بيندازیم. بل كه بر خالف نظر دكارت و همة اروپائيان، منطق ارسطوئی یك منطق كامالً

علم ذهن شناسی و »بعد از منطق ریاضی دقيق ترین منطق است. اما فقط منطق یك علم است: منطق 

 نه منطق یك فلسفه. «.مفاهیم شناسی

اسی و مفاهيم شناسی، اگر براي هر مركز علمی الزم باشد، براي ما ضرورت حياتی دارد. دانش ذهن شن

 و الزمة این، آشنائی با منطق ارسطوئی است.

علم ذهن شناسی و مفاهيم شناسی: ذهن چيست؟ معلومات پيش از تجربه ذهن چيست؟ تعاطی ميان  -4

ت؟ و... سؤال هائی هستند كه امروز در جهان عين و ذهن )جامعه شناسی شناخت( بر چه نظامی استوار اس

كامالً مطرح و از مبانی علوم محسوب می شوند. ما باید به این علم نيز مجهز باشيم و جالب این كه آیات 

 فراوان و احادیث بسيار در این باره داریم.

بيانات  فلسفه ارسطوئی: در این جا پيش از هر سخنی یك مطلب مهم را می آورم: من از مجموع -2

مقام معظم رهبري در این مسافرت درباره فلسفه، به ویژه با توجه به آن چه در بازدید از نمایشگاه 

مشسات فرمودند، چنين می فهمم: نمی شود كه یك مركز علمی با عظمتِ حوزۀ علميه، فاقد فلسفه باشد 
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ور را به ط« فلسفة نو»اول یك  و دنيا بر ما بخندد كه با این همه ادعاي شان فاقد هر نوع فلسفه هستند.

 كامل آماده كنيد سپ  آن را جاي گزین این فلسفه بسنيد. 

 در نمایشگاه مشسات این نظرشان را به تصریح و تنصيص فرمودند.

این سخن از هر حيث تام، كامل و حسيمانه است و باید بدین گونه عملی شود. و روشن است كه یك 

 است. از مطالبات معظم له « فلسفه نو»

و خواه  فلسفه ارسطوئی )خواه مشائی آن مانند فلسفه سينوي، دربارۀ فلسفه ارسطوئی باید گفت: اوالً

صدروي آن( نه تنها هيچ شبهه اي را حل نسرده است بل اكثر شبهات را بر مستب ما وارد كرده است، بل 

 اصول دین ما را تخریب كرده است و هر دو گونه آن، منسر معاد است. 

ین كه گاهی گمان می شود كه این فلسفه توان بيشتري در پاسخ به شبهات دارد، از عدم توجه به اصل ا

 مسئله ناشی می شود. در این جا دو بيان وجود دارد: 

الف: برخی از آنان كه با فلسفه و یونانيات آشنائی دارند بوسيله همان فلسفه به برخی شبهات پاسخ 

 خوب داده اند.

نان كه با منطق و فلسفه مذكور آشنا هستند، پاسخ برخی شبهات را، از زبان و بيان قرآن ب: برخی از آ

 و اهل بيت)ع( بهتر در می آورند و پاسخ اهل شبهه را می دهند.

باید دقت كرد كه ردیف الف نادرست است و ردیف ب صحيح است. و این به خاطر همان آشنائی با 

 ن در منطق و فلسفه ارسطوئی با آن آشنا می شوند.است كه آنا «مفاهيم ذهنی»و « ذهن»

بنابر این: این فلسفه ارسطوئی نيست كه پاسخ می دهد. بل این عالم مستب قرآن و اهل بيت)ع( است 

به دست آورده در این كار  كه در ضمن اشتغال به ارسطوئيات،« ذهن شناسی و مفاهيم شناسی»كه با دانش 

 قوي می باشد. 

هم است. و یسی از گرفتاري هاي ب  بزرگ ما در همين نسته و نقطه است. تا از این این نسته ب  م

و...  «انسان شناسی» ،«هستی شناسی»، «الهيات= خدا شناسی»گرداب بيرون نيائيم همه مشسالت بویژه در 

 همچنان باقی خواهد ماند.

شان در همان چاه ارسطو می  )البته این فقط برخی از ارسطو گرایان هستند، اكثریت قریب به اتفاق

 مانند و مانده اند(
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پ  باید منطق ارسطوئی به قدر لزوم در حوزه باشد. و آن چه فلسفه ناميده می شود، از كرسی فلسفه 

بدهد. و مسئله خيلی آسان است: اگر « دانش ذهن شناسی و مفاهيم شناسی»فرود آید و جاي خود را به 

 «نهاية الحكمه»بر « شرح مزجی»د پرانتز و جمله هائی به صورت مجاز باشد، می توان با افزودن چن

 مرحوم عالمه طباطبائی، این دانش ذهن شناسی و مفاهيم شناسی را مدوّن كرد. 

 تدوین فلسفة مستب:  -5

و  -از جمله خطبه اول و موارد دیگر -الف: الهيات: آن چه در قرآن آمده، و آن چه در نهج البالغه

ر به ویژه از امام رضا)ع( آمده را بدون كوچسترین شرح و بيان، تنظيم كنيم، و همان كافی نيز از ائمة دیگ

بل فراتر از حد كفایت است در حدي كه هيچ فلسفه اي به افق آن نزدیك هم نمی شود، و هيچ پرسشی 

، داده دار درباره توحيد و خدا شناسی نمی ماند مگر این كه پاسخ آن در افق بسی بلند و در عمق ب  ریشه

 شده است.

مربوط است به شرط  عرض كردم بدون شرح و بسط. بدیهی است كه شرح و بسط آن به استاد آن،

 این كه مغز استاد با یونانيات آشفته نباشد. 

ب: هستی شناسی: تخيالت ارسطوئی ما را در هستی شناسی )با عقول عشره فرضی و افالك نه گانه 

وتی با منطق ثب -حالی كه قرآن بویژه آیات كيهان شناسی آن، و اهل بيت)ع(فرضی( بيچاره كرده است. در 

ما را به اوج اعالي این دانش می رسانند. به طوري كه بنده بحث مختصري در كتاب  -شان كه شرح دادم

در این باره كرده ام، دانشمندان غربی به سرعت در سرقت اصول قرآن و اهل بيت)ع( « تبيين جهان و انسان»

 ت را با شرح این ماجرا ها به درده من ارائه داده ام با همدیگر مسابقه گذاشته اند. باصطالح سر حضراك

 نمی آورم.

اعجوبه و شگفت آور است.  ج: انسان شناسی: انسان شناسی اي كه ما در قرآن و احادیث داریم،

ن ساس غلط ترانسفورميسم غربياسوگمندانه باید گفت با این همه به دنبال بينش هاي پر از غلط، بل از ا

هستيم. همان طور كه قبالً نيز با پيروي از تفسير آیه ها بر مبانی یهودي، فيسسيسم بودیم. و آن چه با آن 

 آشنا نيستيم انسان شناسی قرآن و اهل بيت)ع( است.

ه شرح تی، كچه بگویم؟ سوگند به خدا، علوم انسانی در قرآن و احادیث ما، با همان منطق تبيينی و ثبو

دادم، به حدي روشن، واضح، با سهولت در تعليم و تعلم، و شوق انگيز، همراه با لذت علمی، هست كه با 
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 می گردد.وم انسانی غربی خ  و خاشاك راه، كمی آشنائی با آن ها، عل

سروران گرامی: )همان طور كه در نامه سرگشاده به حضور آنان كه قرار است علوم انسانی را بومی 

نند نوشتم(؛ علوم انسانی غربی با افزودن چند آیه و چند حدیث، به علوم انسانی اسالمی تبدیل نمی شود. ك

 زیرا چيزي كه از اصل باطل و غلط است با چنين اختالطی، صحيح نمی شود. بل بدتر می گردد.

 این كار دو بار آزمایش شده است:

كرد و عصر اسسوالستيك را به وجود آورد و ( زمانی كه كليسا مسيحيت را بر ارسطوئيات سوار 3

 در نتيجه آن بالي عظيم بر سر مسيحيت آمد.

( وقتی كه مسلمانان، ارسطوئيات را فلسفة اسالم ناميدند و نتيجه آن باز ماندن جامعه اسالمی از 5

م. گيریشناخت منطق خود و فلسفه خود گشت. اكنون همان آزموده را از نو دربارۀ علوم انسانی به كار ن

 زیرا خطرناكترین خطرها است.

این مسئله امروز به وضوح پيداست كه آن چه امروز به طور مشعشع براي خود در عرصه جهانی 

جاي باز می كند، اسالم قرآنی و اهل بيتی است نه اسالم ارسطوئی كه براي ما نيز یك عصر اسسوالستيك 

 درست كرده بود.

كه در ميان ما بود فيلسوف ارسطوئی بود. اما اگر توجه شود  پيش از پنج دهه گذشته، هر فيلسوفی

امروز كمتر كسی چنين فسر می كند. و روز به روز قرآن و مستب اهل بيت)ع( به عنوان یك فلسفة 

مشخص و با منطق مخصو  خود، خود نمائی می كند. تنها چيزي كه با ضرورت تمام باید عملی شود 

حی كه عرض كردم( است. سپ  پرداختن به هستی شناسی و انسان شناسی تدوین الهيات این فلسفه )به شر

 آن، و دیگر علوم انسانی.

وقتی كه ما این نوع سخن می گوئيم برخی ها فوراً می گویند امام خمينی فيلسوف به فلسفه ارسطوئی 

ت و با آثاري كه امام)ره( را نمی شناسند. امام همان است كه در صحيفه نور منعس  اس بود. اینان اساساً

در جوانی تدوین كرده كامالً فرق دارد. رهبري و امامت امام در همان بستري است كه در صحيفه نور 

است. وانگهی؛ كی امام ما را از تحوّل و نيز از كوشش براي هر چه بيشتر نزدیك شدن به مستب قرآن و 

هر دانشمند را نادیده نگرفته، دليل تأیيد  اهل بيت)ع( باز داشته است؟ این كه امام نبوغ هر نابغه و دانش

همه جانبة آنان نيست. آیا اگر امام نبوغ و دانش اینشتين را تایيد كند )و كرده( دليل این است كه دین 
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گفتمان او در صحيفه نور و سيرۀ عملی او  یهودي و تامين زمينة بمب اتم سازي او را نيز تایيد كرده است؟

ر و پيامش به جامعه جهانی، مبتنی بر مستب قرآن و اهل بيت)ع( است و اوست در اداره انقالب و كشو

است و آراي  «ان قلت، قلت»می نامد. و خودش معتقد به اجتهاد و « قرآن صاعد»كه دعاهاي ائمّه)ع( را 

 فقهيش همين امروز در درس مراجع عظام بررسی و گاهی نقد می شود. و این خواسته خود امام است.

ة اخالق: این عنوان )و همچنين هر فلسفه مضاف( به سه محور می چرخد: هستی، چيستی، فلسف -7

 چرائی. 

؟ و در بيان -یك امر قراردادي است؟ هستی اخالق: آیا اخالق یك واقعيت آفرینشی دارد؟ یا صرفاً

ان باز در بي؟ -اعتباري است؟ دیگر: آیا اخالق در اصل و اساس یك پدیده طبيعی و خلقتی است یا صرفاً

 ؟ -دیگر: آیا اخالق ریشه در ذات و نهاد انسان دارد یا محصول عقالنی و مفعول فعل بشر است؟

و به عبارت دیگر: آیا اخالق به عنوان یك واقعيت خلقتی در ناخودآگاه انسان است یا محصول 

 ؟ -آگاهی اوست؟

است. زیرا بنظرشان، انسان حيوان اعتباري  در انسان شناسی غربی اخالق یك امر قراردادي و صرفاً

 است و در ذات و نهاد حيوان چيزي بنام اخالق مشاهده نمی شود.

چيستی اخالق: وقتی كه اخالق یك امر اعتباري می شود، چيستی آن نيز اعتباري می شود. در پرسش 

این جا پرسش  ؟ در-اخالق بود كه آیا وجودي طبيعی و آفرینشی دارد یا نه؟« وجود»هاي باال، پرسش از 

است. اگر وجود اخالق اعتباري باشد، « هنجار و ناهنجار»است كه محدودۀ آن قلمرو « گسترۀ اخالق»از 

هنجار و ناهنجار هم اعتباري می گردد؛ یعنی چيزي یا رفتاري در جهان خلقت نيست كه براي انسان طبعاً 

 ناهنجار باشد.

نيز كشيده می شود؛ « جرم و جزا»ی شود، به مسئله این مسئله در دایره هنجار و ناهنجار محدود نم

رفتاري در یك «: مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی»جرم اعتباري می شود و بقول ریمون آرون در 

جامعه جرم است در حالی كه همان رفتار در جامعه دیگر یك رفتار معصومانه است. او فقط در امور 

عت و طبع انسان مربوط می داند و آن را مصداق جرم و قابل جزا می مسئله را به طبياقتصاد و مالسيت،

داند. البته او مقصود خودش را از زبان دیگران می گوید. و بدین صورت ده ها محور دیگر اخالق و قانون 

 از بين می رود، از جمله اخالق جنسی و قوانين امور جنسی.
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طبع و نهاد انسان خواستار و ایجاب كننده اخالق  چرائی اخالق: چرا باید اخالق باشد. آیا چون ذات،

؟ -است یا شبيه قوانين راهنمائی و رانندگی، یك ضرورت اجتماعی است كه آگاهی بشر آن را می سازد؟

و اقتضاءً اعتباري است، هر روز می توان اصول آن و نيز فروع آن را تعویض  و چون خود اخالق وجوداً

 كرد.

 كه است در حوزه تدری  می شود همان اخالق غربی« فلسفة اخالق»عنوان متاسفانه آن چه امروز ب

 هيچ ن(همي یعنی اصل در «اخالق فلسفه» عنوان )كه «اخالق هستی» در یعنی است. مبتنی غربی شناسی انسان بر

 شود.  می برگزار مسامحه با اساسی موضوع این و شود نمی بحثی

وضوع عطف توجه كند، با این جمله تعبدي غير علمی فيصله اگر استادي یا شاگردي در جلسه به این م

می یابد كه: از اسالم بر می آید كه اخالق اعتباري نيست. در حالی كه این فقه نيست تا احسام آن تعبدي 

 باشد. باید تبيين  شود. واالّ دقيقا یك گفتمان عوامانه است. باید بيان شود كه چگونه اخالق اعتباري نيست.

زودن چند آیه و حدیث )در محور خارج از هستة هستی اخالق( این درس اخالق غربی، اسالمی و با اف

 نمی شود.

را روشن نسرده است؛ خالء سهمگين « خلقت آدم»چرا چنين است؟ براي این كه هنوز حوزه ما تسليف 

 ما در انسان شناسی خودمان است. همان طور كه در بخش انسان شناسی اشاره كردم.

ساله، یا به فيسسيسم توراتی  70ساله تا سالمند  37از جوان  -ه اي كه در حوزه حضور داردهر طلب

یهودي معتقد است و یا به ترانسفورميسم غربی و پيرو كتاب مرحوم دكتر سحابی است. آن چه در این 

 ميان مفقود است انسان شناسی قرآن و اهل بيت)ع( است.

ده از اصول و مبانی انسان شناسی، همان موعظه و اندرز درس اخالق: درس اخالق به طور بری -7

است. موعظه و اندرز خيلی الزم و ضروري است اما فقط براي عوام مفيد است و امروز افراد عوام خيلی 

كم شده اند و این همه مردم تحصيل كرده بشدت نيازمند اخالقی است كه مبتنی بر اصول انسان شناسی و 

، باشد. اگر این «فلسفه وجود هنجار و جرم»نجار شناسی و جرم شناسی به معنی از آن طریق مبتنی بر ه

مشسل را حل نسنيم نه فقط اخالق بل فقه مان، بل حتی اصول و اساس نبوت و دین مان در معرض 

اضطراب خواهد بود كه آثار آن را در قشر جوان به خوبی مشاهده می كنيم. و همين اضطراب را بعينه 

از جوانان كه نسبت به انقالب یا بی تفاوت هستند و یا با آن تضاد دارند، مشاهده می كنيم. در آن گروه 
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 زیرا چنين فردي حتی خودش را نيز نمی شناسد، چون انسان را از دیدگاه قرآن و اهل بيت)ع( 

 نمی شناسد. 

 .انسانی است و مشاهده كردید كه افراد سياسی براندازي نيز اعتراف كردند كه مشسل شان در علوم

امروز در این عرصه، دیگر جائی براي اخالق اندرزي و موعظه اي نمانده است. این همه درس اخالق 

 مصداق خانه از بيخ ویران است و خواجه در فسر رنگ و روغن ایوان است. براي چيست؟

 باز« -ع-بيتانسان شناسی قرآن و اهل »علت: آن چه حوزه علميه با این عظمت را از تعيين و تدوین 

است. زیرا هر دو، انسان را فقط « فلسفه ارسطوئی سينوي و صدروي»داشته فقط یك چيز است؛ و آن 

مطابق بينش وارداتی از غرب امروز،  داراي یك روح می دانند. و این بينش وارداتی از غرب كهن، كامالً

جان ما را به حدي فرا گرفته  است. فلسفه سينوي و صدروي در این مسئله، گوش، روح، مغز، اندیشه و

 است كه از خروج از آن و از دیدن انسان شناسی مستب خودمان، بشدت ناتوان هستيم.

همجن  گرائی را )بقول ریمون  مگر همين فلسفه نيست كه از زمان خود ارسطو تا زمان مالصدرا،

رسطوئی انسان فقط یك ؟ در فلسفه ا-آرون( یك رفتار معصومانه، بل الزم، بل گاهی واجب می داند

می تواند مدرّج باشد از درجه پائين تر تا باالتر. در حالی كه در مستب ما انسان  روح )نف ( دارد كه مثالً

 داراي سه روح است و انسان معصوم داراي چهار روح.

صد  وپيشنهاد: هيئتی متخصص در این كار، بنشينند و انسان شناسی قرآن و اهل بيت)ع( را تدوین كنند. 

 البته چنين كاري براي ما كه به اقيانوس قرآن و حدیث متسی هستيم كاري است خيلی آسان.

تفسير: براي روشن شدن هر چه بيشتر مطلب، ابتدا فقه را مثال می آورم: در عرصه فقهی سه نوع  -5

 فقه داریم: 

 ( فقه برادران اهل سنت كه در متون فقهی شان آمده.3

مرسوم و رایج بود، كه فقه شيعه مقارن با فقه « حوزه حلّه»كه تا اواسط دورۀ ( فقه مقارن: متونی 5

 اهل سنت هم مباحثه، تدری  و تدرس می شد و هم در متون تدوین می گشت.

فقه ناب شيعی كه تا امروز با صرف نظر از مبانی و آراي فقهی برادران سنی، جریان دارد، كه  (1

و به اعتراف همة مراكز آكادميك حقوقی جهان )البته با صرف نظر حيات علمی و زیستی ما می باشد. 

از گفته ها و شنيده هاي ژورناليستی و غير علمی( حقوق در فقه شيعه دقيقترین و كاملترین حقوق در تاریخ 
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 بشر است. 

 در تفسير دو ردیف اول را داریم؛ یعنی اكثر تفسيرهاي پيشينيان از آن اهل سنت )و بيشتر از اقوال

 شخصی افراد غير مسؤل از قبيل یهودیانی مانند كعب االحبار، وهب بن منبّه و... بر گرفته شده( می باشد.

تفسير مقارن: باید به صراحت گفت: هر تفسيري كه شيعيان نوشته اند )صرف نظر از تفسير نور 

انه ارن هستند. و متاسفالثقلين و برهان كه درباره شان سخن خواهد آمد( همگی و بدون استثناء، تفسير مق

 در مقارن بودن نيز با فقه مقارن خيلی فرق دارند، به شرح زیر: 

الف: اصالت در این تفسيرها با تفسير برادران اهل سنت است. بر خالف فقه مقارن كه اصالت شيعی 

 آن محفوظ بود. 

از تدوین كنندگان فقه در عرصه استدالل حضور داشتند. یسی  در فقه مقارن احادیث خودمان كامالًب: 

)كتب اربعه( ما از آن اوست. اما در متون تفسير  مقارن شيخ طوسی است كه دو كتاب از چهار كتاب حدیثی

مقارن )باز تسرار می كنم بدون استثناء( اكثریت نزدیك باتفاق حدیث هاي ما حضور ندارند. حدیث هاي 

 حار و... محبوس و بال استفاده مانده اند.مربوط به تفسير قرآن، در متون اعم از كتب اربعه و ب

داریم، اما تفسير ناب شيعی نداریم. و این « تفسير مقارن ناقص»و باعبارت مختصر: ما تفسير سنی، و 

 واقعيتی است خيلی روشن. 

و تا در تفسير نيز همان كاري را كه در فقه انجام داده ایم، انجام ندهيم، علوم انسانی اي كه سزاوار 

 مقدسه و متناسب با نقش و مسئوليت جهانی حوزه باشد، نخواهيم داشت.حوزه 

پيشينيان با آن فقدان امنيت و فقدان امسانات، فقه ناب شيعی را تدوین كرده و پرورانيدند. ما چرا 

 باید این كار را درتفسير نسنيم؟ چه عذري داریم؟ 

ست، اما به عنوان یك طلبه باید بنویسم پيشنهاد: عرض كردم: آن چه می نویسم زیره به كرمان بردن ا

تا چه مقبول بيفتد و چه مردود شود. و از سنگينی مشسالت سروران نيز بی خبر نيستم كه از كنار گود 

 برنامه صادر كنم.

پيشنهاد می شود: یك فراخوان براي جمع آوري احادیث مربوط به آیات قرآن، اعالم شود. زیرا 

 است.  شناخت ها در حدیث هم متفاوت

 احادیث تفسيري مشخص خواهد شد. از مجموع ره آورد این فراخوان،
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برخی ها فوراً می گویند: حدیث هاي تفسيري در تفسير علی بن ابراهيم، تفسير نورالثقلين و تفسير 

برهان جمع شده اند. اوالً )عالوه بر مردود بودن اكثر آرا و نيز حدیث هاي تفسير علی بن ابراهيم و مجهول 

بودن نویسنده آن( این تفسيرها معموال فقط حدیث هائی را آورده اند كه با لفظی از الفاظ آیه مستقيماً 

 ارتباط دارند. و در این كار نيز خيل عظيم حدیث ها همچنان مانده و آورده نشده اند.

با  ابطه لفظیحدیث هائی داریم كه آیات را تفسير می كنند و هيچ ر ثانياً: چندین برابر آن حدیث ها،

آیه ها ندارند. و این مهم است. و جان تفسير ما بيشتر در همين حدیث ها است كه فرد اندیشمند باید آن 

 ها را جمع آوري كند و به آن فراخوان تقدیم كند.

اصول فقه: در این باره هيچ پيشنهادي ندارم. زیرا آن چه همگان می گویند كه علم اصول فقه باید  -30

 . همان كافی است.تنقيح شود

)همان طور كه پيش تر نيز اشاره شد( به حدي به كمال و تسامل خود رسيده است  فقه: فقه ما -33

كه باالتر از آن، قابل تصور نيست. مردانی بزرگ و شخصيت هاي الهی با همت عظيم شان در آن اعصار 

ن كار ب  عظيم را انجام داده اند. به خفقان در بحبوحة قتل عام ها، بی امنيتی و بی امساناتی شدید، چني

دليل همان شرایط، هميشه از داشتن یك نظام حسومتی شيعی، كامالً مأیوس بودند. و لذا بستر فقه ما در 

 جهت گيري كرده است.« جامعه شيعی منهاي حسومت»جهت 

و  -كه آن را در زندان دمشق نوشته است -مرحوم شهيد اول« لمعه دمشقيه»یك دقت در كتاب 

مقایسة آن با دیگر متون فقهی )حتی در مقایسه با دیگر آثار فقهی خود شهيد( نشان می دهد كه فرق هاي 

ظریفانه اي ميان آن و دیگر متون هست. زیرا آن مرد بزرگ آن كتاب را براي سربداران نوشته است؛ 

تی شهيد برساند. حسومحسومت سربداران كه می توانست تنها بوئی از مشروعيت را به مشام فقيهی مثل 

 كه حتی در رأس آن یك فقيه جامع الشرائط، قرار نداشت.

مرحوم شيخ طوسی، به وضوح نشان می دهد كه یأس از تاسي  حسومت « مبسوطِ»یك نگاه به 

 شيعی، حتی آن مرد بزرگ را در برخی مسائل به ابراز رأي متناقض، وادار كرده است.

بخشی از انفال و مال امام است. و در جاي دیگر می فرماید:  معادن، از باب مثال: در جائی می فرماید:

 هر معدنی در ملك هر كسی باشد، مال آن ك  است.

اگر به فتواي اول عمل كنيم، فتواي دوم )باصطالح فقهی( لغو می شود. و اگر به فتواي دوم عمل كنيم، 
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و یا ملك بخش خصوصی. و می گوید: هر فتواي اول لغو می شود. زیرا هر زمينی یا ملك امام)ع( است 

 معدن در هر زمين، مال مالك زمين است. و دیگر جائی براي فتواي اول نمی ماند. 

او چاره اي ندارد غير از این تناقض. چرا؟ براي این كه فتواي اول، جان فقه شيعی را بيان می كند. و 

ه همان فتواي اول بسنده می كرد، معنایش در فتواي دوم جان و زندگی شيعيان را حفاظت می كند. اگر ب

این می شد كه اي شيعيان هر معدن بزرگ و كوچك را كه در ملك شما باشد، دو دستی به حاكمان 

جور تقدیم كنيد )و حاكمان جور همين كار را می كردند(، و با دست خودتان خودتان را فقير تر و قدرت 

 جور را قوي تر كنيد.

در حوزه مقدسه، به عنوان تحول در فقه، باید انجام یابد تغيير این جهت  در عبارت مختصر: آن چه

 «.اميد»به « یأس»گيري است از 

پيشنهاد: در این باره باید نگاه دیگر به ادلّه اربعه در موضوع حاكميت، و نيز بهره برداري خوب و 

قاطعة »به ویژه از رساله « جامع المقاصد»دقيق از لمعه شهيد، و از برخی آثار محقق كركی از قبيل 

 آن مرحوم، شود. «اللجاج

والیت فقيه: یاس از تاسي  حسومت، موجب شده كه دایره والیت فقيه در برخی متون فقهی، محدود 

مایوس است و یقين دارد شيعه هرگز )پيش از  شده است. زیرا فقيهی كه از تاسي  حسومت والیتی كامالً

اهد شد، فقط درباره صغيران بی ك ، زن شوهر گم شده، و ظهور ولی عصرعج( صاحب حسومت نخو

 محجوران، والیت فقيه را بحث می كند.

عالوه بر این. والیت فقيه از مباحث امامت است و ابتدا باید آن را در فلسفه قرآن و اهل بيت)ع( 

 و از این جهت از موضوع فقه خارج است. بحث كرد،

، نه تنها منشأ اهل بيتی ندارد، بل از آغاز مورد مخالفت ائمه كالم: آن چه كالم ناميده می شود -35

طاهرین بود. زیرا كالم نيز مانند فلسفه ارسطوئی، وارداتی بود، كه ائمه)ع( از پرداختن به آن منع می 

كردند. و این یك واقعيت تاریخی، حدیثی، و سيرۀ مسلّم اهل بيت)ع( است. چرا؟ براي این كه قرآن و 

فلسفه دارند نه كالم. چون كالم از بن و بيخ ناقص است چون اصول دین درجه اول و درجه اهل بيت)ع( 

بحث و تحليل می كند. اما قرآن و اهل بيت)ع( در این عرصه به تعبد ارزش نمی دهد. و « تعبد»دوم را با 

ه معنی بود ككالم وارداتی از مسيحيت، براي بستن درب امامت، آورده شده بود. پرداختن به كالم باین 
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 مانند هر متسلمی به مباحثات تعبدي بپردازند. خود ائمه)ع( حجت نباشند و صرفاً

ائمه)ع( و اصحاب، می بایست در حد لزوم كفائی و  اما ضرورت كالم: وقتی كه كالم همه گير شد،

 . حلّی و... به كالم بپردازند و پرداختند. همين طور بزرگانی مانند خواجه نصير، عالمه« وجوب كفائی»

؛ «ینیتجربه د»كه بيشتر به محور  -امروز نيز عالوه بر شرایط پيشين، با پيدایش كالم جدید غربی

و كاري با نبوت و نبوت ها ندارد، و كالم ناميدن آن جاي  تجربه درونی فردي و شخصی افراد مبتنی است،

مسؤليت پاسخ گوئی را در همة عرصه ما در حد واجب كفائی نيز متسلم نداریم به ویژه كه  -پرسش دارد

 ها داریم، پ  پرداختن به آن و تقویت این بنيان ضرورت دارد.

 نيز نيازمند یك انسان شناسی محسم و مدون است. « تجربه دینی»البته همين مباحثه درباره 

و دقت جلدر پایان: پيشنهاد می شود: از نفوذ افراد شيعيان وصایتی، در مراكز حوزه مقدسه، باید به 

ان نمی دانند. و تنها آن« ولی من عنداهلل»گيري كرد. زیرا آنان كه به والیت ائمه)ع( معتقد نيستند و ائمه را 

را افراد برجسته و الیق می دانند، همه چيز حوزه را به باد می دهند. بل همه چيز كشور و تشيع را از بين 

 دند، در حوزه نيز همان بالها را ایجاد می كنند.می برند، و آن مصيبت ها كه در عرصه سياست پيش آور
 

 با پوزش از مزاحمت

 مرتضی رضوي

 ه، ق. 54/33/3413

 ه، ش. 30/7/3175
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 بنام خدا

 

 اساسی ترین اصول در كیهان شناسی
 

 پاسخ به چند پرسش حضوری، ایمیلی و تلفنی و پیام های غیر مستقیم
 

كتاب ها و مقاالت من را مطالعه می كنند، تشسر می كنم.  در آغاز از همة محققان و اندیشمندان كه

و از خداوند منان خواستارم اوالً به این بنده خود، توفيق عنایت كند تا بيش از پيش در خدمت نشر علوم 

قرآن و اهل بيت)ع( بسوشم. و ثانياً خلو  نيت مرحمت فرماید زیرا كه هيچ نفع مادي از این كار مداوم 

 هلل.ندارم. والحمد

 در پاسخ به چند پرسش بویژه پرسشهاي ایميلی، سطرهائی را می نگارم، ابتدا خالصه آن ها را 

 می آورم: 

شما هر از گاهی از دست برخی از غربی ها گالیه می كنيد و آنان را متهم به  خالصه پرسش ها:

وشن می كنيد در درست است كه ر سرقت اصول مستب قرآن و اهل بيت)ع( در كيهان شناسی می كنيد،

فالن نوشته تان، اصل مورد منازعه تان را آورده اید. اما بهتر و نيز الزم است كه همه اصولی را كه از 

پيشاپيش به طور مشخص ردیف كنيد و به طور معين تعيين كنيد تا این شبهه  مستب مذكور آورده اید،

ند، شما خواهيد گفت كه این اصل از اصول پيش نياید كه: هر چه غربيان به عنوان یافته جدید اعالم كن

 من است كه از قرآن و حدیث استنتاج كرده ام.

این انتقاد وارد است و اگر آن را پيشنهاد بناميم، پيشنهاد كامالً به جا و درست است. اما با این  پاسخ:

ه در نوشته هاي كه این سخن از چند سال پيش عنوان شده، و من خيلی جدّي نگرفته ام، دليلش این بود ك



 الت مجموعه مقا  175
 

 

پيشينم اصول مورد ادعایم را توضيح داده بودم. اكنون با گذشت زمان و متراكم شدن این انتقاد و پيشنهاد، 

برایم مسلّم شد كه باید چنين كاري انجام دهم و ظاهراً تنها ارجاع به نوشته هاي پيشين، در این باره 

ه درست باشد، دستسم از نظر فنی جاي خالی آن كفایت نمی كند، و اگر از نظر سبك روال علم و اندیش

 احساس می شود.

 را در زیر، ردیف می كنم:  اصول لذا عرض می كنم: انتقاد وارد و پيشنهاد نيز ضرورت دارد و آن

را پشت سر گذاشته است.  «بیگ بنگ»و شش مرحلة  «ایجاد»جهان تا به امروز، یك مرحلة  -3

 ده اند.غربيان فقط به بيگ بنگ اخير، رسي

سال )با سال هاي زمين ما( بوده  000/000/520/37فاصله هر كدام از بيگ بنگ ها با یسدیگر  -5

 است.

 سال گذشته است. 000/000/577/31از آخرین بيگ بنگ تا به امروز  -1

 سال مانده است. 000/000/251/4تا پایان عمر نظام كنونی جهانِ كهسشان ها  -4

( 000/000/577/31+ 000/000/251/4= 000/000/520/37ام شود )وقتی كه رقم مذكور تم -2

نظم كنونی جهانِ كهسشان ها دچار انفجار عظيم یعنی بيگ بنگ هفتم، خواهد شد. كه می توانيد نام این 

را زی«. پایان عمر جهان»بناميد. نه « پایان عمر كهسشان هاي كنونی»یا « پایان عمر نظم كنونی»حادثه را 

 به كار خود ادامه خواهد داد. بيگ بنگ هفتم، از نو با كهسشان هاي نوین،جهان پ  از 

كره زمين ما )و نيز منظومه ما( خيلی پيش تر از بيگ بنگ هفتم، متالشی خواهد شد، به طوري  -5

 كه بقيه عمرش، در ارقام نجومی كيهان شناسی، رقمی ب  ناچيز است.

هان، غلط و نادرست است. زیرا گسترش و بزرگ درباره گسترش ج «انبساط»لفظ و اصطالح  -7

 شدن جهان، انبساطی نيست بل كه جهان می خورد و بزرگ می شود. و در گسترش ابدي پيش می رود.

هستند و  «منطقه اي»و « موردي»درست است: انبساط و انقباض در جهان هست، اما همگی حوادث 

لد و مرگ كهسشان ها و منظومه ها، همگی مانند ربطی به اصل گسترش جهان، ندارند. همان طور كه تو

بدن انسان، در مسير بدل ما یتحلل پيسر جهان، هستند. با این فرق كه مجموعه « سلول هاي بدل ما یتحلل»

 بدن انسان روزي از بين می رود. اما پيسر جهان هميشه هست و هرگز از بين نخواهد رفت.
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ئی در متن جهان رخ می دهند. اما همگی حوادث موردي و به عبارت دیگر: انبساط ها و انقباض ها

 هستند و ربطی به اصل گسترش جهان ندارند.

ایجاد مداوم و ابدی در مركز »)كه می خورد و بزرگ می شود( عبارت است از  تغذیه جهان: -7

مچنان )در كه در آغاز پيدایش جهان، جهان اوليه )ماده اوليه( را به وجود آورد، ه« ایجاد»همان  «.جهان

 در مركز جهان فعال است و تا ابد نيز فعال خواهد بود. ادامه وجود جهان، و گسترش و بزرگ شدن جهان(

رشته »انرژي ها و مواد كه به طور مداوم در مركز جهان، ایجاد می شوند، در یك نظم و نظام  -5

 اي در كنار هم، به اطراف می روند. « رشته

ك. با این فرق كه هندوانه از یك جانب خود، می خورد اما جهان از مانند تغذیه هندوانه از خا

 مركز خود.

نيوتون اداره نمی شود. و در نظام مدیریتی جهان، جاذبه اي « جاذبه و دافعه»جهان تحت قانون  -30

است. كه آن تغذیه مذكور فشار می آورد و « دافعه»وجود ندارد. بل كه فقط یك نيرو وجود دارد و آن 

 ثر آن فشار هم جهان اداره می شود و هم بزرگ می گردد.در ا

همه چيز كه در جهان وجود دارند، یا به وجود می آیند، همگی )اعم از ماده و انرژي( تحت  -33

 فشار عظيم قرار دارند. فضا و مسان، تغيير مداوم و زمان، همه مولود این فشار هستند.

ر هر سال یك قشر حلقه وار در آن پدید می آید( در د جهان )مانند یك تنة درخت كه مثالً -35

ناميده می شود. و یك آسمان « سماء= آسمان»هر نبأ عظيم= بيگ بنگ، یك قشر كروي پدید آورده كه 

 كروي دارد. بوده. اكنون هفت سماء« ایجاد اوليه جهان»نيز در همان مرحله 

انرژي هستند( همگی محتواي آسمان اول همه كرات، كهسشان ها و فضاهاي فواصل آن ها )كه پر از 

 را تشسيل می دهند.

سال فرا  000/000/251/4در این بيگ بنگ )نبأ عظيم( كه در پيش روي جهان است و پ  از  -31

وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ »)هشت آسمان، هشت سماء( خواهد بود. كه  خواهد رسيد، جهان داراي هشت قشر

 «.مانِیَةفَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَ

الم تروا انّا ناتي »كوچك می شود:  -اما خيلی بطيئ -كره زمين ما بتدریج به طور مداوم،  -34
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  «.االرض و ننقصها من اطرافها

این چهارده اصل مشخص و معين، اصولی هستند كه من از قرآن و احادیث اهل بيت)ع( استخراج كرده 

 و اعالم كرده ام. 

ن، از دسترس دانش فيزیك و كيهان شناسی خارج است كه قرآن و اهل برخی از این اصول و اكثرشا

 بيت)ع( اندیشمندان را به آن هدایت می كنند.

معنی این سخن این نيست كه انسان ها توان درك علمی آن ها را ندارند، یا این اصول ماهيت علمی یا 

هاي اندیشمندان را در دانش  كاربرد علمی ندارند. بل علم محض و دانش ناب هستند و پاسخ همة پرسش

فيزیك نظري و كيهان شناسی می دهند. زیرا منطق قرآن و اهل بيت)ع( منطق تبيين، منطق ثبوتی همراه با 

است. مسائل علمی را در آن باالترین افق و عميق ترین ژرفا، توضيح می « ابطال خواهی»عنصر محسم از 

 می گوید: اگر نمی پذیري ابطال كن.دهد، هم انسان را دانشمند می كند و هم به او 

آن را رد كنيد. ردّ علمی.  مثالً می گوئيم: هر كدام از اصول چهارده گانه باال را اگر نمی پذیرید لطفاً

یا اشسال و یا خالء و كمبودي را در آن ها نشان دهيد، مانند خالء و كمبود كه با اعتراف همگان در 

 در بينش اینشتين، هست« انبساط جهان»و پرسش بزرگ كه دربارۀ  بزرگ قانون نيوتن هست، و یا خالء

 سخنی ندارند.« نمی دانم»ن و خودش نيز در آن باره غير از كه همگا

در برخی از اصول چهارده گانه مذكور، دانش فيزیك و كيهان شناسی می تواند بدون استفاده از قرآن 

می كنم در همين برخی از . اما بنده عرض است و اهل بيت)ع( پيش برود همان طور كه تا كنون رفته

اصول چهارده گانه نيز، من اولين كسی هستم كه آن ها را اعالم كرده ام )البته اصل آن ها از آن قرآن و 

است نه از من( و سيره و سبك و روال قانون اندیشه این است كه حق سبقت رعایت شود.  -ع-اهل بيت

 ن در همان ها هم خواهم گفت كه حضرات سرقت فرموده اند.و اگر این حق را رعایت نسنند، م

بنابراین: من این پرسش ها و ایميل ها را هم ارزشمند یافتم و هم مطابق آن ها عمل كرده و از نو اصول 

 چهارده گانه را باصطالح به طور مشخص و معين ردیف كردم تا هيچ جاي شبهه و ابهامی باقی نماند. 

معترف هستم، اگر نبود بهره گيري من از ره آورد آنان،  نشمندان غربی نيز دقيقاًو صد البته به حق دا

 نمی توانستم سخن و پيام قرآن و اهل بيت)ع( را در این دانش ب  بزرگ و پر ارزش، دریافت كنم.

كيهان شناسی قرآن و اهل بيت)ع( در مواردي ره آورد دست اندركاران این دانش را تأیيد، و در مواردي 
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 آن ها را تسميل، و در مواردي آن ها را رد می كند.

رخی متاسفانه ب «.هَلْ يَسْتَوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ ال يَعْلَمُون»این مستب، دانشمندان را دوست دارد: 

از دانشمندان غربی كار علمی را با تعصبات نژادي و مذهبی، در می آميزند به حدي كه دامن دانش را 

 ه می كنند. آلود
 

 با تشسر از پرسش كنندگان و پيشنهاد دهندگان، كه موجب شدند این چند برگ را بنویسم. 

 مرتضی رضوي 

 ه، ش.35/7/3175

 ه، ق.55/33/3413
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 بنام خدا

 

 عمر با دختر علی)ع( ازدواجافسانۀ 
 

تاليف فقيه  «اتجامع الشت»از كتاب گرانمایه و پر ارزش « كتاب االرث»این روزها به تصحيح 

بزرگ و محقق نامور ميرزا ابوالقاسم قمی)ره( هستم كه این بخش به عنوان جلد هفتم به حضور دست 

 اندركاران فقاهت و حقوق، تقدیم خواهد شد.

ارث دو همسر كه به همراه فرزندشان زیر آوار »، از محقق قمی دربارۀ چگونگی 32در مسئلة شماره 

 می پرسند.« ت كه كداميك قبل از دیگري مرده استوفات كرده اند و معلوم نيس

ميرزا در ضمن جواب می گوید: ميراث مابين آن ها نمی باشد، بل كه ميراث را به وارث دیگر می 

نقل شده. و حسایت ام كلثوم و پسر او هم بر « اجماع»دهند، هر چند در طبقة پائين تر باشد. و بر این، 

 دارد بر آن.........آن داللت دارد. و همچنين داللت 

ر در كا«. حسایت»حسایت مذكور را به عنوان یك دليل از ادلّه فتواي خود، می آورد. البتّه به عنوان 

تصحيح، گاهی در پی نوی  ها با ميرزا)ره( به بحث طلبگی می پردازم. در این جا نيز شمارۀ پی نوی  را 

خالصه و مختصر بودن آن كردم، باز از حد و گذاشتم و این مطلب را نوشتم، با همة كوششی كه براي 

حدود آن چه پی نوی  ناميده می شود گذشت. لذا به صورت یك مقالة مستقل درآوردم و پی نوی  را 

 به این مقاله ارجاع دادم.

و « زینب»امير المؤمنين و حضرت فاطمه عليهما السالم، دو دختر داشته اند؛ نام هر دو  حکایت: -6

، از همدیگر مشخص می شدند؛ زینب «صغري»و « كبري»بوده است. كه با پسوند « كلثوم ام»كنيه هر دو 

كبري و زینب صغري. ام كلثوم كبري و ام كلثوم صغري. عمر بن خطّاب با زینب صغري ازدواج كرد، 

پسري از او متولد شد نامش را زید گذاشتند. مادر و فرزند در یك وقت وفات كردند كه معلوم نشد 

 ك پيش از دیگري وفات كرده است.كدامي
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این حسایت، از بن و بيخ جعلی و ساخته و پرداختة طرفداران عمر است. و برخی از شيعيان نيز با 

 انگيزۀ دلسوزي بر مظلوميت امير المؤمنين)ع( بر آن دامن زده اند. اینك بررسی این موضوع: 

هيچ جائی براي تعصبات و انگيزۀ  قبل از هر چيز باید توجه كرد كه در این بحث انگیزۀ بحث:

 عوامانه، وجود ندارد. زیرا خود پيامبر) ( با خاندان ابی قحافه و خطّاب، وصلت كرده بود.

است، از آغاز پيدایش « نام»و « اسم»چيزي كه  دو شخص با یک نام و یک كنیه در یک خانه؛

و ضرورت نامگذاري همين است و است كه افراد از همدیگر شناخته شوند، حسمت « تمایز»انسان براي 

ب . و سنّت عرب ها پيش از اسالم تعيين كنيه براي هر فرد بود كه از همنامان خود نيز شناخته شود. 

 اسالم آمد و كنيه را تأیيد كرد. این هم حسمت دوم.

چه حسمتی داشت كه این هر دو حسمت حسيمانه در خانه علی)ع( نه تنها رعایت نشده، بل مضمحل 

اند؟! كاري كه در آن زمان هيچ شخص غير حسيم مرتسب آن نمی شد تا چه رسد به امير المؤمنين)ع( شده 

و حضرت زهرا)ع(. و هيچ ك  در یك خانه از یك نام براي دو نفر استفاده نمی كرد تا چه رسد به 

 ت.جود نداشبدین صورت و« كبري، صغري، اكبر، اصغر»وحدت نام و كنيّه. و نيز استفاده از پسوند هاي 

امام ابوعبداهلل الحسين عليه السالم، مبتسر و بنيانگذار استفاده از این پسوند هاست اما بر اساس یك 

حسمت متقن كه از همان دو حسمت پيشين نيز بهره می گرفت؛ وقتی كه در سرتاسر امپراتوري اسالم 

، و كسانی كه نام شان علی بود می پرداختندمنبرها به لعن و صبّ بر علی)ع(  اموي، همه جا در باالي

مجبور می شدند كه نام شان را عوض كنند واالّ زیر شالق جالّدان می مردند. امام حسين)ع( نام همة 

كرده باشد؛ علی « علی»گذاشت تا دستسم با این وسيله مبارزه اي در صيانت اسم « علی»پسران خود را 

 اكبر، علی اوسط، علی اصغر.

 ین ابتسار.این بود حسمت بزرگ ا

جالب این كه چاشنی و قوت كاربرد این ابتسار، از همان دو حسمت پيشين بود؛ همگان تعجب می 

 كردند: چرا حسين)ع( این كار را می كند؟! و این تعجب عظمتِ حسمت كار او را روشن می كرد.

این نام پرهيز  می گذاشت، زیرا دیگران از ترس امویان از انتخاب« فاطمه»و همچنين نام دخترانش را 

می كردند. متون تاریخی، اجتماعی، ادبی و... را بررسی كنيد ببينيد در آن دوران چند ك  به نام فاطمه در 
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براي امویان )عالوه بر شخصيت عظماي حضرت فاطمه( « فاطمه»خارج از دایرۀ آل علی پيدا می كنيد. نام 

هاي معروف و سنگين بود و به شدّت موجب یسی از عنوان « فواطم»به عنوان فرد برتر و گل سرسبد 

 تضعيف و نشان دهندۀ عدم مشروعيت حسومت اموي بود. 

كه در عرصة سياسی، ادبی و هنري آن روز مطرح بود از حوصلة این پاورقی « فواطم»شرح عنوان 

 خارج است و خود می تواند یك جلد كتاب شود.

نوز هم در كشورهاي اسالمی باقی است؛ آقاي رسوبات آثار این برنامة استراتژیك سياسی اموي، ه

در مراسم حج با دو نفر از نوجوانان تحصيل كردۀ سعودي صحبت می »حاج رضا جاللوند می گفت: 

كردیم، با شگفتی تمام دیدم كه آنان اساساً نمی دانند كه پيامبر اسالم) ( دختري به نام فاطمه داشته 

 است.

ه و هر كدام را با لقبی ملقب می كرد: فاطمه كبري، فاطمه صغري، امام حسين)ع( نام دخترانش را فاطم

 فاطمه سَسينه، فاطمة سُسينه، فاطمة رَقيه، فاطمة رُقيه.

و حدود یك قرن پ  از دورۀ امام حسين)ع( و رایج شدن لقب كبري و صغري در ميان آل علی، سپ  

 صغري را، ساختند. آل هاشم و سپ  برخی از شيعيان، افسانه زینب صغري و ام كلثوم

اهلل محقق عالّمه عسسري ثابت كرده است كه دستگاه جعل خالفت، حدود  يةآهمان طور كه مرحوم 

 ساخته است كه هيچسدام اساساً وجود نداشته اند.« صحابه»شخصيت با عنوان  350

 د.زاینبراي شان آسان بود كه یك شخصيت هم ساخته و بر خانواده علی و فاطمه عليهما السالم بيف

الْمُعْتَقُونَ مِنَ النَّارِ هُمْ وُلْدُ »در مقام شمارش اوالد حضرت فاطمه)ع( می گوید:  امام صادق)ع(

آنان )از اوالد فاطمه كه دوزخ براي شان نيست( فرزندان  «:بَطْنِهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ أُمُّ كُلْثُوم

(. یعنی فقط یك 307معانی االخبار   -551  51ج بطنی او هستند: حسن و حسين و ام كلثوم. )بحار،

 دختر داشته است.

 اولين كسی كه این داستان را جعل كرده است: 

اولين كسی كه این داستان را ساخته، زبيربن بسار از اوالد زبير صحابی معروف، است. همان طور كه 

 خواهد آمد.
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ب ازي داشته باشيم، براي این موضوع، به مطلابتدا بهتر است نگاهی به نقش آل زبير در تاریخ و تاریخس

 بسنده می كنيم. -محمد مهدي توكلی -«محمد، پيامبر خداوند»تحقيقی زیر از كتاب 

 آل زبير كيستند؟

 تاریخ ۀنبوي، بررسی دقيق اسناد و منابع اوليه و آشنایی با شيو ۀشناخت سير ،در مطالعه تاریخ اسالم

آوري متون و ثبت و تدوین اطالعات و نيز ميزان دخل و تصرف آنان در نویسان در جمع  نگاران و سيره

لفان قرار گيرد. مطالعه در حوزه ؤنساتی مهم هستند كه باید مورد توجه محققان و م ،انتقال اخبار تاریخی

 هاي حدیث و تاریخ ابتدا به شناخت دقيق محدثان و راویان و بررسی ميزان وثوق آنان نياز دارد.

ا نبوي است. ب ۀ در تدوین سير ،فصل هدف ما نشان دادن تأثيرات فراوان خاندان زبير بن العوامدر این 

ین خاندان و فرزندان و نوادگان زبير بن العوام در البالي  بسياري اپاي راویان  نگاهی به متون سيره، رد

ام افرادي از این خانواده ن ،خورد. درميان خاندانهاي صدر اسالماز وقایع تاریخی صدر اسالم به چشم می

 دان و مورخ، بسيار ذكر شده است.به عنوان سيره

ر بن آنهایند. زبي )غالمان( یلفرزندان زبير و موا ،منظور از آل زبير به یاد داشته باشيم كهباید ابتدا 

بر پيامالعوام یسی از یاران معروف پيامبر بود. او از سابقون و جزء مسلمانانی بود كه در هنگام حضور 

در مسه به ایشان ایمان آوردند و همچون برخی دیگر از مسلمانان در اثر ظلم و تعدي مشركين قریش 

يز ن ءنسبت به مسلمين به حبشه مهاجرت كرد. نقش زبير در دوران رسالت پيامبر) ( و خالفت خلفا

چنين يطالب)ع( بود. همبسيار برجسته است. پ  از رحلت پيامبر) ( او یسی از مدافعان خالفت علی ابن اب

اش براي تعيين خليفه پ  از خود اي بود كه عمر در روزهاي آخر زندگینفره 5او یسی از اعضاي شوراي 

تشسيل داده بود. اما او پ  از به خالفت رسيدن علی عليه السالم به مخالفت با او برخاست و یسی از 

به همدستی خواهر همسرش یعنی عایشه  ين یا همان اصحاب جمل شد كهثسردستگان گروه شورشی ناك

 ،كه پيش از به حسومت رسيدن علی به قتل رسيد ،انتقام خون عثمان ةبه بهان ،طلحه ،اشیميمو رفيق ص

ضد حسومت علی برپا كردند. زبير در اثناي جنگ جمل توبه نمود و بر اثر مالقاتی كه با  رجنگی را ب

به همين دليل یسی از اصحاب  ؛ري كرد و دست از جنگ كشيدداشت از سپاه عایشه كناره گي امام علی)ع(

زبير در  ،او را كشت. در هر صورت ،در مسانی كه امروز قبر زبير واقع شده است ،جمل در بيرون بصره

 حالی كشته شد كه توبه كرده بود و دست از مخالفت با علی برداشته بود. 
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ت. اس -همسر پيامبر -و خواهر عایشه -فه اولخلي -بنت ابوبسر بن ابی قحافه «اءماس»همسر زبير 

زبير صحابی بزرگ رسول  ،اند. از یك سوبنابراین آل زبير از خاندانهاي متنفذ و تاریخ ساز مدینه بوده

آنان است و از سوي دیگر ابوبسر بن ابی قحافه دیگر صحابی پيامبر و خليفه اول جد مادري  دخدا پدر وج

 ةطالعاي در مچنين روابط خانوادگی برجسته است. یانزبير ةپيامبر نيز خالآنهاست. عایشه همسر خبرساز 

 نماید. كند و به خوبی خود را میروایات آل زبير جلب توجه می

 مشخصات روایات آل زبير

ابوبسر، زبير و عایشه به  برجسته شدۀ نقش ،در روایات این خاندان بيش از همه چيز و به دفعات

اي تنظيم در روایات مربوط به ایام آخر عمر رسول خدا) (. این روایات به گونه خصوصاً ؛خوردچشم می

به عنوان خالفت پ  از رسول  ،و جعل شده است كه موقعيت و شایستگی ساختگی را براي ابوبسر

 به خواننده القا كند. ،خدا) (

وبسر و دخترش عایشه بسياري از احادیثی كه از جانب راویان این خاندان در مورد فضایل ساختگی اب

اي متنی مخدوش و ناسازگار با دیگر اسناد و مستندات تاریخی است و یا اینسه آن ریا دا ،نقل شده است

 نقل شده است. ابن ابيطالب)ع(، خصوصاً علی ،فضایل در مورد افراد دیگري

به چشم  بوبسراختالفاتی كه مابين متون تاریخی شيعه و سنی در مورد حيات پيامبر و فضایل علی و ا

ة و مایة تفرق ،نگاري پدید آورده است و ناسازگاریها و ناهمگونيهاي بسياري را در عرصة تاریخ ،خوردمی

بيش از همه به دليل روایات  ت،بسيار و بحث و جدلهاي فراوان تاریخی ميان اهل تشيع و اهل تسنن شده اس

بطوریسه اگر این روایات را از  ؛شده استكه از جانب زبيریان در متون تاریخی وارد  ،ساختگی است

 مبدل به وحدت خواهد شد. ،وایی شيعه و سنیربسياري از اختالفات تاریخی و  ،تاریخ كنار بگذاریم

 راویان آل زبير

 فهرست نام راویان خاندان عبارتند از:

 حسيم كه از موالی آل زبير است.اسماعيل بن ابی -3

 ر جعفر بن محمد بن خالد بن زبي -5

 ابوعبداهلل زبیر بن بکار بن عبداهلل بن مصعب بن ثابت بن عبداهلل بن زبیر -1

 ابوالحارث مدنی، عامربن عبداهلل بن زبير -4
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 ابویحيی عباد بن عبداهلل بن زبير -2

 ابوبسر عبداهلل بن عروه بن زبير -5

 عبدالملك بن یحيی بن عباد بن عبداهلل بن زبير -7

 زبير ابو عبداهلل عروه بن -7

 عمر بن عبداهلل بن عروه بن زبير -5

 محمد بن جعفر بن زبير -30

ابو االسود، محمد بن عبدالرحمن بن نوفل بن اسود بن نوفل كه در دامان عروه بن زبير پرورش  -33

 معروف شد. «یتيم عروه» یافت از این رو به

 ابو عبداهلل مصعب بن ثابت بن عبداهلل بن زبير -35

 مصعب بن عبداهلل بن مصعب بن ثابت بن عبداهلل بن زبير ابوعبداهلل -31

 عياش كه از موالی آل زبير است.ابومحمد موسی بن عقبه بن ابی -34

 ابوعبداهلل نافع بن ثابت بن عبداهلل بن زبير -32

 ان كه از موالی آل زبير است.سابو نعيم وهب بن كي -35

 ابوحنذر هشام بن عروه بن زبير -37

 عباد بن عبداهلل بن زبير یحيی بن -37

 ابوعروه یحيی بن عروه بن زبير -35

 ابوروح یزید بن رومان كه از موالی آل زبير است. -50

 یعقوب بن یحيی بن عباد بن عبداهلل بن زبير -53

شراف سيرۀ ابن هشام، طبقات ابن سعد، تاریخ خلفا، انساب اال ،از تحقيق دركتب تاریخی مغازي واقدي

 775 ،خ یعقوبی و تاریخ طبري آشسار شده است كه مجموع روایات آل زبير در كتب یاد شدهبالذري، تاری

در  .روایت بيشترین سهم را به خود اختصا  داده است 354گزارش است كه هشام بن عروه بن زبير با 

ر خبراوي اصلی و اوليه  ،از راویان زبيري كه یسی از آن دو تن بيشترین روایات آل زبير دست كم دو

 قرار دارد. ،است

سهم بسيار عروه بن زبير و عایشه به عنوان راویان اصلی و اوليه این اخبار است.  ،مطلب قابل توجه
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روایت  550در  ،گزارش تاریخی كه در كتب مذكور از جانب آل زبير نقل شده است 775بطوریسه از 

واهر زادۀ عایشه و شاگردش یعنی مورد دیگر نيز خ 374عایشه به عنوان راوي اصلی حضور دارد و در 

مورد دیگر نيز  545عروه بن زبير به عنوان اولين راوي و سر سلسلة اسناد روایت ظاهر شده است. در 

مورد باقی مانده فردي از خارج خانواده آل  315یسی از آل زبير راوي اصلی و اولين راوي است و تنها در 

اند مرتبط با زبيریان مورد نيز راویان اصلی افرادي 315ته در این الب .زبير به عنوان اولين راوي حضور دارد

 ،دایی آنان و عبداهلل بن عمر «مروان بن حسم»و  «ام اسديحزحسيم بن »چون  ؛پيوند با این خاندانو هم 

اي )كه عایشه و خواهر زاده و شاگردش عروه نقش كه عروه بن زبير داماد اوست. در مجموع چنين سيره

اند و در دیگر اولين راوي بيش از نصف روایات را به خود اختصا  داده ، وكنندا در آن ایفا میاصلی ر

 (اندروایات نيز اكثراً افرادي از راویان همين خاندان یا مرتبطين این خاندان به عنوان راوي اصلی ظاهر شده

 شود....وایات نيز مشخص میاین مطلب از بررسی متن این ر .تواند داراي جامعيت و مصونيت باشدنمی

 345 ،روایت كه نقل كرده است 354هشام بن عروه نيز از پدرش عروه تأثير پذیرفته است و از 

فر بن زبير و ابواالسود محمد بن عبدالرحمن نيز عروایت را از پدرش اخذ نموده است. نيز محمد بن ج

روایات عایشه. روایات عباد بن عبداهلل بن زبير پرورش یافتگان عروه و راویان روایات اویند و او نيز راوي 

ایات سلسلة بسياري از این روركنيم كه سنيز اغلب از عایشه یا پدرش عبداهلل بن زبير است. پ  مشاهده می

ساختگی  ،گردد و این انتساباست به شخص عایشه برمی ،ابوبسر ،كه مؤید كماالت عایشه و فضایل پدرش

 رساند.  ثبات میبودن این روایات را به ا

عه آنان با پيشوایان شي ةتوزان سخت و كينهردیگر در مورد برخی از راویان این خاندان دشمنی س ةنست

كرد. نام او را در شمار دشمنان نشست و از علی بدگویی میاست. گویند كه عروه بن زبير در مسجد می

  اند.علی برشمرده

 سایت سُنت دات»در این باره نيز به مطلب تحقيقی زیر، از نمونة دیگر از جعل هاي زبير بن بسار: 

 بسنده می كنيم.« نت

 آیا حسيم بن حزام در خانه كعبه متولد شده است ؟

طبق اعتقاد شيعه و نيز برخی از علماي اهل سنت؛ همانند ابن صباغ مالسی و گنجی شافعی، هيچ ك  

به دنيا نيامده است و این فضيلت بزرگ از امتيازات غير از امير مؤمنان عليه السالم در داخل خانة كعبه 
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ویژه آن حضرت است؛ اما متأسفانه تحریف گران تاریخ و دشمنان امير مؤمنان عليه السالم این ویژگی را 

و یا كسان دیگري را در آن شریك و سهيم  نيز همانند دیگر فضائل آن حضرت یا از اساس منسر شده

 اند.كرده

كرد كه كمتر فضيلتی از فضائل اهل بيت رسول خدا صلی اهلل عليه وآله مانده است كه شاید بتوان ادعا 

ها به نحوي آن را زیر سؤال نبرده باشند. یسی از این گران به دور مانده باشد و آناز دستبرد این تحریف

م، حسيم موارد والدت آن حضرت در خانة كعبه است كه ادعا شده است غير از امير مؤمنان عليه السال

 بن حزام نيز در خانه كعبه متولد شده است.

هن است و قبل از او در هيچ كتابی 525نخستين كسی كه این مطلب را نقل كرده، زبير بن بسار متوفاي 

 .است زبیر بن بکارهاي اهل سنت نقل نشده و بعد از او نيز هر ك  نقل كرده، از از كتاب

 نویسد:نسب قریش می جمهرةوي در 

نا الزبیر قال وحدثني مصعب بن عثمان قال: دخلت أم حكیم ابن حزام الكعبة مع نسوة من حدث

قريش، وهي حامل بحكیم بن حزام، فضربها المخاض في الكعبة، فأتیت بنطح حیث أعجلها الوالد، 

 فولدت حكیم بن حزام في الكعبة على النطح.

ه شدند، او كه باردار بود ناگهان درد زایمان : مادر حسيم بن حزام به همراه زنانی از قریش وارد كعب

 او را فراگرفت و فرزندش را به دنيا آورد.

 (77،   3، ج جمهرة نسب قريش و أخبارها -هن 525متوفاى -)الزبير بن بسار بن عبد اهلل

بن الزبير بن العوام نقل می كند كه  عروةزبير بن بسار این روایت را از مصعب بن عثمان بن مصعب بن 

  مبتال به چند اشسال است:

 اوالً: مصعب بن عثمان مجهول است و در هيچ یك از كتاب هاي رجالی نامی از او برده نشده است؛ 

ها سال بعد از این قضيه به دنيا آمده است،  ثانياً: روایت مرسل است؛ چرا كه مصعب بن عثمان، ده

 تواند از این قضيه خبر دهد؟چگونه می

است كه به خاطر دشمنی با  زبیر بن بکارهاي خاندان زبير و به ویژه ت از ساختهثالثاً: این روای

این مطلب . ها همين قضيه استاند كه از جمله آنهاي بسياري ساختهخاندان اهل بيت عليهم السالم افسانه
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 .اندرا نيز به خاطر زیر سؤال بردن فضائل اختصاصی امير مؤمنان عليه السالم جعل كرده

طرف دیگر حسيم بن حزام با خاندان زبير پسر عمو هستند؛ چرا كه حسيم بن حزام بن خویلد بن از 

وجود دارد كه خاندان رسند. این احتمال أسد بن عبد العزي و خاندان زبير نيز به اسد بن عبد العزي می

 زبير به خاطر دوستی عمو زاده خود، این مطلب را جعل كرده باشند.

 می خوانيم:« المعارف چهارده معصوم عليهم السالم رةدايزار نرم اف»و نيز در 

قمري،  375حدود سال  ابوعبداهلل، زبير بن بسار بن عبداهلل بن مصعب بن ثابت بن عبداهلل بن زبير، در

 قضاوت منصوب گردید. معظمه، به مسه به دنيا آمد و در همان سرزمين رشد كرد و در حجاز در

به فرمان متوكل عباسی  بسار، بنا مرگ ، قاضی مسه بود و پ  ازبن عبداهلل بسار پيش از او، پدرش 

سيان، زبير بن بسار به این مقام برگزیده شد و تا آخر عمرش، منصب قضاوت را برعهده دهمين خليفه عبا

( در ميان مردم مهتديو  معتز ،مستعين ،منتصر ،متوكل( و به ميل و خواست خلفاي عباسی )یعنی: 3داشت )

 داوري می نمود.

سَب شناسان معروف عرب بود و كتاب هاي چندي در أنساب و تاریخ، و از نَ سنت اهل وي از علماي 

 رشته تحریر درآورد. اسامی برخی از تأليفاتش، عبارتند از: به

 (5أنساب قریش؛) 1- 

 (1االختالف؛) 2- 

 (4االوس و الخزرج؛) 3- 

 (2العقيق؛) 4- 

 (5النحل؛) 5- 

عليهم  بيت اهل عتقادي، از مخالفان و دشمنانزبير بن بسار، همانند جدش عبداهلل بن زبير، از جهت ا

 (7زیادي داشت.) السالم بود و نسبت به مقام شامخ امير مؤمنان عليه السالم دشمنی و كينه

اهلل عليه و  وي به خاطر اختالف با یسی از طالبيين و سوگند دادنش به محراب و قبر رسول خدا صلی

 (7تار و پاهایش به آن، مبتال شده بود.)آله، به بيماري بر  )پيسی( گرف

 گرفتار آمد مرگ سالگی، در مسه معظمه، به كام 74قمري، در  525سال  ذي القعده 51سرانجام در 

 (5و به سراي مسافات منتقل گردید.)
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 پی نوشت 

 .470كشف اليقين )عالمه حلی(،    -3

 .375،   3كشف الظنون )حاجی خليفه(، ج  -5

 .554،   5ایضاح المسنون )اسماعيل پاشا بغدادي(، ج  -1

 .575همان،    -4

 .134همان،    -2

 .145همان،    -5

 .470كشف اليقين،    -7

 . 55وقایع االیام )شيخ عباس قمی(،    -7

 .55؛ وقایع االیام،   470كشف اليقين،   -5

 و اینك نگاهی به پشتوانه هائی كه در ميان شيعيان بر این افسانه، پدید شده است: 

، 2، از باب 3همين حدیث كه ميرزا)ره( به آن اشاره كرده و عبارت است از حدیث شماره  الف:

كه چنين است: « كتاب الفرائض و المواریث وسائل الشيعه»قی و المهدوم عليهم از ابواب ميراث الغر

( الْقَدَّاحِ، عَنْ جَعْفَرٍ)عمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ  مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْیَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ، عَنِ »

اتَتْ أُمُّ کُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ)ع( وَ ابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يُدْرَى عَنْ أَبِیهِ)ع(، قَالَ: مَ

 «.أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ فَلَمْ يُوَرِّثْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَ صَلَّى عَلَیْهِمَا جَمِیعاً

شامل « باسناده عن محمد بن یحيی»وسی قدس سره. اما جملة محمد بن حسن، یعنی شيخ ط -3 بررسی:

راویانی است در فاصله شيخ طوسی و محمد بن یحيی. كه شرح و بررسی این راویان، نيازمند مجال گسترده 

 اي است.

( می گوید: او ثقه است. االّ این 542محمد بن احمد بن یحيی )االشعري( القمی: نجاشی در رجالش ) -5

اعتماد می كند، و اهميت نمی دهد « مراسيل»روایت می كند، و بر « ضعفا»فته اند كه او از كه اصحاب گ

 )بی مباالتی می كند( كه حدیث را از چه كسی می گيرد. 

را دربارۀ « ابن الوليد»و ما بعد، دربارۀ او، و نظر  51  5ج« جامع الروات اردبيلی»و نيز رجوع كنيد 
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 این شخص مشاهده كنيد. 

ج اول  327است كه در  « جعفربن محمد )االشعري(»صيت دوم كه در سند این روایت آمده شخ -1

شرح   325است كه در همان جلد اول  « محمد بن عبيد اهلل»جامع الروات، آمده است. و عنوان دیگر او 

 حالش آمده و در هيچسدام از این دو موضع و دو عنوان، توثيق نشده است.

آیا صحيح است كه پيامبر) ( فرموده است: خداوند دوزخ را بر »ی پرسند از امام صادق)ع( م ب:

؟ می فرماید: بلی؛ مراد پيامبر) (، حسن و حسين و زینب و ام كلثوم «اوالد فاطمه)ع( حرام كرده است

 (.305معانی االخبار،   -555  51است. )بحار، ج

زینب ام »را افزوده و « و»رف روشن است كه یسی از نسخه برداران مطابق زمينة ذهنی خودش ح

را به دو شخصيت تبدیل كرده است. و حدیث دیگر كه از همان جلد بحار، و معانی االخبار با « كلثوم

، اصل عدم «علم اصول»یك صفحه فاصله پيشتر نقل كردیم، دليل قاطع است بر این افزایش. و مطابق قواعد 

  است. و اساساً اصل عدم وجود دختر دوم است.« و»

وم ام كلثوم كبري و ام كلث»یا «. زینب كبري و زینب صغري»و اگر دو شخصيت بودند، امام می فرمود 

« بزین»یسی را مختصّ به اسم و دیگري را مختصّ به كنيه كردن، چه معنی دارد؟ در ذهنيت عوام «. صغري

لی كه كسی از مخالف به عنوان اسم دختر كوچك، رواج یافته است، در حا« ام كلثوم»به دختر بزرگ و 

 را اسم بداند.« ام كلثوم»و موافق نيست كه 

در هر دو حدیث افزوده شده. « و»این زمينة ذهنی باعث شده كه در نسخه اي از معانی االخبار حرف 

و « زینب». و به حدّي افسانه رواج یافته بود كه غالباً در هر جا نام 513  45و همين طور در بحار، ج

افزوده شده است. گویا نسخه برداران متاسف می « و»در كنار هم آمده بودند، این حرف « مام كلثو»كنيه 

شدند كه چرا در ردیف آنان كه دوزخ براي شان حرام شده، نام دختر دوم، نيامده و مطابق زمينة ذهنی 

 مشسل شان را حل می كردند.« و»خود با آوردن 

در این باره آمده كه هيچسدام ارزش « گونه هائی حدیث»در چند نقل دیگر نيز در متون شيعی  ج:

 حدیثی و یا تاریخی ندارند.

چون چنين چيزي واقعيت نداشته، مدعيان و جعل كنندگان آن، به شدّت دچار تناقض  تناقضات:



 الت مجموعه مقا  177
 

 

هستند؛ برخی گفته اند كه آن ام كلثوم به همراه پسرش زید كه صغير بود، وفات كردند. برخی دیگر 

بود ليسن پيش از آن كه ام كلثوم به خانه عمر برود، عمر كشته  عقد ازدواج جاري شده گفته اند: گرچه

 شد و تناقضات دیگر.

و متناقضتر این كه: برخی حتی معتقد هستند كه حضرت علی و حضرت فاطمه عليهما السالم فقط 

 شد.یك دختر داشتند و عمر خواستگار آن شد اما پيش از آن كه به خانه عمر برود كشته 

دربارۀ وجود پسر نيز نقل هاي متضاد و متناقضی هست؛ همان طور كه از تناقضات باال روشن است 

در برخی نقل ها اساساً چنين پسري وجود نداشته است. آنان كه چنين پسري را جعل كرده اند در مرگ 

 و سنّ او نيز اختالف و سخنان متضاد دارند.

می گوید: روایتی كه در آن ازدواج دختر علی)ع( با  «ويّهجواب المسائل السّر»در  شیخ مفید)ره(

می رسد كه شخص موثّقی نيست و اهل امانت  «زبیر بن بکار»عمر آمده، غير ثابت است و طریق آن به 

نبوده و چون نسبت به علی)ع( بغض و كينه داشته هر چه دربارۀ آن حضرت نقل كرده متهم به جعل 

ين حدیث نيز با محتواهاي مختلف آمده: گاهی روایت می شود كه است. سپ  می گوید: حتی خود هم

خود علی)ع( متولّی عقد بوده، گاهی می گویند عباس متولّی آن بوده، گاهی آمده كه اساساً عقد واقع نشده 

مگر پ  از وعيد عمر و تهدید بنی هاشم. و گاهی آمده كه با اختيار و ایثار بوده، سپ  بعضی راویان می 

ه عمر از او صاحب فرزند شد و نامش را زید گذاشت. و بعضی دیگر می گویند زید بن عمر گویند ك

صاحب نسل هم شد. برخی دیگر می گویند: او كشته شد و نسل نداشت. برخی دیگر می گویند او به 

 همراه مادرش كشته شدند. برخی دیگر می گویند: مادرش پ  از او زنده بود.

درهم  000/4درهم مهر او قرار داده بود، دیگري می گوید: مهرش  000/40بعضی گفته اند  كه عمر 

 درهم بود. 200بود، دیگري می گوید: مهرش 

تا  53آن گاه می گوید: و این اختالف ها اصل این ماجرا را ابطال می كنند )رسائل الشيخ المفيد  

 ( 307  45بحار، ج -51

ا امير المؤمنين و حضرت فاطمه عليهما السالم، در می گویند: آی دلیل دیگر طرفداران این افسانه:

فاصلة ميان حضرت زینب عليها سالم و حضرت محسن)ع( كه در ماجراي یورش به خانه حضرت فاطمه 
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 سقط شد، فرزندي نداشته اند؟ پ  باید در آن فاصله اوالدي داشته باشند.

نمی شود. زیرا امام حسن)ع( متولد این خالء با افزودن یك فرزند بر خاندان اهل بيت)ع( پر  جواب:

سال سوم هجري و امام حسين)ع( اواخر چهارم و حضرت زینب)ع( متولد اواخر سال پنجم است. از آغاز 

سال ششم تا ماه صفر سال یازدهم كه حضرت محسن)ع( در اثر یورش قدرت طلبان، سقط شد، دستسم 

 ، حل نمی شود.چهار سال است. و مسئلة این چهار سال با افزودن یك فرد

 یك مسئلة ب  مهم تاریخی: 

 از روزي كه ابولؤلؤ شسم عمر را درید، سه جریان در صدد به دست گرفتن خالفت گشتند: 

علی)ع(: همگان می دانستند كه امير المؤمنين)ع( از همان روز رحلت پيامبر) ( و حتی پيش از  -3

 آن، امامت و خالفت را حق خود می دانست.

 به سركردگی عثمان. بنی اميّه -5

 زبير و طلحه، به صورت یك جریان. -1

روزي كه عثمان به فتواي اصحاب پيامبر) ( از جمله زبير و طلحه، كشته شد. دو جریان با هم متحد 

شده و به بهانة خون عثمان، جنگ جمل را به راه انداختند. در این اتحاد، امویان به یاري جریان زبير و 

 د. پ  از جنگ جمل و كشته شدن طلحه و زبير، زبيریان به نفع امویان می كوشيدند.طلحه بر خاسته بودن

با مرگ یزید، ميان امویان اختالف افتاد و آل حسم خالفت را از دست آل سفيان گرفتند. در این 

حيص و بيص كه بنی اميه به همدیگر مشغول بودند عبداهلل پسر زبير در مسه اعالم خالفت كرد. دولت 

ر در كوفه ميان امویان و زبيریان قيچی شد. پ  از آن امویان عبداهلل زبير و برادرانش را برانداختند، مختا

با وجود این، آل زبير و بنی اميه با هم سازگار شدند و به طور متّحد بر عليه اهل بيت)ع( فعال بودند. در 

 عين حال زبيریان در انتظار سقوط امویان به سر می بردند.

سقوط امویان خالفت به بنی عباس رسيد، زبيریان با عباسيان متحد شدند و به طور كامالً سازگار اما با 

 )به طوري كه دیدیم( سمت هاي مهم نيز داشتند. و این روند تا غيبت امام زمان)عج( ادامه داشت.

 ؟نداینك پرسش این است: چرا بنی اميه و بنی عباس هرگز به مضمحل كردن زبيریان اقدام نسرد

براي اینسه هر دو، در برابر اهل بيت)ع( از وجود زبيریان استفاده می كردند. و به شهادت تاریخ بهره 

هاي مهمی و حتی تعيين كننده اي از خيال پردازان زبيریان و نيز از كينة آنان نسبت به علی و آل علی)ع( 
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 بردند.

زبيریان، نبود لذا این جریان را مضمحل  با آغاز غيبت امام)عج( دیگر نيازي به وجود جریانی به نام

 كردند.

زبير بن بسار )سازندۀ این افسانه( در زمانی از طرف بنی عباس به عنوان جانشين پدر قاضی مقدس 

ترین شهر اسالمی یعنی مسه شد كه آل زبير به شدت مورد بهره برداري سياسی بنی عباس بود. زبير بن 

 ( ابزار خوبی در دست این خليفة سيّاس بود.351بسار در خالفت هارون الرشيد )ف

 مرتضی رضوي

 هن ق. 52/5/3415

 هن ش. 7/1/3150

   



 
 

 

 

 بنام خدا

 

 در عرصۀ فقه« كاریابیشركت های »جایگاه حقوقی 
 

 « االبدان كةشر»
 

تأليف محقق نامدار و « جامع الشتات»این روزها مشغول تصحيح بخش هاي باقی ماندۀ كتاب ارجمند 

كه در آن سخن « كتاب الميراث» 27آوازه مرحوم ميرزاي قمی)ره( هستم. رسيدم به مسئلة شماره فقيه پر 

 رفته است. «ناالبداشرکة »از 

در موارد الزم در پی نوی  ها به شرح و توضيح ب  مختصر، می پردازم. در این مسئله نيز احساس 

یك پی نوی ، طوالنی شد(، گمان كردم كردم توضيحی الزم است. پ  از تدوین پی نوی  )كه بيش از حد 

قرار دهم و پی نوی   www.binesheno.comبهتر است آن را به صورت یك مقاله در سایت بينش نو 

 را به آن ارجاع دهم:

در نظام اقتصادي اسالم موضوع شركت، مال است )اعم از منقول و غير منقول( و یا مال به همراه كار 

 يچ چيزي نمی توان شریك شد.مشترك. و به غير از آن در ه

یعنی شركت در بدن ها؛ دو یا چند نفر در كارآمدي عملی و درآمد بدن هاي شان،  «االبدانشرکة »

شریك شوند. به عبارت دیگر: موضوع شركت شان وجودشان باشد، خواه در كنار آن، مال و سرمایة 

 مشترك هم باشد، و خواه نباشد. 

 دو نوع است: « شركت االبدان»

 شان. زندگی هزینة و مخارج در هم و باشند شریك همدیگر درآمدهاي در هم یعنی جانبه: دو شركت الف:

این نوع، بسيار و خيلی رایج بوده و هست؛ گاهی برادران پ  از مرگ پدر )یا مادر یا هر دو( اموال 

 ارك هم با است. دهرا تقسيم نمی كنند و همچنان به زندگی مشترك ادامه می دهند كه گوئی پدرشان نمر
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 ؟-كمتر؟ كداميك و كرده كار كداميك بيشتر كتاب؛ و حساب بدون كنند. می خرج هم با و كنند می

 «کةاحكام الشر»؟ هيچ چيز محاسبه نمی شود و به -كمتر؟ كداميك و كرده كسب بيشتر درآمد كداميك

 از هر متن فقهی(. «کتاب الشرکة»عمل نمی شود. )رجوع كنيد: 

 ي این نوع: ویژگی ها
 شركت در ابدان. -3
 در كنار ابدان، مال و سرمایة مشترك هم هست. -5
در این نوع، ممسن است مال مشترك، سهام بالسویّه باشد و ممسن است مختلف و متفاوت. از نظر  -1

 حسم، صورت دوم داراي اشسال بيشتر است. 
 در هزینه هاي كار و زندگی.طرفين یا اطراف شركت، هم در درآمد ها شریك هستند و هم  -4
باطل است اما بر خورداري از منافع آن به شرط تراضی و مصالحه، حرام  االبدانشرکة این نوع  -2
 نيست.
اگر در این نوع شركت مقدار مال و سهم هر عضو مشخص شود، و نيز كار هر كدام معين، و  -5

 ارج می شود.خ «االبدانشرکة »درآمدها با حساب و كتاب باشد، از مصداق 
ندارد و چاره اي غير از مصالحه براي « لزوم شرعی»مصنف)ره( و دیگر فقها فرموده اند: چنين شركتی 

 حلّ مشسل و مشسالت آن نيست.

 ندارد.« رسميت»نيست و « تعهد آور»لزوم ندارد، یعنی 

 داریم: « لزوم»دو اصطالح با لفظ 

وم است اما هبه مفيد جواز است. یعنی در بيع انتقال مال مثالً بيع مفيد لز«: جواز»در مقابل « لزوم» -3

، قطعی نيست و واهب می «موهب اليه»از فروشنده به خریدار، قطعی است. ولی انتقال مال از واهب به 

 تواند آن را پ  بگيرد.

عی طدر این اصطالح، اصل توجه به فایده و نتيجة معامله نيست كه آیا ق«. عدم لزوم»لزوم در برابر  -5

است. اگر ببينيد فقيهی نوشته است « عدم رسميت»و « رسميت»است یا  قطعی نيست. بل توجه به 

یعنی دادگاه اسالمی مغارسه لزوم ندارد. مرادش این است كه رسميت ندارد.  «:ست بالزملی سةالمغار»

 آن را به رسمیت نمی شناسد و باطل است.
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است. وقتی كه یك فقيه نمی « باطل غير حرام»و « رامباطل ح»اعم از « عدم لزوم»در این اصطالح، 

خواهد حرمت و بطالن یك معامله را اعالم كند و تنها به عدم رسميت آن می پردازد )زیرا كه موضوع 

« م لزومعد»بحثش بطالن و عدم بطالن نيست بل در مقام تعيين تسليف انحالل شركت است(، از اصطالح 

 استفاده می كند.

 «.راهی غير از مصالحه ندارد»این باره می گوید محقق قمی در 

، یعنی هيچ راه قانونی مشخص براي حلّ مشسل و مشسالت شركاء «راهی غير از مصالحه ندارد»گزارۀ 

در وقتی كه می خواهند شركت را منحل كنند، وجود ندارد. و همين طور در چگونگی حقوق شركا در 

 نی است.طول زمان شركت. زیرا اصل شركت غير قانو

 شركت یك جانبه: یعنی فقط در درآمدهاي همدیگر شریك باشند: این نيز به دو نوع است:  ب:

یعنی دو یا چند نفر قرار بگذارند كه هر چه درآمد داشته باشند )مساوي  «:شرکة االبدان مطلق» اول:

در پایان هر هفته، یا یا مختلف( در مجموع درآمدهاي شان شریك باشند، و )مثالً( در پایان هر روز، یا 

 ماه یا سال، مجموع درآمدها را بالسویّه تقسيم كنند یا به نسبتی معين، و درصدي مشخص براي هر كدام.

مْ وَ ال تَأْکُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُ»چنين شركتی نه تنها لزوم ندارد بل اساساً حرام و باطل است و مشمول آیة 

 سورۀ نساء.( و ادلّة دیگر است.  55و سورۀ بقره  377)آیه  «بِالْباطِل

یعنی همين صورت اول با یك فرق: دو فرد كه دو طرف شركت هستند  :«مقید االبدانشرکة » دوم:

)یا چند نفر كه اطراف شركت هستند( شرط كنند كه در درآمد یسی از آن ها شریك باشند بالسویّه یا 

كار نسند. و سرمایه اي در ميان  «مدي زمان الشرکةب»با درصدي معين. و طرف دیگر هيچ كاري نسند، یا 

 است آن هم بدن یك طرف.« بدن»تبدیل كند، آن چه هست فقط « مضاربه»نباشد كه این شركت را به 

با این دو ماهيت، هم باطل است و هم منافع آن حرام است حتی )مانند قمار( با  االبدانشرکة ویژگی: 

و طرفی كه از درآمد كار وجود طرف دیگر سهمی گرفته باید همه  تراضی و مصالحه نيز حالل نمی شود

 را به او برگرداند.

 و در همة انواع مذكور فرقی ميان شخصيت حقيقی و حقوقی نيست.

ناميده می شوند كه ميان كارفرما از یك طرف، و كارمند یا « شركت هاي كاریابی»آن چه امروز 
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وند و از درآمد كارمند یا كارگر، درصد معينی می گيرند، كارگر از طرف دیگر، واسطة استخدام می ش

 هستند. و از محرّمات مسلّم می باشند. «البدن شرکة» بل «االبدانشرکة »مصداق اتمّ 

نيست بل آن شركت واسطه « شركت واسطه»آن  «االبدانشرکة »اشتباه نشود؛ در این بحث مراد از 

است كه در درآمد بدن كارمند یا كارگر  «البدن شرکة»به عنوان شخصيت حقوقی یسی از دو طرف 

 شریك می شود.

است، عالوه بر مخالفت با  «اناالبدشرکة »است و بدترین نوع  «البدن کةشر»و این نوع اخير كه 

احسام اقتصادي و مالی اسالم، از جانب دیگر نيز به شدّت دچار اشسال و مغضوب اسالم است. زیرا كه 

است فی الجمله. و از محرّمات بزرگ است كه « بَرده شدن حرّ»ت؛ یعنی مصداق اس« ترقيق حُرّ»مصداق 

 كسی خودش را برده كند ولو فی الجمله.

ي اجتماعی، این شركت هاي «شناخت پدیده ها»و در خارج از قلمرو فقه: در یك نگاه اجتماعی و 

 وط دیگري است.واسطه، یك پدیدۀ صهيونيستی هستند كه شرح آن دستسم نيازمند مقالة مبس

این گونه شركت هاي واسطه، در یك صورت و ماهيت، صحيح و مشروع  صورت و ماهیت صحیح:

 می شود. به شرح زیر: 

یك شخصيت حقيقی یا حقوقی، از یك شخصيت حقيقی یا حقوقی بخواهد كه مثالً ده نفر كارمند یا 

ون تومان بگيرد، با این مبلغ هم حقوق كارگر براي او تأمين كند، و در مقابل آن مثالً ماهانه شش ميلي

 آنان را بپردازد و هم درصدي براي خود بردارد.

 شرایط صحت این معامله: 

یعنی تامين  -«موجِب»دخالتی در آن چه طرف  -یعنی طرفِ خواهانِ نيروي كار -«قابل»طرف  -3

و تعيين حقوق كاركنان، و به آن افراد می دهد، نداشته باشد. زیرا در صورت دخالت  -كنندۀ نيروي كار

 است. «االبدان کةشر»آن چه به طرف موجب می رسد، باز مصداق اكل به باطل و مصداق 

و نيروي كار نمی تواند در یك «. قبول»دارد و یك طرف « ایجاب»زیرا هر معامله اي یك طرف 

؛ معاملة واحده اي كه با دو ك  )خواه حقيقی و خواه حقوقی( به ایجاب و قبول بپردازد« معاملة واحده»

 است.« امر بسيط و غير مركب»است؛ یك « یك عمل واحد»محور آن و موضوع آن فقط 
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پ  در صورت دخالت صاحب كار، عقد معامله دچار غلط می شود و فاسد می گردد. وقتی كه عقد 

 سقوط می كند. «االبدان کةشر»از بين می رود، معامله به 

استخدام طرف موجب باشند نه در استخدام طرف قابل. گرچه كار را افراد نيروي كار، باید در  -5
 براي طرف قابل انجام می دهند.

در این صورت شركت تامين كنندۀ نيرو )طرف موجب( در اصطالح امروزي مصداق  توضیح:
 را دارد. پ  در این مسئله سه رابطه وجود دارد: « پيمانسار»

 الف: رابطة صاحب كار با پيمانسار.
 رابطة پيمانسار با نيروي كار.ب: 

 ج: رابطة صاحب كار با نيروي كار.
در ردیف اخير )ج( فقط مدیریت كار در اختيار صاحب كار است. و اگر اختالفی رخ دهد به رابطة 
پيمانسار و نيروي كار مربوط است و صاحب كار حق توبيخ یا دستور كسر چيزي از حقوق را ندارد باید 

 نسار گزارش دهد و در آن محور حل و فصل شود.همه چيز را به پيما
طرف قابل )صاحب كار( حق هيچگونه نظارت بر روابط پيمانسار و نيروي كار ندارد. همان طور  -1

 گفته شد.« دخالت و استخدام»كه دربارۀ 

ار و ادلّه بسياست گرچه  «النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَىِ أَنْفُسِهِم و أَمْوَالِهِم»تسيه گاه اصلی این احسام 

 شرح آن ها نيازمند یك جلد كتاب است.
این صورت و ماهيت صحيح، در صورتی است كه هر سه طرف )صاحب كار، پيمانسار و نيروي  -4

 كار( همگی غير دولتی و بخش خصوصی باشند.

 و اگر یسی از طرف هاي سه گانه دولت )دولت مشروع شيعی( باشد، از اساس باطل و حرام است.

خواه در مسائل اقتصادي، و خواه اجتماعی،  -است، و در هيچ شرایطی« موظف به نظارت»دولت زیرا 

حق صرفنظر از مسئوليت نظارت را ندارد. یسی از مؤثر ترین عاملی كه به  -و خواه سياسی و خواه....

 و یا مشروعيت دولت لطمه می زند، این است كه به طور دانسته و عمدي ترك نظارت كند، یا بالجمله

 فی الجمله.

زیرا اگر دولت صاحب كار باشد و در عين حال نقشی در روابط مالی و رفتاري پيمانسار با نيروي كار 

 خواهد داشت. همان طور كه در اوایل بحث، بيان شد. «االبدان کةشر»داشته باشد، باز مسئله ماهيت 
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 «مُسَلَّطُونَ عَلَىِ أَنْفُسِهِم و أَمْوَالِهِمالنَّاسَ »و به عبارت دیگر: چنين معامله اي یا باید بر اساس 

باشد و صِرفاً یك معامله شخصی خصوصی باشد كه بر مبناي آزادي مطلق اشخا  در معامله باشد و پاي 

 تبدیل می شود. «االبدان کةشر»دولت در ميان نباشد. و یا تسيه گاه خود را از دست می دهد و به 

ن معامله فقط با پيمانسار وارد ایجاب و قبول می شود، و در دولت در ای ممکن است گفته شود:

عقد ميان پيمانسار و نيروي كار دخالت نمی كند تا عقد فاسد گردد. و نظارت دولت همان نظارت عامه 

 است كه در همة امور اقتصادي، اجتماعی و سياسی دارد.

یك امر بسيط با دو شخص،  درست است مسئلة فساد عقد، در صورتی بود كه نيروي كار در پاسخ:
وارد ایجاب و قبول شود، خواه دولت یسی از اطراف باشد و خواه بخش خصوصی. و در جائی كه دولت 
یسی از دو شخص نباشد كه در امر بسيط وارد ایجاب و قبول می شود، از این جهت جائی براي فساد عقد 

 وجود ندارد.
پيشاپيش وارد این معامله شده و اعالم كرده است اما در این جا اشسال از جهت دیگر است؛ دولت 

كه حقوق كارمند یا كارگر باید كمتر از فالن مبلغ نباشد. و فرض بر این است كه این قانون مشروع است. 
 در این صورت: 

-تخصيص خورده است، یا اطالق آن قيد خورده است؟ «النَّاسَ مُسَلَّطُونَ»اوالً: در این صورت آیا قاعدۀ 
پيش می آید: اگر تخصيص خورده حجيت آن در باقی چگونه است؟ و « اصول فقه»ن بحث مفصل ؟ و آ

 اگر قيد خورده نيز همچنان؟

اگر در همه جا و در هر مورد از موارد، پاسخ روشنی به این پرسش هاي متعدد داشته باشيم، در این 

ندارد. از جانبی باید قاعدۀ  مسئله سخت مشسل است. زیرا دولت در اصل مسئله هم دخالت دارد و هم

 به طور عام و مطلق اعمال شود. و از جانب دیگر باید به طور مخصَّص و مقيّد اعمال گردد.« الناس»

دولت مطابق نظارت موظف خود، موظف است كه دقيقاً رعایت كند كه نيروي كار  اشکال دیگر:

ی دهد، تصرف نا مشروع در بيت المال به حق حقيقی خود برسد. پ  در این صورت آن چه به پيمانسار م

 است. زیرا حق ندارد بيش از ارزش كار، هزینه كند.

می شود یا خارج یا در ارزش كار نيروي كار لحاظ  و به عبارت دیگر: آن چه به پيمانسار می پردازد

 است و در صورت دوم هزینة نامشروع است. «االبدان کةشر»از آن. در صورت اول مصداق 
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ه: این معامله یا به ضرر دولت است یا به نفع دولت؟ صورت اول واضح البطالن است. و در و باالخر

می دانيم در آغاز پدیده اي به ه و از كجا نصيب دولت می شود؟ و چگون« نفع»صورت دوم باید دید این 

نفع  بستر، به، استدالل این بوده )و هنوز هم هست( كه تأمين نيروي كار در این «شركت هاي كاریابی»نام 

دولت است. و این معنائی ندارد غير از رفتن بخشی از حقوق نيروي كار به جيب شركت كاریاب. و بخشی 

 هم به جيب خود دولت.

 و بر اساس تراضی مستقر می شود. «النَّاسَ مُسَلَّطُونَ..»مسئله در بخش خصوصی واضح است. زیرا كه 

 ۀطمسلّ ايضاً مةالحكو»ز، مقيد است؛ یعنی درست است اما این قاعده دربارۀ دولت از اساس و آغا

ليسن با قيد عدالت و رعایت حال قشرهاي امت كه قشري به طور ناچار تن به  «مةوال الحكوام علي

 معامله اي ندهد. و این اولين محل مصرف بيت المال است، اجماعاً.

در صدد نفع دولت بودن »ه و با بيان دیگر: حفظ ارزش كارِ نيروي كار بر دولت واجب است. ن

است. پ  مسئله سر از  «نقض غرض»این سود جوئی دولت مصداق  ؛«گرچه به ضرر یک قشر باشد

در می آورد و عقد ميان دولت و پيمانسار فاسد می شود. و چون ماهيتی براي « نظارت بر عليه نظارت»

 .«االبدان کةشر»این معامله نمی ماند، سقوط می كند بر 

راي ؟ ب-«االبدان کةشر»نمی گوئيم معامله باطل است، می گوئيم باطل است به عنوان  چرا پرسش:

 این كه در این معاملة باطل، دولت و پيمانسار در درآمد وجود و نيروي كار آن افراد شریك می شوند.

با هر صورت و با هر ماهيت، در كارهاي دولتی، مشروعيت « شركت هاي كاریابی»پ   نتیجه:

 ندارند.

 مرتضی رضوي

 هن ق. 35/7/3415

 هن ش. 3/4/3150
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 الرحیم الرحمنبسم اهلل 

 

 اصل مهم در نوشتن دعاها، و در خواندن دعاها  یکرعایت 
 نام پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( كهموضوع بحث دعاهائی است 

 ا ی 

 نام ائمه )صلوات اهلل علیهم( در آن ها آمده باشد.

 دعای مأثور و دعای غیر مأثور، نیست در این بحث فرقی میان

 نکته ای در دعای قنوت نماز عید فطر باید اصالح شود
 

 شروع كنيم:« غير ماثور»و « ماثور»ابتدا از همين 

، به دعائی گفته می شود كه از معصومين )صلوات اهلل عليهم( رسيده باشد. كه «اثر»از ریشة  ماثور

 این نوع دعاها به زبان عربی هستند.اثري از آثار آنان باشد. بدیهی است 

، دعائی است كه هرك  با انشاء خودش، آن را انشاء كند و با خداوند به راز و نياز غیر ماثور

 بپردازد. با هر زبانی كه بخواهد عربی یا غير عربی.

 در بهتر و مستحب موكد است؛ در مواردي كه دعاي ماثور وجود دارد، از ماثور استفاده شود. به ویژه

قنوت نمازها، و دعاهاي ایّام و زمان هاي خا ، و مسان هاي خا . و به ویژه در زیارت مشاهد مشرفه 

می تواند انجام بدهد. ليسن در قنوت نماز باید ه به هر بيان و زبانی كه بخواهد به عنوان زیارتنامه. گرچ

 به زبان عربی بخواند گرچه غير ماثور باشد.

بخواند، نماز  ستحب است امّا اگر آن را به طور نا صحيح و همراه با غلطقنوت در نماز در اصل، م

دچار اشسال می شود. خواه نماز واجب باشد و خواه مستحب. و همين طور است هر دعائی كه در هر 

 جاي نماز دعا كردن را جایز دانسته اند، مثال در سجده.
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موجب بطالن نماز می شود و « با اشسالدعاي »و در این بحث وارد این مسئله نمی شویم كه كدام 

 است. نه بطالن.« اشسال»كدام نمی شود. موضوع سخن 

ویا با صيغة غياب؛ مانند «. اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ»هر دعا یا با صيغه خطاب است؛ مانند  خطاب و غیاب:

 «.الْحَمْدُ هلل الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً»

می شود سپ  به غياب می گراید، و گاهی بالعس . و گاهی چند بار  گاهی یك دعا با خطاب شروع

نَاءَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَفْتَتِحُ الثَّ»با خطاب  دعای افتتاحاین گرایش از یسی به دیگري، تسرار می شود. مثال 

ه در بستر صيغ« بَةًالْحَمْدُ لِله الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِ»شروع شده و پ  از فرازهائی با جملة « بِحَمْدِكَ

در بستر خطاب جاري می « اللهم إنى أسئلك»هاي غياب قرار گرفته و پ  از فرازهاي دیگر با جمله 

در روند غياب قرار می گيرد و پ  از « الحمد هلل على حلمه»شود. پ  از آن براي بار دوم با جمله

 تا آخر دعا با بيان خطاب پيش می رود.« دِكَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْ»مراحلی از نو با عبارت 

در معانی و بيان و بدیع، این نوع عدول از خطاب به غياب و بالعس ، یسی از  فصاحت و بالغت:

صناعات زیباگرائی و هنري شناخته شده است كه در قرآن هم هست. ليسن با شرایط مشخص. یسی از 

 نباشد و نيز دچار اختالالت فصاحتی و بالغتی نباشد.شرایط اولية آن این است كه از نظر ادبی، غلط 

إِنَّما يُرِيدُ اللّه لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ »وَ قُلْتَ »آیا این دعا با این عبارت  سوال:

تَهُمْ فِي كِتابِكَ، فَقُلْتَ ، وَ جَعَلْتَ أَجْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَوَدَّ«يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

 ،«كُمْلَ فَهُوَ أَجْرٍ مِنْ سَأَلْتُكُمْ ما» قُلْتَ وَ ،«قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى»

يلُ ، فَكانُوا هُمُ السَّبِ«لًابِيسَ رَبِّهِ إِلى يَتَّخِذَ أَنْ شاءَ مَنْ إِلَّا أَجْرٍ مِنْ عَلَيْهِ أَسْئَلُكُمْ ما» قُلْتَ وَ

 ؟-خالی از اشسال است یا اشسال دارد؟ 3 «.رِضْوانِكَإِلَيْكَ وَ الْمَسْلَكَ إِلى 

در وسط آن یك غياب است. آیا می « صلی اهلل عليه و آله»ساختار عمومی آن خطاب است اما جمله 

                                                   
جلد، انتشننارات دفتر تبليغات  1الحدیثة(،  -ن، على، اإلقبال باألعمال الحسنننة )ط حلّى، سنيد ابن طاووس، رضننى الدی  3

 ق. ه 3432ایران، اول،  -اسالمى حوزه علميه قم، قم 
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 ؟-اال، قرار داد، یا دچار اشسال است؟توان این را مانند دعاي افتتاح از مصادیق صناعت مذكور در ب

: در صورت نگارشِ گزارشی، كه نویسنده در مقام روایت متن دعا است و مخاطب او خوانندگان پاسخ

مقاله یا كتاب او هستند، درست است و نه تنها اشسالی ندارد، بل كه ضرورت هم دارد. در حقيقت چنين 

او در كتابش و نوشته اش در مقام معرفی متن دعا به  شخصی در حال دعا كردن و تخاطب با خدا، نيست

 مخاطبانش كه خوانندگان هستند، می باشد.

در اصل ، از متن دعا نيست، و نویسنده آن را در آن جا می « صلي اهلل علیه و آله»در این دعا جملة 

ا به می رسد، بنگذارد، و باید بگذارد و یك وظيفه ضروري است زیرا وقتی كه به نام مقدس رسول اكرم 

إِنَّ اللَّهَ وَ مَالَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا »سوره احزاب  25فرمان آیة 

 باید صلوات را بياورد و بدون صلوات ردّ نشود. «تَسْلِیماً

صلواتك علیه و »، جمله مخاطب «ی اهلل عليه و آلهصل»اگر چنين نویسنده اي به جاي جمله غایب 

بگذارد، نادرست می شود. زیرا او در حال دعا و تخاطب با خداوند، نيست و باید با ساختار غایب « آله

 بياورد.

موضوعی براي تحليل »یا « موضوع بحث علمی»و همين طور است كسی كه خود دعا را به عنوان 

ف آن بحث یا تحقيق می كند. كه این نيز در مقام دعا و مخاطبه با خداوند قرار می دهد و در اطرا« محتوي

 نيست و باید صلوات را در ساختار مغایب بياورد.

كسی كه در حال دعا و راز و نياز و مخاطبه با خداوند است، باید صلوات را با  اما در مقام دعا:

 «صلي اهلل عليه و آله»ه صورت بياورد. و اگر ب« صلواتك عليه و آله»صيغه مخاطب به صورت 

 بياورد، دچار اشسال می شود و نادرست است.

با دو خدا سروكار دارد؛  همزمانپيش می آید گوئی دعا كننده « دو خدائی»زیرا در این صورت، شائبه 

 یسی مخاطب اوست و دیگري مغایب.

ح نيست و دعا كننده در هر و عدم آن است. و این همزمانی )مثال( در دعاي افتتا« همزمانی»مهم این 

بخش از مخاطب و مغایب فقط با یك خدا سروكار دارد. و همين طور است در آن صناعت زیبائی گرائی 

 كه بيان شد.« عدول از خطاب به غياب و بالعس »و هنريِ 
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در مقام تعيين چگونگی عمل دعا كننده است، صلوات را « مزار كبير»و چون صاحب كتاب ارجمند 

 ت خطاب آورده تا دعا كننده دچار اشتباه نشود و با صيغة غایب نياورد. ببينيد:با عبار

رَ مُحَمَّدٍ وَ قُلْتَ: إِنَّما يُرِيدُ اهلل لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ يُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً ثُمَّ جَعَلْتَ أَجْ»

 بِّهِرَفِي کِتَابِكَ، فَقُلْتَ: قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ االّ مَنْ شاء أَنْ يَتَّخِذَ إِلى  صَلَوَاتُكَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَوَدَّتَهُمْ

 3«.رِضْوَانِكَ إِلَى الْمَسْلَكَ وَ إِلَیْكَ، السَّبِیلَ هُمُ فَكَانُوا سَبِیلًا،

 گاه كنيد: ن« وسائل الشيعه»ابتدا به متن دعا از  در دعای قنوت نماز عید فطر:

ِ -ظَمَةاللَّهُمَّ أَهْلَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَ -تَكْبِیرَتَیْنِ فِي صَلَاةِ الْعِیدَيْنِ کُلِ بَیْنَ قَالَ: تَقُولُ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

 الَّذِي -أَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْیَوْمِ -غْفِرَةِوَ أَهْلَ التَّقْوَى وَ الْمَ -وَ أَهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ -وَ أَهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ

کَأَفْضَلِ مَا  -أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ -وَ مَزِيداً ذُخْراً  لِمُحَمَّدٍوَ  -سْلِمِینَ عِیداًجَعَلْتَهُ لِلْمُ

وَ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِینَ  -سُلِكَوَ رُ وَ صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ -صَلَّیْتَ عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ

وَ أَعُوذُ بِكَ  -اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَیْرَ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ الْمُرْسَلُونَ -الْأَحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ -وَ الْمُسْلِمَاتِ

 كَ الْمُرْسَلُونَ.مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِكَ مِنْهُ عِبَادُ

نویسنده نمی تواند به جاي  «. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ»همان طور كه در آغاز آمده است  -3توضيح: 
، عليك السالم بنویسد، زیرا در آن صورت به خوانندۀ كتابش سالم كرده است نه به امام السالم عليه

 (.السالم صادق )عليه

با نام آن حضرت مواجه می شود،  «وَ مَزِيداً ذُخْراً  لِمُحَمَّدٍ»همين طور هم وقتی كه در جملة  -5

می آورد، در « صلواتك عليه و آله»باید به حسم آیه، صلوات را بياورد. و اگر آن را به صورت مخاطب 

واقع صلوات خواننده را به آن حضرت خواستار شده است، نه صلوات خدا را. زیرا مخاطب او خواننده 

 5وند. چون او در مقام نویسندگی و روایت حدیث است نه در مقام دعا.است نه خدا

صلواتك عليه »اما كسی كه در مقام دعا و راز و نياز و مخاطبه با خداوند است باید آن را به صورت 

                                                   
مشنهدى، حائرى، محمد بن جعفر، المزار السبير )للمشنهدي(، در یك جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه    3

 ق. ه 3435ایران، اول،  -مدرسين حوزه علميه قم، قم 
 ، چاپ بيست جلدي.5، ح55وسایل الشيعه، كتاب الصاله، ابواب صاله العيد، باب  5
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 بياورد. تا شائبه دو خدائی رخ ندهد.« و آله

ی و گزارش روایت، خواه به صلوات مورد بحث، در این دعا )خواه به صورت مغایب در نویسندگ -1

صورت دعا( اساسا از متن اصلی دعا نيست. و همان طور كه گفته شد یا نویسنده یا دعا كننده، آن را به 

فرمان آیة قرآن می آورد، و به اصطالح یك جملة بين پرانتز است. و چون در گذشتة نه چندان دور، از 

در چاپخانه ها براي هر كدام از صلوات ها و سالم ها  عالئم نگارش از آن جمله پرانتز استفاده نمی شد،

مهر مشخصی می كندند و هنگام حروف چينی آن را در جاي خود می گذاشتند. در دوره جدید نيز به 

 صورت همان مهر با سيماي مشخص و متفاوت با متن، گذاشته می شود.

رفته و عبارت مابين دو پرانتز بدون در مواردي این رسم زیبا و الزم، مورد بی توجهی قرار گ متاسفانه

شسل ویژۀ مهري، با عبارت متن همگون شده است. از آن جمله همين دعاي قنوت در كتاب ارجمند و 

 حياتبخش تهذیب شيخ طوسی )ره( در چاپ داراالضواء.

صلواتك »به هر حال؛ این صلوات در دعاي نماز عيد فطر به فرمان آیه باید باشد. اما به صورت 

زیرا در این صورت، عالوه بر شائبة ادبی، عقلی، عرفی، فصاحت «. صلي اهلل عليه و آله»نه « ه و آلهعلي

 و بالغتی، شائبة دو خدائی نيز پيش می آید، بنابراین بحث طلبگی، پيشنهاد می شود این نسته رعایت شود.

 اللهم صلّ علي محمد نبیّك نبي الرحمه و آله الطیبین الطاهرين.

 ل علي اهلل واالتّكا
 

 مرتضی رضوي

 ه ق 5/30/3415

 ه ش 34/5/3150
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 خدا بنام

 

 نگاهی به گوشه ای از نظام امامتی

 ریاست جمهوری یا نخست وزیری؟
 

 به یاد گفتگوی پرفسور حامد الگار با امام خمینی)ره(:

 پيش از هر مطلب، این گفتگو را آن طور كه از آن زمان به یاد دارم نقل می كنم: 

 اید؟ كرده تاسي  كه است همين اسالمی حسومت نظام شما، نظر در رفسور حامد الگار:پ

 ما می رویم كه به نظام حسومت اسالمی برسيم. امام:

بنابر این، تغيير در شسل و سازمان حاكميت، نه تنها جایز و روا است، بل بایسته است به عنوان یك 

 يت اسالم باشد.روند ضروري، در حركت به سوي كمال نظام حاكم

اگر امام نيز این سخن را نمی گفت، بر هر اسالم شناسی روشن بود كه باید این روند تساملی، باشد. اما 

متاسفانه رئي  جمهورهاي ما به جاي این راهبرد، راهبرد تقليد از غرب را در پيش گرفتند، شسل و 

 شد. سازمان حاكميت در همان ماهيت قبلی خویش در جا زد، بل تحسيم 

حضور والیت، ریاست و نخست وزیري در كنار هم را تجربه كردیم، به حذف نخست وزیري رسيدیم. 

 «حذف ریاست»این تغيير )به هر صورت( مفيد بود و تجربه اي بود كه ضرورت داشت. اینك بحث از 

همان زمان می شود. فعالً كاري با این ندارم كه در مطرح «. ت وزیري بدون رئي  جمهوراحياي نخس»و 

برخی از متفسرین و اسالم شناسان معتقد بودند كه بهتر است ریاست حذف شود، می گویم به هر صورت 

حذف نخست وزیري یك تجربه بود كه كوچك ترین فایده آن این است كه طرفداران حذف نخست 

م . البته منظوروزیري جواب خودشان را عمالً دریافت كردند، اكنون چه قضاوتی می كنند با خودشان است

 در این سخن، اندیشمندان و اسالم شناسان هستند نه سياسيونی كه فقط سياست را می شناسند.
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 نگاهی به مسئله در كتاب )قرآن( و سنت: 

در قرآن هيچ نوع ریاستی مشروع شناخته نشده، خواه ریاست یك فرد بر فرد، و خواه ریاست  قرآن:

در  «رئي »ی بر گروهی، تا چه رسد به ریاست جامعه. اساساً كلمة پدر بر اعضاي خانواده، یا ریاست كس

 قرآن وجود ندارد.

 در دو سوره از قرآن به عنوان امر مشروع و مقدس، آمده است: « وزیر»اما وزارت به لفظ 

 «:أَزْرياشْدُدْ بِهِ  -هارُونَ أَخي -وَزيراً مِنْ أَهْلي وَ اجْعَلْ لي»سورۀ طه:  13و  10و  55آیه هاي  -3

و او را  -با او پشتم را محسم كن -برادرم هارون را -موسی گفت: خدایا وزیري از اهل من برایم قرار ده

 در كارم شریك كن.

و ما به موسی  «:وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ جَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزيراً»سورۀ فرقان:  12آیه  -5

 هارون را وزیر او قرار دادیم.كتاب دادیم و برادرش 

رسول خدا) ( هيچ كسی را رئي  نناميده است، حتی خودش را نيز منزّه از عنوان رئي  می  سنّت:

دانست. در سنت )حدیث و اخبار( تقریباً موردي یافت نمی شود كه عنوان رئي  و ریاست بدون بار منفی 

م و واقعيت و حتی لفظ آن، با بار منفی و با شدت آمده باشد، بل در احادیث بسيار فراوان، معنی و مفهو

نسوهش آمده است. شمارش و توضيح این آثار سنت، بدون مبالغه نيازمند یك كتاب است. تنها چند 

 نمونه می آورم: 

لدُّنْیَا وَ حُبُّ إِنَّ أَوَّلَ مَا عُصِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ سِتٌّ حُبُّ ا»قال رسول اهلل )صلّی اهلل عليه و آله(:  -3

: رسول خدا فرمود: اولين چيزهائی كه 3«الرِّئَاسَةِ وَ حُبُّ الطَّعَامِ وَ حُبُّ النَّوْمِ وَ حُبُّ الرَّاحَةِ وَ حُبُّ النِّسَاءِ

با انگيزش آن ها بر خداوند عصيان شد، شش چيز است: حبّ دنيا، حبّ ریاست، حب طعام، حب راحتی، 

 و حب زنان.

 توجه فرمائيد: «سةطلب الرئا»ث از اصول كافی، كتاب االیمان و السفر، باب به چند حدی

مَا ذِئْبَانِ »در حضور امام كاظم عليه السالم سخن از شخص ریاست طلب به ميان آمد، فرمود:  -5

                                                   
 ط داراالضواء. 575   5اصول كافی، ج  3
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دو گرگ درنده در گلّه اي كه  «:ضَارِيَانِ فِي غَنَمٍ قَدْ تَفَرَّقَ رِعَاؤُهَا بِأَضَرَّ فِي دِينِ الْمُسْلِمِ مِنَ الرِّئَاسَةِ

 صاحبش غایب باشد، خطرناكتر از ریاست بر دین مسلمان، نيست.

هر ك  در صدد ریاست باشد هالك )هالك  «:مَنْ طَلَبَ الرِّئَاسَةَ هَلَك»امام صادق عليه السالم:  -1

 دینی( می شود.

ءَ الَّذِينَ يَتَرَأَّسُونَ فَوَ اللَّهِ مَا خَفَقَتِ النِّعَالُ خَلْفَ إِيَّاکُمْ وَ هَؤُلَاءِ الرُّؤَسَا»امام صادق عليه السالم:  -4

از این رؤسا كه ریاست دوست هستند، دور باشيد، سوگند به خدا، كفش ها )ي  «:رَجُلٍ إِلَّا هَلَكَ وَ أَهْلَك

 كالك می شود و دیگران را نيز هالافراد( در پشت سر یك فرد صدا نمی دهد مگر این كه خودش ه

 می كند.

از  «:مَلْعُونٌ مَنْ تَرَأَّسَ مَلْعُونٌ مَنْ هَمَّ بِهَا مَلْعُونٌ مَنْ حَدَّثَ بِهَا نَفْسَه»امام صادق عليه السالم:  -2

رحمت خدا دور است كسی كه در صدد ریاست باشد. از رحمت خدا دور است كسی كه اهتمامش 

 ي ریاست باشد.ریاست باشد، از رحمت خدا دور است كسی كه در رؤیا

ع هشيار اي ابو ربي «:وَيْحَكَ يَا أَبَا الرَّبِیعِ لَا تَطْلُبَنَّ الرِّئَاسَةَ وَ لَا تَكُنْ ذِئْبا»امام باقر عليه السالم:  -5

 باش ریاست طلبی نسن و گرگ نباش.

 و ده ها حدیث دیگر در منابع و متون دیگر. 

در سنت نيز با بار معنائی « وزیر»ارت و عنوان همان طور كه در قرآن دیدیم، وز وزیر در سنّت:

مثبت، آمده است: همة مفسرین در تفسير آیه هاي مذكور از سوره طه و فرقان، احادیث فراوانی دربارۀ 

دربارۀ آصف  3«قالَ الَّذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ»وزارت حضرت هارون آورده اند. و نيز در تفسير آیه 

 نشمند و وزیر حضرت سليمان بود.بن برخيا شخصی دا

و احادیث فراوان كه می گویند علی عليه السالم وزیر رسول خدا صل اهلل عليه و آله، بود، داریم كه 

 -175   3شمارش و توضيح آن ها باز نيازمند یك جلد ویژه است. در نهج البالغه )ابن ابی الحدید، ج 

علی تو پيامبر نيستی  «:نَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ وَ لَكِنَّكَ وَزِيرٌأَ»( در ضمن خطبه، این جمله آمده است كه 152

                                                   
 .  نمل ۀسور 40آیه  3
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 ليسن وزیر هستی.

 البته وزارت نيز مانند هر چيز مشروع و حالل، مشروط است به شرایط ویژۀ خود.

مطابق كتاب و سنت، ما نباید رئي  جمهور داشته باشيم )هم لفظاً و هم ماهيتاً(. اگر تا امروز  نتیجه:

یم به مصداق سخن امام)ره( در پاسخ پورفسور الگار، بر اساس یك اظطرار بود، و مرحله اي بود داشته ا

 كه باید طی شده و پشت سر گذاشته می شد. و با مالحظاتی از شرایط داخلی و جهانی، الزم و ضرور بود. 

كعبه  در حدیث هاي اهل سنت و شيعه داریم كه رسول خدا) ( می خواست و آرزو داشت كه بناي

 را تخریب كرده و از نو بسازد اما با مالحظاتی این كار را نسرد، و همان كعبه با همان بنا مقدس است.

 اگر سالمترین فرد رئیس جمهور شود: 

ناميده می شود، و نيز ماهيت « ریاست جمهوري»در این جا وارد شرح و تبيين ماهيت چيزي كه 

و « انسان شناسی»شوم و این بحث را كه پایة آن به  موسوم است، نمی« نخست وزیري»چيزي كه به 

و شناخت ماهيت هر پدیدۀ اجتماعی بر می گردد، فعالً كنار می گذارم. سعی می كنم به « جامعه شناسی»

 در این باره اشاره كنم: « اسالم شناسی»برخی از اصول و پایه هائی از 

قطع »ناميده می شود؛ یعنی  «حجّیت قطع» یك قاعدۀ مهم و اساسی داریم كه« اصول فقه»ما در علم 

حجت است. و اساساً عقل اجازه نمی دهد كه كسی قطع و یقين خودش را رها كند و طور دیگر « و یقين

 عمل كند.

اینك فرض كنيد در كنار رهبر یك رئي  جمهور خوب، مومن، عادل و ب  دلسوزدارید، اگر رهبري 

ي، بر نامه اي، قطع و یقين داشته باشد، و از طرف دیگر به صحت و ضرورت و حياتبخش بودن یك امر

 چه باید كرد؟رئي  جمهور به عس  آن، یعنی به مضرّ بودن و خطرناك بودن آن، قطع داشته باشد، 

 كداميك حجت عقلی و شرعی خود را زیر پا بگذارد؟ 

ي كه هم است نه در چيز غير مهم یا كمتر مهم. حجت یعنی چيز «حجت»توجه كنيد: سخن در 

 عنداهلل و هم در وجدان خود و عقل خود باید به آن عمل كند.

این موضوع در زمان رهبري امام)ره( و ریاست جمهوري آیت اهلل خامنه اي)دام ظلّه( پيش آمد؛ امام یقين 

داشت كه نخست وزیري آقاي مير حسين ضروري و حياتی است، و رئي  جمهور یقين داشت كه نخست 
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 خود، حاكم كرد.« حجّت قطع»را بر « حجّت والیت»و فساد است. آیت اهلل خامنه اي وزیري او مضرّ 

حسومت »یا « حسومت دليل بر دليل»در اصول فقه، قاعدۀ مسلّم و اجماعی  دیگر داریم عبارت است از 

پيروي از والیت یك حجت است و یقين خودي نيز یك حجت دیگر، در «. حجتی بر حجت دیگر

 دو، حجيت والیت بر حجيت قطع، حسومت دارد، و باید به آن عمل شود.  تعارض ميان این

، با معانی دیگر اشتباه نشود، در این جا یعنی یك حجت و دليل، «حسومت»مراد از این اصطالح 

 تسليف دليل و حجت دیگر را تعيين كند.

نفر  55رد. گرچه رئي  جمهور به این قواعد علم داشت و نظر امام را پذیرفت و به مجل  معرفی ك

رأي مخالف دادند، و من به هيچوجه آن ها را محسوم نمی كنم، زیرا آنان مطابق حق قانونی خود عمل 

كردند، قانونی كه مورد امضاي مقام والیت بود )گرچه رفتار شان به هر صورت نوعی شميم نا مطلوب 

عنی دو حجت در تقابل با هم قرار داشت(. آنان از طرف والیت به دادن رأي مثبت تسليف نشده بودند. ی

 نداشتند.

می شاید به گمان گفت؛ در آینده نه رهبري مانند خمينی خواهد بود و نه رئي  جمهوري در كنار او 

مانند خامنه اي. و ظن قوي این است كه هرگاه رئي  جمهور قدرت كافی را داشته باشد، تمرّد خواهد 

قدرت فساد می »ت داریم. این خصلت بشر است كه گفته اند كرد و این تجربه اي است كه عمالً در دس

بسياري در جریان « جامعه شناختیِ»و « انسان شناختی»سال عالوه بر هر چيز، عناصري  55در این «. آورد

 نظام جمهوري اسالمی به دست آمده كه براي دست اندركاران علوم انسانی، غنيمت است.

 احساس خود كفائی در اسالم شناسی:

ر تجربة عملی دیدیم كه آقایان وقتی كه جاي پاي شان را در ریاست جمهوري محسم می كنند مسير د

آن هم در حدي « اسالم شناسی»خود كفائی در اسالم شناسی را پيش می گيرند. یك طلبه متوسط ادعاي 

شيعه »و « تیشيعه والی»كه دیگران به قدر او نمی فهمند، می كند در حالی كه تفاوت تاریخی و بنيانی 

را نمی شناسد، و وصایتی اندیشی خود را كه ارتجاع به خيلی قدیم است، مصداق نو آوري می  3«وصایتی

داند. و توجه نمی كند كه تحت تاثير انگيزش هاي مغرضانة غربيان است. دیگري متعه را دست آویز می 

                                                   
 شرح داده ام.« مستب در فرایند تهاجمات تاریخی»این موضوع را در نوشته ها به ویژه در  3
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كند. یا آقاي احمدي نژاد  كند كه كيوسك هاي عمل جنسی كپنهاك و استسهلم آن وقت، را تداعی می

انسان »متخصص رشتة خود، مدعی اولين و باالترین جایگاه اسالم شناسی و تشيع شناسی می گردد. واژگان 

را تسرار می كند در حالی كه منشأ این اصطالح را نمی داند، و هدف اختراع كنندگان این اصطالح « كامل

و شسستن چهار چوبة این اصول و پخش و پال كردن « اهلل جةحتعميم نبوت، تعميم والیت و تعميم »كه 

والیت براي هر صوفی، و باز كردن راه براي مدعيان امام زمانی، است را نمی شناسد. و روي چهار جمله 

 مرتب مانور می دهد.

آقایان در اول كار شيعه والیتی هستند؛ به علم غيب ائمّه عليهم السالم و عصمت شان، معتقد هستند، 

  از مدتی مثالً واقعيتگرائی شان گل می كند و نه تنها در شعار، بل در شخصيت ناخود آگاه شان ليسن پ

دربارۀ هر چيز به مقام اجتهاد می رسند. هيچسدام مجتهد در فقه نبوده و نيستند، اما بپرس به چه ك  

اگر مردم در آقاي  «.بقا بر میت»مقلد هستی؟ البته خواهی شنيد: در امام باقی هستم. امان از دست این 

بروجردي)ره( باقی می ماندند، هيچ مرجعی بزرگ نمی شد، خمينی هم خمينی نمی شد. اگر بقا بر ميت 

كامالً به ضرر تشيع است بل خطر بزرگی است بر « اصول دین»از نظر فقهی دليل داشته باشد، از نظرگاه 

ر تقليد او باقی بمانی. بگذارید جریان زندۀ شيعه، نه آقا نه، هيچ مجتهد وفات كرده اي نمی خواهد تو د

 اجتهاد در كانون جامعه شيعه به حياتبخشی خود ادامه دهد.

هر ك  در این كشور نظریه پرداز شده البته از نوع اسالمی آن. در اول حسم تنفيذ را با ادب و احترام 

ی هم ري می گيرد و آن یستحویل می گيرند، در دورۀ دوم یسی تز بی تشریفاتی و دیگري مسير روشنفس

؟ من نمی گویم كداميك درست یا الزم است. -سرما می خورد. آیا آن رفتار درست است یا این رفتار؟

بحث در دوگانگی رفتار است. مگر نباید خون این همه شهيد در نظر باشد؟ به همه عرض می كنم: چه 

 شده؟ چرا زیاده طلبی؟ چرا خود خواهی و توهّم؟ 

شخص پرستی یا بت سازي افراد نيست، بحث بر سر سرنوشت این جامعه و تشيع است.  بحث به محور

حتی بحث دربارۀ شخصيت هاي حقيقی نيست، دربارۀ شخصيت هاي حقوقی و سمت ها است. رفتارها 

هم رفتارهاي فردي، خانوادگی یا محفل گپ نيست، مؤثر بل محوِّل اوضاع جامعه است. هر ك  چند 

ند و می رود، چرا باید آثار منفی رفتارهاي مان سال ها، بل قرن ها بر گردۀ این جامعة روزي زندگی می ك

 شيعة علی)ع( سنگينی كند؟
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 پیمان كار است یا سیاست گذار: 

دولت را یك پيمان كار می »آقاي احمدي نژاد رئي  جمهور محترم به عنوان گالیة آتشين گفت: 

گفتند دولت باید فقط به اجراي مصوبات مجل  بپردازد و دست این پاسخی بود به كسانی كه می «. دانند

 باال می تواند آئين نامه ها را تدوین كند.

البته چنين نيست، دولت سياست گذار هم هست، اما این سياست گذاري دولت حد و حدودي ندارد؟ 

د یع احسام كندولت باید براي همة ابعاد فرهنگ مردم سياست گذاري كند؟ مگر دولت خدا شده كه تشر

دربارۀ حجاب فتوي بدهد، و مطابق فتوایش هم عمل كند، چه كسی دولت را تعيين كنندۀ همه جانبة 

زندگی مردم كرده است؟؟؟؟ من خودم به آقاي احمدي نژاد رأي داده ام، همة آشنایان می دانند. اما به 

او. در آینده هم اگر ریاست  ریاست جمهوري او رأي داده ام نه به مرجعيت دینی او، و نه به عرفان

جمهوري بماند و انتخابات شود، شركت خواهم كرد. زیرا هرگز با رادیو آمریسا و رادیو اسرائيل همنوا 

نخواهم بود. اكنون به هر صورت و به هر دليل، تقویت این نظام تقویت تشيع است و تضعيف آن تضعيف 

 ب  مهم توجه نمی كند. تشيع است. و صد اسف از آن متدیّنی كه به این اصل

اگر دولت، دولت نخست وزیري هم باشد، باید سياست گذاري كند، آن چه به امور اجرائی و وظایف 

او مربوط است بررسی كند و الیحه دهد پ  از تصویب سياست هایش، آن ها را اجرا كند. ما كه تا 

شده با برخی ها رفتار نا مادري شده  امروز در طول سال هاي مدید دیدیم با قوانين شرعی دوگانه بر خورد

است، و در مواردي بر خالف قانون رسماً عمل شده است. از قرار مسموع هنوز در گمرك ما تعرفه و 

 اوراق واردات مشروبات السلی ماندگار است گرچه واردات رسمی ندارد.

در در داخل یا در عرصة دولت، دولت است، باید مقتدر و توانا در سطح بين الملل باشد، دولت غير مقت

بين الملل، ننگ تشيع است. محسنات زیادي در عرصة بين المللی از جناب احمدي نژاد دیده می شود كه 

موجب افتخار است. اما چه می توان كرد چنان بهائی به آنان كه به ميهن و كشورشان پشت كرده اند 

 سف است.داده می شود، بل سيماي ملتمسانه گرفته می شود كه باعث تأ

نه سياست «. سياست گذاري دولت»دولت هم مجري است و هم سياست گذار و باید چنين باشد. اما 

گذاري بی حد و حساب و نه تغيير اساس فرهنگ مردم به رنگ و ماهيت دیگر به تشخيص یك فرد، 

 آن هم فرد غير متخصص، باشد.
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 آزادی و دیکتاتوری:

؟ این موضوع بسته به دین، -است یا سيستم نخست وزیري؟ آیا سيستم ریاست جمهوري به نفع آزادي

ایمان و تقواي كسانی است كه یك سروگردن باالتر از مردم اند. اگر تقوي نباشد در هر دو صورت 

دیستاتوري خواهد آمد و در این صورت بسته به همت مردم است كه این گردن فرازان را سرجاي خودشان 

 بنشانند.

رزش و كاربرد یك رأي را به همة مردم بشناسانند، و مردم نيز باید با نيت الهی دلسوزان مردم باید ا

 سرنوشت جامعه را در نظر بگيرند نه امور دوستانه و نه امور موردي و حتی منطقه اي.

نُه  -روزي به مدرسه دارالشفاي )قم( رفته بودم، روي نيمستی كه در حياط بود نشستم هشت معیار:

ور سياسی بحث می كردند، و به صورت دو گروه سخت درگير بودند. ساعتی گذشت طلبه با هم در ام

یسی از آن ها روي به طرف من كرد و گفت: حاج آقا تو چيزي بگو. گفتم این بحث شما )اگر یك سال 

هم ادامه بدهيد( به جائی نمی رسد. گفتند چرا؟ گفتم شما براي بحث تان معيار ندارید تا عيار سخنان تان 

از  است اوالً ببينيد اندیشة كدام طرف« تشيع»خص شود. گفتند به نظر شما معيار چيست؟ گفتم معيار مش

شما با اصول و فروع تشيع سازگار است. ثانياً ببينيد بينش كدام طرف به نفع تشيع و كدام طرف به ضرر 

 آن است.

ر گذرا و روز مرّه، و یا امور فردي رأي دهنده نيز باید اصل و اساس را بر همين معيار قرار دهد. نه امو

 و شخصی، و بدتر از همه حب و بغض شخصی را در كارش دخالت دهد.

 می گویند اگر این معيار رعایت نشود، چی؟ عرض می كنم در این صورت دیگر بنده عرضی ندارم.

 هشدار:

و حتی تا آن متفسر  در این جا یك هشدار؛ هشدار به همه؛ از بی سواد ترین فرد تا آن دانشمند دلسوز

بل حوادث سياسی خيلی كوچستر را نيز كنار  77غربزده. تالطم و درگيري هائی از قبيل ماجراي سال 

بگذارید، و این چاشنی تالطم یعنی ریاست جمهوري را حذف كنيد )با آن همه هزینه هاي انتخاباتی 

ایجاد كرد(. یك جامعه شناس عميق هنگفتش كه می توان با آن براي خيل عظيم از جوانان بی كار، شغل 

اندیش می بيند كه اوضاع اجتماعی طوري پيش می رود كه خطر پيدایش جریان هائی شبيه بابی بهائی، 
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 هست. در اثر تصوف هاي گوناگون زمينة آن )خداي نسرده( در حال تسوّن است.

به شدت  «كثرت در عین وحدت -وحدت در عین كثرت»اصل متناقض محی الدین عربی یعنی 

روح و جان جامعه را تسخير می كند كه ترجيع بند زبان ها شده. ترانة كاباليستی كه صریح تر از آن، 

ودن هر عدد در عین زوج ب»تناقضی در تاریخ اندیشه و فسر بشر نيامده است، تناقض ریاضی شبيه این كه 

خدا شناسی و جهان  وقتی كه هستی شناسی، «.و هر عدد در عین فرد بودن زوج است -فرد است

شناسی، بر این مبناي متناقض مبتنی شود، اصول اندیشه در امور اجتماعی نيز بر آن متفرّع می شود، و بدین 

نماز شب خوان »، «امين بودن در عين خائن بودن»، «ظالم بودن در عين عادل بودن»ماهيت در می آید: 

 ،«دروغگو بودن در عين راستگو بودن»، «بودن دزد بودن در عين خادم»، «بودن در عين شرابخوار بودن

 والئی بودن در عين»، «عوام فریب بودن در عين مردم را دوست داشتن»، «صدیق بودن در عين ریاكار بودن»

 و... و... صدها متناقض دیگر.« ضد والیت بودن

 و اجتماعی، و امور انسانی« هستی شناسی»اگر كسی این مالزمه را نفهمد و نداند كه تفسيك ميان 

محال است. اشسال از خودش است كه متاسفانه كم نيستند افرادي كه خود را دانشمند می دانند اما هيچ 

 توجهی به این موضوع ب  مهم و سرنوشت ساز ندارند.

تاثيرات جامعه برانداز این اصل متناقض شوُم، به روشنی در جامعة ما مشهود است، سوال هاي فراوانی 

چرا دیندارترین جامعه به جائی رسيده كه در طالق دومين آمار جهان را داشت؟ چرا در هست از قبيل: 

این جامعة شيعی خدا خواه، این همه اختالس و فساد مالی؟ چرا جامعه اي به این فدا كاري، با تشنجات 

سی خطرناك روبه رو می شود؟ چرا استسبار می تواند جریان هائی را ایجاد كند؟ و ده ها پرسش اسا

دیگر. و باالخره چرا ارزش هاي ارزشی ترین جامعه هميشه با چالش روبه رو است؟ چرا از نظر ابتال به 

 تناقض، اعجوبه ترین جامعة تاریخ شده ایم؟ 

نفوذ اصل متناقض مذكور و نحوۀ شيوع آن در خود آگاه ها و ناخود آگاه ها )كه چگونه شروع می 

  به جان جامعه نفوذ می كند به حدي كه پسر یا دختر جوان كه شود و از كدام افراد آغاز شده و سپ

حتی الفاظ این ترجيع بند به گوشش نخورده، مطابق آن عمل می كند( بحثی است نيازمند مجال ب  

گسترده كه در یك یا چند مقاله نمی گنجد. چرا كشور علوي بر مبناي اصل ضد علوي بيندیشد؟ چرا یك 
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يتی، هستی شناسی و جهانبينی ما را تبيين می كند؟ اصل متناقضی كه با صرف اصل ضد قرآنی و ضد اهل ب

نظر از هر دین و مستب، یك اصل ضد عقلی است كه نه تنها دین را در عرصة عمل خنثی می كند، بل 

 عقل را هم پایمال می كند.

ب می بافد، مطال ائی می كند، آسمان را به ریسمانقلم فرس« علل عقب ماندگی مسلمين»نویسنده اي در 

ژرناليستی را ردیف می كند، توجه ندارد كه غير از تصوف به ویژه تصوف محی الدین، هيچ عامل بزرگی 

 در سقوط مسلمانان وجود نداشته است.

والیت؟ یا كهانت؟ تذكر به آنان كه می خواهند در آینده رئیس جمهور یا نخست وزیر 

 شوند:

رمش، بل وحشت دارند، و این حالت شان « والیت»ان، از كلمة برخی روشنفسران ما، به ویژه غربزدگ

گل، كه مطابق آمار گو -«كاباال و پایان تاریخش»به نوعی در قشر جوان نيز تاثير می گذارد. در كتاب 

بيان كرده ام كه هيچ كسی و  -در عرصة اینترنت در چهار صد هزار سایت و وبالگ جاي گرفته است

الیت نيست، همگان در زیر چتر والیت قرار دارند؛ یا زیر چتر والیت اهلل، و هيچ بنی بشري خارج از و

یا زیر چتر والیت ابلي . آن عزیزي كه با والیت مخالف است توجه ندارد كه در فضاي والیت دیگر 

زندگی می كند. پ  والیت چيز عجيب و غریبی نيست كه تنها در این انقالب عنوان شده باشد یا در آغاز 

 م. از آغاز پيدایش انسان این واقعيت گریز ناپذیر، حضور و وجود دارد.اسال

كه یازده سال پيش از پيروزي انقالب  «آفریقای جوان»شهيد دیالمه در مجل  دوم، از روي مجلة 

ما چاپ شده بود، خواند كه بنی صدر گفته بود من اولين رئي  جمهور ایرانم. بدیهی است او این پيشگوئی 

نان گرفته بود. توصية من به آقایان فقط این نيست كه از كاهن ها استمداد نطلبيد، زیرا این اول را از كاه

 گمراهی است و توابع بعدي آن، جنون بار تر است: 

می شود، به كاهن نتخابات خواهی شد. آقا كه پيروز كاهن به سراغ آقا می آید و می گوید: تو برندۀ ا

و را رها نمی كند؛ اوالً با پيشگوئی دروغين دیگر، فسر، تحليل و استعداد او ایمان می آورد. آن گاه كاهن ا

 را بایسوت كرده و نسخة مورد نظر خود را می دهد كه غير از لطمه زدن به تشيع هدفی ندارد. 

از خود نمی پرسيد كه چرا فرد هوشمندي مانند بنی صدر آن همه حماقت كرد؟ او فریب راهنمائی 
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 خورد. هاي كاهنان را 

هر وقت دیدید شخصيتی، رئيسی، بزرگی كه هوشمند و تحليل گر قوي است اما رفتارهائی از او سر 

ی شده است. یعن «تعبّد»می زند كه هرگز با عقل، هوش و توان تحليلی او سازگار نيست، بدانيد او دچار 

مستعد بودن در »هم مصداق كرده و با اشاره هاي كاهن، عمل می كند. این  تعطیلعقل و استعداد خود را 

 اذا كان الغرابمثَل عربی می گوید: «. والیتمدار بودن، در عين كهانت مدار بودن»و « عين مستعد نبودن

 را به سر منزل نگونوقتی كه كالغ راهنماي افرادي باشد، آنان  دليل قوم سيهد يهم الي دارالبوار:

 یعنی دشمن حق و دشمن تشيع و دشمنكافر است، می شود. و لذا فقه ما می گوید كاهن بختی رهنمون 

 ایران اسالمی است.

 مرتضی رضوي

 ش -ه 55/7/3150

 ق -ه 51/33/3415
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 خدا بنام

 

 ی غربداقتصا بحرانچرائی 
 تذكری به اندیشمندان و دست اندركاران اقتصاد،             

 در نامه ای به وزیر محترم نفت

 

 به كجا چنین شتابان؟!
 

 ليسم، با آرزوي توفيق براي شما و همة خدمتگزاران نظام مقدس جمهوري اسالمی؛ سالم ع

 را قرار داده اید؛  «فروش نفت به مردم»فرمودید كه در برنامة تان 

؟ مردم كه توان ورود به این گونه معامالت را ندارند. چرا نمی فرمائيد «به مردم»چرا می فرمائيد 

را كه عنوان تلطيف شدۀ آن است، به كار « بخش خصوصی»ا اصطالح ؟ و دستسم چر«به سرمایه داران»

كيست و چيست؟ گویا حضرت عالی به مسابقه خصوصی سازي دیر رسيده اید « مردم»نبردید؟ مرادتان از 

 و لذا این هنر تعویض عنوان را جهت جبران دیر رسيدن به كار می گيرید.

 منشأ كه دارید توجه است؟ شده بحران دچار چرا اروپا و امریسا اقتصاد كه دانيد می من، سرور من، عزیز

 دانشمندان اصطالح به و اندیشمندان همة كه است رسيده بست بن به بحران این چرا و چيست؟ بحران این

 ؟ -كنند می اعتراف خود نادانی و جهل به آن، گشودن در غرب

عالً( توضيح مختصري به حضور در این باره )شاید در آینده به صورت یك كتاب بحث كنم ليسن ف

 عالی ارائه می دهم:

وجود نداشته « علم اقتصاد»در جهان غرب از آغاز مدرنيته و ليبراليسم تا به امروز، چيزي به نام  اوالً:

و ندارد )اميدوارم مثل غربزده ها تعجب نسنيد و به ادامة بحث توجه كنيد( آن چه در غرب دانش اقتصاد 

 -مدیریت ماركت و سوپر ماركت -«مدیریت بقالی»است نه علم اقتصاد، آن هم « یتمدیر»ناميده می شود 
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 می رسد.« تجارت بين الملل»و « مدیریت بنگاه هاي بزرگ»كه با همان اصول به 

یك بقال، اصولی را در نظر دارد: چگونه جن  ها را تأمين كنم، چگونه  شرح مختصر این داستان:

و چگونه بفروشم. محور همة افسار و فعاليت این بقال و اصلی ترین اصولش، مشتري یابی )بازاریابی( كنم 

اگر امروز چهره ها و اشسال «. آدام اسميت»است. یعنی همان اصل اوليه و محور اندیشة « عرضه و تقاضا»

متعدد از طرف به اصطالح دانشمندان كه خود را دانشمند علم اقتصاد می نامند، ارائه می شود همة این 

 شسال زائيچه هاي بينش آدام اسميت هستند نه بينش هائی كه در عرض آن بوده باشند.ا

 ؟ -ردگي می كننده توليد از را كاالها بقال كه حالی در كردي شروع بقال از چرا بپرسيد: شاید پرسش:

 صپاسخ: نستة مهم، بل اصل اساسی در همين است كه در اقتصاد غربی، بزرگ ترین و پایه اي ترین نق

علمی در این است كه سوداگري در اولين مرحله و پيش از توليد، دیده شده و جایگاه اوليه را گرفته، و 

 توليد فرع بر آن لحاظ شده است.

 سوداگری باید رشد كند و سرنوشت تولید را به دست گیرد.یعنی: 

 رشد سوداگری علّت تامّۀ رشد تولید، شناخته شده است.و با بيان دیگر: 

ين شده است؟ و چرا چنين كردند؟ پاسخ این مطلب نيازمند یك جامعه شناسی در آن عصر به چرا چن

( است كه پدیدۀ بينش اقتصادي تنازع بقائی اسپنسر نيز از همان 3750 -3751ویژه زمان آدام اسميت )

 يدنعناصر جامعه شناختی برخاسته است، و نيازمند بررسی جامعه شناختی جریان ویژۀ بورژوازي و رس

 آن به سرمایه داري از نوع غربی است. و چنين بحث مشروحی خارج از حوصلة این چند برگ است.

است نه علم « مدیریت بقالی»وجود دارد نوعی « علم اقتصاد»این كه گفتم آن چه در غرب به نام 

 اقتصاد، این گفتار را با یك مثال، توضيح دیگر بدهم: 

اي صادر كرد. معاون حقوقی پيش رئي  آمد و گفت: قربان این  می گویند: رئي  یك اداره بخشنامه

 بخشنامة حضرت عالی خالف قوانين و اصول حقوقی است.

رئي  گفت: پ  تو چه كاره اي؟! من دستورها را صادر می كنم و تو باید قوانين و اصول حقوقی را 

 تلطيف كرده و براي كارهاي من مبانی قانونی و حقوقی درست كنی.

 حقوقی همين خواستة رئي  را در حد دلخواه رئي  انجام داد و می داد. معاون
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آیا كار این معاون حقوقی، كار علمی است؟ آن استعداد و نبوغی كه او در این رفتارش به كار می گيرد 

 ؟-؟«ضد علم حقوق»است یا « علم حقوق»

م از نظر روند، هم از نظر آن چه امروز در غرب و در كل جهان، جریان دارد هم از نظر ماهيت و ه

 اصول و فروع و هم از نظر هدف، دقيقاً و بدون كوچسترین فرق، كار همان معاون حقوقی است.

كار علمی ممکن است غلط یا ناقص باشد و روزی معلوم شود كه كارآئی ندارد. اما هیچ 

 كار علمی هرگز ایجاد بن بست نمی كند.

كند بن  «ایجاد بن بست»كه « موجِد»می شود، نه « خنثی»كار علمی غلط،  و با بيان دیگر:

 بستی كه راه ها را از هر حيث ببندد.

راه علمی غلط، به راه غلط می برد، و گاهی هم به بی راهه می برد، اما و باز به عبارت دیگر: 

 به بن بستی كه از شش جانب بسته باشد، نمی رساند.

علم اقتصاد ناميده می شود و دانشسده ها و دانشگاه ها  آن چه در غرب )و امروز در كل جهان( ثانیاً:

در خدمت آن هستند، از عنصر قوي اي از تنازع بقاء مورد نظر اسپنسر برخوردار است؛ نه تنها در آن، 

در آن نيست. و « جامعه»براي دیگران نيست، هيچ ارزش و جایگاهی براي « رحم و دلسوزي»جائی براي 

و  «الفرد لةاصا»نداند، قصور از خودش است كه نمی داند این اقتصاد بر  این اصل واضح را اگر كسی

ليبراليسم مبتنی است. پ  چنين بينشی و چنين نظام اقتصادي اي نمی تواند علمی باشد بل كه برنامه اي 

 است براي خوردن هر فرد افراد دیگر را.

غير علمی بودن آن است حتی  منظورم بحث بر سر فقدان عنصر اخالق نيست، مقصودم علمی بودن و

 بر طبق بينش پاراتوي ایتاليائی. 

مثال: نجاري را در نظر بگيرید كه باوري به اخالق و اصول انسانی ندارد، این ویژگی او دليل نمی شود 

كه اگر نيمستی بسازد آن را مطابق اصول نجاري نسازد. ساختن نيمست غير علمی، یك چيز است و عدم 

 چيز دیگر.  اعتقاد به اخالق

رد. می پذی« مجموع افراد»را انسار می كند، اما دستسم جامعه را به عنوان « شخصيت جامعه»ليبراليسم 

اما این علم اقتصاد همان مجموع افراد را نيز در نظر نگرفته است كه امروز به این بن بست وحشتناك 
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ة زرق و برق به ظاهر علمی و رسيده است. حتی براي عوام نيز روشن شده است كه این نظام با هم

اصطالحات دهن پركن كه در زبان و قلم دست اندركاران آن پشت سرهم قرار می گيرند هيچ ارتباطی با 

 ندارند.« علم اقتصاد»

دانشمندي كه براي فردیت افراد نسخه می دهد، در عين حال هيچ چشم اندازي به آیندۀ مجموع همان 

ض نق»همان معاون حقوقی است كه اگر نبوغ هم داشته باشد آن را در مسير افراد ندارد، دانشمند نيست. او 

 به كار برده است. « انهدام هدف»و « غرض

بگذار برخی كسان كه به دانش خودشان افتخار می كنند از این سخنان من رنجيده باشند با این كه 

به بن بست رسيده، باز هم بر  علم شان و ادعاهاي شان، مانند ماركسيسم عيناً و عمالً شسست خورده و

 اصول به اصطالح دانش شان افتخار كنند.

اقتصاد آدام اسميتی )و انواع متعدد دیگر كه فرزندان آن هستند(  اما منشأ بحران اقتصادی جهانی:

از همان روز اول غلط بوده و نمی توانست دوام داشته باشد. دستسم در دویست سال پيش به بن بست می 

در همان اوایل خون مردم خودش را  %55و  %3ه آن را تداوم بخشيد استعمار بود؛ این نظام رسيد. آن چ

 می مسيد و به بن بست می رسيد، اما جهان را چاپيدند و بردند و دوام یافتند.

یعنی آن یك درصد تا امروز، دنيا را می خورد و سرپا می ایستاد، امروز در اكثر مناطق دنيا چيزي 

اول كنند و در بقيه مناطق نيز در اثر آگاهی جامعه ها، توان غارت را ندارند. در نتيجه، آن نمانده كه چپ

یك درصد برگشته مردم خودش را می خورد، و روح مسئله سيماي دراكوالئی و خونخواري خود را نشان 

 می دهد.

اید فئوداليته در دورۀ دوم مجل  شواري اسالمی، برخی رسماً می گفتند ب برادر مجاهد و گرامیم،

را بر گردانيم و امالك خان ها را كه شاه تقسيم كرده به آن ها باز پ  بدهيم، این مصيبت دیگر بود. اما 

در پاسخ شان گفتم: بخش  آپولو را بخش خصوصی به كرۀ ماه فرستاده.برخی شعار می دادند كه 

، بخش خصوصی ما می خواهد كجا خصوصی آمریسا جامعه هاي دنيا را خورده و آپولو را به ماه فرستاده

؟ )به مشروح مذاكرات مجل  -را بخورد و آپولو به ماه بفرستد؟ غير از این كه باید مردمِ خودش را بخورد

 مراجعه كنيد(. 55/5/3154شوراي اسالمی تاریخ، 
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در دانی قشاید شما برادر عزیز بفرمائيد: در این سی سال با این همه پيشرفت كه داریم )و الحمدهلل و با 

 از مدیران كشور( نه جامعه هاي دیگر را خورده ایم و نه مردم خودمان را.

این فرمایش درست است. اما این كه ما به ماجراي یك درصد و نودو نه درصد نرسيده ایم، به دليل 

وجود نفت است اي وزیر محترم نفت، حتی برخی كشورهاي دیگر )مانند تركيه( نيز به دليل وجود نفت 

برخی كشورها، هنوز سرپا ایستاده اند كه عامل دیگر دوام شان، مصرف كمتر است كه اگر مانند ما  در

 و مانند غربيان چند سال پيش، مصرف داشتند سقوط می كردند.

برادر گرامی به كجا چنين شتابان؟! سخنان من به كنار، به سخنان همان تحليلگران غربی گوش كنيد 

صی سازي چهار نعل خانم تاچر و تقليد دیگر كشورهاي غربی از او نبود، كه همگی معتقدند اگر خصو

 این بن بست بيست سال بعد رخ می داد.

در اسالم، دولت باید ثروت داشته باشد، می گویند بنگاه هاي دولتی سود نمی دهند. اوالً این از ناتوانی 

براي ایجاد تعادل در بازار  یست،ثروت دولت در اصل برای سود آوری نمدیریت ناشی می شود، ثانياً 

است كه در روز مبادا هر كدام از كفه هاي ترازو بلنگد ثروت دولت، آن را پشتيبانی كند. نه مثل اوباما 

است و نه تنها دواي درد نيست بل بيش تر « جریان مالی»كاغذ چاپ كند كه مانند افزودن هيزم به آتشِ 

 به باتالق فرو می برد.

 ریان مالی امور بانسی، اوراق قرضه، سهام كاغذي و بورس بازي است(.)مقصود من از ج

آمد. از آن برادر تقاضا دارم نظر به این كه یسی از وزراي اقتصادي نظام مقدس « جریان مالی»سخن از 

جریان مالی و جریان  نظام اقتصادی غربی دو جریان دارد؛جمهوري اسالمی هستيد، توجه كنيد كه 

جریان مالی غیر از مکیدن از جریان مالی شروع شده و به جریان اقتصادي رسيده است.  اقتصادي. بحران

همة كارخانه ها، كشت زار ها و مراكز توليد امریسا سرجاي  كاری ندارد و نمی تواند داشته باشد.

خود بود كه بحران مالی شروع شد، سپ  به جریان اقتصادي رسيد. این خصلت آن نظام است، خصلتی كه 

جبري و قهري است و راهی براي خروج از آن وجود ندارد، مگر با متالشی شدن آن جامعه ها؛ یعنی 

سقوط غرب مانند سقوط كمونيسم نخواهد بود. در سقوط كمونيسم بستر دیگري وجود داشت بنام نظام 

ی متالش اقتصادي غربی كه به آن سقوط كرد. اما در پيشِ روي نظام غربی هيچ راهی نيست جز تباهی و
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 شدن.

. یعنی است« بازار سازي»یسی دیگر از ادلّة روشن علمی نبودن اقتصاد غربی، ابتناء آن به  بازار سازی:

وجود بازار طبيعیِ مطابق با نيازهاي بشري، « ماشين»زیرا كه با وجود پدیده اي به نام « بازاریابی»فراتر از 

از ایجاد نيازهاي كاذب. و نيازهاي كاذب در اصل براي آن كافی نيست. و بازار سازي چيزي نيست غير 

افراط »است. یعنی از آن نوع اسراف كه معنایش « اسراف»مصداق « نف  االمري»به طور « ذات خودش»

 است، نيست بل كه اصل و اساس آن اسراف است.« در مصرف

 مع دیگر، یكاقتصادي كه در عصر ماشين بر اسراف ذاتی مبتنی باشد، در صورت عدم استثمار جوا

است و تا جائی « جریان موقّت»روز هم دوام نمی آورد، و با تسيه بر استثمار و خوردن جوامع دیگر، یك 

 كه استثمار هست پيش می رود. آن هم پيشرفت شتابان و پرشتاب.

 تبا بيان دیگر: این اقتصاد جبراً و قهراً )و خارج از ارادۀ انسان( نمی تواند بدون یسی از دو سرنوش

 حتمی و جبري باشد.

 الف: یا سقوط در آغاز راه )این در صورت عدم استثمار است(.

 ب: یا شتاب غير قابل مهار )و این در صورت استثمار است(.

 و چنين شتابی نمی تواند موقت نباشد.

فرض كنيد كل كرۀ زمين یك كشور باشد با همين اقتصاد. و جائی براي استثمار جوامع دیگر  مثال:

در همان  %55و  %3نداشته باشد. شتاب این جریان مالی مردم خودش را خواهد خورد و ماجراي  وجود

جامعة واحد جهانی فرضی، پيش خواهد آمد. و این خصلت واقعی و جبري و قهري آن است كه خارج از 

و نود و نه  ارادۀ بشر است. این اژدها یا باید با این ماهيت، وجود نداشته باشد و یا پيش آمدِ یك درصد

 درصد، حتمی و جبري است.

درجه اي بسنيد و  500احتمال عدم این پيشامد، مساوي است با این كه شما دست تان را در حرارت 

 نسوزد. بل جبریت آن به حدي است كه عدم آن محال است.

 ،باز مشاهده می كنيد كه این اقتصاد، علمی نيست و ضد علم است. نسخه اي براي كل انسان نيست

عنی )ی« موضوع»نسخه اي براي رقابت بل جنگ مالی ميان جامعه هاست. و وقتی كه جنگ با پایان یافتن 
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با ته كشيدن ثروت جوامع مورد استثمار( پایان یافت، رقابت و جنگ مذكور به درون جامعة استثمارگر، 

 منتقل می شود كه امروز در غرب رخ می دهد.

ياورم: ما در كشور خودمان به هر مقدار در مصرف خودرو اسراف مثالی ب« اسراف ذاتی»براي  مثال:

كنيم، عالوه بر خيابان ها و جاده ها همه جا را پر از خودرو كنيم، و هر چه بيشتر تصادفات رخ دهد و 

« ایجاد شغل»خودروها از بين برود، به همان مقدار بر رونق مراكز خودرو سازي خواهد افزود و براي ما 

و همچنين هر كاالي مصرفی صنعتی و كشاورزي دیگر كه نياز صادق یا كاذب به آن ها خواهد كرد. 

 داریم. و اگر اسراف نسنيم اقتصادمان راكد و دچار سقوط خواهد شد.

این خصلت ذاتی اقتصاد آدام اسميتی كه به همراه خصلت شتاب جبري آن است، به وضوح نشان می 

ليستی و ابليسی دارد و یك اقتصاد انسانی نيست تا بتواند بوئی از دهد كه این اقتصاد ماهيت كامالً كابا

 علميت داشته باشد.

باز هم تسرار می كنم: مقصودم پرداختن به عناصر اخالقی نيست، فرض كنيم كه اخالق براي انسان 

 الزم نيست، اگر مردمان جهان را غير انسان و موجوداتی مانند گرگ هم فرض كنيم، این اقتصاد علمی

نيست. و نظریه پردازان آن، نظریه پردازان رقابت و جنگ هستند و كارشان محدود به ميدان رقابت و 

 جنگ است.

من توقع ندارم همگان گفته ها و نوشته هاي من را بپذیرند، شاید حق با منتقدین و مخالفين باشد. اما 

با مثال ها مقصودم را روشن كنم. هميشه سعی می كنم نوشته هایم را به طور قابل فهم همگانی بنویسم، 

ليسن با این همه به نظر برخی ها نوشته هایم حالت كلّی و پيچيدگی دارد. و چرائی این نظرها برایم روشن 

 نيست.

هم « تسلسل تصاعد هندسی»وجود دارد كه در عين دور بودن با « دور»در این اقتصاد یك  دور:

شتغال نيز بيشتر. و هر چه این رونق بيشتر نياز به شدت هماغوش است: هر چه اسراف بيشتر، رونق و ا

رۀ تا كجا!؟! كينونت بشري و كينونت ك« رونق»و « اسراف»اسراف نيز بيشتر. و این تصاعد دادوستدي ميان 

 زمين، تا كجا گنجایش این دور و این تسلسل تصاعدي را دارد!؟!

ش بلند است و اگر كل بشر و « یدهل من مز»است و دائماً نعرۀ « دوزخ»این نظام اقتصادی 
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 بشریت را نیز بخورد سیر نمی شود.

امروز روح ماركس در خیابان های »در یسی از دانشگاه ها، استاد محترم اقتصاد فرموده است: 

با كمال پوزش، و با كمال احترام به این استاد محترم عرض می كنم: مثل این  «.نیویورک راه می رود

حدي غربزده هستند كه به مردگان غربی و نظریه هاي مردۀ غرب بيش از عقل  كه برخی از حضرات به

و خرد خودشان باور دارند. اندیشه و خرد و تحقيق علمی را كالً تعطيل كرده و هميشه باید ریزه خوار 

سفرۀ غلط غربی ها باشند: یا مارك ، یا آدام اسميت، و دیگر هيچ. سرانجامِ نظام سرمایه داري، حاكميت 

كارگر بر جامعه نيست. بل سرانجام آن انهدام و متالشی شدن جامعه است. كارگري كه قدرت را به 

دست گيرد، دیگر كارگر نيست و با سرعتی سریعتر از نظام سرمایه داري به نقطة یك درصد و نود و نه 

 درصد خواهد رسيد و حتی بدتر از نظام سرمایه داري.

سن آن چه در شوروي اتفاق افتاد و سقوط كرد، غلط بود. اینان می گویند: ماركسيسم صحيح است لي

توجه ندارند ریلی كه اندیشة مارك  روي آن حركت می كند، در عرصه و بستر قوانين فيزیسيات است 

كه با نوعی از قوانين زیست شناسی جانداران )غير از انسان( همراه است، و نسخه اي است كه انسان 

نمی گنجد. در عصر ماشين اگر همه چيز ماشينی باشد، راده، در آن قالب تنگ مند و با امتسامل، هوش

 هرگز خود انسان به پدیدۀ ماشينی تبدیل نخواهد شد گرچه حداكثر تاثير پذیري از ماشين را داشته باشد.

تنها نفعی كه ماركسيسم داشت، كمك به استمرار اقتصاد غربی بود، كه نظام سرمایه داري را وادار 

توجه كند و اجل افول خود را اندكی به تاخير بيندازد و « تامين هاي اجتماعی»كه به چيزي به نام  كرد

در كنار عامل تداوم بنام استثمار، آن را یاري كند. و اینك بحران آتش جریان مالی، همان تامين هاي 

 اجتماعی را نيز هيزم خود كرده و می خورد.

نوع و شسل و ماهيت باشد، دود گونه هاي آن فقط از یك  باطل، باطل است و غلط، غلط. به هر

 دودكش خارج می شود. 

وقتی ما سخن از نادرستی و غلط بودن اقتصاد غربی می گوئيم در مقام ستيزه با  و این جاست كه:

مالسيت و داشتن سرمایه نيستيم، اساساً جنگ و ستيزه اي را سزاوار بشر نمی دانيم، نه با قشري از اقشار 

امعه كينه داریم و نه در صدد سركوب یك قشر هستيم. اگر منصفانه نگریسته شود روشن می شود كه ج
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غصه خواري ما شامل همة اقشار است. به طوري كه هم اكنون سرمایه داران غرب به جائی رسيده اند 

ه و ن -ین استزیرا خصلت جبري این روند ا -كه نه می توانند از مال و سرمایه )یا بخشی از آن( بگذرند

می توانند به راه خودشان ادامه دهند. در نتيجه هم خود و هم دیگر اقشار جامعة شان را به هالكت، 

انهدام و سقوط نزدیك كرده اند. سرمایه داران ما تا دیر نشده به این سرنوشت خودشان بيندیشند. و اولين 

 ت عظيم داشته باشد.اصل كه باید به آن اندیشيده شود این است كه دولت باید ثرو

و گرنه، این مباحث یك ریال به دنياي من سودي ندارد، كه هميشه به ضررم تمام شده است. و براي 

 آخرتم نيز اگر نيت صادقانه نداشته باشم سودي ندارد.

 هميشه از پایان یافتن و ته كشيدن نفت، سخن گفته اند. اما من حرف دیگري دارم؛  و اما نفت:

بحران اقتصادي در غرب همچنان پيش برود و گسستِ روز افزون آن تداوم یابد )كه خواهد می گویم: اگر 

یافت( سياست هاي ریاضت اقتصادي نيز به طور روز افزون بر شدت خود خواهد افزود و از ميزان مصرف 

رهاي در جوامع غربی به شدت كاسته خواهد شد و هم اكنون می شود. و در اثر آن از واردات غرب از كشو

افریقائی كاسته خواهد شد. و نتيجة این، كاهش واردات آفریقا از چين می شود و در اثر آن چين بازار 

 آفریقا را از دست خواهد داد و قهراً از واردات نفت خواهد كاست.

 این فقط یك مثال است وگرنه اصل مسئله یك مسئلة جهانی است و منحصر به چين نيست.

ان یافتن منابع نفتی نيست. بل بی مشتري ماندن و به ویرانه تبدیل شدن مراكز بنابر این بحث فقط پای

 توليد نفت است. 

می دانم این كلمات خيلی بدبينانه است، اما نه تنها محال نيست بل كه توجه دقيق به بن بست 

 ید.می نما« علمی»وحشتناك و بی راه و بی چارۀ غرب، وقوع چنين پيش بينی بدبينانه را كامالً 

 من نمی گویم كه همين فردا جهان غرب از هر حيث منهدم خواهد شد. اما براي آن برادر مجاهد 

می گویم )البته بحث را به خاطر شما به حدیث می كشانم كه بحثمان خالی از تحفة حدیثی نباشد( در 

تقریباً  احادیث مربوط به ظهور امام)عج( از همه جا بحث هست آن چه در این ميان غایب است )و

خداوند گرفتاري آنان را در  «جَعَلَ بَأْسَهُمْ بَیْنَهُم»حضوري در ماجراهاي ظهور ندارد( غرب است. زیرا 

ميان خودشان قرار خواهد داد به حدي كه بر خالف امروز، نقشی در تحوالت جامعه ها نداشته باشند. 

خ انسانی انسان شروع می شود، و این ماجرا مدنيت كاباليسم و تاریخش دارد به پایان می رسد، و آغاز تاری
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در  «كاباال و پایان تاریخش»رخ نمی دهد مگر با انهدام درونی جوامع كاباليست. )رجوع كنيد به كتاب 

 www.binesheno.com)سایت بينش نو 

پ  نباید صد در صد اميدوار باشيم كه هميشه چيزي به نام نفت، ما را از حوادث یك درصد و نودو 

 درصد، محفوظ خواهد داشت، باید دولت ثروت داشته باشد.نه 

 بفرمائيد: اكنون كه هم ماركسيسم و هم ليبراليسم را باطل می دانی، نظام اقتصاد اسالمی را تدوین كن.

عرض می كنم: برادران ارجمند و ب  محترم مشغول اسالمی سازي علوم انسانی هستند و این نيز از آن 

 ري آن هاست و الحمدهلل بودجه الزم را هم دارند.جمله و از موضوعات كا
 

 با آرزوي توفيق آن برادر.

 مرتضی رضوي

 هن ، ق 3/3/3411

 هن ، ش 55/5/3150

 



 
 

 

 

 بنام خدا
 
 

 در میان شیعه ارسطوعلت ماندگاری فلسفۀ 
 

 سرمـه اي که ديگران افكنـده دور
 

ــیده کور   ــان سوس  تا نگردد ديده ش
 

 ايممــا هــنوزش توتیــا نــامیــده 
 

 چشـــم جـان را با سیَش مالیده ايم  
 

 

فۀ چرا فلساین موضوع ب ، مهم و بزرگ است و تا كنون كسی در این باره تحقيق نسرده است كه: 

با این كه  ارسطوئی در همۀ جامعه ها به بایگانی سپرده شد اما در میان شیعه ماندگار شد؟!

 وذ كرد. جامعة شيعه آخرین جامعه بود كه ارسطوئيات در آن نف

را معرّفی می كنم، شرح و علّت در این جا با بيانی در نهایت اختصار و در حد مقدمة یك مقاله، این 

 تسميل آن را به محققين جوان وا می گذارم: 

ه دورانی بود، ك« هستی شناسی»علّت نفوذ ارسطوئيات بر مسيحيت، فقر مسيحيت پولسی در  در اروپا:

رشان تحت مدیریت كليسا قرار داشتند، مسلط شد و خالء عظيم هستی شناسی بر همة مدارس اروپا كه اكث

 موسوم گشت. «اسکوالستیک»را پر كرد؛ عصري كه به 

و علت افول آن و به پایان رسيدن عصر مذكور، ماهيت ذهن گرائی و خيالپردازي ارسطوئيات بود كه 

 هم مسيحيت را و هم جامعة مسيحی را بر خاك مذلت نشانده بود.

چنين نبود كه فلسفة اسسوالستيك یسباره و یك روزه سقوط كند، همان طور كه هر  تفکیک:

پدیدۀ اجتماعی و هر تحول اجتماعی، هم در پدید شدنش و هم در از بين رفتنش نيازمند زمان است، این 

باالتر از قد  ماجرا نيز به طول انجاميد؛ ابتدا در امور زمينی و زندگی، آن را كنار گذاشتند و آن را در
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انسان ها و ارتفاع كوه ها، همچنان محفوظ نگه داشتند. یعنی ميان امور زمينی و آسمانی را تفسيك 

 كردند.

آسمان )یعنی خدا شناسی و كيهان شناسی( همچنان در اختيار ارسطوئيات بود تا زمان مرگ گاليله. 

( كه بنيانگذار 3547اس آكوینی )ف دوران اسسوالستيك در این بخش بسيار طوالنی گشت؛ از زمان توم

قرن به درازا كشيد. كه هنوز كليسا بر الهيات ارسطوئی  4( یعنی نزدیك به 3545آن بود تا مرگ گاليله )

بود ارسطوئيات  3555و كيهان شناسی )نُه فلك زنده و با اراده(، اصرار می ورزید. و در واقع در حوالی 

 ن خورد و به صندوق تاریخ پيوست.توسط نيوتن در این بخش نيز مهر بطال

علّت نفوذ ارسطوئيات در ميان مسلمانان، به دليل فقر علمی اسالم عمري  در میان مسلمانان سنّی:

يان را بنا نهاد و م« حسبنا كتاب اهلل»در هستی شناسی بود. در روز وفات پيامبر اسالم) ( آقاي عمر شعار 

جامعة مسلمانان از تبيين هاي قرآن كه می بایست از طرف  تفسيك كرد و در نتيجة آن« ثقلين»دو اصل 

 اهل بيت)ع( ارائه و تعليم می شدند، محروم ماندند.

آیه به امور احسام و تساليف )فقه( مربوط است و بقيه  400آیة قرآن، تنها حدود  5555از حدود 

این آیات مطابق افسانه هاي همگی در تبيين هستی شناسی، خدا شناسی، انسان شناسی و... آمده اند. همة 

گوناگون از ملت هاي گوناگون، تفسير شدند. و هر آیه اي كه به هيچوجه قابل تطبيق با یسی از افسانه 

ها نبود، به اخالق، آن هم اخالق موعظه اي و بدون مبناي علمی از مبانی انسان شناسی، روح و روان 

 شناسی، جامعه شناسی و...، تفسير شد.

فت اموي، در اثر شتابی كه پيامبر اسالم) ( بر جامعه داده بود، رشد فسري جامعه نشان در اوایل خال

داد كه افسانه ها و تفسير قرآن بر اساس آن ها، كافی نيستند و آن خالء عظيم، خودش را نشان داد؛ خالد 

ارد ده بود، بناي وبن یزید اموي كه فردي مطلع و در اثر روابط با جامعه هاي دیگر، با ارسطوئيات آشنا ش

 كردن ارسطوئيات به درون جامعة اسالمی را گذاشت.

با پشتيبانی همه جانبة  ،«حسبنا النّحو»در این وقت همزمان با ورود ارسطوئيات، شعار دوم یعنی 

 خالفت پایه گذاري و به شدت ترویج می شد.

از انزواي اهل بيت)ع( را پر  در این برنامه، ارسطوئيات و نحو، دست به دست هم دادند تا خالء ناشی
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كنند. نحو توانست جائی براي خود در تفسير قرآن بيابد و در كنار افسانه ها جاي بگيرد. نحو فقط می 

توانست الفاظ مفرده و جمالت را بر اساس صرفاً لغت معنی كند، و در بيان روح معانی و جنبة علمی 

 قرآن، هيچ كارآئی نداشت.

تبدیل شد، و كسی « علم لغات قرآن و افسانه ها»ناميده می شد به « ر قرآنتفسي»در نتيجه، آن چه 

توقع نداشت كه قرآن در ارتباط با علمی از علوم سخن گفته باشد. همان طور كه مسيحيان توقع نداشتند 

 و ندارند كه انجيل شان وارد مباحث علمی شود.

ور دارد حتی در ميان شيعيان. زیرا )همان متاسفانه این بيماري فسري هنوز هم در ميان مسلمانان حض

طور كه در نامة مشروح به شوراي عالی حوزه نوشتم( همة تفسيرهاي شيعی نيز در همين امروز در بستر 

 تفسير سنيان قرار دارند گرچه در مواردي از فروعات، نساتی را آورده اند؛ نساتی جزئی و موردي. 

ندارد، برخی افراد كم سواد به خود اجازه می « علم»دانی به حتی همين امروز هم تفسير قرآن نياز چن

دهند كه قلم به دست گرفته و به تفسير نویسی بپردازند در حالی كه هيچ تخصصی در هيچ علمی )بل هيچ 

 اطالعی از هيچ علمی( ندارند؛ نه در علوم انسانی و نه در علوم تجربی.

انسته اند مختصر اطالعاتی از نگرش قرآن به علوم و این چنين است كه مفسرین قرآن، هنوز هم نتو

ی كليات كيهان شناس»یا در « خلقت آدم»انسانی، ارائه كنند. تا چه رسد كه تسليف مسلمانان را در مسئلة 

، روشن كنند. در حالی كه هر دو مسئله از موضوعاتی هستند كه قرآن دربارۀ شان آیات فراوانی «قرآن

 آورده است.

 همین امروز نیز اهل بیت)ع( در عرصۀ تفسیر قرآن، حضور ندارند.تصر: و با بيان مخ

با فرا رسيدن غيبت كبري، دستگاه خالفت، بال رقيب  علّت سقوط ارسطوئیات در میان سنیان:

گشت و دیگر نيازي به ارسطوئيات نبود. از جانب دیگر نيز با گذشت زمان، تسليف قرآن روشن شده 

بود « -ع-ایجاد یک احساس خود كفائی از احادیث اهل بیت»زم بود، بود. آن چه براي خالفت ال

، بر آورده كرده و می كردند، به حدي «عرفان»كه آن را نيز با سرایت سيل آساي بودائيات تحت عنوان 

 كه هر صوفی اي می توانست خود را همدوش بل باالتر از پيامبر) ( بداند، تا چه رسد به ائمة طاهرین.

بود كه ارسطوئيات در ميان مسلمانان سنّی پشتوانة خود را از دست داد و دامانش را از  و این گونه
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 ممالك اسالمی به سوي اندل  )اسپانيا( بركشيد.

از بدیهيات و مسلمات است كه اهل بيت)ع( و اصحاب شان، نه تنها  ارسطوئیات در میان شیعه:

ه و ضد اسالم و انحراف دانسته اند. و هر ك  در هيچ ارزشی به ارسطوئيات نداده اند بل آن را بی راه

 این اصل شك كند، مشسل از خودش است.

( به دليل كنجساوي خا  خود و با انگيزۀ 457پ  از افول ارسطوئيات در ميان سنيان، ابن سينا )ف 

ز این كه باید در همة آن چه در زمان خود علم تلقی می شود، سر آمد همگان باشد، به اصرار برخی ا

( با همان انگيزه به شرح 575پرداخت. چنان كه خواجه نصير )ف  «شفا»شاگردانش به مباحث 

 پرداخت و با همان انگيزه كالم شيعه را بر منطق ارسطوئی سوار كرد. «اشارات»

ن و ایاما این گونه اشخا  و كارهاي شان، عامل بقا و تداوم ارسطوئيات در ميان شيعه نبود و نيست. 

می بینید در میان مردم جهان تنها جائی كه برای ارسطوئیات هست جامعۀ شیعه كه امروز 

  است، علتش چیز دیگر است:

است. نه تعجب كنيد و « اصول فقه»علت بقا و تداوم ارسطوئيات در ميان شيعه، علم  علم اصول فقه:

ی دانم، مطلب چيز دیگر نه عجله، زیرا من خود از اصوليين هستم و علم اصول را الزم، ضروري و حياتی م

 است. و اشتباه ما در یك نقطه و نسته است كه می كوشم آن را توضيح دهم، سپ  داوري با شماست.

ابتدا سنيان در عصر ائمّة طاهرین به علم اصول پرداختند، نه به دليل لزوم صحيح آن، بل بيشتر به دليل 

اصول كه آنان به آن پرداختند، چيز ناقص و معموالً كمبود حدیث و بی اعتنائی نسبت به ائمه)ع(. و لذا علم 

الرّاي، عمل به رأي شخصی را بنا نهاد  عةربیاز قرآن و پيامبر) ( بود كه « احساس خود كفائی»متسی به 

را تاسي  كرد و تصریح كرد كه اگر در زمان رسول خدا) ( بود بی تردید پيامبر) ( « قياس»و ابوحنيفه 

 .از او استفاده می كرد

امّا علم اصول در ميان شيعه، متسی به مبانی ائمّه)ع( و با اصالت تمام، پایه گذاري شد، كه روح و جان 

است و نباید در آن دچار افراط شد و اصول را ندانسته بر ادلّه  «االصل دلیل حیث ال دلیل»آن، قانون 

دلّة حدیثی هستند و نيز دچار حاكم كرد. گرچه سنيان نيز همين ادعا را دارند ليسن آنان دچار فقر ا

 كه به شرح رفت.« احساس خود كفائی»



 413علت ماندگاري فلسفة ارسطو در ميان شيعه  
 

 

چگونه علم اصول كه اصل وجودش الزم و ضروري و مبتنی بر مبانی اهل بيت)ع( است، عامل  علیت:

 تداوم ارسطوئيات در ميان شيعه شده است؟ 

بت ه از ناحية آنان نسبراي شرح این مطلب باید ابتدا نگاهی به مخالفين ارسطوئيات و مخالفت هائی ك

به ارسطوئيات، ابراز می شود، داشته باشيم: مخالفين ارسطوئيات در ميان علماي شيعه به چند گروه مشخص 

 تقسيم می شوند: 

مخالفينی كه در رشتة كاري خود عالم هستند اما هيچ آشنائی اي با ارسطوئيات ندارند. این گروه  -3

 زیرا دخالت شان موجب جریئ شدن ارسطوئيان می شود. بهتر است در این موضوع دخالت نسنند

 مخالفينی كه منطق و فلسفه را منحصر به ارسطوئيات می دانند. )در این باره بحث خواهد شد(. -5

مخالفينی كه در شناخت ارسطوئيات و فلسفه هاي گوناگون، تخصص دارند. اینان نيز در یك جا،  -1

 رو هستند كه مشسل بزرگی است. در یك نقطه و نسته با یك مشسل روبه

اینان، اصولی هستند و علم اصول، بدون به كار گيري منطق ارسطوئی، ناقص می شود؛  مشکل بزرگ:

توضيح داده ام كه علم اصول شش پایگاه دارد )از شش عنصر تشسيل می « نقد مبانی حسمت متعاليه»در 

يم شناسی است و علم اصول نمی تواند بدون یابد( كه یسی از آن ها منطق ارسطوئی است كه منطق مفاه

 باشد.« مفاهيم شناسی»

آن عالم اصولی كه مخالف ارسطوئيات است در مباحث علم اصول، هميشه با منطق ارسطوئی سروكار 

چگونه با ارسطوئیات مخالف هستی در حالی كه »دارد و نمی تواند نداشته باشد. و اگر بپرسند: 

متاسفانه جوابی ندارد. و وقتی كه این پرسش ب  مهم و كاري، بی پاسخ  .«همیشه با آن سروكار داری؟

می ماند، ارسطوئيات بستر و آرامشگاه خوبی براي بقاي خود در ميان شيعه می یابد و علت تداومش همين 

 است.

به ویژه آنان كه بيشتر به تبحّر خودشان در علم اصول می بالند، بيشتر با این مشسل بزرگ روبه رو 

ستند. تا چه رسد به برخی از آنان كه انصافاً در علم اصول دچار افراط می شوند. خيلی از علما )بویژه ه

امام خمينی)ره( كه خود یك اصولی است( هميشه تذكر داده اند كه از افراط در اصول مخصوصاً در 
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 .1تمسك به ارسطوئيات، باید پرهيز كرد

ارم، بنده براي پاسخ پرسش مذكور، هيچ سخنی از علما از دیگران اطالعی ند حلّ این مشکل بزرگ:

ندیده ام، باید گفت كليد این معمّا در این گم شده است كه: علماي ما یا به طور دربست و مطلقا ارسطوئيات 

 را پذیرفته اند؛ یعنی هم منطق او را و هم فلسفة او را.

ینان نه تنها به این پرسش بزرگ پاسخ و یا به طور دربست و مطلقا ارسطوئيات را رد كرده اند. و ا

نمی دهند، بل اساساً چنين مشسلی و چنين پرسشی را )به اصطالح( به روي خود نمی آورند و از روي آن 

 عبور می كنند.

حقيقت این است كه منطق ارسطوئی یك منطق كامالً صحيح و دقيق تر از منطق هاي دیگرعلوم است. 

است، نه منطق فلسفه و هستی شناسی و خدا شناسی. وقتی در این « م شناسیمنطق علم مفاهي»اما این منطق، 

باره راه غلط انتخاب می شود و این ابزار مفاهيم شناسی در هستی شناسی و فلسفه بسار گرفته می شود، 

 خيالی در جاي عالَم حقيقی و واقعی قرار می گيرد. مجهان هستی وارونه می گردد و عالَ

و  «اصول الفاظ»اصول فقه به طور اساسی به مفاهيم شناسی نيازمند است؛ خواه بدیهی است كه علم 

و باید از منطق ارسطوئی استفاده كند و می كند. و این شبيه این است كه مسلمانان از «. اصول عمليّه»خواه 

 قواعد ریاضی كه پيش از اسالم هم بوده، استفاده كنند و می كنند.

یان منطق ارسطوئی و فلسفه ارسطوئی، عامل منحصر به فرد عدم تفکیک م»و این است كه 

 «.تداوم ارسطوئیات در میان شیعه شده است

واقعيت این است كه خود ارسطو نيز وقتی این منطق را ارائه داد، پيش از آن فيلسوف بود و فلسفه اش 

دریه ن بودند كه در اسسنرا داده بود، حتی او نتوانست منطقش را به صورت كامل تدوین كند. و این آیندگا

و اروپا و پ  از آمدن اسالم در ميان مسلمانان، این منطق را تسميل كردند. و در این ميان نقش نو 

 افالطونيون نيز نباید فراموش شود.

                                                   
 به طور مسرر این اخطار را داده است.« بيع»خود و نيز در كتاب « رسائل»كتاب  در)ره( امام خمينی 3
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تدوین « مفاهيم شناسی»نيز كامالً نشان می دهد كه او این ابزار را براي « منطق»خود لفظ و عنوان 

 كرده است. 

سفة ارسطو )مانند استادش افالطون( فرض ها و فرضيه ها بود و هست كه هيچ تسيه اي بر منطق فل

و  «صدور»اصول این منطق ندارد، بل اصول این منطق، اساس فلسفة او را رد می كند. زیرا هيچ برهانی بر 

 يه آن ها است.و دیگر پایه هاي این فلسفه، اقامه نشده و همة برهان ها بر عل« نُه فلك»و « عقول عشره»

و همان پيروان او بودند كه پ  از او فلسفة او را بر این منطق سوار كردند و بر خيره سري هاي او 

از قبيل فرضگرائی، خيالپردازي، شرابخواري، همجن  گرائی، نژاد پرستی )كه معتقد بود مردم شبه جزیره 

همين هدف اسسندر را براي قتل عام مردم یونان و مقدونيه باید همة مردم جهان را بردۀ خود كنند و با 

 جهان تشویق می كرد(، افزودند.

از جانب دیگر: گروهی از ماها كم لطفی كرده و گمان می كنند كه در دنيا فقط یك منطق وجود 

دارد و آن هم منطق ارسطوئی است. و توجه ندارند كه هر علمی براي خودش یك منطق دارد، و نيز هر 

حتی دربارۀ یك علم واحد نيز منطق مشخصی دارد؛ منطق ریاضی، منطق انسان شناسی، بينشی از بينش ها 

منطق جامعه شناسی و... و منطق هاي بينش هاي مختلف در یك علم واحد، منطق هاي مستب هاي مختلف 

 حتی منطق علی)ع( و منطق عمر، و... 

 و منطق ارسطوئی منطق علم مفاهيم شناسی است و درست هم هست.

 است. «منطق شناسی»دقيقاً به معنی « سبک شناسی»م و عل

و این گروه گمان می كنند كه فلسفه فقط همان فلسفه ارسطوئی است و ب . و لذا مطلق فلسفه را رد 

می كنند. توجه ندارند كه هر مستبی، هر هستی شناسی اي، هر جهان بينی اي، و هر دینی، یك فلسفه 

خود یك فلسفه و جهان بينی دارد گرچه بی سواد ترین فرد باشد. اگر است. حتی هر فرد انسان نيز براي 

را به كار برند )كه این سليقة خوبی هم هست( لفظ هستی شناسی و « فلسفه»دوست ندارند لفظ یونانی 

 جهانبينی به كار ببرند.

حيح كامالً صدر علم اصول فقه باید از منطق ارسطوئی استفاده شود. زیرا كه در مفاهيم شناسی  نتیجه:
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و بایسته است. و اگر این تفسيك را بسنيم و به آن تصریح كنيم و با مسامحه از آن رد نشویم و به اصطالح 

این واقعيت را به پشت گوش نيندازیم، فلسفة ارسطوئی با این همه رسوائی كه در جهان دارد، از جامعه 

 ما نيز رخت می بندد.

م مخالفين این منطق از آن جمله دكارت و شيخ اشراق، دفاع در برخی از نوشته هایم در برابر هجو

كرده ام، چه كسی می تواند در مفاهيم شناسی و تمييز ميان مفهوم ها از این منطق بی نياز باشد؟ همان 

 غربی ها امروز هم در توضيح مقاصد علمی یا روزمرّۀ شان به طور طبيعی و آفرینشی، این منطق را دارند.

اق كامالً مردود است. اما اگر ادعاي دكارت این باشد كه این منطق، منطق فلسفه نيست، ادعاي شيخ اشر

 درست است. ليسن مراد او نيز با سخن شيخ اشراق همجهت است.

عادت به استفاده از این منطق در علم اصول فقه )كه یك استفادۀ صحيح و الزم است( موجب شده 

این منطق مفاهيم شناسی در مباحث فلسفی نيز استفاده كنند. و لذا  آنان كه در مقام رد ارسطو می آیند، از

تا جائی كه بنده بررسی كرده ام، هر كدام از آنان به طور ناخواسته به نوعی دچار ارسطوگرائی شده اند، 

 و لذا مخالفت شان چنان كه باید كارآئی كافی را نداشته است.

ند و بزرگوار و جوان، ابتدا به صورت شفاهی و سپ  مباحثه اي ميان من و سه نفر از محققين ارجم

به صورت مبادالت كتبی، انجام یافته كه به عنوان مثال، مصداق خوبی براي بحث باال می باشد كه در این 

 مقاله می آورم. 

نقد برادران به نامة  -5نامة من به آقاي دكتر نصيري.  -3این مباحثه در چهار قطعه انجام یافته است: 

پاسخ بر اساس وعده اي كه  -4پاسخ مقدمه اي من.  -1با امضاي دانشمند گرامی جناب آقاي ميالنی. من 

 در پاسخ مقدمه اي داده بودم.

 موارد چهارگانه را در این مقاله مشاهده فرمائيد.
 

 مرتضی رضوي

 هن ق. 50/5/3411

 هن ش. 54/30/3150
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 خدابنام 
 

 

 حضور جناب آقای دكتر مهدی نصیری 
 

 الم عليسم س

 دربارۀ مسئله تناهی و عدم تناهی.

 انگيزه ام  را دربارۀ این مطلب و تسرار آن، در گفتگوي شفاهی گفتم. و اینك چند سطري در توضيح آن: 

 اكنون كه برادران در این مسئله با ادبيات منطق ارسطوئی بحث می كنند، من نيز در همان بستر 

 سه و عدمش تأهل و تجرد )همسر داشتن و همسر نداشتن( است. می نویسم: معروفترین مثال براي مل

 ملسه و عدم آن، نسبت به یك موضوع، یا محمول می شوند و یا نمی شوند: 

مثال اول: آیا زید همسر دارد؟ یا ندارد؟ در جواب دو قضية: زید همسر دارد. و زید همسر ندارد. امسان 

 اطالق دارند.

؟(. در جواب می گویند: -مسر دارد؟ یا ندارد؟ )متاهل است یا مجرد؟مثال دوم: آیا حضرت جبرئيل ه

 این ملسه و عدمش بر فرشته اطالق نمی شود. زیرا فرشتگان ذاتاً ازدواج ندارند.

در این مثال دوم كه اساس مسئله، سالبه بانتفاء موضوع )یعنی انتفاء موضوعيت یك شيئ براي یك 

يه نفی می شود اما جنبة نفی آن سرجاي خود هست زیرا عدم، همان قضيّه( می شود، تنها جنبة اثبات قض

 همچنان سرجاي« حضرت جبرئيل همسر ندارد»نفی است و نفی را نمی توان دوباره نفی كرد. یعنی قضية 

 خود هست. بل كه نفی و سلب آن، تشدید هم شده است.

 ب شود. نفی كه نفی نمی شود.و چنين نيست كه هم همسر داشتن و هم همسر نداشتن هر دو از او سل

ی نف دوم:فقط نفی محمول، مانند نفی همسر دار بودن زید.  اول:نفی دو نوع است:  و با بیان دیگر:

 محمول به دليل نفی موضوع، مانند نفی همسر داري فرشته. در نوع دوم هميشه نفی سرجاي خود هست.

 این دربارۀ انسان و فرشته كه ممسن الوجود هستند.

رۀ واجب الوجود، جنبه نفی قضيه به طریق اولی همچنان سرجاي خود هست. می گوئيم: ملسة دربا
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تناهی و عدم تناهی، دربارۀ واجب الوجود اطالق نمی شود. زیرا مقوله عدم و ملسه به او راه ندارد. پ  

متناهی بودن( از او دربارۀ او نه متناهی اطالق می شود و نه غير متناهی. اما در این مقال فقط ملسه )یعنی 

نفی می شود، نه عدم آن. بل عدم آن یعنی بی نهایت بودن، و نفی نهایت، به طور جدي تر می شود. زیرا 

 همان طور كه گفته شد نفی، نفی نمی شود.

برادران اگر به سخن خودشان توجه كنند متناهی بودن واجب را سالبه بانتفاء موضوع می كنند و آن 

يش از سالبه بانتفاء موضوع كه دربارۀ فرشته، گفته شد. و در واقع الیتناهی بودن واجب را نفی می كنند. ب

 را مؤكّد می كنند. و بی نهایت بودن واجب همچنان سرجاي خود هست ليسن مؤكّد تر شده است.

وانگهی در این مسئله فرقی ميان مقوالت نه گانة اعراض نيست. همة آن ها از واجب نفی می شوند، 

مة آن ها قضية سلبيه صادق است. و بدواً همة آن ها نفی می شوند. برخی به صورت نفی عدم و در ه

 ملسه، و برخی به صورت دیگر. اما نفی در همة شان نفی است و هيچ فرقی با هم ندارند.

وقتی كه می گوئيد: واجب نه متناهی است و نه غير متناهی. و هر دو را از او سلب می كنيد بخش 

ن تان نفی تناهی است. و نتيجة آن عدم تناهی است. و اگر بخش دوم نيز نفیِ نفی تناهی باشد، افادۀ اول سخ

 اثبات می كند و واجب متناهی می شود. و واجب محدود می شود.

و متأسفانه برادران بدون توجه  و به طور ناخواسته به این ورطه می افتند. در حالی كه مانند مثال 

و مراد خواجه نیز همین تناهی همچنان سرجاي خود باشد بل به طور اشدّ و مؤكّد. فرشته، باید نفی 

 است.

و به عبارت خيلی ساده: باالخره یا این ملسه در واجب صدق می كند و یا عدم آن. ليسن خواجه می 

ه بگوید اساساً طرح این سوال دربارۀ واجب سالبه بانتفاء موضوع است. سالبه است، نفی است ليسن سال

 بانتفاء موضوع.

برادران آن همه حدیث و نصو  را تأویل می كنند كه همگی نصّ هستند در این كه واجب بی نهایت 

است. و توجّه نمی كنند كه اگر نصو  تاویل شوند، سنگی روي سنگی باقی نمی ماند. اما در برابر، آن 

ند بل به آن معتقد می شوند كه را كه متشابه و از اشدّ متشابهات است تاویل نمی كن« حدیث ویلك»

حضور خداوند در همه جا، حضور ذاتی نيست، حضور علمی است. ميان ذات و صفت تفسيك می كنند. 



 417علت ماندگاري فلسفة ارسطو در ميان شيعه  
 

 

ست خدا عالم ا «.فمن وصفه فقد قرنه»و این نه تنها نادرست بل افتضاح است. اساساً خدا صفت ندارد 

و من قال علی مَ فقد اَخلی »می رسند كه « ی منهاَخل»یعنی جهل به او راه ندارد. با این حدیث به مصداق 

مع كل شيئ ال »معنایش همان  «اهلل خلوٌ من خلقه و خلقه خلوٌ منه»و این كه فرموده اند  «.منه

است كه حلول و وحدت وجود را نفی می كند. نه خلو به  «بمقارنه و غير كل شيئ ال بمفارقه

از جائی و خالی كردن جائی از او باشد. مراد از این  معنی عدم حضور، كه نتيجه اش وا پ  زدن واجب

و نتيجه این « خالٍ من خلقه و خلقه خالٍ منه»گفته، نه « خلو»همان مغایرت است، به همين جهت « خلو»

كه واجب از حلول و مظروف بودن و ظرف بودن منزّه است و این مقوالت بر او اطالق نمی شود. اساساً 

تی نيست تا در درون هم باشند یا ظرف و مظروف هم باشند. خِلوٌ یعنی غير ميان خالق و مخلوق سنخي

 همسنخ است.

ر خداوند د»انگيزۀ برادران در این گفتار، فرار از سخن آن آقا است كه گفته و چاپ كرده است كه 

. «ذره ذرۀ همه چيز و همه جا هست و هيچ جائی نيست كه او نباشد، پ  مجالی براي موجود دیگر نيست

اما پاسخ این كالم نادرست، این نيست كه ندانسته واجب را محدود كنند. پاسخ آن خيلی بدیهی و روشن 

است كه: آقا ابتدا واجب را مسانمند می كند سپ  حسم می كند كه او همة مسان ها را اشغال كرده و 

ست، بل خالق مسان و مسانی براي موجود دیگر نمی ماند. او هنوز ندانسته است كه خداوند مسانمند ني

 زمان است.

برادران توجه ندارند كه اگر الزمة سخن آن آقا، مادي بودن واجب است، الزمة این فرار خودشان نيز 

همه جا را پر می كند. و برادران با فرارشان، « یك واجب مادي»همان مادي بودن واجب است. او با وجود 

ند تا جائی براي موجودات دیگر بماند. هر دو تصور، جاها را از وجود همان واجب مادي، خالی می كن

 تصور مادي است.

 پ  به خاطر این سخن باطل او، نباید كسی به اشتباه دیگر دچار شود.

كوچسترین بی توجهی برادران، ارسطوئيان و صدرویان را جریئ تر می كند. متاسفانه اكثر مخالفين 

اهاتی شده اند كه به همين جهت سخنان درست شان نيز ارسطوئيات و صدرویات، در تاریخ ما دچار اشتب

 كاربرد الزم را از دست داده است. 
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 به گمانم بيش از این، نياز به شرح نيست.

 با تشسر

 مرتضی رضوي
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 هن ش. 3/7/3150

 

 

 خدابنام 
 

 

اعراض و  در برخی مقاالت چاپ شده در سمات گفته بودیم كه صفت متناهی و نامتناهی مخصو 

اجسام و مخلوقات است و خداوند تعالی از آن جا كه ذات داراي امتداد و متجزي ندارد به این هيچ یك 

اینك برخی از بزرگواران نقدي بر مطلب ما نگاشته اند كه نقد  .از دو طرف این صفت متصف نمی گردد

 .ایشان با پاسخ هاي ما كه درون كروشه واقع شده است از نظرتان می گذرد

 ایشان فرموده اند:

 حضور جناب آقای دكتر مهدی نصیری 

 سالم عليسم 

 دربارۀ مسئله تناهی و عدم تناهی.

 گفتم. و اینك چند سطري در توضيح آن:  انگيزه ام  را دربارۀ این مطلب و تسرار آن، در گفتگوي شفاهی

 من نيز در همان بستر كنند، اكنون كه برادران در این مسئله با ادبيات منطق ارسطوئی بحث می

 می نویسم:

]گویيم: اوال اگر جناب عالی منطق مستقلی دارید و منطق شما واقعا پاسخگو و وافی به تفهيم است  

چرا با منطق خودتان سخن نمی گویيد؟! ثانيا ما منطق ارسطو را داراي اشساالت جدّي )نه مانند اشساالت 

سطو بسيار عالی است( ميدانيم و در جاي خود بحثش را شما، گرچه برخی اشساالت شما هم به منطق ار
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 كرده ایم[.

البته  معروفترین مثال براي ملسه و عدمش تأهل و تجرد )همسر داشتن و همسر نداشتن( است ]گویيم:

. ملسه و عدم آن، نسبت به یك موضوع، یا ])عمی( است مثال معروف ملسه و عدم، بصر و عدم البصر

می شوند: ]گویيم: بلسه در تمامی موارد ملسه و عدم آن محمول می شوند، سلب و محمول می شوند و یا ن

 ایجاب مربوط به نسبت است نه محمول[ 

مثال اول: آیا زید همسر دارد؟ یا ندارد؟ در جواب دو قضية: زید همسر دارد. و زید همسر ندارد. امسان 

دارد؟ )متاهل است یا مجرد؟(. در جواب می اطالق دارند. مثال دوم: آیا حضرت جبرئيل همسر دارد؟ یا ن

گویند: این ملسه و عدمش بر فرشته اطالق نمی شود زیرا فرشتگان ذاتاً ازدواج ندارند. ]گویيم: بلسه عدمش 

 اطالق ميشود اما از باب بيان انتفاي قابليت موضوع براي اتصاف[. 

انتفاء موضوعيت یك شيئ براي یك در این مثال دوم كه اساس مسئله، سالبه بانتفاء موضوع )یعنی 

قضيه( می شود ]گویيم: باید بگویيد انتفاي قابليت موضوع براي اتصاف، نه انتفاي موضوع[ تنها جنبة اثبات 

قضيه ]گویيم: باید بگویيد جنبه ملسه كه جنبه وجودي محمول است نه جنبه اثبات قضيه[ نفی می شود 

طرف نفی ميشود نه تنها یك طرف: الملسه وعدمها ال یجتمعان ]گویيم: بلسه در مورد ملسه و عدم هر دو 

مطلقا ولسن یرتفعان معا )عن الموضوع غير القابل لالتصاف([ اما جنبة نفی آن سرجاي خود هست ]گویيم: 

اوال بگویيد جنبه عدم ملسه نه جنبه نفی قضيه! ثانيا وقتی كه اعتراف می فرمایيد جنبه نفی آن سر جاي 

عتراف نموده اید كه می توان گفت: حضرت جبرئيل غير متأهل است و همسر ندارد )اما خود هست پ  ا

به علت اینسه اصال قابليت همسر داشتن را ندارد([ زیرا عدم، همان نفی است و نفی را نمی توان دوباره 

ع براي ونفی كرد ]گویيم: بلسه چنان كه اعتراف نمودید قطعا ميشود اما براي بيان انتفاي قابليت موض

همچنان سرجاي خود « حضرت جبرئيل همسر ندارد»اتصاف نه براي نفی كردن دوباره![. یعنی قضية 

هست. بل كه نفی و سلب آن، تشدید هم شده است ]گویيم: اوال كه جانا سخن از زبان ما می گویی! ثانيا 

كيد؟![. ت نه تشدید و تأاصال تشدیدي در كار نيست بلسه نفی از جهت عدم قابليت موضوع براي اتصاف اس

و چنين نيست كه هم همسر داشتن و هم همسر نداشتن هر دو از او سلب شود. نفی كه نفی نمی شود. 

]گویيم: اوال خودتان صریحا هر دو را با هم نفی فرمودید كما هو الحق الواضح! لذا می گویيم: دیوار نه 

نفی "را با  "نفی نفی به معناي اثبات"گرسنه. ثانيابينا است و نه كور )نابينا(، و سنگ نه سير است و نه 
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 "نفی نفی"اشتباه گرفته اید، و فرق این دو بسيار واضح است، زیرا  "به جهت انتفاي قابليت اتصاف موضوع

است اما نفی از باب انتفاي قابليت اتصاف موضوع، واقعا نفی  "اثبات"همان طور كه خودتان معترفيد 

فی مجرد بودن و متأهل بودن در مثال، تنها بر مبناي ما درست است نه بر مبناي شما. است نه اثبات! ثالثا ن

زیرا ن چنان كه در ضمن اشسالی كه به ما می كنيد توضيح خواهيد داد ن در نظر شما معناي نفی چنين می 

 ودن!! و روشن است كه متأهل ب"متأهل بودن"= اثبات تأهل =  "نفی نفی تأهل"=  "نفی تجرد"شود: 

 تأكيد نفی نيست بلسه اثبات است![

فقط نفی محمول، مانند نفی همسر دار بودن زید ]گویيم:  اول:نفی دو نوع است:  و با بیان دیگر:

نفی محمول به دليل نفی موضوع، مانند نفی همسر داري  دوم:بفرمایيد نفی ملسه از محل قابل اتصاف[. 

ضوع غير قابل اتصاف. ثانيا هر دو صورت نفی است اما نفی در فرشته ]گویيم: اوال بگویيد نفی ملسه از مو

مثال دوم از باب انتفاي قابليت اتصاف موضوع می باشد، ثالثا فرمایش شما به تعبير نفی محمول به دليل 

نفی موضوع نادرست است بلسه باید بفرمایيد نفی به جهت عدم قابليت موضوع براي اتصاف است[. در 

سرجاي خود هست ]گویيم: زیرا الملسه وعدمها یرتفعان معا دائما عن الموضوع غير  نوع دوم هميشه نفی

القابل لالتصاف، و البته این همان حرفی است كه ما زدیم، در حالی كه بر مبناي تحليل شما نفی نفی همان 

 .هستنداثبات است پ  اصال نفی سر جاي خود نمی ماند![ این دربارۀ انسان و فرشته كه ممسن الوجود 

دربارۀ واجب الوجود، جنبه نفی قضيه به طریق اولی همچنان سرجاي خود هست ]گویيم: مگر در 

 "خدا متناهی نيست و خدا نامتناهی نيست"و  "فرشته زن دار نيست و فرشته بی زن نيست"قضایایی مانند 

 عدم ملسه كه دو امرجنبه اثبات هم داریم كه شما تفصيل می دهيد؟! مگر یادتان رفته است كه ملسه و 

وجودي و عدمی هستند )نه اثباتی و نفيی كه از تفاوت این دو نباید غفلت شود( در غير محل قابل اتصاف 

هر دو نفی می شوند و هيچ كدام اثبات نمی شوند وگرنه ملسه و عدم نيستند[. می گوئيم: ملسة تناهی و 

مقوله عدم و ملسه به او راه ندارد. پ  دربارۀ او عدم تناهی، دربارۀ واجب الوجود اطالق نمی شود. زیرا 

نه متناهی اطالق می شود و نه غير متناهی ]گویيم: جانا سخن از زبان ما می گویی![. اما در این مقال فقط 

ملسه )یعنی متناهی بودن( از او نفی می شود، نه عدم آن ]گویيم: پ  از این كه بنا را بر این گذاشتيد كه 

ناهی از باب ملسه و عدم باشد كه در نتيجه از محل غير قابل اتصاف یعنی خدا یرتفعان تناهی و عدم ت
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معا! دیگر كدام مقال باقی می ماند كه بر مبناي آن یسی از دو طرف براي خدا قابل اثبات باشد؟! ان هذا 

ی مقال لشیء عجاب! مگر ممسن است كه وصفی براي یك ذات، به مقالی از باب ملسه و عدم باشد و به

دیگر چيزي دیگر؟! بدیهی است كه اگر ذات خداوند قابل اتصاف به وصف تناهی و عدم تناهی باشد كه 

دیگر این دو وصف ملسه و عدم نيست، و اگر بنا را بر این گذاشتيد كه ملسه و عدم است و ذات احدیت 

ز او مرتفعند و به هيچ فراتر از اتصاف به این وصف مخلوقات است قطعا این دو وصف دائما و وجوبا ا

 مقالی به او نسبت داده نمی شوند. 

( مقوله ملسه و عدم به 5( تناهی و عدم تناهی، ملسه و عدم است و 3پ  از اینسه اعتراف كردید كه 

خدا راه ندارد، بسيار شگفت است كه می گویيد عدم آن از خدا نفی نمی شود! آیا چگونه چيزي كه به 

راه ندارد از او نفی نمی شود؟! چه چيزي بدیهی تر از اینسه ملسه و عدم، هر دو اعتراف خودتان به خدا 

با هم، باید از موضوع غير قابل اتصاف رفع و نفی شوند؟![. بل عدم آن یعنی بی نهایت بودن، و نفی نهایت، 

مان ه هبه طور جدي تر می شود. زیرا همان طور كه گفته شد نفی، نفی نمی شود. ]گویيم: اینك باید ب

 "دننفی غير متناهی بو"چيزي اعتراف فرمایيد كه می خواستيد آنرا به ما نسبت دهيد! زیرا بر مبناي شما 

! كه می خواهيد از "اثبات متناهی بودن"! و این می شود همان "نفی نفی متناهی بودن"مساوي است با 

كامال ممسن است و اثبات هم الزم نمی  آن فرار كنيد و آن را به ما نسبت بدهيد! اما بر مبناي ما نفی نفی

آید، زیرا مفاد نفی نفی، مساوي با همان نفی است اما از باب انتفاء به انتفاي قابليت اتصاف موضوع، نه 

 اثبات![

برادران اگر به سخن خودشان توجه كنند متناهی بودن واجب را سالبه به انتفاء موضوع می كنند و 

البه بانتفاء موضوع كه دربارۀ فرشته، گفته شد ]گویيم: این بيشتري چه آن را نفی می كنند. بيش از س

معنایی دارد؟![. و در واقع الیتناهی بودن واجب را مؤكّد می كنند. و بی نهایت بودن واجب همچنان 

سرجاي خود هست ليسن مؤكّدتر شده است ]گویيم: بلسه نفی ال یتناهی شده است از باب انتفا به انتفاي 

 اتصاف موضوع، نه تأكيد ال یتناهی و فرق این دو كامال واضح است[. قابليت

وانگهی در این مسئله فرقی ميان مقوالت نه گانة اعراض نيست. همة آن ها از واجب نفی می شوند، 

در همة آن ها قضية سلبيه صادق است ]گویيم: قطعا این كليت صحيح نيست چرا كه مثال در مقوله اضافه، 

بلسه و تمامی صفات افعال الهی ن گرچه در مورد باري تعالی از اعراض نيست، اما مطلقا  علم و قدرت ن
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صفت ذات االضافه است ولو اینسه در مورد ذات احدیت باشد، و ولو اینسه معلوم و مقدور در خارج 

 ورتخلق نشده باشد[. و بدواً همة آن ها نفی می شوند. برخی به صورت نفی عدم و ملسه، و برخی به ص

دیگر اما نفی در همة شان نفی است و هيچ فرقی با هم ندارند. ]گویيم: اصال صورت دیگري در كار نيست، 

بلسه نفی همه صفات خلقی از خداوند به عنوان نفی ملسه و عدم، و انتفاء به انتفاي قابليت اتصاف موضوع 

 است[.

هر دو را از او سلب می كنيد بخش وقتی كه می گوئيد: واجب نه متناهی است و نه غير متناهی. و 

اول سخن تان نفی تناهی است. و نتيجة آن عدم تناهی است. و اگر بخش دوم نيز نفی نفی تناهی باشد، افادۀ 

اثبات می كند و واجب متناهی می شود. و واجب محدود می شود. ]گویيم: بلی اگر رفع عدم ملسه را نفی 

ید و مانند شما گرفتار می شویم، اما اگر چنان كه ما گفتيم نفی از نفی بدانيم، قطعا این اشسال الزم می آ

باب انتفاء به انتفاي قابليت اتصاف موضوع باشد اصال چنين اشسالی الزم  نمی آید. شگفتا! وقتی كه می 

خواهيد به ما اشسال كنيد می گویيد رفع عدم ملسه، مساوي نفی نفی و اثبات است، ولی وقتی كه می 

لب خودتان را به كرسی بنشایند می فرمایيد رفع عدم ملسه، تأكيد و تشدید نفی است! آیا یك خواهيد مط

 بام و دو هوا واضح تر از این هم ممسن است؟![

و متأسفانه برادران بدون توجه و به طور ناخواسته به این ورطه می افتند ]گویيم: بلسه امر كامال بر 

ه، باید نفی تناهی همچنان سر جاي خود باشد بل به طور اشدّ و عس  شد![ در حالی كه مانند مثال فرشت

]گویيم: اوال این مطلب تأیيد مدعاي ما شد. ثانيا صحت نفی، از باب  .مؤكّد و مراد خواجه نيز همين است

 انتفاء به انتفاي قابليت اتصاف موضوع است و تأكيد نفی اصال معنایی ندارد[. 

یا این ملسه در واجب صدق می كند و یا عدم آن ]گویيم: تقابل  و به عبارت خيلی ساده: باالخره

متناهی و نامتناهی تقابل دو نقيض نيست كه الزم باشد حتما یسی از آن دو صدق كند تا وقتی بگویيم 

ه ها تقابل ملسه و عدم ملسخداوند نه متناهی است و نه نامتناهی، رفع نقيضين الزم بياید؛ بلسه تقابل آن

براي وجود مقداري و امتدادي و عددي هستند، و ذات متعالی از امتداد و عدد  دو، ملسه و عدماست و آن 

را، نه تنها نسبتی با ملسات و صفات خا ّ مقادیر نيست، بلسه اتصاف او به صفات مباین با ذات خود 

 يضين اشتباه گرفته اید، چرا كه تنها در موردباشد. بنابر این شما معناي ملسه و عدم را با نقمحال بدیهی می

نقيضين است كه هميشه یا وجود صدق می كند و یا عدم، و بر عس  نه تنها در این مورد، بلسه در تمامی 
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موارد ملسه و عدم كه موضوع قابليت اتصاف به امري را ندارد هر دو طرف نفی ملسه و نفی عدم آن 

یوار می گویيم: دیوار بينا نيست و نابينا هم نيست، و دیوار مریض صادق است، چنان كه مثال در مورد د

نيست و غير مریض هم نيست، لذا در مورد خدا هم بنابر فرض اینسه تناهی و عدم تناهی براي او از باب 

ملسه و عدم باشد ن چنان كه سخن خودتان هم این در همين مورد است ن دیگر اصال صحيح نيست كه 

! بلسه صحيح این است كه هر دو "ه یا این ملسه در واجب صدق می كند و یا عدم آنباالخر"بگویيد: 

طرف آن در مورد خداوند متعال صدق نمی كند و هر دو طرف از او نفی می شود، زیرا ذاتا قابليت اتصاف 

ع ضوبه این وصف را ندارد[. ليسن خواجه می گوید اساساً طرح این سؤال دربارۀ واجب سالبه بانتفاء مو

است. سالبه است، نفی است ليسن سالبه بانتفاء موضوع. ]گویيم: لذا خواجه كامال صحيح می فرماید كه 

اصل طرح سؤال را در  مورد خدا باطل می داند و آن را از باب نفی از باب نفی به انتفاي قابليت اتصاف 

 موضوع می شمارد و این همان مطلب ماست و مخالف با مطلب شما[.

آن همه حدیث و نصو  را تأویل می كنند كه همگی نصّ هستند در این كه واجب بی نهایت  برادران

است. و توجّه نمی كنند كه اگر نصو  تاویل شوند، سنگی روي سنگی باقی نمی ماند. ]گویيم: بلسه كامال 

را موجودي  "متناهینا"همين توهّم باطل است كه برخی  آشسار است كه اساس نظریه وحدت وجود

اند در حالی كه اند و خداوند سبحان را به این وصف موهوم وصف كردهحقيقی و عينی و بالفعل پنداشته

باشد، و خداوند هاي جسم میاز اعراض كميت و مقدار است و كميت هم از ویژگی تناهی و عدم تناهی

گردد. لذا ه عرض و هرگز به نامتناهی بودن كه از خوا  اجسام است متصف نمیتعالی نه جسم است و ن

كسی كه خداوند را متناهی یا نامتناهی بداند، او را جسم دانسته است، اگر چه خودش هم متوجه نباشد. 

هاي كميت و جسمانيات است، خود فالسفه هم صریحاً معترفند كه متناهی و نامتناهی از خوا  و ویژگی

 نویسند:كه میانچن

 3كند.كميت و مقدار... خاصيت چهارمی دارد و آن این است كه قبول نهایت و عدم نهایت می

 5شوند. اي هستند كه به كميت و مقدار عارض میاز اعراض ذاتی تناهی و عدم تناهی

                                                   
 .4/53، اسفار .إنما الخواص المساوية للكم هي الثالثة المذکورة أوال وخاصة رابعة وهي قبول النهاية والالنهاية.  3

 .1/375، االشارات شرح. النهاية والالنهاية من االعراض الذاتیة التي تلحق الكم. 5
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بودن  متناهی بودن و نامتناهی خوا ، هایی دارد كه... پنجمين آنكم عرض است... و خوا  و ویژگی

 3است.

، و نه بزرگ است و نه گویيم خداوند سبحان نه متناهی است و نه نامتناهیبر این اساس است كه می

در  هاي جسم است، و جز، از اعراض و ویژگیكوچك. زیرا بزرگی و كوچسی و تناهی و عدم تناهی

مورد شیء امتدادي و داراي اجزا و ماهيت عددي و مقداري قابل طرح نيست و معنایی ندارد. با این حال 

چنان كه گفتيم به اعتراف خود فالسفه، حتی در مورد كميت و مقدار و وجود امتدادي هم، وجود نامتناهی 

اجزا و امتداد وجودي نيست نه متناهی  باشد. بنابراین، خداوند تعالی، كه داراياساس میمحال و باطل و بی

 است و نه نامتناهی.

لذا اگر دیدید گاهی در زبان وحی تناهی و حد از خداوند تعالی سلب شده است، نباید گمان شود كه 

ها از جهت عدم باشد. زیرا سلب معانی ملسات از موضوع غير قابل اتصاف؛ به آنمی« بی نهایت»پ  او 

سنگ »گویيم: كه وقتی میشود. چنانها نمیباشد، و هرگز موجب اثبات طرف مقابل آنقابليت موضوع می

سواد است؛ بلسه معنایش این است كه سنگ اصالً قابليت با معنایش این نيست كه پ  بی« با سواد نيست

، منفیسواد شدن را ندارد، و منظور بيان عدم قابليت موضوع براي این صفت است و در نتيجه این جمله 

 موجب اثبات طرف مقابل آن براي موضوعش نيست.

نهایت مطلقاً مصداق ندارد، نه در ذات متعالی از مقدار و امتداد وجودي ن ها بیمضافا بر همه این

كه حقيقت قابل زیاده و نقصان، پيوسته قابل كه بيان شد ن و نه در اشياي مقداري و امتدادي، چه اینچنان

كند كه كه مالصدرا هم اعتراف مینهایت بالفعل نخواهد شد كما اینو هرگز بی زیاده و نقصان است،

 گوید:كه مینهایت پيوسته امري معدوم و بالقوه است نه موجود و بالفعل چنانبی

 تقطعاً باید مادّه و قوه باشد و محال است كه فعليت و وجود داشته باشد... نامتناهی طبيع نامتناهی

 5باشد.عدمی می

                                                   
 .75، 77، الحكمة بداية الخامسة النهاية والالنهاية. ...يختص الكم بخواص... والكم عرض. 3

 .4/11االربعة،  االسفار. و الالنهاية طبیعة عدمیة... بد أن يكون مادة ال صورةن الموصوف بالالنهاية الإ. 5
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داند، نه تنها او را جسم دانسته است بلسه او را جسمی دانسته می بنابر این كسی كه خدا را نامتناهی

 كه وجودش محال است![

را ]حدیث ویحك[ كه متشابه و از اشدّ متشابهات است تاویل نمی « حدیث ویلك»اما در برابر، آن 

ی شوند كه حضور خداوند در همه جا، حضور ذاتی نيست، حضور علمی است. كنند بل به آن معتقد م

 ميان ذات و صفت تفسيك می كنند و این نه تنها نادرست بل افتضاح است.

]گویيم: قطعا افتضاح است اما افتضاح در توجه نفرمودن به مدّعاي ما! باید دانست كه نه علم و قدرت  

تداد بوده و هر زمان و مسانی را پر كرده باشد، و نه ذات او چنين خداوند متعال چيزي است كه داراي ام

روایی و سلطنت و ي آگاهی وفرماناست، لذا صحيح این است كه بدانيم همه چيز و همه جا در حيطه

ها را نيست و نابود و ها و مسانحسم و فرمان خداوند متعال است. و چنانچه تمامی مخلوقات و زمان

چ چيزي از علم و قدرت او تبارك و تعالی كم نخواهد شد، نه اینسه علم و قدرت حاضر معدوم فرماید هي

در زمان و مسان خود را معدوم نموده باشد! و این مطلب مدلول محسمات آیات و روایات و ادله قطعی 

 !عقلی غير قابل تأویل است، و هيچ تشابهی در كار نيست تا چه رسد به اینسه از اشد متشابهات باشد

پرسيدم،  "ها و در زمين خداستاو در آسمان"السالم در باره فرموده خداوند: از امام صادق عليه 

ها گویی؟! همانا مسانفرمودند: او در هر مسانی چنان باشد. عرض كردم: به ذات خود؟ فرمودند: چه می

ها و اندازهآید كه بگویی درباشد، الزمت باشند و چون بگویی به ذات خود در مسان میاندازه میداراي 

چه آفریده است در حيطه علم و قدرت باشد. آنباشد، در حالی كه او جداي از خلق خود میمانند آن می

چه در آسمان و زمين است یسسان است. هيچ چيز از او روایی اوست، و علم او به آنو سلطنت و فرمان

مقدور بودن و تحت احاطه و سلطنت و ملك او قرار  دور نيست، و همه اشيا براي او از جهت معلوم و

 3باشد.داشتن یسسان می

                                                   
قال: کذلك هو في « وهو اهلل في السموات وفي االرض»عن قول اهلل عزّ وجلّ: السالم ... سألت أبا عبد اهلل علیه .  3

کلّ مكان. قلت: بذاته؟! قال: ويحك إن االماکن أقدار، فإذا قلت في مكان بذاته لزمك أن تقول في أقدار وغیر ذلك، ولكن 

ي االرض بأقل ممّا في السماء، ال يبعد هو بائن من خلقه، محیط بما خلق علماً وقدرةً واحاطةً وسلطاناً، لیس علمه بما ف

 باب القدرة. ،111التوحید،  منه شيء واألشیاء له سواء علماً وقدرةً وسلطاناً وملكاً وإحاطةً.
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 فرماید:و خداوند تعالی می

 3«.هو معسم اینما كنتم»

 هر كجا باشيد او با شماست.

اش بر شما احاطه دارد نه اینسه ذاتش یا علم و قدرت فراتر از روایییعنی او با علم و قدرت و فرمان

 اشد كه در همه مسانها! باشد.زمان و مسانش چيزي ب

به طور كلی باید دانست كه اگر در آیات و روایات، متشابهاتی باشد كه بوي جبر یا تشبيه یا جسميت 

كه دست ها را بر اساس محسمات معنا و تأویل كرد، نه اینخداوند تعالی از آن استشمام شود باید همه آن

 طالب غلط معتقد شد.از محسمات برداشته و بر اساس متشابهات به م

 فرمایند:السالم می امام رضا عليه

اش ممتنع شود، و هر چه در خلق ممسن باشد در آفرینندههر چه در مخلوق باشد در خالقش پيدا نمی

 5شد.است... و گرنه وجود او داراي اجزاي متفاوت می

 فرمایند:السالم میامام صادق عليه 

باشند، و هر چيزي كه نام جدا از خلقش، و خلقش جدا از او می همانا خداوند ن تبارك و تعالی ن

ء بر آن توان نهاد مخلوق است مگر خداوند عز و جل. و خداوند آفریننده همه چيز است، ب  واالست شی

 1آنسه هيچ چيز مانند او نيست.

 فرمایند:السالم میاميرالمومنين عليه 

و نه جسم، نه شبه دارد و نه صورت، و نه تمثال، و نه  معناي صمد این است كه خداوند نه اسم است

جاست، و نه حدّ، و نه حدود، و نه موضع، و نه مسان، و نه چگونگی، و نه جایگاه، و نه مسان، و نه این

                                                   
 .4حديد، .  3
حاراالنوار، ب کل ما في الخلق ال يوجد في خالقه، وکل ما يمكن فیه يمتنع في صانعه... إذا لتفاوتت ذاته ولتجزأ کنهه..  5

 .13؛ التوحید، 4/222
عز وجل فهو مخلوق،  تبارك وتعالي خلو من خلقه وخلقه خلو منه، وکل ما وقع علیه اسم شيء ما خال اللّه إن اللّه.  1

 .1/31؛ کافى، 101؛ التوحید، 4/142بحاراالنوار،  خالق کل شيء، تبارك الذي لیس کمثله شيء. واللّه
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جا، و نه پر است، و نه خالی، و نه قيام دارد، و نه قعود، و نه سسون، و نه حركت، و نه ظلمانی است آن

نه روحانی است، و نه نفسانی. و هيچ جایی از او خالی نيست و هيچ موضعی هم او را در  و نه نورانی، و

گيرد، و نه رنگی دارد، و نه بر قلبی خطور كند، و نه داراي بویی است. همه این چيزها از او نفی بر نمی

 [3شود.می

او راه ندارد. با این خدا عالم است یعنی جهل به  «.فمن وصفه فقد قرنه»اساساً خدا صفت ندارد 

و این كه فرموده اند  «.و من قال علي مَ فقد اَخلي منه»می رسند كه « اَخلی منه»حدیث به مصداق 

مع كل شيئ ال بمقارنه و غير كل شيئ »معنایش همان  «اهلل خلوٌ من خلقه و خلقه خلوٌ منه»

عنی عدم حضور، كه نتيجه اش است كه حلول و وحدت وجود را نفی می كند. نه خلو به م «ال بمفارقه

همان مغایرت است، به « خلو»وا پ  زدن واجب از جائی و خالی كردن جائی از او باشد. مراد از این 

و نتيجه این كه واجب از حلول و مظروف « خالٍ من خلقه و خلقه خالٍ منه»گفته، نه « خلو»همين جهت 

ق نمی شود. اساساً ميان خالق و مخلوق سنخيتی بودن و ظرف بودن منزّه است و این مقوالت بر او اطال

 نيست تا در درون هم باشند یا ظرف و مظروف هم باشند. خِلوٌ یعنی غير همسنخ است.

خلو: خال یخلو خالء "است چنان كه در لغت آمده است:  "خال"همان  "خلو"]گویيم: اوال معناي 

به معناي همان غير هم سنخ بودن ذات احدیت  (. و در هر حال105،   :  4العين ج :  . )كتاب"فهو خال

 با مخلوقات،  یعنی متجزي و امتدادي بودن مخلوقات و غير متجزي و غير امتدادي بودن خداوند است.

ثانيا: منظور از داخل بودن خداوند در اشيا این است كه او تبارك و تعالی علم و سلطنتش بر همه چيز 

ها فرض زا و زمان و مسان نيست كه بتوان او را خارج و دور از آنغالب است، و مانند اشياي داراي اج

ها نيز به این معنا است كه باري تعالی مانند اشياي داراي اجزاء و زمان و كرد، و خارج بودن او از آن

                                                   
وال  ،مكان وال ،موضع وال ،حدود وال ،حدّ وال ،تمثال وال ة،وال صور ،شبه وال ،جسم وال ،تأويل الصمد، ال اسم.  3

 وال ،نوراني وال ،ظلماني وال ،وال حرکة ،سكون وال ،قعود وال ،وال قیام، وال خال ،وال مال ،ةوال ثمّ ،هنا وال ،ينأوال  ،کیف

 يّرأئحة، منف وال علي خطر قلب، وال علي شمّ ،منه موضع، وال يسعه موضع، وال علي لون نفساني، وال يخلو وال ،روحاني

 ، به نقل از جامع االخبار.1/210بحار االنوار،  عنه هذه األشیاء.
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مسان نيست كه بتوان او را مانند شير و شسر ممزوج و داخل هم، یا مانند جوهر و عرض و صفت و 

وجود دانست؛ بلسه او ذاتی است متعالی از داشتن جزء و كلّ و زمان و مسان، و ماسواي  موصوف متحد در

باشند. لذا ممازجت ) درهم آميختگی( و مباینت )كنار هم بودن، و دور او همه داراي اجزاي وجودي می

سلطنت و یا نزدیك هم قرار گرفتن( و اتّحاد و یگانگی او با اشيا ذاتاً محال است، و همه چيز تحت 

 كه ن نعوذ باهلل ن وجود خداوند با اشيا یسی باشد!باشد، نه اینقدرت و علم او می

 فرمایند:السالم میحضرت اميرالمؤمنين عليه 

 3باشد.ها خارج مینه در اشيا فرو رفته است، ونه از آن

 فرمایند:السالم میحضرت صادق عليه 

 5داخل، و از هر چيزي خارج است. پ  خداوند تبارك و تعالی در هر مسانی

 فرمایند:السالم میو حضرت اميرالمؤمنين عليه 

ها جداست. ظاهر است امّا نه به معناي ها ممزوج شده و نه از آناو در تمامی اشيا هست، ولی نه با آن

است نه رو در رویی، و متجلّی و آشسار است نه به معناي روي نمودن. دور است نه به مسافت، و قریب 

 1به نزدیك شدن.

 فرمایند:السالم میحضرت سيد الشّهداء عليه 

 [4فراتري او بدون باال رفتن، و آمدن او بدون انتقال یافتن است.

ر خداوند د»انگيزۀ برادران در این گفتار، فرار از سخن آن آقا است كه گفته و چاپ كرده است كه 

«. نيست كه او نباشد، پ  مجالی براي موجود دیگر نيستذره ذرۀ همه چيز و همه جا هست و هيچ جایی 

اما پاسخ این كالم نادرست، این نيست كه ندانسته واجب را محدود كنند ]گویيم: ما نمی دانيم چه كسی 

                                                   
 .131نهج البالغه، خطبه  عنها بخارج. وال ،لیس في األشیاء بوالج.  3

 .111التوحید،  شيء. مكان و خارج من کلّ فاهلل تبارك وتعالي داخل في کلّ.  5

ال  نبائ ة،باستهالل رؤيال  ، متجلّةتأويل المباشرب بائن عنها، ظاهر ال ها غیر متمازج بها، والشیاء کلّهو في األ.  1

 .103. التوحید، بمداناة القريب ، ةبمساف

 .4/101، بحار االنوار، 244العقول،  علوه من غیر توقّل، ومجیئه من غیر تنقّل. تحف.  4
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خداوند را محدود كرده است كه شما به او اشسال می كنيد؟! محدود كردن كجا، و نفی محدودیت و 

يلی بدیهی و روشن است كه: آقا ابتدا واجب را مسانمند می كند سپ  نامحدودیت كجا؟![. پاسخ آن خ

حسم می كند كه او همة مسان ها را اشغال كرده و مسانی براي موجود دیگر نمی ماند. او هنوز ندانسته 

است كه خداوند مسانمند نيست، بل خالق مسان و زمان است. ]گویيم: كه البته شما نيز با عقيده به حضور 

اري در همه جا! و اعتقاد به بی نهایت بودن او، نادانسته به اعتقاد همان آقا كه آنرا باطل هم می ذاتی ب

دانيد اذعان فرموده اید! چه تناقضی باالتر از اینسه كسی بر خالف دليل قطعی عقلی، و بر خالف نص 

م ادعا كند كه او محسم و غير متشابه معصوم عليه السالم، ذات خدا را در همه مسانها بداند بعد ه

 مسانمند نيست![

برادران توجه ندارند كه اگر الزمة سخن آن آقا، مادي بودن واجب است، الزمة این فرار خودشان نيز 

همه جا را پر می كند. و برادران با فرارشان، « یك واجب مادي»همان مادي بودن واجب است. او با وجود 

كنند تا جایی براي موجودات دیگر بماند ]گویيم: چه  جاها را از وجود همان واجب مادي، خالی می

كسی جاها را از خدا خالی كرده تا جایی براي موجودات دیگر بماند؟! مگر خدا متجزي و داراي مسان 

است كه پر یا خالی از خدا شود؟! چرا دقت نمی فرمایيد؟![ هر دو تصور، تصور مادي است پ  به خاطر 

 به اشتباه دیگر دچار شود. این سخن باطل او، نباید كسی

]گویيم: ما اصال خدا را مسانی و متجزي و امتدادي و متناهی یا نامتناهی نمی دانيم كه براي پيدا كردن  

جا براي موجودات، مسان ها را خالی از خدا كنيم! بلسه این شما هستيد كه اصال توجه ندارید كه اگر 

ید حرف آن آقا را بپذیرید و وحدت وجودي شوید، و یا ممسن باشد كه ذات خدا در مسانها باشد یا با

 براي پيدا كردن جا براي موجودات، مسانها را از خدا خالی كنيد![.

كوچسترین بی توجهی برادران، ارسطوئيان و صدرویان را جریئ تر می كند. متاسفانه اكثر مخالفين 

ه به همين جهت سخنان درست شان نيز ارسطوئيات و صدرویات، در تاریخ ما دچار اشتباهاتی شده اند ك

كاربرد الزم را از دست داده است. به گمانم بيش از این، نياز به شرح نيست. ]گویيم: آري! كوچسترین بی 

توجهی برادران، ارسطوئيان و صدرویان را جري تر می كند. متاسفانه اكثر مخالفين ارسطوئيات و 
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اند كه به همين جهت سخنان درست شان نيز كاربرد الزم صدرویات، در تاریخ ما دچار اشتباهاتی شده 

 را از دست داده است. به گمانم بيش از این، نياز به شرح نيست. حسن ميالنی[.
 

 با تشسر

 مرتضی رضوي

 هن ق. 52/33/3415

 هن ش. 3/7/3150

 

 

 بنام خدا
 

 مقدمه
 

تسرار، مبتنی به سه تسيه گاه نقدهاي دانشمند عزیز جناب آقاي ميالنی بر  نامة من، با همة طول و 

 است: 

 «.ال یجتمعان و یرتفعان»ملسه و عدم؛  -3

 باشند.« ال یرتفعان»ملسه و عدم، نقيضين نيستند تا مصداق  -5

اگر یك موجود غير متناهی باشد )و در همه جا حضور داشته باشد( عين همة اشياء می شود، و  -1

 مسئله سر از وحدت موجود در می آورد.

 نگاه مختصر به هر كدام از سه تسيه گاه مذكور:  اینك

 براي این مطلب به دو گزارۀ زیر توجه فرمائيد:  «:ال یجتمعان و یرتفعان»ملکه و عدم؛ 

در این قضيه هم بصير بودن و هم كور بودن هر دو از دیوار نفی دیوار نه بصیر است و نه كور:  -6

 است.« یرتفعان»می شود؛ یعنی مصداق 

در این گزاره هر دو مرتفع نمی شوند؛ بل كه ال بصير  «:ال بصیر»است و نه « بصیر»ار نه دیو -2
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 سرجاي خود هست.

است. و نسبت ميان این دو، « ال بصير»و « كور= عمی»این فرق همان فرق ميان  فرق میان دو گزاره:

 اعم و اخص است. زیرا هر كور ال بصير است ليسن هر ال بصير، كور نيست.

. مانند «مِن شأنه اَن یبصر و لسن ال یبصر لعلّة عَرَض عليه»كور به آن شيئ گفته می شود كه ح: توضی

 «.زید بصير نيست و كور است»

ودن زیرا كور ب«. دیوار بصير نيست و كور است»این گزاره دربارۀ دیوار صدق ندارد و نمی توان گفت 

ن، هر دو از دیوار نفی می شوند به دليل عدم شأنيت از شأن دیوار نيست. پ : هم بصير بودن و هم كور بود

 دیوار بر كوري. 

صدق نسند. زیرا صدق ال بصير « دیوار بصير نيست و ال بصير است»اما این دليل نمی شود كه گزارۀ 

 .«له ضعَرَ لّةمن شأن الجدار اَن يكون بصیراً و لكن ال يبصر بع»بر دیوار منوط به این نيست كه باید 

 . «له عَرَض ةعلّ»ربارۀ دیوار، بصير بودن، سالبه بانتفاي موضوع است، نه به دليل بل كه د

است. فرق است ميان كور بودن و نابينا بودنِ « نابينا»اما می گویند «. كور است»به دیوار نمی گویند 

 ذاتی. 

دیوار  نابينا بودن بنابر این پ  از آن كه بصير بودن و كور بودن )هر دو( را از دیوار نفی كردید، باز

سرجاي خود هست و این همان است كه در نامه گفتم: پ  از نفی تجرد و تأهل از فرشته، بی همسر 

بودن، سرجاي خود هست. درست است تجرد و تاهل هر دو دربارۀ فرشته صدق ندارند و هر دو یرتفعان، 

فرق « همسر نداشتن»با « دم تأهلع»عدم تجرد و عدم تأهل هر دو دربارۀ او صحيح است. اما »در نتيجه 

 است و بيان شد.« نابينائی»و « كوري»دارد، مانند همان فرق كه ميان 

تعبير كرده اند، و عبارت را در لوله اصطالح « قابليت»، با «شأن»حضرت عزیز و گرامی، به جاي 

 توضيح خواهم داد.ارسطوئی قرار داده اند. و من از این اصطالح پرهيز دارم كه چرائی این پرهيز را 

بيان ایشان به صراحت الزم گرفته است كه بصير بودن و بصير نبودن )نعوذ باهلل( هر دو از خداوند، 

گفته شده و از مسلمات اصول خدا شناسی « بصير»نفی شوند. در حالی كه در حدود چهل آیه به خداوند 

 ه شده.گفت« سميع»آیه به خداوند،  42اسالم است. و همين طور در حدود 
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 باز به دو گزارۀ زیر توجه فرمائيد: 

این نيز درست است؛ یعنی هر دو از دیوار نفی می شوند هم شنوا دیوار نه شنوا است و نه كَر:  -6

 «.من شأنه اَن یسون سميعاً»بودن و هم كر بودن. زیرا كر بودن دربارۀ چيزي صدق می كند كه 

اره غلط است زیرا دیوار ناشنوا است. یعنی پ  از نفی دیوار نه شنوا است و نه ناشنوا: این گز -5

ناشنوا »و « كر بودن»شنوائی و كر بودن از دیوار، باز ناشنوا بودن دیوار سرجاي خود هست. زیرا ميان 

 همان فرق هست كه بيان شد. « بودن

ناشنوا »و یا « بصير نبودن»را از فرشته نفی كنيد و « همسر نداشتن»همان طور كه نمی توانيد  نتیجه:

 را از خداوند متعال، نفی كنيد.« نامتناهی بودن»را از دیوار نفی كنيد. همان طور هم نمی توانيد « بودن

اگر یك موجود مخلوق فرض كنيد كه تناهی و عدم  در این جا یک نکته بل اصل مهم هست:

شد، می توانيد هر دو را از او نفی دربارۀ دیوار با« ناشنوا بودن و كر نبودن»تناهی دربارۀ او، از سنخ همان 

 كنيد.

دقت كنيد: ارسطوئيان و صدرویان، به چنين موجودي )بل موجوداتی( معتقد هستند و نام آن ها را 

گذاشته اند. و تناهی و ال یتناهی )هر دو( را از مجردات نفی می كنند. و جالب این است كه « مجرّدات»

بر این نفی هر دو طرف. بل اصل و اساس شيئ مجرّد مخلوق، را  نه براي وجود مجردات، دليل دارند و نه

است كه در مرحلة بعدي به عقول عشرۀ مجرد، می « صادر اول»می كنند. اولين مجرد آنان « فرض»فقط 

 فقط یك فرض است. و هيچ دليل و برهانی بر آن اقامه نشده.« صدور»رسد در حالی كه اصل و اساس 

عاجز است دست به دامن « ایجاد»ح داده ام: چون خداي ارسطوئيان از در برخی نوشته هایم توضي

صدور شده اند. و چون به عقول عشرۀ مجرد، معتقد شده اند و مجردات دیگر بر آن ها افزوده اند و مثالً 

  :فرشتگان را نيز مجرد دانسته اند، عالوه بر غلط بودن اصل فرض شان، با یك اشسال بزرگ مواجه شده اند

؟ اگر محدود -؟«نا محدود»هستند، یا « محدود»آیا آن مجردات كه شما معتقد هستيد،  ال بزرگ:اشک

است و كمّ هم از خوا  جسم و ماده است. پ  « كمّ»از خوا  « حدّ»هستند پ  مجرد نيستند زیرا 

 مجرد نيستند.

دا نمی دانيد. و به و اگر نا محدود باشند، پ  )نعوذ باهلل( می شوند خدا. در حالی كه آن ها را خ
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 می دانند. « صادر»نمی دانند بل « مصدر اول»عبارت خودشان، آن ها را 

در پاسخ به این اشسال، به توجيه بی دليل و بدون برهان پرداخته اند كه: محدود بودن و نا محدود 

 بودن، هر دو از مجردات نفی می شوند.

ليل دارند و نه برهانی، بر همين توجيه نيز هيچ اما همان طور كه به اصل چيزي به نام مجردات، نه د

 دليلی و برهانی ندارند.

درست است اگر دانشمند عزیز ما نيز به مجردات معتقد باشد، می تواند راه آنان را برود، و االّ فال. 

اما او از همراهان و همساران گروه معدود و مظلوم است كه ارسطوئيات و صدرویات را در واقع 

 می دانند.« كاباليسم»

هیچ چیز غیر از خدا، مجرد از زمان و مکان نیست، و زمان و مکان نیز از خواص جسم 

 هستند، به ویژه از دیدگاه علم فیزیک روز، این مطلب از مسلمات بدیهیه و اولیه است.

لق و بنابر این: منشأ این سخن ادعائی كه می توان تناهی و عدم تناهی )هر دو( را از شيئی )اعم از خا

متناهی است یا نا  و االّ هر شیئ یامخلوق( نفی كرد، همان واماندگی و بی چارگی ارسطوئيان است. 

و این بدیهی عقلی است. و به هيچ وجه ارتباطی با نفی شنوائی و كوري از دیوار، ندارد. و این آنان  .متناهی

 اند.هستند كه ميان دو سنخ از گزاره ها، جهالً یا عمداً مغالطه كرده 

 بلی این درست است به شرط«: ملسه و عدم، نقيضين نيستند و یرتفعان»یعنی  و اما تکیه گاه دوم؛

را خلط نسنيم كه آن به چه معنی و مفهوم است و این به چه معنی و مفهوم. « نابينا»و « كور»این كه ميان 

 د.باشد. اما نفی این ربطی به شانيت ندار« شأنيت»آن وقتی نفی می شود كه 

 بينا و كور، نقيضين نيستند، اما بينا و نابينا با هم نقيض هستند.

درست است اگر یك موجود مخلوق را نا متناهی فرض كنيم، او همه جا را  و اما تکیه گاه سوم:

پر می كند و مجالی و جائی و مسانی براي شيئ دیگر باقی نمی گذارد و مسئله سر از وحدت موجود در 

او بود و هيچ چيزي با او نبود )نه زمانی، نه «: كان و لم یسن معه شيئ»ي نامتناهی كه می آورد. اما خدا

مسانی، نه ماده اي، نه انرژي اي و نه....( نه زمانمند است و نه مسانمند، و نه سنخيتی با آن ها دارد، نه 

 ظرف می شود و نه مظروف، زیرا ميان ظرف و مظروف سنخيت الزم است. 
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، هيچ مسانی را اشغال نسرده بود كه پ  از 1تی كه او بود و چيزي غير از او نبودوق توجه كنید:

آفرینش مسان و مخلوقات، مسانی را اشغال كند. همين حاال هم كه كلّ مخلوقات )كائنات( به همراه زمان 

و « جا»و مسان شان، محدود هستند، او در آن سوي این حدود هم هست. كه در خارج از آن حدود نه 

وجود دارد نه زمان. او حضور دارد، حضور ذاتی، در خارج از محدودۀ كائنات و دقيقاً همين طور « مسان»

 درون كائنات. جائی از حضور ذاتی او خالی نيست.

مراد از این عبارت، معنی ظرف و مظروف، نيست. زیرا همان طور كه گفته شد در  خالی نیست:

داوند با هيچ چيز دیگر همسنخ نيست. و در مقام نفی ظرفيت ظرفيت و مظروفيت، سنخيت الزم است و خ

و براي اثبات حضور ذاتی او  «.اهلل خلوٌ من خلقه و خلقه خلوٌ منه»و مظروفيت، فرموده است: 

او غير از هر چيز است اما نه به معناي زایل بودن و عدم . «لةو غير كل شيئ ال بمزاي»فرموده است: 

ت اتم است، السترون اس« كلّ شيئ»یسی از  .«نةمع كلّ شيئ ال بمقار»: حضور ذاتی. كه فرموده است

و... با همه چيز هست نه به مقارنت. زیرا مقارنت از خوا  مخلوق است. و غير از همه چيز است نه با 

 مزایلت و عدم حضور ذاتی، زیرا مزایلت و عدم حضور ذاتی نيز از خوا  مخلوق است.

؟ و چگونه ممسن «ال بمقارنة»بودن، و در عين حال « مع كل شيئ»است پ  چگونه ممسن  می پرسند:

 ؟ «ال بمزایلة»و در عين حال « غير كلّ شيئ»است 

فرق خالق با مخلوق در همين است. و این كه شما را به تعجب وا می دارد، این است كه  جواب:

 ناخودآگاه )مانند ارسطوئيان( قوانين خلق را به خالق شمول می دهيد.

و یا با شنيدن این كه خدا با همه چيز حضور ذاتی دارد، « مع كل شيئ»برخی ها با شنيدن  استیحاش:

یك استيحاش عوامانه براي شان دست می دهد؛ می پرسند: برخی از كل شيئ، اشياء پليد هستند، چگونه 

 ممسن است )نعوذ باهلل( حضور ذاتی مع اشياء پليد باشد!؟!

پ  این معيت نيز از سنخ معيت مخلوق «. غير كل شيئ»الفاصله می گوید: اینان توجه ندارند كه ب

است. كه باز مصداق « معيت از سنخ معيت مخلوقات»نيست. آن چه اینان را دچار استيحاش می كند 

                                                   
 ه زمان است، به دليل ضيق و خناق است.كه خود از مقول« وقت»تعبير با لفظ  3
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 شمول دادن قوانين خلق بر خالق است.

دن، ظرفيت، و حتی اینان وقتی كه معيت و حضور ذاتی با همه چيز را می شنوند، مفهوم در آغوش بو

چسبيدن به هم، و حتی یسی بودن خالق و مخلوق، و وحدت موجود به ذهن شان می آید. در حالی كه 

 همة این ها از خوا  و قوانين مخلوقات است.

تا این خصلت عوامانه را كنار نگذاریم، یا مانند صدرویان به وحدت موجود، سقوط می كنيم و یا 

را در نخواهيم یافت كه امام می « حدیث ویحك»خواهد كرد. و معنی ذهن مان ذات خدا را محدود 

متوجه كن در این صورت می « علم خدا»را به معنی ظرفيت نگير، ذهنت را به « در= فی»فرماید لفظ 

توانی علم خدا را در همه جا و مع كل شيئ تصور كنی، بدون این كه آن علم را ظرف و یا مظروف اشياء 

يجه بگير كه: چون علم خدا عين ذاتش است، پ  همچنان كه علم او در همه جا بدون دیگر بدانی. و نت

حضور دارد، ذاتش نيز همان طور حضور دارد. و این است فرق ميان خدا و خلق كه بدون « فی= ظرفيت»

 مصداق ظرف و مظروف، در همه جا و با همه چيز حضور ذاتی دارد.

لم نیست. آخر عزیزان من، نادرست بودن این این حدیث در مقام تفکیک میان ذات و ع

علم خدا عين ذات  تفکیک از مسلّمات توحید قرآن و اهل بیت)ع( است. چرا توجه نمی كنید!؟!

 اوست.

، غير از آن است كه من معنی می كنم، و دقيقاً به معنی مورد «حدیث ویحك»فرض كنيد معناي این 

یث، ميان ذات و صفت تفسيك كرد و اصل و اساس توحيد نظر شما است. آیا می شود با تسيه بر یك حد

 را متالشی كرد؟ 

تعبير می كنم؟؟؟ « شأن»را به كار نمی برم به جاي آن با « قابليت»چرا من اصطالح  و اما قابلیت:

براي این كه به محض پذیرش اصطالح قابليت، وارد یك لولة ارسطوئی می شوید كه انشعابات مختلف و 

 آثار نادرست آن گسترده تر است و منحصر به این بحث نيست. فقط یك نمونه:متعدد دارد و 

زندیقی )گویا ابن السواء بوده( از اميرالمومنين)ع( می پرسد: آیا خدا می تواند جهان را در یك تخم 

 ؟ -مرغ جاي بدهد كه نه جهان كوچك شود و نه تخم مرغ بزرگ شود

  «.اك ال يكونذ»اميرالمومنين)ع( در جواب می فرماید: 
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ارسطوئيان می گویند: این پاسخ امام علمی نيست، اقناعی است. آن گاه خودشان به اصطالح پاسخ علمی 

 می دهند و می گویند: پاسخ علمی این است كه تخم مرغ قابليت این را ندارد.

د می تواندر حالی كه توجه ندارند كه پرسش زندیق از همين قابليت است و می پرسد كه: آیا خداوند 

جهان را در درون تخم مرغِ فاقد این قابليت، جاي دهد؟ و ارسطوئيان مصادره به مطلوب می كنند و پاسخ 

 شان نه تنها علمی نيست بل غلط است.

اوالً زندیقانی مانند ابن السواء و امثالش، هوشمند تر از آن بودند كه به پاسخ اقناعی راضی شوند. و به 

ر از ارسطوئيان ما بوده كه معنی علمیِ پاسخ امام را فهميده و ساكت شده است، و گمانم آن زندیق فهيم ت

اال بحث را ادامه می داد. او فهميده است كه مراد امام این است: آقاي زندیق سخن تو مصداق تناقض است؛ 

 معنایش این است كه هم تخم مرغ بزرگ شود و هم بزرگ نشود. پ  اصل و اساس سؤال غلط و متناقض

 است.

ارسطوئيان است هر جا گير كردند فوراً به آن می « نون دانی»به اصطالح مردمی، « قابليت»این لفظ 

 چسبند همان طور كه دربارۀ مجردات مورد نظرشان.

در ضمن نقدهاي تان به طور تسرار بعد از تسرار و باز بعد از تسرار، گفته  و اما یک مطلب ویژه:

رۀ خدا صدق ندارد به دليل عدم قابليت موضوع، یعنی )نعوذ باهلل( به دليل عدم اید تناهی و عدم تناهی دربا

 قابليت خداوند نسبت به تناهی و عدم تناهی زیرا كه ملسه و عدم به او راه ندارد.

است؟ آیا جوهر است؟ یسی از اعراض است؟ « مقوالت عشر»اینك می پرسم: قابليت از كدام مقوله از 

اعراض است. پ  لطفاً تعيين كنيد آیا از مقولة كيف است؟ كم است؟ اَین است؟  بدیهی است كه یسی از

 متی است؟ وضع است؟ اضافه است؟ جده است؟ اَن یفعل و انفعال است؟ یا ملسه و عدم است؟ 

ابتدا فقط یسی را بررسی می كنيم؛ مثالً جده را: جده )یا: له( وقتی براي یك شيئ ممسن است كه آن 

بر جده مقدم است. و همين طور است جایگاه قابليت نسبت « قابليت»ده را داشته باشد. پ  شيئ قابليت ج

 به كيف، كم، اَین، متی، وضع، اضافه، ان یفعل و انفعال.

 یك ملسه است و مقدم بر همة اعراض هشت گانه است. « قابليت»پ  

 است.« ملسه»يت یك و این یسی دیگر از اغالط ارسطوئيان است كه توجه نمی كنند خود قابل

و وقتی شما عزیزان ملسة قابليت را )در مبحث تناهی و عدم تناهی( از خدا نفی می كنيد و می گوئيد 
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 را از او نفی كنيد!؟!« ملسة تناهی»پ  به چه علت نمی توانيد «. او قابليت تناهی و عدم تناهی را ندارد»

شما چرا تقليد كرده و تعبداً سخن آنان را این تناقضی است كه ارسطوئيان در آن سقوط كرده اند، 

 تسرار می كنيد؟!

هيچ قضيه اي )اعم از اثباتی و سلبی( دربارۀ خدا و خلق، مشترك نيست و صدق مشترك  توجه كنید:

این نيز در حقيقت با صدق «. زید هست، جهان هست، خدا هست»و یك سان ندارد، مگر یك قضيه: 

 خلق را بر خالق شمول ندهيد. متفاوت اطالق می شود. پ  قوانين

 «.برخی از اشساالت شما هم به منطق ارسطو، بسيار عالی است»فرموده اید:  اما منطق ارسطوئی:

يشه ؟! من كه هم-عزیز من، من كی و كجا به منطق ارسطوئی ایراد گرفته ام تا عالی باشد و یا غير عالی

علم »د، و صحيح است، اما منطق یك علم است بنام گفته و نوشته ام كه منطق ارسطوئی ب  كامل، قانونمن

، نه منطق یك فلسفه و هستی شناسی و خدا شناسی. فلسفه ارسطوئی بر این «ذهن شناسی و مفاهيم شناسی

 منطق تحميل شده است.

و دیگر نوشته ها، تهاجم دكارت و دیگران بر این منطق « نقد مبانی حکمت متعالیه»حتی در كتاب 

 م.را ردّ كرده ا

و این فرمایش شما دربارۀ من، دقيقاً از ذهنيات خودتان ناشی شده و به اصطالح یك تهمت است. و 

 ما چشم یاري از دوستان داشتيم نه این چنين.

 گفته ام كه در نقدهاي تان« نفیِ نفی افادۀ اثبات می كند»من كی و در كجا سخن از  و اما نفیِ نفی:

توجه  «دوباره»؛ به لفظ «نفی را نمی توان دوباره نفی كرد»من گفته ام  ؟-این تهمت را تسرار فرموده اید

 نسردید گویا به شدت عصبانی بوده اید.

یل تحصعزیز من اگر توجه می كردید می یافتيد كه معنی این عبارت من این است كه نفی دوباره، 

دارد!؟! و تهمت « ت می كندنفیِ نفی افادۀ اثبا»و توضيح واضحات و لغو است. این چه ربطی به  حاصل،

 آميزتر این كه هی تسرار فرموده اید.
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قول داده و تعهد كرده است كه سخنان ماتن  ،«شرح اشارات»خواجه در و اما خواجه)قدس سره(: 

)ابن سينا( را نقد نسند و فقط شرح دهد. پ  او به نفی تناهی و ال یتناهی )هر دو( از خداوند، معتقد نيست. 

دارید كه مراد خواجه در این كتاب یا در هر اثر دیگرش، نفی ال یتناهی از خداوند است، به و اگر اصرار 

عنوان یك طلبة كوچك عرض می كنم: ما مقلد خواجه نيستيم و به ویژه در اصول دین و در رأس آن 

 قاماتتوحيد، تقليد نه تنها جایز نيست، بل مصداق جهل عميق است. با حفظ مقام ب  ارجمند خواجه و م

 علمی و بزگواري هاي استثنائی او. 

من گفته ام براي فرار از سخن آن آقاي صدروي و اما داستان فرار از سخن آن آقای ارسطوئی: 

)كه گفته و چاپ كرده، و گویا یك نوبر آورده و ابتسار كرده و می گوید: خداوند در همه جا هست 

اوست و به وحدت موجود تصریح كرده است(  پ  مجالی براي شيئ دیگر نيست. پ  هر چه هست فقط

نياز نيست كه نامتناهی بودن خدا را انسار كنيد. زیرا او ابتدا خدا را مسانمند كرده و سپ  خدایش همة 

مسان ها را پر كرده و مسانی براي اشياء دیگر نمانده. او در نيافته است كه خداوند در همه جا هست و 

 سانمند نيست )و در این مقدمه نيز به شرح رفت(. هيچ جائی را هم پر نمی كند، م

در مقام نقد فرموده اید كه چنين انگيزۀ فرار نداشته اید. این فرمایش تان را می پذیرم زیرا شما را 

كامالً راستگو می دانم و شرعاً موظف هستم كه بپذیرم. اما می گویم پ  چه انگيزه اي موجب شده این 

را تاویل بل )با عرض  ،«ال حدّ له»ثال شان، و احادیث متعدد كه می گویند همه آیات بصير، سميع و ام

 ؟-معذرت( تحریف می كنيد

را آورده اید. این آیه سخن مشركان دربارۀ  «ءٌ عُجابإِنَّ هذا لَشَيْ»دربارۀ سخن من آیه:  یک تذكّر:

تان كه مومن هستيد و عمرتان پيامبر) ( را بازگو می كند. دستسم از آیه معذرت بخواهيد، و نيز از خود

 را در راه ایمان مصرف كرده و می كنيد. خداوند بر من و شما رحمت كند.

پایان: این مقدمه به عنوان جواب نقدهاي شما و تسرارهاي مسررات تان، كافی است. ليسن براي این 

ارسطوئی تان، همراه كه هيچ جاي حرفی و یا شبهه اي نماند در وقت فراغت، قدم به قدم با شما با سبك 
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شده و مماشات كرده و به بررسی و تشریح مطالب می پردازم، ان شاء اهلل منتشر می شود و مورد استفادۀ 

 دیگران قرار می گيرد.
 

 مرتضی رضوي

 هن ق 57/3/3411

 هن ش 1/30/3150

 

 

 خدا بنام
 
 

 دربارۀ وعدۀ:
 

 ی شانقدم به قدم با دانشمند عزیز آقای میالنی در بررسی نقدها
 

با گذشت بيست روز از تدوین مقدمه، فراغتی فراهم شد تا بر سر وعده بر گردم و نگاه دیگري به 

نقدهاي برادران محقق و جوان، داشته باشم. و دليل این فاصله براي این بود كه احتمال داشت براي چاپ 

جامع حيح جلد هفتم عجله داشته باشند، در حالی كه سخت به تص سماتجوابيه، در نشریه ارزشمند 

 مشغول بودم.  الشتات

در مقدمه، پایه ها و تسيه گاه هاي ایشان را بيان كردم. در این نگاه دوم الزم دانستم سه مطلب را نيز 

توضيح دهم كه در نگاه اول احساس می شد كه نيازي به توضيح آن ها نيست. صد البته كه براي اهل 

یسسان نيستند. و در پایان، مطلب دیگر دربارۀ وعده افزوده شد كه  تحقيق، چنين نيازي نبود. ليسن همگان

 روي همرفته چهار مطلب می شود:

، مطابق مبناي شما و ارسطوئيان است كه «قابليت ملسه است»این كه در مقدمه گفته ام  مطلب اول:

حات آن را در تناهی و عدم تناهی را ملسه و عدم، می دانيد. و االّ من هرگز منطق ارسطوئی و اصطال
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هستی شناسی و خدا شناسی به كار نمی گيرم و كاري ندارم كه قابليت از كداميك از اعراض است، و در 

 همين جا در مطلب سوم هم دليل این موضوع و هم منطق خودم را معرّفی خواهم كرد.

 «.تناهی و عدم تناهی از اعراض كمیت است»فرموده اند:  مطلب دوم:

ر از تسيه گاه هاي نادرست این مبحث است. زیرا فقط بخش اول این گزاره صحيح این یسی دیگ بلی:

تناهی از »است و بخش دوم آن نادرست و سالبه به انتفاي موضوع است؛ یعنی این درست است كه 

عدم »زیرا  «.عدم تناهی از اعراض كمیت است»اما این درست نيست كه  «.اعراض كمیت است

بر شيئ كممّند عارض نمی شود تا از اعراض آن « عدم تناهی»، محال است، پ  براي شيئ كممّند« تناهی

 باشد. 

نيز براي شيئ غير كممّند، محال است. پ  محال است كه « تناهی»و عس  این قضيه این می شود كه 

 تناهی بر او عارض شود. 

را دو بخش را با هم ، نادرست است. زی«تناهی و عدم تناهی از اعراض كميت است»بنابر این، گزارۀ 

 در بر دارد.

چیزی كه غیر متناهی اصل مهمّی كه دراین جا باید با دقت تمام مورد توجه قرار گيرد این است كه: 

نمی شود تا چیزی بر او عارض شود؛ همۀ اعراض مال شیئ كممّند است « مَعرَض»باشد اساساً 

 ال است.كه متناهی است و تناهی برایش واجب و عدم تناهی برایش مح

در نتيجه: عدم تناهی نه از عوارض كميت است، و نه از عوارض موجودي كه كميت ندارد. عدم تناهی 

 براي موجود بی كميّت، ذاتی است نه عارضی.

اعم از عرض عام و عرض خا  است، و نيز خواه صرفاً عرض لحاظ شود و « عارضی»توجّه: مراد از 

 می گوید:      خواه عرضی باشد. همان طور كه سبزواري

 عرضي الشیئ غیر العرض
 

 ذا کالبیاض، ذاك مثل االبیض 
 

 بر ذات مقدس و متعال )جلّ شأنه( هيچ چيزي عارض نمی شود خواه از این نوع و خواه از آن نوع.

 بنابر این، عدم تناهی اساساً عرض نيست تا از اعراض كميت، باشد.

محال است. پ ؛ از عوارض مخلوقات نيست. و دربارۀ  با بيان دیگر: عدم تناهی براي همة مخلوقات،
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خداوند متعال، عروض محال است. پ  عدم تناهی اساساً عرض نيست. و خداوند ذاتاً نا متناهی است و از 

 صفات ذاتی اوست. 

 استدراک: 

 ،نيز براي شيئ كممّند« تناهی»بيان بحث باال در قالب مشی شما و مماشات با شما بود وگرنه، صفت 

عرض عارض نيست. بل ذاتی است. )مراد از ذاتی این است كه اگر آن را از شيئ بگيرید، ذاتش را گرفته 

 اید(. به فرمول زیر توجه كنيد: 

 تناهی= غير كممّند. -شيئ كممّند

 زیرا: كمّ= تناهی. 

 تناهی= حدّ= كمّ.

 شرح: 

 كمّ. -حد= شيئ -شيئ

 تناهی= شيئ بدون حد و كمّ. -و برعس : شيئ

 پ : متناهی= محدود= كممّند.

این هر سه مقوله )كم، حد، تناهی( در واقع عين هم هستند. زیرا هر كدام را از شيئ منها كنيد، آن 

دوتاي دیگر نيز منها شده اند. و چون عدم تناهی و عدم حدّ و عدم كم )هر سه بر مخلوق، محال است(، 

 همة این صفات براي خداوند است.

ی را نيز از او نف« ال كمّ»را از خداوند نفی می كنيد، در حقيقت « ال یتناهی»كه شما بنابر این: وقتی 

، نتيجة كالمتان این است كه «خداوند نه متناهی است و نه نامتناهی»كرده اید. و وقتی كه می گوئيد 

شمند، بل و نادرستی این سخن، بدیهی است. و براي هر اندی«. خداوند نه كممّند است و نه غير كممّند»

 است.  «خداوند غیر كممنّد»براي هر عاقلی روشن است كه 

و جالب این كه خودتان در همان عبارت تان، تصریح كرده اید كه خداوند كممّند نيست و غير كممّند 

 است.

دقیقاً  «الیتناهی»نفی پ : نتيجة نفی الیتناهی از خداوند، تناقض آشسار است كه به آن افتاده اید؛ 
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 است.« كمّ ال»نفی 

این مطلب را توضيح داده ام، و به طور  ،«نقدهای عالّمه طباطبائی بر عالّمه مجلسی»در كتاب 

شفاهی به شما گفتم كه آن را بخوانيد، كه متأسفانه نگاهی به آن نسردید واالّ مطلب براي تان روشن می 

الم امام محمّد تقی عليه ( محور بحث، ك554تا  577)از صفحة  17شد. در آن كتاب در مبحث شماره 

ذات خداوند و چيستی خداوند، نه قابل درك  «:غیر معقول و ال محدود»السّالم است كه می فرماید 

 عقلی است و نه محدود است.

شاید بفرمائيد: ما آن بحث را مطالعه كردیم و دیدیم كه امام عليه السالم حدّ و تناهی را از خداوند 

 را دربارۀ او اثبات كرده باشد.« الیتناهی»و « ال حد»می شود كه نفی كرده، امّا این دليل ن

می دانيد كه نفی حدّ و تناهی در این حدیث )و در خطبة امام رضا عليه السالم كه به دنبال  -3 پاسخ:

لطفاً شما یک حدیث ، آمده، و نيز در حدیث هاي فراوان دیگر( آمده است. 17همان مبحث شماره 

 را نیز از خداوند، نفی كرده باشد.« تناهیالی»پیدا كنید كه 

بهتر می دانيد كه هرگز چنين حدیثی وجود ندارد. چرا این همه تاكيد دربارۀ نفی تناهی هست اما در 

نفی الیتناهی هيچ حدیثی وجود ندارد؟ در حالی كه اهميت هر دو طرف در توحيد و خدا شناسی، معلوم 

 است. بل بحث در الیتناهی مهمتر است.

ن و هستند ال یجتمعانقیضین  همان طور كه در مقدمة پيش گفتم و توضيح دادم، تناهی و الیتناهی -5

 ال یرتفعان.

در این جا نيز شرح دادم كه نفی تناهی مساوي است با الیتناهی. و نفی كمّ عين نفی تناهی است. و  -1

 است.« مّال ك»اثبات « كمّ»نفی حدّ اثبات الیتناهی است. همان طور كه نفی 

 «.ودنفی كم از خداوند، دليل اثبات الكمّ نمی ش»این گفتة شما شبيه )بل عين( این است كه كسی بگوید  -4

نفی تناهی و عدم تناهی )هر دو( از خداوند متعال، و غير متناقض ندانستن  باز تکرار می كنم؛ -5

بداهت این تناقض را كه هر عاقل آن ، «مجردات»این دو، پناهگاه ارسطوئيان است كه به دليل اعتقاد به 

را می فهمد، انسار كرده اند. برخی عمداً و برخی دیگرشان با تقليد. همان طور كه محی الدین و شاگرد 

   5پرآوازه اش قيصري، صریحاً تناقض را جایز دانسته اند. )رجوع كنيد: محی الدین در آئينة فصو ، ج 
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الیتناهی نيز از اعراض كميت »و « تناهی از اعراض كميت است»این كه فرموده اید  بازگوئی: -1

، هيچسدام درست نيست. بل تناهی دربارۀ مخلوقات، از اعراض عارض، نيست بل از ذاتيات مخلوق «است

عدم می شود. و اگر  است به طوري كه تناهی را از هر مخلوق نفی كنيد، وجودي براي او نمی ماند و

الیتناهی را از خداوند نفی كنيد، یا او را مخلوق كرده اید و یا عدم، )نعوذ باهلل(. زیرا كه الیتناهی صفت 

اوست و صفت او عين ذاتش است. و همان طور كه اگر علم خدا را نفی كنيد، ذات او را انسار كرده اید، 

 زیرا كه خداوند صفات زاید بر ذات ندارد. 

برادران عزیز فرموده اند: اوالً اگر جناب عالی منطق مستقلی دارید و منطق شما واقعاً  ب سوم:مطل

پاسخگو و وافی به تفهيم است چرا با منطق خودتان سخن نمی گوئيد؟! ثانياً ما منطق ارسطو را داراي 

سيار عالی است( اشساالت جدّي )نه مانند اشساالت شما، گرچه برخی اشساالت شما هم به منطق ارسطو ب

 می دانيم و درجاي خود بحثش را كرده ایم.

من كی و كجا به منطق ارسطوئی اشسال و ایراد گرفته ام تا اشسالم عالی »در مقدمه گفتم كه  جواب:

واضح است كه شما با تسيه بر كلّی گوئی رجماً للغيب فرموده و با این نگرش كلّی «. باشد یا غير عالی؟!

لف ارسطوئيات است حتماً بر منطق او نيز اشساالتی دارد، چنين سخن نادرست را كه فالنی چون مخا

 فرموده اید.

هر علم منطق دارد؛ اعم از علوم انسانی و علوم تجربی، منطق ارسطوئی یك منطق كامل است كه منطق 

در این است  و در این جایگاه هيچ ایراد و اشسالی ندارد. اشسال«. مفاهيم شناسی و ذهن شناسی است»علم 

كه یك فلسفة عریض و طویل )هستی شناسی، خدا شناسی، شناخت رابطه خالق و مخلوق( را بر این منطق 

« اصول فقه»و چون منطق مفاهيم شناسی است در علم این منطق، منطق فلسفه نیست. سوار می كنند. 

 نيز به درد ما می خورد، البته اگر افراط نسرده باشيم.

ی دیگر از موارد اساسی اشتباه شما برادران، این است كه گمان می كنيد در دنيا فقط یس امّا منطق من:

یك منطق وجود دارد آن هم منطق ارسطوئی است. و نيز گمان می كنيد در دنيا فقط یك فلسفه وجود 

 دارد آن هم فلسفة ارسطوئی است، و مطلق فلسفه را مطلقاً رد می كنيد. و توجه ندارید كه بحث بر سر
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لفظ و تسميه نيست و فلسفه یك لفظ یونانی است در مقابل سفسطه. سفسطه یعنی جهان و كائنات، 

واقعيت ندارد و صرفاً خيال است. در مقابل آن فلسفه یعنی جهان و كائنات واقعيت دارد و باید واقعيت 

ه اند. متعدد پدید شدآن تفسير و تبيين شود. و چون تا امروز تبيين هاي گوناگون ارائه شده، فلسفه هاي 

و هر دین، خود یک فلسفه است. ردّ مطلق فلسفه، شامل ردّ مطلق ادیان )از آن جمله اسالم( 

 هم می شود.

اگر دوست ندارید لفظ بيگانة فلسفه را به كار گيرید )كه یك سليقة خوب نيز هست( به جاي آن 

فلسفه را كنار بگذارید اما معناي آن را یعنی لفظ «. هستی شناسی و شناخت رابطة خلق و خالق»بفرمائيد 

به طور مطلق رد نسنيد. بل همان طور كه فلسفة مارك ، دكارت و كانت را رد می كنيد، فلسفة ارسطو 

 را نيز رد كنيد، و همة ادیان امروزي را رد كنيد، و در صدد اثبات اسالم باشيد.

سه توضيح دادم امّا دریافت نسردید كه این اشتباه تان را نيز به طور شفاهی و حضوري، در چند جل

 نسردید.

اصول »هر علمی براي خود منطقی دارد. یك مثال براي تان بياورم كه با آن بيشتر سروكار دارید؛ علم 

 منطق علم فقه است. « فقه

نه فقط هر علم، بل هر صنعت هم براي خود منطق مشخص دارد، مثالً نجّاري منطق خود را دارد كه 

 ن پيروي كند. و االّ محصولش نادرست خواهد بود.باید از آ

منطق من همان است كه این همه كتاب و مقاله را بر اساس آن نوشته ام، كه به نظر خودم همان منطق 

قرآن و اهل بيت)ع( است )البته تا آن جا كه توانسته ام(. و نام منطقِ مستب قرآن و اهل بيت عليهم السالم، 

است. ویژگی دوم آن، « حقیقت گرائی و واقعیت گرائی» ين ویژگی آنو اول منطق تبیین است.

است، و به  «ذهن گرائی مطلق»پرهیز از و سومين ویژگی آن،  است.« حس گرائی مطلق»پرهیز از 

همين جهت هرگز در هستی شناسی و خدا شناسی، از منطق ارسطوئی استفاده نسرده است، گرچه آن آقا 

می داند سال هاست می كوشد كه ثابت كند قرآن نيز بر اساس منطق  كه خود را بزرگ مفسر قرآن

 ارسطوئی نازل شده، اما حتی یك نيمچه گام نيز پيش نرفته است.

مسائل را شرح می دهد و می گوید: اگر اشسالی در این  چهارمین ویژگی آن، ابطال خواهی است؛
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 همين است. ،«ءٍبْياناً لِكُلِّ شَيْتِ»تبيان و تبيين می بينيد بگوئيد. و معنی تبيان در آیة 

، شباهتی به منطق هستی شناسی «فيزیولوژي»و در ميان منطق هاي علوم، منطق علم تشریح االعضاء 

اسالم دارد كه جنازه را روي ميز می گذارد و وظایف اعضا را تشریح می كند و می گوید: این است وظایف 

 این اعضا اگر ایرادي دارید بگوئيد.

امّی بودن را هميشه غلط معنی كرده اند،  ن ویژگی آن، امّی بودن و فطری بودن آن است؛پنجمی

پيامبر امّی؛ یعنی شخصی كه دست معلّم در شخصيت آفرینشی، و اندیشة خلقتی او، تصرف نسرده تا به 

ذهن، فسر وشخصيت او شسل دهد یا جهت دهد. منطق امّی یعنی منطق جراحی نشده، مصنوعی نشده. و 

 نشده.« فونسوسيوناليسم»با اصطالح غربی ها دچار 

منطق حسّی نيز، منطق غریزه است، نه منطق فطري. كه سمبل اولية آن منطق فرانس  منطق حسّی: 

بيسن است و سمبل اعالي آن منطق ماكياول و منطق پاراتو، است، و منطق مارك  با تاكيد بيشتر بر ح  

 يان آن دو است.م «الجامعه لةاصا»و اهميت دادن به 

است. زیرا این « انسان»كدام منطق درست است؟ و معيار داوري در این ميان چيست؟ معيار  معیار:

 انسان است كه می اندیشد و باید اندیشه اش بر اساس یك نظام، نظاممند باشد.

اگر انسان نوعی حيوان است، پ  یك موجود صرفاً غریزي است. و در این صورت  انسان چیست؟

 طق حسّی كامالً صحيح است و براي او غير از این، هر راه دیگري غلط است.من

 و اگر انسان حيوان نيست )كه نيست( پ  فرق او با حيوان چه چيز است؟ 

و نوشته هاي متعدد، شرح داده ام به ویژه كتاب « تبيين جهان و انسان»در كتاب  فرق انسان و حیوان:

نوشته ام، كه گياه یك روح دارد، بنام روح نباتی، حيوان دو روح  را براي همين هدف «چیستی زیبائی»

دارد بنام روح نباتی و روح غریزي، انسان سه روح دارد كه عالوه بر دو روح حيوانی، روح سوم نيز دارد 

 به نام روح فطرت.

ت. یعنی روح فطرت منشأ زبان، منشأ خانواده، منشأ جامعه، منشأ تاریخ، منشأ اخالق، منشأ قانون اس

 منشأ همة آن چيزها كه حيوان فاقد آن ها و انسان واجد آن ها است، می باشد.

و این است كه منطق حسی كه منطق غریزي محض است، براي انسان كافی نيست بل ب  خطرناك 
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 است. زیرا كه آن منطق حيوان است.

 و تسرار نمی كنم. را در نوشته هاي دیگر آورده ام« انسان شناسی»شرح و بيان و اثبات این 

منطق فلسفه و منطق هستی شناسی و خدا شناسی نيست، منطق ذهن است. و  منطق ارسطوئی نیز،

ذهن بر هر كاري توان دارد، حتی می تواند شریك باري را نيز تصور كند. می تواند ميان وجود و ماهيت 

بدون ماهيت، هست و نه  تفسيك و انتزاع كند، در حالی كه در جهانِ حقيقت و واقعيت، نه وجودي

ماهيتی بدون وجود. و می تواند شيئ را بر جوهر و اعراض، تفسيك و انتزاع كند، كه در جهان حقيقت 

و واقعيت نه جوهري بدون عرض وجود دارد و نه عرضی بدون جوهر. و همچنين دیگر تفسيسات و 

و  راه به كار گرفته شود، همة حقایقانتزاعات. این منطق نه تنها منطق تفسير هستی نيست بل اگر در این 

 واقعيات را وارونه خواهد كرد كه ارسطوئيان كرده اند.

اكنون كه بحث از غریزه و فطرت آمد، باید توجه كرد كه آنچه بنده دربارۀ فطرت می گویم  تذكر:

ر اصل، غير از آن است كه استاد بزرگوارم مرحوم شهيد مطهري فرموده اند. ایشان غریزه و فطرت را د

می دانند. با این فرق كه همان غریزه در انسان، عاليتر و متساملتر است. )رجوع كنيد كتاب « واحد»یك و 

از آن مرحوم(. و بنده اساساً این دو را دو روح متمایز و دو گانه می دانم؛ غریزه را نف  امّاره و « فطرت»

« معصوم شناسی»طه را نيز آورده ام. و در فطرت را نف  لوّامه، می دانم )دو نف (. و حدیث هاي مربو

نيز معتقدم كه معصومين  عليهم السالم، روح چهارم نيز دارند كه نامش روح القدس است. و منشأ معجزه 

و علم غيب نيز همان روح چهارم است. و لذا اگر یك فرد غير معصوم خبر از غيب دهد او كاهن است 

معجزه، كرامت، »اشد. كهانت چندین نوع است كه در مقاله و الساهن كالسافر گرچه نماز شب خوان ب

 )ره( شرح داده ام.شهید اولاز بيان  «كهانت

در مقدمه گفتم كه براي از بين رفتن هر شبهه اي قدم به قدم با شما همراه و مماشات  مطلب چهارم:

اناً عبارات بی مهابا و احيخواهم كرد، تصميم داشتم بيانات شما را گام به گام آورده و بررسی كنم. و حتی 

خارج از عرف و ادبيات طلبگیِ آن را تحمل كنم، زیرا هر بحث علمی، خوب و مبارك است با هر بيانی 

 باشد. 

اما در نگاه دوم، دیدم كه جاي بحثی نمانده است و تنها دو مطلب كه پرداختن به آن ها الزم به نظر 



 457علت ماندگاري فلسفة ارسطو در ميان شيعه  
 

 

دوم و سوم، شرح دادم. و اگر باز براي كسی شبهه اي بماند، می رسيد، آن ها را نيز در همين مطلب اول و 

از ناحية خودش است. البته اگر نقد دیگري نوشته شود، براي پاسخ آماده ام، زیرا كاري غير از مباحث 

 علمی ندارم.

از لحن كالمتان قدري رنجيده ام ليسن به حساب این كه چندین سال از من جوانتر هستيد می گذارم، 

 ا را دوست دارم و براي تان آرزوي توفيق می كنم. زیرا شم
 

 مرتضی رضوي

 هن ق 35/5/3411

 هن ش 51/30/3150
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 نام خداب

 

 صمیمانهدر گفتگوی 
 

 «:-ع-نورالصادق»فصلنامۀ  سردبیریبا شورای 

 
 بزرگترین جهاد در مقطع تاریخی امروز.  -6

 نقش و جایگاه خود را باید شناخت. -2

 .)ع(فدای اهتزاز چند دقیقه ای پرچم اهل بیت )ع(حضرت عباس -9

 در مواردی تشخیص دشمن نیز حجت است: -4

 و در كنارشان اسالم اموی: -شیعیان وصایتی و محوریت )شام( سوریه -5

اتحاد مسیحیت پولسی با یهودیت سامری  آخرین پرده كه از چهرۀ كابالیسم برافتاد؛ -1

 ا اسالم اموی. محقق شده بود، و اینک اتحاد آن دو ب

 آخرین شعلۀ شمع كابالیسم -7

 نجر حماقت بزرگ غرب، امّا حماقتی كه جبری است.یسدكترین ك -1

 انقالب اسالمی و نظام اسالمی را پاس بداریم. -3

، رسالت انقالب اسالمی نه رفاه است و نه سازندگی «جبرهای اجتماعی»بر اساس  -63

لیّه هستند(، رسالت بس بزرگ، و نقش بس عظیمتر، )گرچه این دو خیلی مهم و از وظایف او

 و امتحان سختترین امتحان تاریخ است.
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 «.-ع-نورالصادق»سردبیر محترم فصلنامۀ 
 

با سالم و آرزوي توفيق روز افزون براي شما و براي همة آنان كه در حفظ و صيانت مستب قرآن و 

 می كوشند.)ع( اهل بيت

ناميده ام، خواسته بودید كه دربارۀ این نظرم چند سطري « جهاد»شنيده بودید كه من كار شما را 

بنویسم، اما من طفره رفتم. زیرا كه این موضوع نيازمند شرح مفصل است و در چند سطر جاي نمی گيرد. 

 اینك دوباره خواسته اید، لذا این برگ ها را در این باره می نویسم.

ل، براي خودم و شما این است كه اگر اشتباه كنيم )و اولين دعاي بنده به درگاه خداوند متعا دعا:

 آمين یاربّ العالمين.«. اشتباه در راه»باشد، نه « اشتباه در كار»خواهيم كرد( اشتباهمان 

، نه با علم و «اشتباه در راه»شما بهتر می دانيد )و من براي امثال خودم توضيح می دهم( كه ایمنی از 

خودپائی و عبادت. زیرا ابلي  در مقایسه با ماها عالمترین و دانشمندترین  دانش ممسن است و نه صرفاً با

 موجود است و عابدترین نيز بود.

خودپائی و عبادت، و همچنين علم و دانش، شرط الزم این ایمنی است نه شرط كافی. آنچه مقدم بر 

 است. «ء به لطف خداالتجا»و  «استعاذه به رحمت الهی»و  «استغاثه از فضل خدا»همة این ها است 

گاهی در نوشته هایم از تعبيرات عوامانه و مَثَل هاي مردمی استفاده می كنم زیرا گمان می كنم برخی 

آفت مال «. بادنجان بد آفت ندارد»از آن ها مخزنی از گوهرهاي حسمت و فرزانگی هستند؛ گفته اند 

در كارهاي اجتماعی، فرهنگی و علمی، گياهان خوب، ثمرهاي خوب و ميوه هاي خوب است. و این قاعده 

بيشتر صادق است؛ در حدي كه می توان گفت بزرگترین مشسل بشر در زیست فردي و اجتماعی و نيز 

بزرگترین ویروس آلوده كنندۀ تاریخ انسان، همين اصل است كه راه الهی، راه حق، راه زیبا، راه نجاتبخش، 

 اج ویروس هاي مسموم كننده و منحرف كننده، بوده است.و كار براي این راه هميشه در خطر آفت و آم

حتی همين مَثَل مردمی چون یك قاعدۀ زیبا و كارساز و بيدارگر بود، دچار آفت شده و می گویند 

و در نتيجه مَثَل به این فرزانگی و زیبائی، كار آمدي و بيدارگري خود را از «. بادنجان بم آفت ندارد»

 دست داده است.

بادنجان بم در نوع خود بی آفت ترین است، اما در زمانی كه غير از مردم بم كسی از درست است 
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دیگر مناطق نه اطالعی از كيفيت آن داشتند و نه آن را با محصول دیگر مناطق مقایسه كرده بودند، این 

 مَثَل در همه جا وجود و حضور داشت.

نوع بد آن، بدترین محصول غذائی تلقی شده بادنجان در نظر مردم یك مادّۀ غذائی كم ارزش به ویژه 

و نوع بد آن، بدتراز بد تلقی شده و مصداق قاعده مذكور گشته است. و چون این قاعده یك قاعده خوب 

 و با حسمت بزرگ بوده، خود دچار آفت گشت.

ن یمنظور از این سخن نه داستان سرائی است و نه تحليل محتواي جامعه شناسانه یك مَثَل، مقصودم ا

است: وقتی كه ابلي  و جریان آفت، این قدر در برابر نسوئی ها و زیبائی ها حساس است حتی نمی تواند 

یك »سالمت و بقاي یك مَثَل را نيز تحمل كند و آن را دچار آفت می كند پ  تهاجم همه جانبة او به 

د بود و هست؛ نه هر با شدت تمام و كوشش ب  جدّي، خواه« كار و فعاليت مداوم حقيقت گرا و زیبا

شب و روز، بل در هر ساعت، بل در هر دقيقه و ثانيه بر عليه چنين كار انسانی، خواهد تاخت و آفت ها 

 را مانند تيرهاي پی در پی از هر جانب به سوي آن روان خواهد كرد. 

 مانيم،بلی: هم باید خودپائی و استعاذه داشت و به حصن رحمت خدا مُلتجئ شد كه خودمان محفوظ ب

 و هم باید منتظر هر نوع هجمات و آفات از جانب آلوده كنندگان هميشگی تاریخ بود.

 بزرگترین جهاد در مقطع تاریخ امروز: 

 نقش و جایگاه خود را باید شناخت: 
مسؤليتی كه بر عهده گرفته اید ب  سنگين و در شرایط امروزي كاباليستی جهان، ب  پر خطر است؛ 

ظيم. مقصودم فقط جریان هاي كاباليستی ارسطوئی و صدروي )یونان گرائی و بودا جهاد است؛ جهادي ع

گرائی( داخلی نيست. شما را دعوت می كنم كه جهانی بيندیشيد و جهانی بنگرید و جایگاه ب  مهم و 

است به  «3هه إلى الکفر كلّبرز اإلسالم كلّ»نقش ب  عظيم خود را در امروز جهان كه واقعاً مصداق 

بسنجيد و بشناسيد، زیرا كه اگر خوب بنگرید كارتان یك كار جهانی و نقش تان یك نقش جهانی  خوبی

است. در سطرهاي بعدي توضيح خواهم داد كه سرتاسر جهان در نظام كاباليسم قرار گرفته و رویسرد 
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ابر این بر است. و كار شما در)ع( متحدشان تنها هدفی كه در نظر گرفته براندازي مستب قرآن و اهل بيت

 هجوم متحد است نه فقط در برابر كاباليست هاي داخلی.

در لندن بزرگداشت مالصدرا را »آن آقاي ارسطوئی صدروي در مناظرۀ تلویزیونی با تاسّف می گفت 

براستی وقتی كه انسان دچار كج «. می گيرند متاسفانه در داخل عدّه اي بر عليه مالصدرا تبليغ می كنند

ی معنی سخن خودش را نيز نمی فهمد؛ نمی فهمد كه اگر مالّ صدرا و افسارش ذرّه اي به اندیشی شود حت

بود، هرگز لندنی هاي كاباليست روي خوش به او و به افسارش نشان نمی )ع( نفع مستب قرآن و اهل بيت

و اهل دادند بل او را و راهش را با كل توان سركوب می كردند، و چون او را در براندازي مستب قرآن 

 بُرنده ترین و كشنده ترین اسلحه  می دانند به تسریم و بزرگداشت او می پردازند. )ع( بيت

 می بينيد كه با چه مغزهاي متحجّر روبه رو هستيد؟ 

بگذار برخی از هم لباسی هاي من در پی مرید جمع كردن، هر كهانت را كرامت، و هر كفر را توحيد، 

عرفان بنامند؛ دست در دست لندنی هاي كاباليست و استراسبورگ نشين  و هر عوامفریبی را دین شناسی و

هاي كاباليست، و بازو به بازوي صهيونيست هاي یهودي و صهيونيست هاي مسيحی و صهيونيست هاي 

مسلمان )كه امروز كامالً و عمالً بر عليه شيعه متحد شده اند( به مرید بازي هاي خود ادامه دهند. و 

كه گویا ساالنه پنج ميليارد تومان بودجه موسسة  -ی از همين ارسطوئيان و صدرویانشگفت این كه یس

 می خواهد رساله پخش كند و مرجع شيعه شود.!!! -به ظاهر قرآنی و در واقع كاباليستی اش است

نترسيد زیرا كه این راه ترس بردار نيست، كسی كه از جان و مالش می ترسد باید به راه دیگر برود. 

در این راه كه برگزیده اید، اولين اصل اساسی « شناخت نقش كار خود»رار می كنم: خودشناسی و و تس

 ادامة این كار و تداوم جریان فواید اصيل و حياتبش آن است.

 وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرى»نه از موضع باال سخن می گویم و نه در مقام پند و اندرز شما هستم، بل به مصداق 

باید به همدیگر تذكّر دهيم، و اميدوارم شما نيز این طلبة كوچك را فراموش نسرده و  3«الْمُؤْمِنین تَنْفَعُ

 تذكرات الزم را ارائه فرمائيد.

هر نقمت را بهتر می شناسيم، اما هر نعمت »یسی از ضعف هاي نفسانی و روانی ما انسان ها این است: 
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از دستمان می رود تازه به ارزش و اهميت آن پی می بریم. وقتی یك نعمت « را چنان كه باید نمی شناسيم

و زدودن آلودگی هایی كه دشمنان آگاه و نيز كاهنان )ع( توفيق كار در راه تبيين مستب قرآن و اهل بيت

نماز شبخوان نا آگاه، بر مستب وارد كرده اند، و نيز كنار زدن رسوبات تفسيري افرادي مانند تميم داري 

بود و هم مسيحی( كاباليست، باالترین و برترین توفيق است؛ نعمتی است كه باید در راه )كه هم یهودي 

)ع( آن از هيچ فدا كاري حتی شهيد شدن دریغ نسرد و در این جا می خواهم براي جوانان پيرو اهل بيت

 نسته اي )بل اصلی( را توضيح دهم: 

 : ()عفدای اهتزاز چند دقیقه ای پرچم اهل بیت)ع( حضرت عباس

به فرمان برادر، مشك را به دوش انداخت، پرچم را در دست چپ گرفت، شمشير در غالف، و در 

 دست راست عنان اسب را دارد كه آن حيوان نجيب را هدایت می كند.

مشسی كه قرار است آن همه بانوان و كودكان را سيراب كند، و یا دستسم نيمه سيراب كند.  مشک:

اشد در حدي كه به هر كدام از جمعيت )دستسم( یسصد و بيست نفري آن پ  چنين مشسی باید بزرگ ب

خيمه ها، یك ليوان برسد. معموالً یك ليتر آب را چهار ليوان استاندارد، حساب می كنند در این صورت 

 ظرفيت آن مشك دستسم سی ليتر بوده است. 

نوع مشك داشت؛ یسی از  بعضی ها گفته اند: مطابق رسم عرب هاي چادر نشين، هر خانواده اي دو

پوست گوسفند و دیگري از پوست گاو كه آب را با مشك كوچك حمل كرده و در مشك بزرگ 

)شبيه تانسرهاي كوچك امروزي( می ریختند. و ما نمی دانيم مشك حضرت عباس از كداميك بوده 

 است.

نفري یا دستسم مشك را پر كرد و بر دوش راست انداخت و از شریعه خارج شد، سپاه چهار هزار 

دو هزار نفري، محاصره اش كردند. از ميان دو بند مشك شمشير می زد، دست چپ نيز عهده دار اهتزاز 

پرچم است، اسب را با ران و زانوهایش هدایت می كند. سلحشوري، ایثار و شجاعتی كه تاریخ تا آن روز 

ت دارد. امّا خود را براي حفظ است و ضرور)ع( به خود ندیده بود. آب مشك و آوردن آب فرمان امام

پرچم مسؤل دانستن، پرچمی به هر صورت در آن روز سرنگون خواهد شد، چرا؟ چرا در این دفاع عظيم 

خود را از حفظ پرچم آزاد نمی كند؟ دست راست از بازو قلم شد و از پوست آویزان شد، به سرعت 
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ه سينه می فشرد كه در حالت اهتزار بماند شمشير را به دست چپ داد و پرچم را با آرنج خونين راست ب

چند دقيقه بيشتر در اهتزاز بماند. حتی آبی كه براي لب تشنگان )ع( و سرنگون نشود. یعنی پرچم حسين

 آل رسول) ( می برد، فداي پرچم شد. 

 وه چه بهاي سنگينی دارد اهتزاز چند دقيقه اي این پرچم!؟! بهایش لبتشنگی جانفزاي آل پيامبر) ( و

جان عباس است. اگر پرچم را به كنار می انداخت شاید به نوعی از آن معركه جان به در می برد و آب 

 را به خيمه ها می رسانيد. 

چه قدر ارزشمند )ع( یاد می گيریم كه كمك و یاري به پرچم اهل بيت)ع( پ  این درس را از عباس

 است.

 در برخی موارد، تشخیص دشمن نیز حجت است: 

ران می گویند: این پرچم انقالب همان پرچم است كه به خاك كربال افتاد. عده اي )حتی مردم ای

برخی از هم لباسان من( این پرچم را محسوم می كنند و حتی برخی ها احياناً نسبت به آن كينه هم می 

 با بحث و ورزند . عرض می كنم: بر فرض نه باور آنان حجت باشد و نه بينش اینان، و داوري در این باره

سال است كه نه ایرانيان غرب زده قانع شده اند و نه  10استدالل هم به جائی نرسد همان طور كه بيش از 

است؛ در « تشخيص دشمن»برخی نماز خوان هاي دیگر. امّا در این جا یك حجت قاطع دیگر هست و آن 

ار است. هميشه ابلي  حق برخی از موارد پيچيده )كه مورد بحث ما پيچيده نيست( تشخيص دشمن معي

 را تشخيص می دهد و به آن هجوم می آورد.

كسی گفت: هرگز در عمرم در نماز سهو یا شك نسرده ام. دیگري در جوابش گفت: یا از آن مومنان 

باال و باال هستی كه شيطان بر نماز تو راهی ندارد و یا نمازت به حدي بی ارزش است كه شيطان به 

 سراغت نمی آید.

سرتاسر جهان كاباليست به فرمان ابلي  دست به دست هم داده اند تا این پرچم انقالب را از  اینك

بين ببرند. مخالف این انقالب اگر با هر برهانی و حجتی قانع نشود، باید با دقت در این حجت )تشخيص 

د كه چنين افرادي دشمن( به خود آید و گرنه خود در جبهة كاباليسم قرار دارد حتی اگر عابد و زاهد باش
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 هستند كه غير از تحمل زحمت چيزي از عبادت شان عاید شان نمی شود.  3«عامِلَةٌ ناصِبَةٌ»مصداق 

 اینك نگاهی به اجماع كاباليست هاي جهان بر عليه شيعة والیتی و انقالبش، تحت عنوان زیر: 

 ی:اسالم اموو در كنارشان  -شیعیان وصایتی و محوریت سوریه )شام(

نيستند؛ نه یهودیت سامري مورد نظر )ع( این بخش، محور سخن، دشمنان مستب قرآن و اهل بيتدر 

است و نه مسيحيت پولسی، و نه اسالم اموي. بحث به محور شيعيان وصایتی است كه در دو قرن اخير به 

را )ع( ل بيتدليل غربزدگی و تقليدشان از غرب، روشنفسر نيز ناميده می شوند. وصایتيان برتري ائمّه اه

نمی دانند. اینان از همان روز رحلت پيامبر) ( می گفتند حق  «ولیّ من عنداهلل»قبول دارند اما آنان را 

. 5است «علی ولیّ اهلل»با علی است به دليل این كه پيامبر) ( این گونه وصيت كرده. نه به دليل این كه 

مله قيام شان كه بنی عباس را به خالفت رسانيد( این جریان كه قيام هاي زیادي در تاریخ كرده اند )از ج

از آغاز تا به امروز، برخی از احادیث ما را به تعصب یا به دلخوشی هاي غير واقعی حمل می كردند از 

آن جمله به حدیث هائی كه ماجراي آخر الزمان را به محور شام )سوریه( و سفيانی كه از شام قيام می 

گفتند والیتيان براي دلجوئی و استمالت از خود، مرتب از شام و سفيانی سخن كند، بهائی نمی دادند و می 

 می گویند حتی پ  از از بين رفتن امویان و سفيانيان باز هم سخن از شام و سفيانی می گویند.

، «یانكتائب ابوسف»امّا اكنون كاباليسم جهانی چندین لشسر در سوریه تشسيل داده است به نام هاي: 

. و فرقة یزیدیان نيز كه از قدیم در شمال عراق و سوریه 1«كتائب عمر سعد»و « اویهكتائب مع»

 بودند.

اهلل  آیۀ( برنامة جناب 3150قضيه خيلی ریشه دارتر است؛ در یسی از روزهاي همين اسفند ماه )سال 

خصی عرب يد شسيد حيدر را از شبسه كوثر تلویزیون نظاره می كردم، در پایان كه به پاسخ به تلفن ها رس

از یك كشور اسالمی زنگ زد و گفت: این همه سيد حيدر بر عليه امویان می گوید مگر نمی داند كه 

 امویان در آخر الزمان باز خواهند گشت و مسلمانان را از نو به مقام اولين قدرت جهانی خواهند رسانيد؟ 

                                                   
 .  1سوره غاشيه، آیه  3
 www.binesheno.comسایت بينش نو « مستب در فرایند تهاجمات تاریخی»شرح بيشتر در كتاب  5

 كتائب یعنی گردان ها.  -30/33/3150يوز رسانه ها رسماً در همه جا اعالم كردند، از جمله رجوع كنيد سایت رجان 1
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را به سخریه می گيرند، و زمانی بلی؛ زمانی وصایتيان در اصل حدیث ها ایجاد شبهه كرده و آن ها 

كه جریان تاریخ پيام حدیث ها را در عرصة واقعيت به ظهور می رساند، نوبت به پيروان اسالم اموي می 

رسد كه این حدیث ها را )كه مال شيعه است نه مال خودشان( به نفع خودشان تفسير می كنند. جریان 

 ر كنار كاباليست ها بوده اند. شيعه وصایتی به طور دانسته و ندانسته، هميشه د

از نحوۀ بيان آن شخص با برنامة سيد، پيدا بود كه این تفسر )برگشت امویان( یك جریان فسري تامّ 

 است كه در كشورهاي عربی جان گرفته و به راه افتاده است. 

ه همگی معجز)ع( این واقعيت تاریخی امروزي، عالوه بر این كه نشان می دهد احادیث اهل بيت

هستند، ما را مسلف می كند كه نگرش مان را جهانی كرده و چشم انداز كار علمی، فرهنگی و دینی مان 

در همين امروز نيز كار جهانی « -ع-نورالصادق»را نيز در بستر جهانی قرار دهيم. و بدانيم كه فصلنامة 

دنياي پرهياهوي رسانه هاي  با بازوان خود بلند كرده است. در این را )ع(می كند و بخشی از پرچم عباس

جهان كه حتی برخی از قلم ها و سایت هاي داخلی نيز در خدمت كاباليسم جهانی هستند، این گونه 

كارهاي اساسی همان طور كه گفتم جهاد عظيم است، صریحاً می گویم: این كار شما و كارهاي دیگر 

باید به عظمت آن توجه ندارید. پ  دلسوزان مستب، به حدي عظيم است كه حتی خودتان نيز چنان كه 

باید بپائيم كه اگر اشتباه كنيم )و خواهيم كرد(، اشتباه در كار باشد نه اشتباه در راه، و هميشه در استغاثه 

 و استعاذه باشيم كه كاباليسم بد سيرت از هيچ جانب نتواند بر ما نفوذ كند.

م، و اسرائيل از جانب یهودیت كاباليست، امریسا، انگلي ، فرانسه و... از جانب مسيحيت كاباليس

را بر یهودیان بخشيد و آنان را از دستگيري و محاكمه )ع( متحد شدند به حدي كه پاپ خون عيسی

تبرئه كرد. و اینك همة دولت هاي عربی به غير از عراق و سوریه و تا حدودي دولت لبنان، با )ع( عيسی

ي دولت عربستان و قطر، به خاطر این كه چرا در حلب و اتحادیه یهودي مسيحی، متحد شده و با رهبر

حمص و برخی دیگر از شهرهاي سوریه شيعيان هستند، ماجرا را از شام شروع كرده و به صراحت اعالم 

 می كنند كه هدف نهائی از این حركت، شيعيان والیتی عراق و ایران و حزب اهلل لبنان است.

عه نيست، هدف شان براندازي این مستب است. مطابق آن مَثَل كه این بار قصدشان فقط فرد یا افراد شي

كودكان مدرسه تصميم گرفتند معلم را بسشند تا از مشقت درس خواندن راحت شوند، یسی شان گفت: »

رك این بار بر اساس تح«. بی فایده است، یك معلم دیگر می آورند باید الفباء را بسشيم تا آسوده شویم
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علناً و به طور اعالم شده  -كه هرگز در طول تاریخ بدین گونه صریح و آشسار نبود -شُوم اسالم اموي

شمشير والیت برانداز را از روبسته اند؛ عالوه بر تجليل از ابوسفيان رهبر جنگ هاي بدر، احد و خندق، 

و خمّار  ش، بر تجليل از وليد بن عتبة عيا)ع(و عالوه بر تفخيم معاویه بانی جنگ صفين و قاتل امام حسن

ر درباره او نازل شده، و ب «-إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا»معروف تاریخ كه به اجماع سنّی و شيعه آیه 

و عامل فاجعة بزرگ تاریخ در كربال، آشسارا كمر )ع( تسریم و بزرگداشت عمرسعد قاتل امام حسين

 بسته اند.

همان سال یازدهم هجري بسته شد. افتخار به كشور  نطفة اسالم اموي در وعدۀ برگشت امویان:

گشائی فالن خليفه، سپ  باليدن به قدرت اموي از قدیم بوده. فریدوجدي ناصبی و كاباليست و فراماسونر 

المعارف خود چنان از قدرت امویان مفتخرانه و مشعوفانه سخن می گوید گوئی در كنار  ۀمصر، در دائر

عنه را نمی بيند. اگر هدف از آمدن اسالم، قدرت بدون ایمان و قدرت همراه خودش اهرام مصر و آثار فرا

با ظلم و ستم و شرابخواري و استبداد و دیستاتوري بود، فراعنه بهتر از مسلمانان به چنين هدفی رسيده 

 بودند و همچنين قدرت روم، ایران و... چه نيازي به رسالت پيامبر) ( بود؟ 

ينه را براي القائات غربيان آماده كرده و با پول نفت تبليغ می شود كه همين طرز فسر است كه زم

امویان بازخواهند گشت. درست شبيه وعده اي كه بازمانده هاي نازیسم در صدد حفظ یا پيدا كردن ژن 

هيتلر هستند. و یا مانند عده اي از یهودیان كه می كوشيدند ژنی از نطفة هيتلر را در ميان خودشان پرورش 

هند كه خود را یهودي بداند و یهودیان را بر جهان حاكم كند و حتی فيلم هائی نيز در این باره ساخته د

 شده. 

اما این بار قضيه بر عس  خواهد شد؛ سفيانی خواهد آمد ليسن حداكثر بيش از یازده ماه نمی پاید كه 

 -مل شتر و یازده ماه استكه حد اكثر حمل ها ح -«یك حمل»حدیث ها می گویند مدت اقتدار او فقط 

 خواهد بود.

بينش تك چشمی دجّالی مدرنيتة غرب، افرادي مانند فریدوجدي را طوري تربيت كرده كه همه چيز 

می بينند و به حدّي فسر و بينش شان متحجّر می شود كه عمالً و علناً از فهم حقایق انسانی « قدرت»را در 

یورش می برد و این  نهج البالغهبر « المعارف نوی  ةئردا»باز می مانند، فریدوجدي به عنوان یك 
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اقيانوس عميق علم و اندیشه را به جعل متهم می كند. او به درجه اي از تحجّر رسيده كه فسر نمی كند 

اگر نهج البالغه مجعول باشد باید جاعل آن نابغه ترین و عالمترین فرد تاریخ بشر باشد و در این صورت، 

غة مجعول، باالترین و واالترین متن در عمر جهان )بعد از قرآن( می باشد، و صاحب آن باز این نهج البال

 باشد یا جاعل( به حسم عقل و علم یك شخصيت واجب االتباع است.  -ع-)علی

هيچ فرد سالمی این گونه با واقعيات مسلّم و واضح، درگير نمی شود و به جنگ نهج البالغه نمی رود، 

ه حدي اینان را شستشوي مغزي كرده و جهل را به نام علم در جان و روان شان نفوذ غربيان كاباليست ب

 می دهند كه یك دانشمند نادان تر از افراد بی دانش می گردد.

در ایران نيز افرادي شبيه فریدوجدي داشتيم و داریم؛ محمد علی گروه محمد علی فروغی در ایران: 

ان كه ظاهرش -نر، گلّه اي از قلم به دستان ایران به راه انداختفروغی یهودي تبار و كاباليست فراماسو

بود هر چه توانستند بر ریشة مستب قرآن و  -شيعه آن هم شيعه وصایتی، مانند فریدوجدي مسلمان اموي

كوبيدند. یسی از ویژگی هاي این گروه این است كه به شدّت مروج و مبلّغ تصوف و )ع( اهل بيت

 ارسطوئيات بودند.

ز اگر فلسفه ارسطوئی كه متاسفانه امرو«. تشخيص دشمن حجت است»تر گفتم كه در برخی موارد پيش

ناميده می شود ربطی به اسالم داشت، و اگر این عرفان مصطلح، عرفان اسالمی بود، چرا « فلسفه اسالمی»

ایاي شان می گروه و جریان كاباليستی فروغی این همه در ترویج این دو جریان كوشيدند و هنوز هم بق

كوشند. آنان به خوبی تشخيص داده بودند كه این فلسفه و این عرفان در براندازي مستب قرآن و اهل 

 بُرنده تر و بيش از هر حربة دیگر براي شان كار ساز هستند.)ع( بيت

این اتحاد ميان فروغيان و ارسطوئيان، صدرویان و دیگر صوفيان، معلول كدام علّت است؟ در كدام 

 به وحدت رسيده اند؟ نستة اشتراك و اصل مشترك شان چيست؟  اصل

چرا فروغيان، فرهنگ مردم ایران را با همة ابعادش، روي سندان غرب گرائی گذاشته و با چسش 

ایران باستان پرستی بر سر آن كوبيدند و هيچ چيزي از آن را بی لطمه و ضربه رها نسردند، اما همصدا با 

يخ عطار و آثارش پرداختند؟! اندكی تامّل و اندیشه در آن همه افراط در صدرویان به تمجيد از ش

 ۀتذكر»بازي فروغيان و در عين حال تمجيدشان از « رئاليسم»روشنفسري بازي، و باصطالح خودشان 

شيخ عطار، هر آدم عاقل را به شگفتی وا می دارد؛ در ميان هيچ مردمی حتی در ميان وحشيان « االولياء
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 ۀقا و در ميان بوميان اوليه جزایر دور افتاده، خرافه اي یافت نمی شود كه شبيه خرافات تذكرقدیم آفری

االولياء باشد. چرا فراماسونرها این متن سخيف را ترویج كردند و می كنند اما مستب عقلی و علمی اهل 

 را این همه كوبيدند و می كوبند.)ع( بيت

با این نگرش ها و شناختن ماهيت استراتژي و تاكتيك  «!-ع-نورالصادق»سردبیر محترم فصلنامه 

دشمنان مستب و همساري ساده لوحانه )یا مرید بازانة( عده اي با آنان كه خود را شيعه می دانند در عين 

 حال ارسطوئی و صدروي هستند، جایگاه، ارزش، كاربرد و نقش نشریه شما روشن می شود. 

را در نظر داشته باشيم كه اگر كاباليست هاي آگاه و نا آگاه، و من و شما نيز باید هميشه این معيار 

فراماسونرهاي آگاه و نا آگاه )كه به نظر من همة ارسطوئيان و صدرویان به طور ناآگاه آب در آسياب 

كاباليسم و فرماسونيسم می ریزند( و غربزدگان، گوشه اي از كار و راه ما را تایيد كنند، باید بدانيم كه 

 فرمود.  )ره(ر كارمان هست. همان طور كه امام خمينیعيبی د

مهم تر این كه امروز قدرت كاباليسم غربی، دقيقاً ارسطوئيان و صدرویان داخل كشور را وسيله قرار 

می دهد كه انقالب شيعی والیتی این مردم را مصادره كند؛ حتی به شدت می كوشند كه رهبر انقالب 

رده و تملك نمانيد، براي این موضوع سخنی از خودم نمی گویم خالصة )امام خمينی( را نيز مصادره ك

دي  53گفتار آقاي دكتر حسن عباسی را كه از سایت برهان )پایگاه خبري تحليلی برهان منتشر شده در 

 ( می آورم و مسؤليت آن با خود آقاي دكتر است. عين مطلب به شرح زیر است: 3150

 مطهري و مرحوم طباطبایی اگر قطعا :ترعباسی مطرح می كنندخالصه اي از مباحثی كه جناب دك

اسالمی  فلسفه اسالمی را مطرح نمی كردند. ةموضوع فلسفه ماده اوليه است هيچگاه بحث فلسف ميدانستند

به عنوان مثال صدرایی  هم صدرایی نبوده است. انقالب ما نجات بخش باشد.  نمی تواند ،آكنده از التقاط

 ةكسانی كه معتقدند كه فلسف مفيد بدهند. هم درست و صفحه دو حداقل رح اقتصاديك طها نتوانستند ی

كه مدعی فلسفه اسالمی  مناظره كنند )هنوز از مادرشون زایيده نشد دارد بيایند بشينند همه چيز مالصدرا

ت ائن اسخ خطرناكی است و ةاگر انقالب ما صدرایی بوده پ  انقالب ما اسالمی نبوده این توطئ باشد(.

هزارویك اشسال  حسمت متعاليه مالصدرا است. كسی كه بخواهد جا بندازد انقالب ما صدرایی بوده

 مال صدرا علم كالم وعرفان و اسالم نسبت داده اید. اسالم است به قرآن و درآن هست كه اگر بگویيد

 ید؟ از انتقال ازعلمحسمت متعاليه از چه می آ ةكلم فلسفه را جمع كرد گفت این حسمت متعاليه است.
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نيد به احوم طباطبایی را بخونهایه مر و اگر شما سرتاسر بدایه یعنيدین؟! حصولی به علم حضوري این شد

يك پ اندیشه مالصدرا فراموش شده است. تعاليه ومقرآنی درحسمت  تقوي الهی و ایمانتان اضافه می شود؟!

اسالم  چه فایده؟!. ی گویند حركت جوهريراست م چپ و ؛سيما را می دهند دست یك صدرایی صدا و

آنی عقالنيت قر و فلسفه یعنی دوستداري دانش اصال ربطی به عقالنيت ندارد چيزي به نام فلسفه ندارد

 فلسفه نه حسمت است]این[  مالصدرا تا امروزي ها همه اشتباه كردند ،ابن سينا ،فارابی چيز دیگر است.

خود  صدرایی نيست. یی خوانده ولی از صدرایی بودن عبور كرده وامام خمينی درس صدرا نه عقالنيت. و

 رفته سایه استاده بودم. من قرآن یعنی نور را رها كرده و ( ]می گوید[كه آقاي قرائتی نوشته) مال صدرا

ه ك وجود شروع می كند چون از ماده وچيستی و فلسفه عميقا مسير به هدایت را براي شما كند می كند

نبی یك حرف  هزار354)تمام فالسفه یك حرف متقن نزده اند ولی  تقن نتوانسته بزند.هيچگاه حرف م

 تریبون دراختيار فالسفه وحسمت متعاليه ها داده و بودجه و االن حسومت همه امسانات و زده اند(.

ونی یزیهزاردقيقه اي تلو صد این حجم چند  فسر كردند فقه جعفري شيعه اند.قداست هم دارند العياذباهلل

هركجا گفتند ما حاضریم مناظره در جامعه اثرش چه بوده است؟!   آقاي جوادي آملی یك نفر بگوید

سفار اربعه ا كنيم، با همان تسنيسی كه در بدایه و نهایه است ثابت می كنيم كه اینها نمی توانندكاري كنند.

 پایان. -مالصدرا ریشه درا فسار افالطون دارد و براي خودش نيست.

 «فلسفة مقدم»، اگر مرادش «اسالم چيزي به نام فلسفه ندارد»البته این كه جناب دكتر می فرماید 

باشد، باید تجدید نظر كنند. زیرا نه تنها هيچ مستبی « فلسفة مؤخّر»باشد، درست است. و اگر مرادش 

جود ندارد كه فاقد فلسفه باشد حتی یك فرد بی سواد. وجود ندارد كه فاقد فلسفه باشد، بل هيچ فردي و

؛ یك تفسير از جهان هستی و خداي آن، یك تفسير از هستی خواه تفسير درست «جهان بينی»فلسفه یعنی 

 یا نادرست، عالمانه یا عوامانه.

 را در برخی نوشته ها از آن جمله آخرین كتاب كه« فلسفة مؤخّر»و « فلسفة مقدم»معنی و ماهيت 

( منتشر www.binesheno.comدر سایت بينش نو )« با دانشجویان فيزیك و كيهان شناسی»با عنوان 

 شده، توضيح داده ام.

به عنوان یك طلبه از طرز تفسر و نظریه هاي جناب دكتر عباسی متشسرم، حرفی هم با ایشان دارم 

 كه بماند.
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)مثالً( می گفت: چرا و چگونه و از كجا  و نيز: آقاي دكتر باید یك موضوع را نيز عنوان می كرد و

یك موسّسة صدروي ساالنه پنج ميليارد تومان بودجه دارد؟؟؟ هزینه براي فرهنگ و دین به هر مقدار هم 

هنگفت باشد، ارزش دارد؛ هزینه براي دانش و دانشگاه، هزینه براي حوزه و ارتقاي دین و تشيع به هر 

 هزینه براي یونانيات و بودائيات چرا؟  ميزان باشد، الزم و حياتی است. اما

با خود می پرسم: چرا این نشریه، فصلنامه است؟ گاهی هم یك «! -ع-نورالصادق»سردبير محترم 

شماره اش براي دو فصل منتشر می شود؟ اگر این روال به دليل محدودیت و كمبود مطلب است، در این 

دیدگاه و چشم اندازتان را جهانی و »نهاد تسرار كنم: صورت باید آن چه را كه قبالً گفتم، به صورت پيش

تا در محدوده اي تنگ قرار نگيرید. زیرا كار شما و رسالت شما در واقع جهانی است. « همه بعدي كنيد

 افضل االعمال»و اگر این روال به دليل عدم امسانات است، باید تسلّی دهم و بگویم كه غصّه نخورید 

 ن بوده و به قول دكتر عباسی امسانات در دست دیگران بوده است. و تا بوده چني «.احمضها

 آخرین پرده كه از چهرۀ كابالیسم برافتاد: 

اتحاد كاباليست هاي جهان در قالب فراماسونی و صهيونيسم و اتحاد صریح و آشسار پيروان اسالم 

مّا نطفة آن در سقيفه بسته اموي با آنان، یك حادثه بزرگ تاریخی است كه در سال هاي اخير علنی شده ا

كاباال و پایان »سال زائيده شد. و این است مقصود من از بخش پایانی كتاب  3400شد و اینك پ  از 

 كه براي برخی از وصایتيان سنگين آمده است. «تاریخش

بی ربا این اتحاد آشسار مسلمانان اموي با كاباليسم )كه بی حيائی را به اوج رسانيد و مدعيان عصبيت ع

حيثيت و شرف شان را زیر پا گذاشتند( فوّارۀ كاباليسم به ارتفاع و بلنداي ممسن خود رسيد و اینك نوبت 

سرنگونی آن است. از زمان قابيل )= كابيل( تا به امروز به سلطة خود ادامه داد و اینك دیگر امسان بقائی 

 ندارد.

مسيحی، آخرین پرده اي بود كه از چهرۀ این آشسار شدن اتحاد اسالم اموي با كاباليسم یهودي و 

كاباليسم برافتاد به حدي كه ماهيت شان بر همة جهانيان روشن شد و همة انسان هاي جهان پی بردند و 

شناختند كه ماهيت اصلی موضوع كه در پشت شعارهاي دینی و اُمانيستی و یا در پشت پرده هاي سلفی 

ت. سلف شان ابوسفيان، معاویه، وليدبن عتبه و عمرسعد گري و توحيد گرائی وهّابی، چه بوده و چيس
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 است. و اصحاب مورد حمایت شان نيز همين ها هستند.

ن تا ای «.عرب ذلیل و بردۀ دیگران خواهد بود»پيامبر اكرم) ( تصریح فرموده است كه  حدیث:

هستند. اما اكنون  اواخر مردمان عرب باور نمی كردند یا به رخ خود نمی آوردند كه بردۀ ذليل غربيان

گذشته از عربستان و قطر و امثال شان، تون  مثالً تازه انقالب كرده، سران غربيان را جمع می كند و 

شده « تيه»همایش تشسيل می دهد)!!!(. مردم مصر دچار « اصدقاء سوریه= دوستان سوریه»تحت عنوان 

بيش از پيش در دست غربيان اسير هستند، اول ماه قيام كرده و كشته می دهند، در آخر ماه می بينند كه 

اول ماه مجل  تشسيل می دهند، در آخر ماه خود مجل  مشاهده می كند كه در توي كف امریسا قرار 

 دارد. و....

فَعِنْدَ ذَلِكَ خُرُوجُ الْمَهْدِيِّ وَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ هَذَا وَ »خطاب به عرب ها فرمود: ) ( پيامبر اكرم

بِهِ يَمْحَقُ اللَّهُ الْكَذِبَ وَ يُذْهِبُ الزَّمَانَ الْكَلِبَ بِهِ يُخْرِجُ ذُلَّ الرِّقِّ مِنْ  (ع)یَدِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍأَشَارَ بِ

( قيام می كند خداوند به -ع-: در آن وقت مهدي كه مردي از اوالد این )و اشاره كرد به علی3«أَعْنَاقِكُم

ا از بين می برد و به دوران سختگير و بی چاره كننده پایان می دهد. و ذلّت بردگی را ر دروغوسيلة او 

 از گردن شما بر می دارد.

طوري « دروغ را از بين می برد»در لحن این حدیث، جملة  «:ضد ارزش ها»در خدمت « ارزش ها»

گفته است و دروغ  هيچ دروغی نبوده و كسی دروغ نمی) ( آمده كه گوئی در آن جامعة عصر پيامبر

بعداً پدید خواهد شد، و حضرت مهدي)عج( ظهور كرده و آن را از بين خواهد برد. در حالی كه هم در 

دروغ و دروغگوها بوده اند، و هم در جامعة مهدوي پ  از ظهور نيز دروغ وجود ) ( زمان رسول اكرم

با نظام اجتماعی ابليسی خواهد بود خواهد داشت. با این فرق كه در جامعة پيش از ظهور، سلطه و غلبه 

كه حق در آن ميان، مانند رگه هاي ب  ضعيف، وجود خواهد داشت، و در جامعة مهدوي بر عس ؛ 

 یعنی جوّ غالب با حق خواهد بود و جریان باطل در آن مانند رگه هاي ضعيف خواهد بود.

بشري قبالً آن را ندیده است(  از پيدایش دروغ دیگر )دروغی كه جامعه) ( بنابر این، پيامبر اكرم

                                                   
 در این باره حدیث هاي دیگر نيز داریم. -72   23بحار، ج  3
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 خبر می دهد.

در این حدیث، اصل و اساس و ماهيت جامعة كاباليستی است كه تار و پود آن بر دروغ  دروغمراد از 

، A.L.Oاستوار است؛ دروغی به بزرگی سازمان ملل، شوراي امنيت، حقوق بشر، یونسسو، صليب سرخ، 

و دریا نوردي، آژان  انرژي اتمی، دادگاه بين المللی الهه، انجمن هوانوردي جهانی، نظام حقوق دریاها 

حقوق جنگ، اُومانيسم، آزادي، دمسراسی، بهداشت جهانی در عين ترویج همجن  بازي، استقالل كاذب 

دولت ها، عقالنيت ناميدن شيطنت، و.... است كه تار و پود ماهيت جامعة جهانی را تشسيل می دهند. در 

سات بزرگ صرفاً و به طور محض، ابزار دست ابلي  و نظام كاباليستی او است و حالی كه همة این موس

براي تحت سلطه داشتن ملت هاي جهان است، و همة كاركنان این مؤسسات، جاسوسان و ماموران كاباليسم 

 هستند.

ی ئبه ویژه امروز و در این دهه هاي اخير، این قبيحة بزرگ كه بزرگتر از خود كرۀ زمين است به جا

و راستی در جایگاه دروغ قرار گرفته است؛ دولت « راستی»رسيده كه علناً و آشسارا دروغ در جایگاه 

وهابی و نامشروع و مستبد عربستان منادي دمسراسی و آزادي و دلسوزي براي مردم سوریه شده و سمبل 

این كه سازمان راستگوئی، )و به قول وزیر مؤنث امریسا( سخنگوي جامعة جهانی شده است و شگفت 

ملل با كمال بی حيائی این موضعگيري سعودي را به رسميت شناخته و به محور آن جلسة شوراي امنيت 

 تشسيل می دهد. و ایران و انقالب ایران دروغگو ناميده می شود.

را بيان می « وارونگی ماهيت جامعة جهانیِ مدعی علم و اندیشه»این لفظ دروغ در این حدیث، این 

 ه ارزش ها در خدمت ضد ارزش ها استخدام خواهند شد. و اینك شده اند.كند، ك

مراد فقط تقبيح دروغ، یا اشاره به رواج دروغ به عنوان یك گناه نيست، بل مراد این است كه ماهيت 

جامعه بر دروغ استوار خواهد بود درحدي كه اگر دروغ از جامعه منها شود چيزي از آن باقی نمی ماند. 

ي)عج( این دروغ را از بين خواهد برد؛ یعنی ماهيت جامعه را از اصل و اساس منقلب خواهد حضرت مهد

 كرد، و ارزش ها را از خدمت به ضد ارزش ها، رها خواهد كرد. 

 و این است نمونه اي از معجزات احادیث ما.

ی در این دنياي وارونه، تمسك به رگة مستضعف حق، و نصرت آن )گرچه خيل سردبیر محترم!



 الت مجموعه مقا  474
 

 

اندك باشد( جهاد نيست؟ و در این ميان كار شما كه مبارزه در برابر یك دروغ ب  خطر ناك است 

)یعنی مبارزه علمی تان با یونانيات و بودائيات كه از قدیم بوده و ليسن امروز با تقویت و تشویق و ترویج 

خون شهدا و انقالب غرب كاباليست و جاسوسانی مانند هنري كربن، در صدد مصادرۀ اسالم، تشيع و 

 است( جهاد نيست؟ 

 بلی: بنده امروز )كاري با آینده ندارم( این فعاليت شما را جهاد می دانم.

این طلبة كوچك به هر طرف نگاه می كند تنها عده اي معدود را می بيند كه امروز در این راه می 

حياتی و ب  ضروري است و كوشند، و دیگران به كارهاي دیگر مشغول هستند كه برخی از آن كارها 

برخی دیگر تنها مرید بازي و مال جمع كردن است. بنابر این من ارادتمند همة این اشخا  معدود هستم 

اهلل آقاي سيّدان و دانشمند محترم جناب آقاي محمد رضا حسيمی و دیگر  يةآبه ویژه نسبت به حضرت 

 سروران گرامی. 

 آخرین شعله شمع شُوم كابالیسم: 

تحاد علنی ميان سه دین یهودیت سامري، مسيحيت پولسی و اسالم اموي، و تحركات آشسار و بی این ا

پرده شان بر عليه انسانيت در كل جهان، و تسيه آشسارشان بر اسلحه )كه تا كنون در طول تاریخ بدین 

 گونه بی بهانه و رك و صریح نبوده( آخرین شعله شمع شُوم شان است. 

؟ براي این كه كفگير موسّ  شان و -حتی بهانه اي هم براي عوامفریبی ندارند چرا بدین آشساري كه

برنامه ریزشان و فرمانده شان یعنی ابلي  به ته دیگ خورده و دیگر هيچ نسخة مردم فریب ندارد. انبانش 

از هر طرف پاره شده و می ریزد؛ در بخش سياست، در عرصة اقتصاد، در مدیریت جهان، هيچ نسخه اي 

ارد. در طول این همه زمان )از قابيل= كابيل( تا به امروز هر چه داشت خرج كرد و اینك دولتش به ند

 آخر رسيده و مهلتی كه گرفته بود در اواخر پایان خود است.

 در قرآن تصریح شده كه دو نوع مهلت به ابلي  داده شده. به آیه هاي زیر توجه كنيد:  مهلت:

 -قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرينَ -يَوْمِ يُبْعَثُونَ إِلى قالَ أَنْظِرْني»: 37و  35، 32، 34سورۀ اعراف آیه هاي  -3

ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَيْديهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمانِهِمْ  -لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقیمَ قالَ فَبِما أَغْوَيْتَني

ابلي  گفت: مرا تا روزي كه مردم برانگيخته می شوند  «:ائِلِهِمْ وَ ال تَجِدُ أَکْثَرَهُمْ شاکِرينَوَ عَنْ شَم
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ابلي  گفت: اكنون كه مرا گمراه  -خدا گفت: تو از واگذاشته شدگانی -)قيامت( واگذار؛ زنده بگذار

از پيش رو، از پشت  -ردساختی، بر سر راه مستقيم تو در برابر آنان )مردم و نسل آدم( كمين خواهم ك

 سر، از راست و چپ آنان به سراغ شان خواهم رفت كه بيشتر آنان را شسر گزار نخواهی یافت.

الف: در این آیه به ابلي  مهلت داده شده تا مانند فرشتگان از قبيل جبرئيل و ميسائيل تا روز  توضیح:

 قيامت زنده بماند. 

افراد شقی، كارها، رفتارها و گزینش هاي درست خود ..«. چون مرا گمراه ساختی»ب: ابلي  می گوید 

را به خودشان نسبت می دهند و خدا را در آن دخيل نمی دانند. اما اشتباهات، غلط ها و گمراهی هاي 

 خود را به خداوند نسبت می دهند. و این است معنی اصلی شقاوت.

« ريجب»و دربارۀ رفتارهاي بد خود هستند « تفویضی»یعنی این گونه اشخا  در رفتارهاي نيك خود 

 .3می اندیشند

 ج: در این آیه مهلتی كه به ابلي  داده شده تا روز قيامت است كه زنده بماند.

د: در این آیه ها ابلي  می گوید كه به وسوسه هاي خود در ذهن و فسر و روح و روان آدميان، تا 

 روز قيامت ادامه خواهد داد. 

 اهد كرد كه شسر گزاران در ميان آدميان، اندك خواهند بود. هن : و می گوید كاري خو

نه خدا پرستان و دینداران. فرق این دو در شرح آیه « شسر گزاران اندك خواهند بود»دقت: می گوید 

 هاي بعدي خواهد آمد. 

قالَ فَإِنَّكَ مِنَ  -نَيَوْمِ يُبْعَثُو إِلى قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْني»: 40و  15و  17و  17و  15سورۀ حجر، آیة  -5

 -لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعینَ قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَني -يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ إِلى -الْمُنْظَرينَ

خدا فرمود: تو از  -گذارابلي  گفت: پروردگارا مرا تا روز قيامت وا «:إِالَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصینَ

گفت چون مرا گمراه ساختی من براي آنان  -واگذاشته شدگانی )اما نه تا روز قيامت بل( تا روز وقت معين

 مگر بندگان مخلصت را. -)چيزهائی را( آرایش )و پر جاذبه( خواهم كرد و همگی را گمراه خواهم كرد

                                                   
رجوع كنيد به كتاب دو دست خدا در سایت بينش نو  ،«لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَیْنَ أَمْرَيْن»براي شنرح و بيان   3

www.binesheno.com   



 الت مجموعه مقا  475
 

 

قالَ فَإِنَّكَ مِنَ  -يَوْمِ يُبْعَثُونَ إِلى بِّ فَأَنْظِرْنيقالَ رَ»: 71، 75، و 73، 70، 75سورۀ   آیه هاي  -1

ابلي   :«إِالَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصینَ -قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعینَ -يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ إِلى -الْمُنْظَرينَ

ا روز )ليسن( ت -فرمود: تو از واگذاشته شدگانی -لت ده(گفت: پروردگارا مرا تا روز رستاخيز واگذار )مه

مگر بندگان خالص تو از  -ابلي  گفت: به عزّتت سوگند همة آنان را گمراه خواهم كرد -وقت معيّن

 آنان. 

« خودداري ابلي  از سجده بر آدم»الف: پيام هر سه گروه آیات، به محور یك ماجرا یعنی  توضیح:

 سالمه اي را بازگو می كنند كه در یك مسان و زمان واحد، رخ داده است. است. و هر سه گروه یك م

 ب: اما در این مسالمه ابلي  دو خواسته مطرح كرده است: 

 مقرر كن كه من تا روز قيامت زنده باشم. اول:

 این خواستة او پذیرفته شد و گفت تا روز قيامت نسل آدم را وسوسه خواهم كرد.

ز آیه ها است كه ابلي  می گوید تا روز رستاخيز آنان را وسوسه خواهم كرد و این پيام گروه اول ا

 در نتيجه اكثرشان شاكر نخواهند بود. 

گروه دوم و سوم از این آیات می گویند كه: ابلي  عالوه بر واگذاشته شدن تا قيامت و تصميمش  دوم:

نيز قبول گشت اما نه تا روز قيامت بر وسوسة مردم تا قيامت، چيز دیگري هم خواست. و این خواسته اش 

 است. « وقت معين»بل تا روزي كه نام آن روز 

د. این بسن« تاریخ ابليسی»كه بتواند تاریخ را  «تملک بر تاریخ»این خواستة دوم عبارت بود از 

 ليسن تا زمان معين، نه تا قيامت. 3خواسته نيز پذیرفته شد

كرۀ زمين به دو بخش تقسيم گشت: دوران دولت ابلي ، و  بدین سان تاریخ بشر از آدم تا پایان عمر

 دوران دولت الهی. 

ر جهان مسلط ب« قابيليسم= كاباليسم»دولت ابلي  از وقتی كه قابيل با ابلي  بيعت كرد شروع شده و 

 است و اینك به اواخر تاریخش رسيده است، و طالیه هاي دولت الهی از راه می رسد.

                                                   
 سش هاي متعددي هست كه طرح آن ها در یك )مثال( نامه نمی گنجد.البته در این جا پر 3
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است. در « اغواي اكثر»است، اما در گروه اول سخن از « اغواي اجمعين»از  در گروه دوم و سوم سخن

گروه دوم و سوم سخن از ماده گرائی و زیست ماده گرایانه است كه نسل آدم به طور اجمعين ماده گرا 

 باشند )االّ بندگان مخلص(. اما در گروه اول نه اجمعين و همگی و غالب افراد، بل اكثرشان ناسپاس 

 ند.می شو

به عبارت روشنتر: در بخش اول تاریخ كه دولت ابلي  است مسئله از ناسپاسی گذشته و به مادیات 

 پرستی و غفلت از دین و آخرت می رسد.

اما در بخش دوم تاریخ كه دولت الهی خواهد بود تنها عدم سپاسگزاري خواهد بود نه مادیات پرستی. 

 اهند بود. یعنی اكثر مردم چنان كه باید سپاسگزار نخو

بنابر این در دولت الهی و پ  از ظهور حضرت قائم)عج( باز هم اكثر مردم ناسپاس خواهند  پرسش:

 بود. 

درست است ليسن به این معنی كه اوالً: انسان هرگز نمی تواند شسر خدا را چنان كه باید، به  پاسخ:

  «.عِبَادَتِك مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ»فرمود: ) ( جاي آورد. همان طور كه رسول خدا

انسان موجودي با اراده خلق شده و تا آخر عمرش در معرض امتحان است. و این امتحان تا پایان  ثانیاً:

 عمر كرۀ زمين خواهد بود و انسان باید در برابر خواسته هاي غریزي و وسوسه هاي ابلي ، مقاومت كند.

غالب با قدرت و سلطة باطل خواهد  فرق ميان دو بخش از تاریخ این است كه در دولت ابلي  جوّ

بود، و جریان حق در آن ميان مانند رگه هاي ضعيف خواهد بود. و در دولت الهی و مهدوي، جوّ غالب 

 3با قدرت و سلطة حق خواهد بود، و جریان باطل در ميان آن مانند رگه هاي ضعيف خواهد بود

قَ اللَّهُ آدَمَ دَوْلَةٌ لِلَّهِ وَ دَوْلَةٌ لِإِبْلِيسَ فَأَيْنَ مَا زَالَ مُنْذُ خَلَ»فرمود: )ع( امام صادق -3 حدیث:

از زمانی كه خداوند آدم را آفرید، )مقرر است( دولتی براي اهلل باشد و  «:دَوْلَةُ اللَّهِ أَمَا هُوَ قَائِمٌ وَاحِد

 .5د بوددولتی براي ابلي . و كو دولت اهلل؟ بدانيد دولت اهلل )به وسيلة( قائم واحد خواه

                                                   
 سایت بينش نو.«. كاباال و پایان تاریخش»شرح این مسئله در كتاب  3
 .24   23بحار، ج  5
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 ۀذهبت دول)ع( اذا قام القائم»فرمود:  3«جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِل»در تفسير آیه )ع( امام باقر -5

 . 5وقتی كه قائم)عج( قيام كند دولت باطل از بين می رود «الباطل

 در یك بيت شعر فرمود: )ع( امام صادق -1

 1«وَ دَوْلَتُنَا فِي آخِرِ الدَّهْرِ تَظْهَر    لُِكلِّ أُنَاٍس دَْولَةٌ َيْرَقبُونَهَا        »

: براي هر گروه از مردم دولتی هست كه در صدد آن هستند         و دولت ما در آخر روزگار ظاهر 

 خواهد شد.

 و احادیث دیگر در این باره.

: مهم این است كه سران غرب 4دكترین كسینجر حماقت بزرگ غرب، اما حماقت جبری است

مه ریزان پشت پرده كاباليسم، خيلی بهتر و ملموس تر از ما ها درك كرده اند كه تاریخ كاباليسم و برنا

و دولت ابليسی به پایان رسيده است، از روزي كه اشپنگلر بر اساس اصول علمی خودش، سقوط سلطة 

روه رفتند. گغرب را پيش بينی كرده گروهی از متفسرین و دانشمندان غربی آن را مردود دانسته و نپذی

دیگر آن را كامالً علمی دانسته و قبول كردند. این گروه دوم به دو جریان تقسيم شدند؛ یك جریان می 

رّي مبتنی است، بنابر این نه مف« جبرهاي روند تاریخ»و « جبرهاي اجتماعی»گفت: این پيش بينی بر اساس 

 از آن هست و نه چاره اي در مقابل آن می توان كرد. 

یگر كه كسينجر سمبل و رهبر شان است، گفتند ما نباید دست روي دست بگذاریم تا رودخانة جریان د

تاریخ به هر جا كه می خواهد ما را ببرد، نباید دست روي دست گذاشت و تسليم سقوط گشت، ما باید 

 زآن نسيم شرقی كه اشپنگلر پيش بينی كرده موجب سقوط غرب خواهد شد را شناسائی كنيم و آن را ا

 بين ببریم.

كسينجر نيسسون را با صدها دانشمند جامعه شناس، به مسسو برد كه اگر آن نسيم عبارت است از 

                                                   
 .73سوره اسراء آیة  3
 . 55   23بحار، ج  5
 .341همان،    1
 می شود.این مطلب را در یسی از نوشته ها آورده ام، در این جا تسرار  4
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شوروي به آن بپردازند. اما نتيجة مطالعات نشان داد كه شوروي خود بخشی از غرب است و پيش از غرب 

به چين برد. باز نتيجة سقوط خواهد كرد. سپ  نيسسون را با همان صدها دانشمند به دستبوسی مائو 

مطالعات نشان داد كه آن نسيم چين هم نيست. و آن فقط اسالم است، مستب، اندیشه و فسر است نه 

 -قدرت. از آن روز اتحادیه كاباليسم در صدد جلب اسالم اموي به عنوان ستونی از ستون اتحادیة یهودي

 هماهنگ و همسار صميمی باشد. مسيحی كاباليسم، بر آمده كه به عنوان ستون سوم با آن دو 

او این سخن «. جنگ صليبی از نو شروع شد»سپتامبر آقاي بوش رسماً اعالم كرد كه  33در ماجراي 

را از فهم خودش نمی گفت، واقعيتی بود كه محفل مركزي كاباليسم برنامه ریزي كرده بود. اشتباه بوش 

زیرا در جنگ هاي صليبی با اسالم اموي نيز جنگيده تعبير می كرد. « صليبی»در این بود كه نباید با لفظ 

وده و نب« كميت مسلمانان»بودند. بوش را مجبور كردند كه سخنش را پ  بگيرد. زیرا این بار جنگ با 

 است.« تشيع»است كه هستة مركزي آن « جنگ با مستب»نيست. بل 

ي تاریخ است و همين كسينجر و پيروانش درك نمی كنند كه همين استراتژي شان مولود جبرها

موسائی است كه »استراتژي، زمينة سقوط شان را آماده خواهد كرد. زیرا این ساقط كننده كاباليسم، 

 «. روی زانوهای فرعون بزرگ شده و به قوت و رشد بلند خود خواهد رسید

ه براي چبراي چه به عراق آمدند و رفتند؟ براي نفت؟ نفت عراق كه قبالً نيز در دست خودشان بود. 

به افغانستان لشسر كشيدند؟ در آن جا كه نفت نيست. آمدند روي سينه مسلمانان بنشينند و به سركوب 

 دروغ مسلط بر»مستب بپردازند. اما نتيجه بر عس  شد؛ رسوائی كالن نصيب مدرنيته، و ماهيت آن 

ك بيش از همه به شرح رفت، به روشنی بر جهانيان روشن گشت. و این« دروغ»كه در فصل  «جهان

ماهيت اسالم اموي )كه مدعی پيروي از سلف صالح و خلف تابع بودند( بر مردم شناخته شد كه مراد اینان 

 شان، عمرسعد، ابوسفيان و یزید بوده است.« سلف»از 

و جهانيان اعم از مسلمان و غير مسلمان دانستند كه دكترین كسينجر، استراتژي اسالم اموي نيز گشته 

 است.

  ب اسالمی و نظام اسالمی را پاس بداریم:انقال

كه پيشتر  «تَنْفَعُ الْمُؤْمِنین وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرى»به شما و فعاالن مثل شما تبریك می گویم، و مطابق آیه 
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گذشت، نه از موضع باال بل به عنوان وظيفه عرض می كنم: باید پيش از هر چيز شسر این نعمت را به جا 

خداوند در این دنياي مادي، شما را از مدافعين مستب، تشيع، انقالب و خون شهداي راه آورید كه 

مهدوي)عج( قرار داده است. هر ملتی تحوالت مهم و مثبت تاریخی خود را پاس می دارد، زیرا آن ها را 

شرفت نشان سرزندگی و حياتمندي و بالندگی خود می داند و به ره آوردهاي تحوالت، اميدوار است؛ پي

 ملّی، رفاه عمومی و نيل به نعمات را از انقالب خود توقع دارد. 

انقالب ها با هم متفاوت اند؛ گاهی انقالبی تنها بعدي از ابعاد جامعة معين و انقالب كرده را متحول 

می كند، و گاهی دو بُعد و گاهی همة ابعاد آن جامعه را منقلب می كند. این نوع اخير كه جامع ترین 

از انقالب هاي یك جامعه است گاهی در جوامع دیگر نيز تأثير می گذارد كه نمونه بارز آن انقالب نوع 

 فرانسه است كه مثالً تاثير جهانی داشت.

اما انقالب ما از هيچ نوع از انقالب هاي مذكور نيست و نمونه تاریخی نيز ندارد، به همين جهت 

ب انقال»بل خود ماهیتاً یک نيست، « رابطة تاثيري»یك رابطه اش با جوامع دیگر و نيز جامعة جهانی 

جامعة جهانی آبستن انقالب گشته بود كه براي  است كه تنها شروعش از ایران می باشد؛« جهانی

 آغاز آن، قرعة فال به نام ایران در آمد. 

تحليل غير قابل « اتفاق»و « حادثه»نه معنی خرافی آن است و نه موضوع را یك « فال»مقصودم از 

دانستن است. جریان نبوت ها و سير حركت پيام پيامبران با علل و عوامل تاریخی خود با عناصر تاریخی 

ل نقش او»ب  قابل تحليل و عناصر انسان شناختی و جامعه شناختی مستحسم، طوري پيش آمد كه این 

 به خاك ایران و ملت ایران رسيد.« داشتن

ریعترین تحول اجتماعی است، ليسن اگر یك انقالب جهانی گرچه انقالب از نظر جامعه شناسی س

باشد، نطفة آن همراه با ژن ویژه اش هزار سال به تسوّن و تسامل خود به صورت جنين در شسم جامعه، 

 ادامه می دهد تا به زایمان خود می رسد: 

: خداوند 3«يَوْمٍ کانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ في يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَیْهِ»

را پی گيري می كند از آسمان به سوي زمين، سپ  به سوي او باال می رود، )این شروع و انجام( در « امر»
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 روزي محقق می شود كه طول آن هزار سال است با سال هائی كه شما می شمارید.

، «مدیریت جامعه»یسی از مصادیق امر )ع( چيست؟ در ادبيات قرآن و اهل بيت« امر»مراد از این  امر:

 گفته می شود: « والیت»و به ماهيت آن مدیریت و نظام « ولیّ»كه به مدیر اصلی آن « نظام اجتماعی»

مردمان و قبایل را به اسالم دعوت می كرد گروهی از ) ( در دوران قبل از هجرت كه رسول اكرم

نی مدیریت یع« امر»گفتند ما آئين تو را می پذیریم به شرط این كه پ  از در گذشت تو، « عامر بنی»قبيلة 

امر در دست خداست «: االمر بيد اهلل یضعه حيث یشاء»فرمود ) ( جامعه و رهبري به ما برسد. پيامبر

 . 3هر ك  را مصلحت دید بر می گزیند

نه سلطة آمرانه و تحسّم، بل همان امامت و والیت نيز مراد نه فرمان است و « اولی االمر»در آیة 

در موارد بسيار، این لفظ را در این معنی به كار برده بود، در ميان سنيان از ) ( است. و چون خود پيامبر

نيز اصطالح )ع( بود. و در ادبيات اصحاب ائمّه« امر»آغاز تا پایان خالفت، یسی از اسامی خالفت همين 

 ی والیت به طور فراوان به كار رفته است.به معن« هذا االمر»

شيعه در طول قرن ها زندان ها، اعدام ها، قتل عام ها را تحمل كرد و خط والیت را حفظ كرد تا به 

این انقالب رسيد. پ  چنين چيزي ب  ارزشمند، مهم، حياتی، نيسو، زیبا و الهی است. و به همين دليل 

ها آمد، آفات زیادي متوجه این انقالب است زیرا هميشه ميوۀ مطابق همان مثال كه در آغاز این برگ 

 حياتبخش در معرض آفات قرار می گيرد نه بادنجان. به ویژه اگر بادنجان بد باشد.

هجوم و هجوم هاي مداوم كاباليسم جهانی بر این انقالب نيز یك موضوع ساده اي نيست؛ كاباليسم 

ي ضد خود را شناسائی كرده و به آن هجوم آورده است از زمان قابيل هميشه رصد كرده و حركت ها

 اینك همة قدرت خود را براي براندازي این انقالب به كار گرفته است. 

هيچ خطر مردمی اي از ناحيه مردم انقالب را تهدید نمی كند، بزرگترین، و  اما در عرصۀ داخلی:

 قط سه چيز است: خطرناكترین آفت داخلی براي این انقالب و خون شهدا، فقط و ف
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در هر  -به قيد زراندوزانه توجه كنيد-« سرمایه داري زراندوزانه»رفاه طلبان زراندوز: ماهيت  -3

لباس و با هر عنوان و دین باشد، عين كاباليسم است و لذا هميشه این قشر در مقابل انبياء ایستاده اند و 

ته و صراط مستقيم را در انحصار خود دانسته هميشه با قيافة حق به جانب خود را در صراط مستقيم دانس

گذشت. اینان همه چيز را می بلعند  دروغها است كه در مبحث  دروغاند. و این پيش درآمدِ همة آن 

 حتی یك انقالب بزرگ را. 

حتی امروز سرانجام سير تاریخ جهانی به جائی رسيده است كه از دیدگاه جامعه شناختی به خوبی 

رسالت انقالب اسالمی نه رفاه است و نه سازندگی ، «جبرهاي اجتماعی»ساس روشن است كه بر ا

)گرچه این دو خیلی مهم و از ضرورت های اساسی هستند(، رسالت بس بزرگ، نقش بس 

عظیم، و امتحان سختترین امتحان تاریخ است كه قرعۀ فال این امتحان نیز به نام مردم ایران 

 خورده است.

راي مدیر ب»نه « انقالب براي مدیر»كه دچار فساد مالی شوند و در بستر فسري  مدیران و مسئوالنی -5

 باشند. « انقالب

در این سه دهه، این دو خطر و آفت بزرگ، تا حدودي كنترل شده اما جنين شان در شسم جامعه دارد 

اره ندگان دلسوز در این بنمّو می كند كه باید اوالً از آن به خدا پناه برد. ثانياً الزم است گویندگان و نویس

با توضيحات علمی )آیه اي و حدیثی( و جامعه شناختی و تاریخ شناختی، فعال باشند، تا تاریخ كاباليسم به 

 پایان نهائی خود برسد و جامعة مهدوي)عج( فرا رسد. 

ت با عنوان ایونان گرایان و بودا گرایان: اینان با جایگزین كردن یونانيات با عنوان فلسفه، و بودائي -1

و جایگزین كردن كهانت در جاي كرامت و كهانت ها  -مقدس عرفان، در جاي دین مبين اسالم و تشيع

 ناميدن، اصل و اساس مستب و دین را فرسوده می كنند.« مقامات الهی»را 

و هر نوع كوشش در آفت زدائی و رفع و دفع آفات از مستب، از انقالب، از خون شهدا، مصداق واقعی 

 اد با كفر و كاباليسم تاریخی جهانی، است و كار شما )بحمد اهلل( از مصادیق این جهاد است. جه
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و به عنوان یك طلبة كوچك به خودم و به شما و به همه دلسوزان مستب كه به این نوع كارها 

مشغول اند، عرض می كنم: شرط تداوم صحت و سالمت این گونه فعاليت هاي جهادي، این است كه 

ابلیس با مفتخواران بی درد كاری ه و هر آن با دقت تمام در مقام دفع آفات از خودمان باشيم. هميش

 ندارد.

 اجركم علی اهلل

 با آرزوي توفيق براي شما

 هن ش.55/35/3150

 هن ق.51/4/3411

 مرتضی رضوي 
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  خدابنام 

 

  كراوات
 

 تاریخی آن در بیان علی علیه السالم جایگاهو 
 

 مقدمه
 

تشویقم كرد یك موضوع دیگر را )كه هم به  «كاباال و پایان تاریخش»ستقبال جهانی از كتاب ا

 كاباال مربوط است و آن را تسميل می كند، و هم نشان دهندۀ معجزه اي از اميرالمومنين عليه السالم

يل گر و هر است، و نيز در تقسيم و تعيين ادوار تاریخی، نقش مهم دارد و به نظرم براي هر مورخ تحل

جامعه شناس نسته سنج، نه فقط الزم بل یك مبحث شيرین و انگيزه دهنده است( به طور كامالً مختصر 

و در حدّ كليات، طی یك مقاله بررسی كنم و شرح بيشتر و توضيح جزئيات آن را به محققان جوان 

 واگذارم. 

كرده اند كه همة آن ها مفيد است؛ گراميانی از نویسندگان، مسئلة كراوات را در مقاله هائی عنوان 

اساساً طرح هر موضوع و كشيدن آن به عرصة بحث نه تنها مفيد است بل ضرورت دارد. و اهل دانش و 

فرهنگ كاري غير از این ندارند و همين مقاله ها عامل دوم در تشویق من به نوشتن این مقاله گشت كه 

 از این كارشان سپاسگذارم.

معروف « خطبة لؤلؤئيهّ»كه به )ع( ر بخشی از یك سخنرانی اميرالمومنينبحث این جزوه به محو

 است، می باشد كه می فرماید: 

بَنِي  دَوْلَة قْبَلْالْكَسْرَوِيَّةتَ وَ الدَّوْلَةُ، الْأَمَوِيَّةَفَارْتَقِبُوا الْفِتْنَةَ ، أَلَا وَ إِنِّي ظَاعِنٌ عَنْ قَرِيبٍ
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 شَيْصَبَانَ بِالْفَرَح وَ الْبَأْسِ، و تُبنيا مدينة

بين دجلة و دجيل...، ثم الفتنة الغبراء، و القالّدة« راالزّو»يقال لها   

(.الحمراء، و في عقبها قائم الحق)عج  
 

سال پيش به  40این خطبه را پدر دانشمندم متسلّم برجسته مرحوم شيخ محمد حسين رضوي حدود 

ه است؛ در این مدت هميشه در كنار موضوعات متعدد من شرح داده و فسرم را با آن و پيام آن آشنا كرد

در گوشه اي از فهرست ذهنی من بوده و هر از گاهی به آن می اندیشيدم، یعنی یك مسئله اي كه ناگهان 

 جلب توجه كند، نيست. كار و وقت زیادي بر آن صرف شده است.

هاي آن و همچنين بررسی ترجمه و شرح این حدیث در متن مقاله )و بررسی متون و منابع و آدرس 

 نسخه هاي مختلف( خواهد آمد.
 

 مرتضی رضوي

 هن ش 57/5/3153

 هن ق55/7/3411

 

 

 خدابنام 
 

 به دوره های معین تاریختقسیم 
 

 تا آخرالزمان به پنج دوره تقسيم كرده اند: )ع( اروپائيان تاریخ خودشان را از ميالد مسيح

 .152سال تا )ع( از تولد مسيح دورۀ تاریخ قدیم: -6

ویژگی این دوران، انتقال اروپائيان از آئين ها و باورهاي بومی و نيز یونانی، به اصول و اعتقادات 

 مسيحيت است.



 457كراوات  
 

 

، مسيحيت به طور همه جائی اروپا را فرا گرفت و همة اروپائيان مسيحی شدند 152در پایان سال 

 مسيحيتی كه اروپا را فرا گرفت، مسيحيت)البته اگر نگوئيم كه در واقع مسيحيت اروپائی شد. زیرا كه 

 پلسی بود نه مسيحيت عيسوي(. 

كه  3421تا سال  -كه دولت روم قدیم تجزیه شد -152این دوران از سال  دورۀ قرون وسطی: -2

 سال فتح قسطنطنيه به دست مسلمانان است، می باشد.

 الب فرانسه رخ داد.كه انق 3775تا  3421از سال  دورۀ تاریخ جدید )دوران رنسانس(: -9

  3550تا سال  3775از سال  تاریخ معاصر )عصر مدرنیته(: -4

در ادبيات امروزي غربيان به دو معنی و با دو كاربرد بسار « پایان تاریخ»اصطالح  پایان تاریخ: -5

 می رود: 

دامه همچنان اناميد به این معنی كه دورۀ مدرنيته « كاربرد فوكویامائی»كاربردي كه باید آن را  الف:

 كه بتواند یك دورۀ تاریخی دیگري را به وجود آورد، رخ نخواهد داد.  خواهد یافت و هيچ تحول اساسی

 است.« پایان تحول اساسی در تاریخ بشر»در این اصطالح « پایان»در واقع مراد از 

كه وعدۀ  5000كاربرد دوم كه در دو دهة اخير )به ویژه پ  از سقوط شوروي و فرا رسيدن سال  ب:

برگشتن مسيح)ع( است( بيشتر رواج یافته، بدین معنی است كه تاریخ بشر به پایان خود رسيده و از این 

پ  دورۀ تاریخ آخرالزمان است، و این دورۀ آخرالزمان تا پایان عمر كرۀ زمين و بشر، ادامه خواهد داشت 

 یا پيشگویی می كنند.سال پيش بينی و  3000كه طول این دورۀ آخرالزمان را معموال 

به معنی كاربرد « پایان تاریخ مدرنيته»و جالب این است كه امروز فوكویاما و پيروانش روي همين 

 دوم كار می كنند. و همة نيروي نظامی، اقتصادي، رسانه اي و تبليغی غرب بر این محور می چرخد.

 

 تقسیم تاریخ به دوره های معین از زبان علی)ع(
 

تقسيم تاریخ، اوضاع تاریخی محيط جغرافی، طبيعی و اجتماعی خود را در نظر گرفته و اروپائيان در 

 نيز اوضاع جغرافی، طبيعی و همانطور كه به شرح رفت، تاریخ را تقسيم بندي كرده اند. اميرالمومنين)ع(
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هور رافی ظاجتماعی خاورميانه را در نظر گرفته و تاریخ را تقسيم بندي می كند. و اصل را بر منطقه جغ

العرب، قرار داده است و به تبع آن درباره تاریخ كل ممالك اسالمی بحث می  جزيرةاسالم یعنی عرب و 

 كند.

علی)ع( این تقسيم بندي را در زمانی كه در عراق می زیسته ارائه داده است. یعنی پيش از آن، دو دوره 

 از تاریخ گذشته است كه نامی از آن دو نمی برد: 

 اهلی.دورۀ ج -3

 دورۀ ظهور اسالم. -5

 از زمان خودش شروع كرده و چهار دوره را می شمارد:

 12اگر این دوره از آغاز تمرد معاویه حساب شود حدود یك قرن می گردد )از سال  دورۀ اموی: -6

 (.315هجري قمري تا سال 

ست )بيش از كه سال سقوط خالفت به دست هالكو ا 525تا سال  315از سال  دورۀ بنی عباس: -2

 ميالدي. 3527پنج قرن(. پایان این دوره مساوي می شود با 

 )دربارۀ پایان این دوره یك توضيح استدراكی خواهد آمد(. 

در میان مردم كراوات تا ورود و پیدایش  151از سال  «:فتنة غبراء» دورۀ  -1

 مسلمان.
هجري شمسی، تا زمانی  3514هجري قمري=  3574از سال  دورۀ قالدۀ حمرا= كراوات سرخ: -4

كه عرب ها افسارهایشان را بگسلند )افسار گسيخته شوند( و طليعه هاي ظهور در كل خاورميانه شروع 

 شود.

 

 ماهیت و تاریخ پیدایش كراوات
 

 كراوات گردن آویزی است دارای ویژگی های زیر: ویژگی های كراوات:

 ا می گيرد.پایه مدور و گرد كه به صورت حلقه اي دور گردن ر -3
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 ستون لوله اي و استوانه اي كه به وسيله اتو زدن مسطح می شود. -5

پ  از اتو، از نظر هندسی دو سطح آن داراي پهناي بيشتر، و دو سطح دیگر تنها به مقدار ضخامت  -1

 دو الیة پارچة آن است.

و سطح آن پهن تر و دو رأس، انتها و سر این استوانه به شسل هرم چهارجانبه است كه در اثر اتو د -4

 سطح دیگرش كم عرض می شود.

 كراوات فاقد هر نوع علت و فلسفة وجودي )به عنوان لباس یا بخشی از لباس( می باشد. -2

است و یا همان نام و « cravate»بی تردید لفظ كراوات یا واژه اي فرانسوي  نام و عنوان كراوات:

گفته می شود. و كسانی كه در این باره سخن گفته اند همگی عنوان نژاد كرواسی است كه به آنان كراوات 

 اجماع دارند )اجماع مركب( كه این لفظ خارج از این دو ریشه نيست.

این گردن آویز با این ویژگی هاي پنجگانه از كجا و چگونه ناشی شده است؟ و اگر  منشأ كراوات:

 فلسفة وجودي آن چيست؟فاقد علت و فلسفة وجودي از حيث لباس است )كه چنين است( 

 در پاسخ این پرسش چهار نظریه ابراز شده است:

این نيز دو گونه توجيه شده است: الف: روميان قدیم براي متمایز شدن اسب هاي  روم قدیم: -6

ممتاز، پارچه اي به گردن آن ها می آویختند، سپ  اشراف روم به گردن خودشان نيز آویختند تا از 

 . دیگران ممتاز باشند

 ب: روميان قدیم براي حفاظت از سرماخوردگی پارچه اي به گردن می آویختند.

در ميان « خاچ گردن»مسيحيان ابتدا خود صليب را به گردن می آویختند؛ به ویژه  صلیب: -2

ها شهرت تاریخی دارد. امروز هم آویزۀ صليب تا حدودي رایج است. بر این اساس می گویند « ارتودك »

 فته از صليب گردن است.كراوات برگر

می گویند كراوات كلمه اي است عين همان كلمة كراوات كه نام مردمان  قوم و مردم كرواسی: -9

بخشی از یوگوسالوي سابق است؛ آنان پارچه اي را به عنوان گردن آویز به كار می بردند كه از دیگر 

 اقوام متمایز شوند.

ر دو طرف شنل )در روي سينه( دو تسه پارچه تعبيه ایرانيان در عصر هخامنشی د هخامنشیان: -4
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 می كردند و آن دو را به هم گره می زدند كه هنگام سواري یا وزیدن باد، شنل از دوش شان نيفتد.

 است. كابالیسمكراوات همان بعل است كه نماد  نماد: -5

گانة دیگر، آنچه صحيح است همين مورد اخير است؛ و ردیف هاي چهار بررسی و تحلیل مسأله:

 با هيچ دليل تحليلی سازگار نيستند.

پاسخ هاي چهارگانة اول، اگر درباره منشاء كراوات )فرضاً( درست باشند، دربارۀ فلسفه و علت  اوالً:

 وجودي آن، گنگ و بی پاسخ هستند.

اي از سروكار داشته و دارند؛ خواه قواره « گردن آویز»هر مردمی، هر نژادي با چيزي به نام  ثانیاً:

 مخصو  گردن باشد.« شال گردن»پارچة بدون برش خا  باشد، و خواه به صورت 

هر مردم و هر نژادي نيز آویزه هاي مختلفی به گردن اسب هاي محبوبشان می آویختند، هنوز  ثالثاً:

 هم چنين رفتاري مشاهده می شود.

ي استفاده می كردند، اما مادها، آیا هخامنشيان براي حفاظت از شنل هایشان در برابر باد از وسيله ا

 پارت ها، ترك ها، چينی ها و ... و رومی ها، استفاده نمی كردند؟!

استفاده می كنند بپرسيد:این دو بند آویزان از دو طرف عبا در « عبا»همين امروز اگر از كسانی كه از 

وعی زیور ند و یا بگویند: نروي سينه براي چيست؟ شاید اكثریت قریب به اتفاق شان یا پاسخی نداشته باش

است. اما عبا پوشانی كه چند دهة پيش اسب سواري می كردند پيش از سوار شدن، آن دو بند را به هم 

 می بستند تا باد عبا را از دوششان نيندازد.

كراوات با ویژگی هاي پنجگانه اي كه به شرح رفت، نه از آن پارچه هاي گردن آویز اسب است و 

یزهاي اقوام و مردمان مختلف. بلسه یك آویزۀ مستقل، ویژه و مخصو  است كه كاربرد نه از گردن آو

 هيچسدام از آن ها را ندارد و هيچ هدف حفاظتی مثالً از گرما، سرما، صدمه و حادثه، در آن نيست.

یا بخشی از « لباس»و همانطور كه گفته شد فاقد هر نوع علت و فلسفۀ وجودی به عنوان 

بنابراین، كراوات نه لباس است و نه بخشی از لباس تا نوعی از گردن آویزهاي لباسی،  د.لباس، می باش

 مانند شال گردن و گونه هاي مختلف پوششی گردن یا سينه باشد.

منشأهاي چهارگانه )یا یسی از آن ها( وقتی می تواند صحيح باشد كه كراوات تسامل یافته یا تحوّل 
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بينيم كه هيچگونه رابطه اي ميان كراوات با آن چهار چيز نيست. با این همه یافته از آن ها باشد، اما می 

 یقيناً بی علت و بدون فلسفة وجودي نيست.

نفی علت و فلسفة وجودي از نوع فلسفة وجودي لباس، به معنی نفی مطلق  فلسفه وجودی كراوات:

 ت و بدون انگيزه نيست خواه آنعلت و فلسفه، نيست؛ هيچ فعل، رفتار، رابطة انسان با یك چيز، بی عل

فعل، رفتار و رابطه، صحيح باشد یا غلط، عقالنی باشد یا غير عقالنی، با امضاي خرد باشد یا بدون امضاء 

 آن.

وقتی كه می بينيم كراوات رابطة علّی با انگيزۀ لباس و پوشش ندارد، آنچه در این بين می ماند یسی از 

 دو رابطه و انگيزه است: 

 شود كه علت و فلسفة وجودي كراوات، زیبائی و ح  زیبا خواهی انسان است. گفته -3

 و نوعی عالمت است.« آرم»و « نشان»گفته شود كه فلسفة وجودي آن،  -5

 اینك بررسی این دو مورد: 

و ریشه دار در « واقعيت مسلّم»زیبائی و نيز ح  زیبا خواهی هر دو  زیبائی و حس زیبا خواهی:

 «. فرآیندي از عادت»و نه « اعتباري»ند، نه ذات انسان هست

توضيح داده ام و از نظر انسان شناسی مستب  3«انسان و چیستی زیبائی»این مطلب را در كتاب 

، روح سوم است كه «عامل زیبا شناسی و زیبا خواهی در انسان»بيان كرده ام كه )ع( قرآن و اهل بيت

 شد.انسان داراي آن است و حيوان فاقد آن می با

به عنوان یك موجود طبيعی با صرف نظر « انسان طبيعی»اما این قاعده و این اصل در آن كتاب دربارۀ 

« منشأ اعتباري»از پدیده هاي اجتماعی است. واالّ محور دیگري از زیبا خواهی در انسان هست كه صرفاً 

 دارد.

 حور دارد: و با عبارت دیگر: زیبا شناسی و زیبا خواهی انسان، دو نوع و دو م

شناخت زیباها و زیبائی هائی كه در طبيعت و آفرینش اشياء زیبا، هست؛ این نوع به محور واقعيت  -3

است خواه زیبائی واقعی یك شيئ طبيعی محض باشد؛ مانند زیبائی آهو، درخت، كوه، آب و... و... و خواه 
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، انواع محصوالت هنري و... و... یعنی این زیبائی واقعی در یك شيئ مصنوعی مانند تابلو، ساختمان، لباس

 زیبائی واقعی منحصر و محدود به اشياء محض طبيعی نيست.

)زیبائی در اشياء مصنوعی دو نوع است: واقعی و اعتباري؛ كه نوع واقعی آن ریشه در زیبائی هاي 

 آفرینش دارد(. 

ن هستند: ای« مُد»كه مصداق  شناخت زیباها و زیبائی هائی كه اعتباري هستند؛ مانند زیبائی هائی -5

نوع زیبا شناسی در لباس، ساختمان، آرایش و پيرایش چهره و... مولود تحوالت و اعتبارات اجتماعی می 

رابطة فرد با »باشند كه فقط به محور اشياء و پدیده هاي مصنوعی آنهم مصنوعی اي كه تنها در محور 

گرانی باشند و به آن نگاه كنند، و خود فرد به عنوان یك قرار دارد. یعنی وقتی زیبا هستند كه دی« اجتماع

 انسان طبيعی آن را زیبا نمی بيند.

با بيان دیگر: زیباهاي اعتباري و زیبائی هاي اعتباري، چيزي هستند كه اگر )فرضاً( در دنيا فقط یك 

قعی كه در هر حال انسان با همة امسانات باشد، به آن ها اهميت زیبائی نمی دهد. بخالف زیبائی هاي وا

 براي هر انسانی زیبا هستند مگر انسانی كه بيمار باشد. 

زیبائی واقعی همزاد شيئ زیبا است، خواه آن شيئ طبيعی باشد و خواه  ویژگی دیگرِ زیبائی اعتباری:

 «زیبا»مصنوعی. اما زیبائی اعتباري در هر شيئ كه باشد، نيازمند زمان است كه با گذشت آن زمان به لقب 

 ملقب گردد.

كه می كوشد زیبائی ها را در محصوالت هنري، مطابق طبيعت زیبائی آفرینشی، « رئاليسم»مثالً در هنر 

 به تماشا بگذارد، سروكارش و هدفش خلق زیبائی هاي واقعی است.

در مرحلة اول پيدایشش هرگز مصداق زیبا، تلقی نگشت و نبود، اصل عامل پيدایش « كوبيسم»اما هنر 

 -در آورده بود، و انسان تنوع طلب« اشباع»راوانی روش هاي هنري واقعی بود كه جامعه را به حالت آن، ف

مشتري یك هنر نو بود، كه این تنوع  -كه تنوع طلبی نيز از خوا  روح و ذات زیبا خواه انسان است

 د.طلبی، خود محصول قرن ها تقالّي انسان با هنر، بود تا كوبيسم به مرحلة پيدایش رسي

با اینهمه، باز پ  از پيدایش، و پ  از عرضة آن به اجتماع، نيازمند گذشت زمان دیگر بود كه جامعه 

 كند. وگرنه، كوبيسم نه هنر بود و نه مصداق زیبائی.« عادت»به آن 

 بنابر این، انسان زیبا شناسی و زیبا خواهی اعتباري محض هم دارد.
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وجودي آن را زیبا خواهی بدانيم( از كدام  نوع است: اینك كراوات )اگر علت و فلسفة  كراوات:

 طبيعی واقعی؟ مصنوعی واقعی؟ یا مصنوعی اعتباري محض؟ 

اگر فرضاً كراوات، امروز در اثر تحوالتی كه به خود دیده، زیبا باشد، در آغاز به زور فرمان لوئی 

قه اي به آن نشان نمی دادند، حتی چهاردهم به گردن عدّه اي آویخته شد. یعنی عالوه بر این كه مردم عال

ه ب« عادت»بود. با گذشت زمان و در فرایند « فرمان»یك پدیدۀ اجتماعی معمولی هم نبود، بل مولود یك 

تدریج بهره اي از زیبائی اعتباري به خود گرفت. و اگر امروز عدّه اي در آن، زیبائی ببينند بر اساس عادت 

 و اعتبار است. 

ئی كت و شلوار؛ مردمان جهان كت و شلوار را یك پوشش دم بریده، ابتر، و همين طور است زیبا

می دانستند، حتی مردم اروپا )كه مبدع كت و شلوار اند( از پوشيدن آن احساس نوعی « ضد شخصيت»

باصطالح دبنگی داشتند. ابتدا استراتژیست هاي نظامی لباس هاي رایج شواليه ها را و نيز اشرافی را، در 

جنگ، دست و پاگير دانستند، كت و شلوار را براي نظاميان ابداع كردند. با گذشت زمان نظاميان ميدان 

به تدریج در خارج از محيط هاي نظامی نيز از آن استفاده كردند، رفته رفته مردم نيز از آنان پيروي 

 كردند. و بدین سان كت و شلوار نيز از متعلَّقات زیبائی گشت.

حتی چنين علت و انگيزه اي نيز وجود نداشت، بل كه كراوات از تعبيه هاي اما دربارۀ كراوات 

مزاحم، وقتگير، دست و پا گير، حتی به موقع درگيري ابزاري به نفع دشمن بود كه از همان كراوات بگيرد 

 و او را خفه كند. 

ی بينند، همين عالوه كنيد بر این، این واقعيت را كه اگر امروز عده اي نوعی زیبائی در كراوات م

نه  «كت گونه»زیبائی نيز از خود كراوات نيست بل به یاري و كمك كت است؛ كراوات بدون كت یا 

 تنها در نظر هيچ كسی زیبا نمی باشد بل كه ضد زیبائی هم می  شود.

پيراهن هائی هستند كه همزمان با پيدایش كت، با همان انگيزه نظامی پدید شدند. « كت گونه»مراد از 

بود كه به خاطر كراوات، برگردان هاي یقه اي و سينه اي « برگردان یقه»ن كت ها و پيراهن ها بدون ای

 بر آن ها تعبيه شد، زیرا كراوات می لغزید و در باالتر از یقة كت و پيراهن قرار می گرفت.

رگردان بیعنی ميان كت و كت گونه، با كراوات یك تعاطی متقابل برقرار شد؛ كراوات با وجود یقة 

 چيزي از زیبائی به دست آورد، و كت و كت گونه به خاطر كراوات داراي برگردان شد.
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كراوات در اصل ماهیت خود فاقد هر نوع زیبائی حتی زیبائی با این بررسی معلوم می شود كه: 

مصنوعی اعتباری، بوده است و در علت و فلسفۀ وجودی آن، هیچ انگیزه ای از حس زیبا خواهی 

 نبوده است. انسان

حتی آن انگيزۀ نظامی گري كه در پيدایش كت و شلوار، و انگيزه هاي شبيه آن بوده، در كراوات 

 نبوده است.

كراوات در ابتدا نه فقط انگيزۀ شخصيتی نداشت بل كه در مقابل اشراف به یك ابزار دمسراتيك 

 تبدیل شد و اشراف و غير اشراف را در یك شسل قرار داد.

 «تقرّب به دربار»وات پ  از آن كه با فرمان لوئی چهاردهم پدید گشت، نشان و عالمت گویند: كرا

 شد و هر ك  به مرتبه اي كه به دربار مقربتر بود كراواتش به همان ميزان بلند تر بود.

 «آرم»و « نشان»اما اگر این سخن صحت داشته باشد، دليل قوي تري است بر این كه علت وجودي آن 

یبائی. اگر عنصر زیبائی در آن نقش داشته می بایست در آن آغاز نيز مورد استفادۀ مردمی قرار بوده، نه ز

 می گرفت. و در هيچ گزارش تاریخی نيامده است كه مردم غير درباري از استفادۀ آن ممنوع بوده اند.

و این  اما این درست است وقتی كه یك چيز نشان تقرب به دربار باشد، نشان برتري هم می شود،

 عامل می شود كه به تدریج با گذشت زمان مردم به آن بگرایند و عدّه زیادي گرائيدند.

بحث مشروحی دربارۀ  3«كاباال و پایان تاریخش»در كتاب  دمکراسی مرحلۀ پایانی تاریخ كاباال:

هراً و طبعاً دوره هاي تاریخی كاباال آورده ام، در این جا یاد آوري می كنم كه: چون زیست تاریخی بشر ق

و جبراً متغير و در حال تحول است، ابلي  و لجنة مركزي كاباليسم در هر دوره اي از تاریخ، براي دورۀ 

بعدي برنامة استراتژیك مشخص ریختند. دورۀ فئوداليته و اشرافيت، بر اساس سنت الهی به پایان می رسيد 

نزدیك می شد. براي دورۀ آینده و كنترل  و چيزي به نام طبقات اجتماعی آن روز به روز به سقوط خود

 و كنترل دمسراسی« دمسراسی بر عليه دمسراسی»آن، نوعی از دمسراسی در نظر گرفته شد كه در واقع 

 حقيقی بود. این برنامه زمينة دو پدیده را فراهم كرد: 

                                                   
 www.binesheno.comسایت بينش نو   3
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ی فراماسونری؛ تعبیۀ یک روزنه بر لجنۀ تنگ و بشدت محدود و مخفی، و به راه انداز -6

لجنة مركزي كاباليسم از زمان قابيل تا به آن روز، در محدودۀ تنگ خود  یک شبکه جهانی مخفی:

برنامه هاي مورد نظر را پی ریزي می كرد، با ظهور طليعه هاي سقوط طبقه اشراف كه نتيجه آن )به 

ت مورد هصورت( نوعی تسثر گرائی بود، خود لجنة مخفی نيازمند تسثر گشت تا تسثر گرائی را در ج

 نظر خود كنترل كند؛ براي این هدف، فراماسونري ایجاد شد و در هر كشور و جامعه اي شبسه باز كرد.

 در این جا به تاریخ فراماسونري نمی پردازم و آن را به منابع دیگر حواله می دهم.

قرار می تنها در دربارها، و جلو كاخ ها به صورت ستون بلند « بعل»تا آن روز نماد  كراوات: -2

گرفت كه نماد اشراف بود. بدیهی بود كه سقوط پيش بينی شدۀ اشراف، و تحول جامعه بشري به تسثر، 

این نماد نيز می بایست در عرصة تسثر، كثرت یابد. براي تسثر بعل آن را به صورت كوچك و سبك، و 

 در حد امسان مردمی، به شسل كراوات به گردن كثيري از مردم آویختند.

ایان كاباال و پ»جا نيز وارد تاریخ پيدایش و حضور ستون )بت( بعل نمی شوم و آن را به كتاب  در این

وا می گذارم كه در آن كتاب به طور مشروح بحث كرده ام، تنها بازگوئی می كنم كه مبدأ بت « تاریخش

 نوح  ز طوفانبعل به اولين تمدن مصریان حتی پيش از پيدایش اولين سلسلة رسمی فرعونی، و به پيش ا

 می رسد.

خداي مؤنث، با  «ایسیس»خداي مذكر و  «اسیروس»اسناد كهن مصري می گویند: در آن زمان، 

، او را می كشد. ایسي  به دنبال شوهر می گردد و «ست»همدیگر ازدواج كردند. برادر اسيروس به نام 

به سراسر دنيا پخش كرده سرانجام متوجه می شود كه ست او را كشته و پيسرش را تسه تسه كرده و 

تسة آن را پيدا می كند و تسه چهاردهم  31است. ایسي  به دنبال یافتن تسه هاي بدن شوهرش گشته و 

پيدا  3كه آلت تناسلی اسيروس بود، را پيدا نمی كند. پ  از گذشت زمان هائی آن عضو در دریاي مدیترانه

د. و بعدها در خيلی از شهرهاي جهان و نيز در می شود و مجسمة آن آلت تناسلی ساخته و تقدی  می شو

                                                   
به شنرح رفته كه در آن زمان دریاي مدیترانه وجود نداشت و جایگاه آن دره ها  « كاباال و پایان تاریخش»در كتاب  3

و جایگاه زندگی قوم نوح بوده اسنت، و ستون بت بعل اولين بار در ميان آن قوم بر پا شده  و جلگه هاي سنبز و خرم بوده  

 است.
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 برابر كاخ سفيد و كاخ پاپ در واتيسان نصب می شود.

این هر دو عامل تسثر بر عليه تسثر گرائی  همزمانی تاریخ پیدایش كراوات و فراماسونیسم:

، 3732 حقيقی، به طور معاصر با همدیگر پيدایش یافته اند. كراوات به فرمان لوئی چهاردهم متوفاي

 .3715پيدایش یافته و فراماسونيسم در فرانسه به سال 

این همزمانی پيام مهمّ و رهنمائی قوي اي براي ما در بررسی تحليلی این موضوع دارد و )عالوه بر ادله 

و مباحث قبلی( دقيقاً نشان می دهد كه منشأ كراوات، نه شال گردن اسب ها است، و نه شال گردن مردمان 

 ه صليب. بویژه پایه گرد آن و نوك هرمی آن، كه این دو اولين ویژگی بعل است.مختلف، و ن

محفل هاي فراماسونري، در همة جهان مخفيانه برگزار می شد و می شود، اما خود كراوات به طور 

علنی ليسن با پيام مخفی و مرموز بوده و هست. و بدین سان آلت نرینگی به گردن ها آویخته شد كه 

 فراد )فراماسون ها( به طور دانسته آن را به گردن می آویزند، و اكثریت باقی به طور ندانسته.برخی از ا

بدین ترتيب فراماسونيسم و كراوات، دو پدیده و دو عمل پيشدستانة كاباليسم است كه مقطع چهارم 

ت مقاله به شرح رفرا، كه در آغاز این « تاریخ معاصر و عصر مدرنيته»تاریخ اروپا را تعيين می كند یعنی 

. و دورۀ پنجم در نظر آن ها دورۀ آخر الزمان است كه پایان 3550تا سال  3775و عبارت است از سال 

 تاریخ است به دو معنائی كه گذشت. 

پس كراوات یکی از عوامل تقسیم تاریخ، در تاریخ اروپا )حتی مطابق تقسیمات تاریخی 

 خودشان( می باشد.

احوال امروز جهان، و در اوضاع و احوالی كه امروز جامعة خودمان دارد، به نمی دانم؛ در اوضاع و 

خيلی از اشخا  )بویژه آنان كه اهل تحقيق یا متخصص در تاریخ و جامعه شناسی تاریخی نيستند( حق می 

دهم كه این بحث من را به تعصب نسبت به فرهنگ خودي، و بدبينی نسبت به فرهنگ غربی، متهم كنند، 

 اهل تحقيق و متخصصين توقع دیگري دارم. اما از

و از متهم كنندگان دیگر نيز این توقع را دارم كه اندكی در خود بيندیشند، شاید خودشان به دليل 

استفاده از كراوات، یا به دليل گرایش به فرهنگ غربی و قهر از فرهنگ خودي، چنين اتهامی به ذهن 

 شان می رسد.
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 )ع(در تقسیم دوره های تاریخی از نظر علی كراواتاهمیت و نقش تاریخی 
 

 داشته باشيم كه در ضمن خطبة لؤلؤئيه می فرماید: )ع( ابتدا نگاهی دوباره به كالم اميرالمومنين

 و القالّدة الغبراء، ...، ثم الفتنةالْكَسْرَوِيَّةَ وَ الدَّوْلَةُ، فَارْتَقِبُوا الْفِتْنَةَ الْأَمَوِيَّةَ، أَلَا وَ إِنِّي ظَاعِنٌ عَنْ قَرِيبٍ

آگاه باشيد؛ من بزودي از ميان شما خواهم رفت، پ   «:الحمراء، و في عقبها قائم الحق)عج(»

منتظر باشيد فتنة اموي را، و دولت كسروي را...، سپ  فتنة كور غبار آلود را، و قالّده سرخ را كه در دنبال 

 آن قيام قائم حق خواهد بود.

ورخين، محدثين و اهل سِيَر اجماعاً گفته اند كه ماهيت دولت اموي دولت كسروي: م -3 توضیح:

 تقليدي بود از دربار و نظام روم )بيزان (، و دولت عباسيان تقليد و احياي مجدد نظام ساسانی بود. 

 شمارد. می هائی لقب با را -ها آن همة نه -عباسی خليفة 54 حضرتش چين، نقطه جاي در -5

ز سقوط خالفت به دست هالكوخان تا ورود كراوات به جوامع اسالمی را دورۀ الفتنة الغبراء: ا -1

 می نامد.« فتنة كور و غبار آلود»

دورۀ خالفت شروع ) ( با ظهور اسالم دوران جاهلی به پایان می رسد، و با رحلت پيامبر اسالم -4

ی تبدیل می شود گرچه می گردد در عصر اموي )به اجماع مورخين و محدثين( ماهيت نظام به شاهنشاه

ظاهراً نام آن خالفت بود. و در عصر عباسی ماهيت نظام، احياي نظام كسروي ساسانی می شود؛ این هر 

بودند، زیرا نظام رومی و نظام ساسانی به حساب اسالم گذاشته می شد و اكثریت مردم مسلمان « فتنه»دو 

 دائرةدر  فرید وجدی. و هنوز هم عدّه اي مانند به قدرت اموي و عباسی به عنوان قدرت اسالم می باليدند

، و حتی جریانی از مسلمانان روشنفسر ما به آن می بالند و توجه ندارند كه اگر مراد از آمدن 3المعارفش

 اسالم، ایجاد قدرت بود، قدرت فراعنه، روم، ایران و غيره وجود داشتند و نيازي به آمدن اسالم نبود.

ري همراه است؛ به آن حركت و یا نظام اجتماعی، فتنه می گویند كه مبتنی بر هر فتنه اي با نوعی كو

 كوري یا دستسم درصدي از كوري باشد.

                                                   
 .555   3المعارف القرن العشرین، ج  داترة 3
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پ  از سقوط امپراتوري خالفت، و پيدایش دولت هاي محلّی و منطقه اي، باز نظام هاي كشورها فتنه 

فتنه است، حتی پ  از گذشت این مبتنی نباشد مصداق « والیت»بود، زیرا مطابق اسالم هر نظامی كه بر 

همه قرن ها هنوز هم صحت و حقانيت خالفت، از بيعت ابوبسر تا سقوط عباسيان، زیر سؤال است و این 

نقطه و نستة كور هنوز روشن نشده است؛ سر سخت ترین مدافع خالفت، برادران اهل سنت هستند كه 

كه خالفت دليلی از قرآن و سنت ندارد ليسن  است كه اجماعاً اعتراف دارند« توجيه»نهایت ادعاي شان 

 مصلحت این بود و این گونه شد.

قرن است كه در مقام انفعال و تدافع هستند و مسئله هنوز هم مورد  34به عبارت دیگر: اهل سنت 

 قرن به داوري نهائی نرسيده است. 34بحث و تدافع است و با گذشت 

ی در كل جغرافياي جهان و در طول تاریخ از نظر این در صورتی است كه همة سلسله هاي حسومت

 به داوري نهائی رسيده اند؛ یا مهر مردود خورده اند و یا مهر مقبول.« ماهيت»

در هر جاي دنيا كه باشد خواه مسلمان و خواه غير مسلمان، وقتی كه « تحليل تاریخ»هر متخصصی در 

قرنی، تنها موضوعی است  5بيند كه خالفت  تاریخ جهان را پيش روي خود قرار می دهد، با شگفتی می

كه هنوز به داوري نهائی نرسيده است. حتی متفسران غربی نيز در این موضوع وامانده اند كه: اسالم یك 

دین است و خالفت یعنی حسومت دینی، آیا یك حسومت دینی باید به نصّ یا نصو  دینی مبتنی باشد؟ 

ی ی سقيفة بنی ساعده باشد؟ اگر قرار بود بر صالح دید اریستوكراسیا مبتنی بر مصلحت اندیشی اریستوكراس

 باشد، پيش از اسالم نيز مردمانی با چنين صالح دیدي مدیریت می شدند.

، اما در این سخنش تنها به خالفت اموي 3خالفت از آغاز فتنه بوده است)ع( و در كالم اميرالمومنين

 ئی از آینده است.و عباسی توجه دارد زیرا كه در مقام پيشگو

عنی هم ی« الفتنة الغبراء»دورۀ پ  از پایان خالفت را نيز دورۀ فتنه می نامد اما با صفت منفی دیگر: 

و غبار آلود و غبار انگيز بودن است « غبراء بودن»را دارد و هم یك كوري دیگر كه « كوري ماهوي فتنه»

 «مجذور= كوري ضرب در كوري»در كوري  كه كوري مضاعف بر كوري ماهوي فتنه، می گردد، و جامعه

 می شود.

                                                   
 شقشقيه. ةرجوع كنيد؛ نهج البالغه، خطب 3
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ــت و   كوری غبرائی: ــان برای زنــدگی درسـ ــت؟ انسـ این كوری دوم چیسـ

: بینش و تشخیص بشری، و بینش و تشخیص وحیی و سعادتمند، دو ابزار دارد

نبوتی. اگر دوران خالفــت از جهــت بینش وحیی و نبوتی دچــار كوری بود، 

از سـقوط خالفت بینش و تشخیص بشری   جامعه های اسـالمی در دوران پس 

 را نیز از دست دادند.
نيز  -حتی در مقام ادعا -در بيان دیگر: مشروعيت حاكمان پ  از سقوط خالفت، براي خود حاكمان

ملوك »بنامند، و نه در معنی و مفهوم « پادشاه»مجهول و بالتسليف بود؛ نه می توانستند خودشان را 

بود و مردم نيز به آنان « امير»آنچه همگی می توانستند مدعی شوند عنوان جاي می گرفتند. « الطوایفی

 امير می گفتند.

این بالتسليفی در ایران تا زمان كریم خان زند، وجود داشت كه او چون مدعی دینداري بود خود را 

ی مبتنی مفقه،  «کتاب الوکالة»می نامد نه شاه، و )باصطالح( حاكميت خود را بر بخش « وكيل الرعایا»

 كند تا مشروع باشد.

دولت عثمانی هر از گاهی مدعی خالفت می گردد اما از ترسيخ این عنوان در ذهن مردم عاجز می 

می نامند. و این بالتسليفی « دارالخالفه»ماند. حاكمان قاجار نيز گاهی هوس خالفت می كنند و تهران را 

يام ها بر عليه دولت بالتسليف عثمانی شروع در كشورهاي عربی تا جنگ جهانی اول حضور داشت كه ق

پيدا كرد، كه ملك فهد سعودي در این اواخر عنوان « مَلك= شاه»شد و هر بخش از خاك عرب یك 

را برگزید و چون این عنوان جدید نيز باري از « خادم الحرمين»ملك را از خود برداشت و عنوان 

 ان ملك را اختيار كرد.مشروعيت به همراه نداشت ملك عبداهلل از نو عنو

جامعه هاي غير اسالمی هيچوقت دچار این نوع بالتسليفی نبوده اند، زیرا حسومت را اساساً از مقوالت 

و موضوعات دینی خارج می دانستند و می دانند و مشروعيت حسومت را بر بينش و تشخيص بشري مبتنی 

 می دانند و می كنند.

 می نامد. «فتنۀ كور اندر كورفتنۀ غبراء= »این دوران را )ع( علی
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آغاز این دورۀ كور اندر كور، ظاهراً سقوط خالفت  نکته ای مهم دربارۀ آغاز این دوران تاریخی:

نسته اي دیگر )ع( به دست هالكوخان است و ما نيز تا این جا چنين آوردیم. اما در سخن اميرالمومنين

كدام را با لقبی نام می برد، در حالی كه تعداد  نفر می شمارد و هر 54هست كه تعداد خلفاي عباسی را 

 نفر است. 17آنان تا سقوط خالفت به دست هالكو، 

باید گفت مراد آن حضرت از سفاح تا الطائع هلل بيست و چهارمين خليفة عباسی است كه بهاء الدوله 

دست نشاندۀ امراي دیلمی او را از خالفت برداشت و قادر باهلل را به جاي او گذاشت. از آن پ  خلفا 

دیلمی و سلجوقی شدند و تا حملة مغول این دست نشاندگی ادامه داشت و فتنة كور خالفت دچار كوري 

دیگري گشته بود كه نه خليفه واقعاً خليفه بود و نه امراي دیلمی و سلجوقی شاه بودند. كه نه فقط 

 گشته بود. مشروعيت حاكميت بل كه لفظ، نام و عنوان آن نيز دچار بالتسليفی

 .)ع(در بيان اميرالمومنين« فتنة غبراء»و این است آغاز 

هر كدام از آن ها را با لقبی ملقب كرده و می )ع( با این حساب خلفاي بيست و چهارگانه كه علی

شمارد )و ما به جاي آن در حدیث نقطه چين گذاشتيم( اگر حضرت با ترتيب گفته باشد و راویان نيز با 

 اشند، به شرح زیر می شود: ترتيب شمرده ب

 السّفاح= عبداهلل سفاح. -3

 .3المقال = منصور -5

 الجموح= مهدي. -1

 الهذوع )الخدوع(= هادي.  -4

 المظفّر= هارون الرشيد. -2

 المؤنّث= امين )ظاهراً اشاره به شدت عالقة امين به مجال  زنان است(. -5

 النزار= مامون. -7

 السبش= معتصم. -7

                                                   
ه اش لقب منصور در یك داستان می پذیرد كه مقال  نام یك دزد بوده و چون او هم دزدي كرده بود، خانواد 3

 پيشگوئی كرده بود.)ع( مقال  به او دادند همان طور كه علی
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 = واثق باهلل.المهتور -5

 العيار= متوكل. -30

 المصطلم= منتصر.  -33

 المستصعب= مستعين باهلل. -35

 العالم= معتّز باهلل. -31

 الرهبانی= مهتدي باهلل.  -34

 الخليع= معتمد باهلل. -32

 السيار= معتضد باهلل. -35

 المترف= مستفی باهلل. -37

 السدید= مقتدر. -37

 األكتب= قاهر باهلل. -35

 المسرف= راضی. -50

 األكلب= متقی. -53

 الوسيم= مستسفی باهلل. -55

 الصيالم= مطيع هلل. -51

 العينوق= الطائع هلل. -54

 تعداد )ع(نفر هستند، و علی 17بحار، می گوید: خلفاي عباسی  15جلد  125عالمه مجلسی در صفحه 

كه حسومت شان مستقر و طوالنی بوده نفر شمرده است، شاید افرادي از آنان را در نظر دارد  54آن ها را 

است، و تعدادي از آنان كه حسومت شان متزلزل و یا كوتاه مدت بوده )مانند امين، منتصر، مستعين، معتزّ 

 و امثال شان( را در نظر نمی گيرد.

در این سخن در صدد تقسيم ادوار تاریخ بر اساس ماهيت نظام هاي حسومتی و )ع( اما باید گفت: علی

ت اجتماع است، نه بر اساس نام و لفظ خالفت كه همة خلفاي عباسی را در نظر بگيرد. آغاز و مدیری

در عينيت جامعه از اقدام بهاء الدولة دیلمی به عزل الطائع هلل و منصوب كردن القادر  «فتنۀ غبراء»شروع 

یج عمل كرده و زمينه به جاي او، می باشد گرچه علل و عوامل زمينه ساز هر پدیدۀ تاریخی قبالً به تدر
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 را آماده می كنند.

فتنة غبراء وقتی شروع می شود كه خالفت مشروعيت ادعائی خود را نيز از دست می دهد؛ كسی كه 

( ) می شود؟! مگر تعيين جانشين پيامبر« خليفة رسول اهلل»منصوب بهاء الدوله است چگونه مصداق 

 عنصر مهم كاربردي دارد كه هر دو در آن نهفته اند: دراختيار بهاء الدوله است؟ خالفت دو معنی و دو 

باشد؛ وقتی كه خليفه با ) ( یعنی حاكميت باید از جانب خدا و رسول« خالفت»چيزي به نام  -3

 ارادۀ امير دیلمی عزل و خليفة دیگري منصوب می شود، خالفت این عنصر و معنی را از دست می دهد.

 ستن حسومت شاهنشاهی.یعنی مردود دان« خالفت»باور به  -5

بنابر این از طائع هلل به بعد، حسومت نه خالفت است )حتی در مقام ادعا(، و نه شاهنشاهی است. و 

 قانع هستند.« امير»همچنين اميران دیلمی و غير دیلمی نه شاه هستند و نه خليفه و تنها به عنوان 

ري معه نه بر بينش و شناخت و رفتار بشو این است كوري اندر كوري، و فتنه اندر فتنه، كه تسليف جا

رایج مبتنی است كه همان شاهنشاهی باشد، و نه بر بينش و شناخت و رفتار منتسب به دین مبتنی است 

كه همان خالفت باشد. این دوران كه به هيچسدام از دو مبنا قابل توجيه نيست، از هر دو جهت كور 

 است.

 ان عبارت است از: پایان این دور پایان دورۀ فتنۀ غبراء:

همان طور كه به شرح رفت پيدایش كراوات )قالّدۀ حمراء( در اروپا زمان  آغاز فتنۀ قالّدۀ حمراء:

پيدایش كراوات در اروپا است؟ یا )ع( ميالدي است. آیا مراد اميرالمومنين 3732لوئی چهاردهم متوفاي 

در مقام تقسيم دوره هاي تاریخی )ع( ورود آن به جامعة اسالمی است؟ جاي هيچ تردیدي نيست كه علی

است كه درپيشِ روي جامعة اسالمی است كه از آن ها پيشگوئی می كند؛ مرادش عصر سلطة اروپائيان 

)كه كراوات سمبل تمدن و فرهنگ شان است( بر مسلمانان است، كه ورود نمونه هائی از كراوات نيز 

 و خواه در گردن یك مسلمان یا مسلمان زاده. همزمان با این سلطه است خواه در گردن یك اروپائی

ورود این چنينی كراوات به ممالك اسالمی، دقيقاً همزمان است با ورود فراماسونري به ممالك 

 اسالمی. همان طور كه پيدایش هر دو در فرانسه نيز همزمان بوده و به شرح رفت.

به  3574ول كار می كرد، در سال هن ق در سفارت ایران در استانب 3571ميرزا ملسم خان در سال 
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فراموشخانه )لژ فراماسونري( را در تهران تاسي  كرد. این موضوع نشان  3572ایران بازگشت و در سال

می دهد كه اگر فراماسونري در كشور عثمانی پيش از ایران نبوده، دستسم همزمان در هر دو كشور اسالمی 

 .3ایران و تركيه تاسي  شده است

سلمانان و طلوع قدرت اروپائيان، مانند هر تحول اجتماعی، در زمان طوالنی اي محقق افول قدرت م

است، نقطه فراز این تحول و مقطع برجستة آن است كه هر دو )ع( شده است، اما آنچه مورد نظر علی

 برنامة استراتژیك كاباليسم )یعنی فراماسونيسم و كراوات( وارد جامعه مسلمانان شده است.

 3514هجري قمري، حوالی سال  3572حوالی سال  «فتنۀ قالّدۀ حمراء»ن؛ آغاز دورۀ تاریخی بنابر ای

ميالدي می باشد. كه دورۀ سلطنت ناصرالدین شاه در ایران بود. یعنی دقيقاً در  3725شمسی، و حوالی سال 

 ز آنان تعيينعصري كه اروپائيان به حدي در ممالك اسالمی نفوذ كرده بودند كه مرزهاي كشورها را ني

 می كردند و تسلط شان بر مسلمانان مسلّم شده بود.

ميالدي( كه در باال آمد، تاریخ ورود  3725 -شمسی 3514 -هن ق 3572مراد از رقم هاي تاریخی )

 كراوات در گردن خود مسلمانان به جامعه هاي اسالمی است.

ها پيش از آن بوده است؛ به عنوان اما ورود كراوات در گردن خود غربی ها به ممالك اسالمی، سال 

می نویسد: وقتی كه دولت انگلي ، از مفاد قرارداد ناپلئون با  «تاریخ رضائیه»نمونه: مرحوم تمدن در 

فتحعلی شاه مطلع و از ورود و فعاليت ميسيون كاتوليك فرانسوي به اروميه با خبر گردید و به مقاصد 

با همساري آمریسا ميسيونی به ایران اعزام و در اروميه به منظور  نهائی ناپلئون پی برد، در صدد بر آمد كه

مقابله با فرانسویان، تاسيسات مورد نظر را ایجاد نماید. به طوري كه مستر ویليام نویسنده خاطرات دكتر 

قمري( اولين دستة امریسائی به شهر اروميه وارد و به  3523ميالدي ) 3712پاكارد، می نگارد: در سال 

الفت و معاشرت و مودت با مردم اروميه پرداختند و اولين آن ها دكتر گرانت بود كه با مستر طرح 

 (.55پركينز به ایران آمد و در اروميه اقامت كرد. )تاریخ رضائيه صفحه 

كه در معيت پركينز به اروميه آمده، چاپ كرده كه « دیوید اوراهام»عسسی از  305سپ  در صفحه 

تين نوشته شده كه عس  در اروميه گرفته شده است. در این عس  اوراهام روي عس  با حروف ال

                                                   
 ميالدي سفير ایران در لندن بود. 3777تا سال  3775ميرزا ملسم خان از سال  3
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 كراوات درگردن دارد.

و در پسِ دورۀ  «:و في عقبها قائم الحق» پایان دورۀ قالّده حمراء: می فرماید

 فتنۀ قالّده حمراء، قائم حق خواهد آمد.
ق)عج( پ  از بر چيده شدن و سازمان و ساختار این جمله طوري است كه نشان می دهد قيام قائم ح

از بين رفتن كراوات نخواهد بود. بر خالف جمالت پيش كه مثالً فتنة دورۀ بنی عباس با پایان دوره فتنة 

بنی اميه، و فتنة غبراء پ  از پایان خالفت واقعی ادعائی، خواهد بود. قيام قائم)عج( در زمانی رخ خواهد 

 داد كه قالّدۀ حمراء هنوز وجود دارد.

 ، عقب پيدایش و رواج قالّده است، نه عقب و پایان دورۀ قالده.«عقبها»و با بيان دیگر: مراد از 

: عرب ها افسارهاي شان را پاره 3«خَلْعُ الْعَرَبِ أَعِنَّتَهَا»و از طليعه هاي عصر ظهور این است كه 

 يان بر سرشان زده بودند،كنند. نهضت اخير در كشورهاي عربی را می توان پاره كردن افسارهائی كه غرب

 دانست.

 

 سخنی دربارۀ رنگ سرخ
 

 چرا قالدۀ حمراء؟

رنگ آن )ع( آنچه امروز دیده می شود كراوات رنگ هاي مختلف و گوناگون دارد. چرا دركالم علی

 آمده است؟ در پاسخ این پرسش به موارد زیر توجه فرمائيد: « حمراء= سرخ»

بدون شسل و برش  -شواليه ها و اشراف اروپا پارچه اي قرمز در دوران پيش از پيدایش كراوات، -3

به گردن می آویختند. تناسب و مناسبت ایجاب می كند كه گردن آویز جدید به نام كراوات كه  -خا 

 به فرمان لوئی چهاردهم مرسوم می شود، با همان رنگ شال گردن هاي پيشين باشد.

ه داشته باشم )و آن را به محققان جوان وا می گذارم( و من نتوانستم تحقيق تاریخی دقيق در این بار

                                                   
 .535   25بحار، ج  3
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 كه بستر جریان هر پدیدۀ اجتماعی است بحث می كنم.« تناسب»تنها بر اساس 

افراطی ترین و تندترین رنگ در ميان رنگ هاي كراوات، رنگ سرخ است كه عالوه بر  -5

 ناخوشایندي، رنگ خون و جنگ نيز هست.

. و كاباليسم 3ن اسالم، رنگ سرخ بدترین رنگ است براي لباس و پوشش هااز نظر ادیان بویژه دی -1

بدترین رنگ آن را سمبل آن قرار می دهد، زیرا او )ع( هميشه كوشيده این رنگ را رونق دهد. و لذا علی

 در مقام بيان فتنه است.

رنگ اصلی بعل نماد كاباليسم و مجسمة آلت نرینگی است، و رنگ آن حمراء است. بنابر این  -4

 كراوات، سرخ است و رنگ هاي دیگر تسامحی هستند.

 

 در متون مختلف)ع( امیرالمومنینسخن 
 

خطبۀ »است كه راویان و محدثان، آن را )ع( حدیث مورد بحث ما بخشی از یك سخنرانی علی

 ناميده اند.« ۀخطبۀ لؤلؤ»یا  «لؤلؤئیه

ة است، و در سلسل)ع( معروف اميرالمومنينراوي اصلی آن در یك سلسلة سند، اصبغ بن نباته صحابی 

 دیگر علقمه بن قي  می باشد. یعنی از براي این حدیث دستسم دو طریق شناخته شده داریم.

 برخی از متونی كه این حدیث در آن ها آمده است، عبارتند از:  متون:

ن علی مد بتاليف ابی القاسم علی بن مح كفاية االثر في النصّ علي االئمة االثني عشر: -1

. 5است 173كه از معاصرین و شاگردان شيخ صدوق متوفاي  -كه به او قمی هم گفته می شود -خزاز رازي

 ناميده شده. «کفاية النصوص»ناميده است، و گاهی نيز  «کفاية النّص»ابن شهر آشوب این كتاب را 

 .475تاليف ابن شهر آشوب متوفاي  مناقب آل ابی طالب: -2

                                                   
 شرح داده ام.« دانش ایمنی در اسالم»و این موضوع را در بخش لباس كتاب  3
 .75   37رجوع كنيد: الذریعه ج  5
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اوس تاليف سيد ابن ط «:المالحم و الفتن»معروف به  «لمنن فی التعریف بالفتنالتشریف با» -9

 نقل می كند.« سليلی»كه آن را از  554متوفاي 

خطبة ». وي این خطبه را با عنوان 731تاليف حافظ رجب برسی متوفاي  مشارق انوار الیقین: -4

 آورده است. «االفتخار

ی گوید: یسی از استادهاي من می گفت كه این خطبه در مصحح محترم بحار االنوار در پی نوی  م

. معلوم است كه ایشان به دنبال 3مشارق برسی آمده است، اما من جستجو كردم و آن را در آن كتاب نيافتم

وگرنه خطبة مذكور به طور مشروح در آن كتاب آمده « افتخار»بوده نه با عنوان « لؤلؤه»خطبه با عنوان 

 .5است

علی بن الحسن بن »با سلسلة سند  «کفاية االثر»به نقل از  :954صفحه  91وار مجلد بحار االن -5

محمد بن منده، عن محمد بن حسين السوفی، عن اسماعيل بن موسی بن ابراهيم، عن سليمان بن حبيب، عن 

 ، آورده است.«شریك، عن حسيم بن جبير، عن ابراهيم النخعی، عن علقمه به قي 

االثر، ليسن با تفاوتی در عبارت جملة مورد بحث ما، كه  کفايةبه نقل از همان  :52بحار، مجلد  -1

 شرحش خواهد آمد. 

 ابن شهر آشوب. مناقببه نقل از  :961صفحه  46بحار، مجلد  -7

 تاليف كامل سليمان لبنانی از دانشمندان معاصر. یوم الخالص: -1

 

 مختلف هاینسخه 
 

مختلف را مشاهده كنيم سپ  به تحقيق و استدالل براي آن  ابتدا متن منتخب از ميان نسخه هاي

 بپردازیم: 

                                                   
 .124   15بحار، ج  3
 چاپ انتشارات شریف رضی. 135تا  105مشارق انوار اليقين،    5
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فَارْتَقِبُوا ، أَلَا وَ إِنِّي ظَاعِنٌ عَنْ قَرِيبٍ» بخش مربوط به بحث ما از خطبة مذكور چنين است:

و تُبني مدنية  ؛وَ الْبَأْسِ بِالْفَرَح بَنِي شَيْصَبَانَ دَوْلَةِ قْبَلْتَ؛ الْكَسْرَوِيَّةَ وَ الدَّوْلَةُ، الْفِتْنَةَ الْأَمَوِيَّةَ

بين دجلة و دجيل... ثم الفتنة الغبراء و القالّدة الحمراء في عقبها قائم « الزّوراء»يقال لها 

 «.الحق

؛ 3ترجمه: آگاه باشيد من بزودي از ميان شما خواهم رفت، منتظر باشيد فتنة اموي، و دولت كسروي را

در ميان دجله و دجيل بنا می  1«زوراء»دي و سختگيري. و شهري به نام با شا 5می آید دولت بنی عباس

 شود.... سپ  )منتظر باشيد( فتنة غبار آميز، و )فتنة( گردن آویز سرخ را و در پی آن قيام قائم حق را.

 براي خلفاي بنی عباس می شمارد.)ع( جاي نقطه چين، لقب هائی است كه علی -3 توضیح:

 كه كنایه از بنی عباس است آمده.« بنی شيصبان»، و در برخی دیگر «بنی عباس»در برخی نقل ها  -5

 در ادامة خطبه به حوادث بعد از ظهور قائم)عج( می پردازد. -1

دربارۀ دو دورۀ بنی اميه و بنی عباس، تفاوت نسخه اي كه مهم باشد و معنی سخن  اختالف نسخه ها:

ثم الفتنه الغبراء و القالدة »ررسی تنها دربارۀ دو جملة را دچار اختالف كند، وجود ندارد. بحث و ب

 است كه دورۀ سوم و چهارم تاریخی قبل از ظهور را بيان می كنند.  «الحمراء

منبع مذكور با همان ترتيب تاریخی كه  7اكنون به همراه خواننده محترم، دو جملة مذكور را در 

 گذشت، پی می گيریم:

و تعمل »اپ انتشارات بيدار، عبارت مورد نظر چنين آمده است چ 531صفحة  كفاية االثر: -1

و ساخته می شود قبة غبار »در این صورت معنی چنين می شود  «ة الحمراءالقبة الغبراء ذات الغالّ

 «.آميز كه داراي غلّه ها سرخ است

                                                   
 ةمعروف و مشخص است كه نظام حسومتی بنی اميه تقليد از دربار روم بود، و نظام حسومتی بنی عباس تجدید نسخ 3

 دربار ساسانی بود.
 .كنایه از بنی عباس است« بنی شيصبان»محدثين اجماع دارند كه  5
 زوراء بخش اصلی و اوليّه بغداد است كه منصور عباسی بنا نمود. 1
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 سال پيش چاپ شده است. 15هن ق یعنی  3403این نسخه در سال 

و تعمل القبة الغبراء ذات »االثر به صورت  کفایۀبحار، از همان  122   15اما مجلسی در جلد 

آورده. و مصحح بحار نيز در پی نوی  تذكر داده است كه مطابق نسخه اي كه در دست « الة الحمراءقال

 است. «الة الحمراءفال»اوست 

خا  از تا این جا معلوم می شود كه براي یك لفظ چهار ظبط هست، و هر كدام از یك نسخه اي 

 االثر برداشت شده اند و كتاب مذكور چهار نسخه داشته است. کفاية

 «الفالة الحمراء»االثر به صورت  کفايةباز با همان سند از همان  557   25مجلسی در مجلد 

آورده كه با نسخة مصحح بحار كه در باال مذكور شد مطابقت دارد. و این خود نشان می دهد كه مجلسی 

با یك  15االثر سروكار داشته است؛ هنگام تدوین مجلد  کفايةدوین بحار با دو نسخه از در طول زمان ت

با نسخة دیگر. و جالب این كه متن خطبه نيز در این دو مجلد تفاوت  25نسخه و در زمان تدوین مجلد 

 هاي زیادي با هم دارد. 

و المملكة فارهبوا الفتن األموية »: 574صفحة  5جلد  مناقب ابن شهر آشوب: -2

 «.ثم الفتنة الحمراء و العالدة الغبراء في عقبها قائم الحق.... الكسروية

 آمده، الحمراء صفت فتنه شده است.« العالده»، «القالّده»در این ضبط عالوه بر این كه به جاي 

 این، صورت چهارم از عبارت مورد بحث است.

سيد بن  است( تاليف «ن في التعريف بالفتنالتشريف بالمن»)كه نام اصلی آن  المالحم و الفتن -9

 «الحمراء القالدة و الغبراء الفتنة ثمّت و»طاوس چاپ موسّسة صاحب االمر)عج( قم، به صورت 

 می باشد.« آنجا»قرار گرفته كه به معنی « ثمّت»، «ثمّ»كه به جاي  آمده است

ی توصيفی از ویژگ)ع( شده و امام و چون در متن خطبه از تاسي  شهري به نام زوراء )بغداد( پيشگوئی

هاي آن شهر بيان كرده، نسخه بردار یا مصحح گمان كرده كه فتنه غبراء نيز از اوصاف آن شهر است و 
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چنين برداشت كرده كه در آن شهر فتنة كور غبار آلود و قالّده سرخ خواهد بود. اما بدیهی است كه در 

 وان یافت.این صورت هيچ معنائی براي قالّده سرخ نمی ت

به  255چاپ دار المجتبی للمطبوعات، صفحه « یوم الخال »اما آقاي كامل سليمان دانشمند لبنانی در 

ت آورده است و برداش «الحمراء القالدة و الغبراء الفتنة ثم»نقل از همين المالحم و الفتن به صورت 

 دخالت نداده است.  شخصی خود را در آن

االسالم و الزام الناصب و  ۀو مثله فی بشار»المالحم و الفتن، می گوید:  او پ  از نقل این عبارت از

 یعنی شبيه این عبارت در این سه كتاب نيز آمده است.«: البحار بلفظ قریب

 تنةالف ثم»این توضيح او نشان می دهد كه نسخه اي از مالحم و فتن در اختيار او بوده و دقيقاً عبارت 

 «.و مثله...»بوده است، و االّ نمی گفت:  «راءالحم القالّدة و الغبراء

نویسنده این كتاب، حافظ رجب بُرسی است كه شخصی دانشمند و از نوابغ  مشارق انوار الیقین: -4

عصر خود بوده؛ در رشته هاي مختلف از آن جمله در فلسفة ارسطوئی، تخصص داشته ليسن متهم به غلوّ 

ر این اتهام دفاع كرده و مانند دیگر ارسطوئيان مخالفين خود را . خودش در متن كتاب در براب3بوده است

 به ضعف علم و اندیشه متهم كرده است.

، هيچ ارتباطی با )ع(واقعيت این است كه او خالی از غلوّ نيست، ليسن غلوّ او دربارۀ ائمه طاهرین

به هيچوجه داراي بار افراط عبارت مورد بحث ما ندارد. زیرا پيام این عبارت با همة ظبط ها و نسخه ها، 

نمی باشد؛ درست است كه تمام این خطبه یك پيشگوئی و یك معجزه است  )ع( در محبت اَهل بيت

ليسن در این ویژگی همة ضبط ها و نسخه ها، مشترك هستند و چگونگی عبارت دو جملة مذكور تفاوتی 

 در این ویژگی نمی كند.

 القالدة و الغبراء الفتنة ثمّ»( بدین صورت 133فحه در این كتاب )چاپ انتشارات شریف رضی، ص

                                                   
 .377   7رجوع كنيد؛ معجم رجال الحدیث، ج  3
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 جاي گرفته است.« فی عنقها»، « آمده است كه به جاي فی عقبها «الحمراء و في عنقها قائم الحق

 و اینك ظبط هاي مختلف در نسخه هاي مختلف، به شرح زیر می باشد: 

 قِّ.فِي عَقِبِهَا قَائِمُ الْحَ و اءُوَ الْقِلَادَةُ الْحَمْرَ الْغَبْرَاءُ ثُمَّ الْفِتْنَةُ -1

 قِّ.فِي عَقِبِهَا قَائِمُ الْحَ و لَادَةُ الْغَبْرَاءُعثُمَّ الْفِتْنَةُ الْحَمْرَاءُ وَ الْ -2

 قِّ.قِهَا قَائِمُ الْحَنفِي عَ و وَ الْقِلَادَةُ الْحَمْرَاءُ الْغَبْرَاءُ الْفِتْنَةُ تثُمَّو  -3

 .ةُ الْغَبْرَاءُ ذَاتُ الْفَلَاةِ الْحَمْرَاءِ وَ فِي عَقِبِهَا قَائِمُ الْحَقِّوَ تُعْمَلُ الْقُبَّ -4

 .وَ تُعْمَلُ الْقُبَّةُ الْغَبْرَاءُ ذَاتُ الْقُلَاةِ الْحَمْرَاءِ وَ فِي عَقِبِهَا قَائِمُ الْحَقِّ -5

 .فِي عَقِبِهَا قَائِمُ الْحَقِّلَاةُ الْحَمْرَاءِ وَ غوَ تُعْمَلُ الْقُبَّةُ الْغَبْرَاءُ ذَاتُ الْ -6

 .الْغَبْرَاءُ فِي عَقِبِهَا قَائِمُ الْحَقِّ وَ الْقِلَادَةُ ثُمَّ الْفِتْنَةُ الْحَمْرَاءُ -7

كامالً روشن است كه صورت اول، صحيح است. و بقيه صورت ها یا اساساً معنی درستی ندارند و به 

آن ها با توجيهات بعيده به یك نظام ادبی برسند، باز پيام  هيچ محملی قابل حمل نيستند و یا اگر برخی از

مناسب با مطالب متن خطبه ندارند، صرف نظر از این كه با فصاحت و بالغت اميرالمومنين سازگار 

 نيستند.

و در آن )ع( و ویژگی هاي ادبيات اهل بيت« شمّ الحدیث»و « فقه الحدیث»و از نظر سخن شناسی و 

يرالمومنين، نيز صحت ردیف اول كامالً تأیيد می شود. این موضوع در مبحث زیر ميان ویژگی كالم ام

 بيشتر روشن می شود: 

 

 چرا؟ اختالفاینهمه 
 

اگر كسی با حدیث هاي ما و متون حدیثی ما آشنائی كافی نداشته باشد، با مطالعة این چند برگ گمان 
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ه هاي مختلف هستند. در حالی كه به می كند كه همة حدیث هاي ما بدینگونه دچار ضبط ها و نسخ

 گمان من این تنها حدیثی است كه با اینهمه اختالف ضبط شده و هيچ حدیثی چنين سرگذشتی ندارد.

 منشأ اختالف ضبط ها و نسخه ها: 

نسخه برداران حرفه اي كه شغل شان بازنویسی متون بود و از این طریق امرار معاش می كردند،  -3

 متخصص بودند. معموالً افراد غير

 سقط هاي الفاظ به دليل غفلت نسخه بردار. -5

سقط هائی كه به دليل رنگرفتگی یا كهنگی متن اصلی، كه نسخه بردار ناچار می شد با گمان  -1

 خودش عمل كند.

 )این عامل دربارۀ برخی از نسخه برداران متخصص نيز، صدق دارد(.

 ير معصوم، از آن مصون نيست.غفلت به معنی مطلق و عام كه هيچ انسان غ -4

 علم»تحریف و دستساري عمدي در حدیث؛ خوشبختانه در این باره دانش ویژه و پرارزشی به نام  -2

داریم كه تحریفات و دستساري هاي عمدي را مشخص می كند، و حتی موارد تسامح و اهمال كاري « رجال

 ها را نيز مشخص می كند.

مل دیگري هست كه موجب اینهمه اختالف شده است و این عامل اما دربارۀ حدیث مورد بحث ما عا

ششم عبارت است از اعجوبه بودن خود حدیث؛ نسخه بردار متخصص )تا چه رسد به غير متخصص( از 

یعنی چه؟ حتی به نظر او این عبارت به حدي بی معنی بوده كه آن را الیق « قالّده حمراء»كجا بداند كه 

گاهی نوشتن آن را سزاوار خودش نيز نمی دانسته و در ظبط نسخة اصلی تردید نمی دانسته، حتی )ع( علی

 می كرده و اي بسا به نادرست بودن آن یقين می كرده.

بيشتر  «امانت»البتّه همگان چنين نبوده و نيستند آنان كه در نقل حدیث و نيز در ظبط حدیث به اصل 

كنند، و همة بزرگان ما اینگونه هستند. مثالً عالمه  توجه دارند، در متن قبلی دخل و تصرف نسرده و نمی

 مجلسی در هر جا كه معنی و پيام یك حدیث یا جمله اي از یك حدیث، برایش روشن نمی شود، یا 
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واگذار می شود. و یا آن را مسسوت می گذارد؛ و دربارۀ حدیث )ع( می گوید علم این حدیث به خود امام

 اشته است.مورد بحث ما مسئله را مسسوت گذ

همان طور كه گذشت زمان و تحوالت فسري و علمی به تناسب پيشرفت خود، ما را  عنصر زمان:

نقش ب  مهمی )ع( به بطون و اعماق معانی قرآن رهنمون می شود، همين طور هم دربارۀ احادیث اهل بيت

ت در عيني «لقالّدة الحمراءا»دارد به ویژه در پيشبينی هاي علمی و به ویژه در پيشگوئی ها. امروز مراد از 

 جامعة بشري عمالً روشن شده است كه شرح آن گذشت.

 پایان

 مرتضی رضوي
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