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 زه نگارشیانگ
 بسم اهلل الرمحن الرحمی

ّ  نیالعامل احلمد هلل رب   دنا ینا   نبدیس اهلل عّ    ل  ةن   لعنی الطار نیبی  آله الط حمم 
 نیعداهئم امجعأ اهلل عّ

، نجببات و سببعادت بشببر مرهببون دو امببر  :ت یببث اهببل البیببادات قببرآن و احیبببرحسببب آ
 است:
 حیصحده یمان و عقیا -1
3ستهیاعمال صالح و شا -2

 یت از آنبببان علمبببایبببو ببببه تبع م الشبببأن و امامبببان معصبببوم یامبران عظبببیبببتبببّلش پ
کبه در ایده صبحین عقییتب یت برایخ بشرین در طول تارید ی وارسته ن راه یبح ببوده اسبت 

گونه زحمت و رنج  د.نرا بر خود هموار نمود یهر 
کوششبینادرسبت از هب یو ابطبال باورهبا یقبید حقیشناساندن عقا یآنان برا غ یبدر یچ 

 دند.ینورز
گبردآوریحرکت آنبان تصبم یز در راستایما ن گبرفت یم ببه  کبه بیبم زینوشبتار حاضبر  ان یبرا 
 .است یو شرع یعقل یفیتکل ،ق و نشان دادن سره از ناسره در باب اعتقاداتیحقا

کسان یکیر یاخ یدر سالها نمبود  یفراوانب یه سبعیج مسبلک صبوفیکبه در نشبر و تبرو یاز 
مه س د دیعّلا  است. ین طهرانیحس محما
گذاران یشان از پایا  ف ه  که با تأل یم ه مشهدیدر حوزه علمتصوا فات و آثار خبود یباشند 

                                                           

ُنوْا  .1 ِذینَّ آمَّ آب  ال َّ ُحْسُن مَّ ْم  َّ ُ اِت ُطوَبَّ َلَّ احِلَّ ِمُلوْا الص َّ عَّ  22.  الرعد: َّ



 
د حسین طهران یسیر / 21 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

گروه ینیان علوم دیاز طّلب و دانشجوای  هعدا  ه ید صبوفیبرا جبذب عقا یاز مبردم عباد یو 
 1نمود.

گسبترش یا یدگاه هبایبت، دیدانشبان ببا جبدیاز مر یگروهب یدرگذشبت وبعد از  شبان را 
کهن خراسبان شبعبه کبرده و جمعیببا عنبوان عرفبان تأسب خبا ا ای  دادند و در حوزه  ت یبس 

ف ر یرا در مس یو مردم عام یب مبتداز طّلا  یقابل توجه  قرار دادند.تصوا
کتببب و آثببار یبباز ا مببه ن رو  م و نقطببه نظراتشببان را از یببقببرار دادرا مببورد مطالعببه  یطهرانببعّلا

گببذاردیببجببدا سبباخته و در معببرض دان صببدها صببفحه یببم کسببانید عّلقببه منببدان  کببه  یم تببا 
کامل در ایرت و بیرشان را دارند با بصیقصد حرکت در مس کبه ینش  ن راه قبدم بردارنبد چبرا 

کسببتببذکا  گرفتببه وظ یجمبباعت یاعتقبباد یکببه رهبببر یر بببه اشببکاالت آراء  هببر  فببهیرا بببر عهببده 
که توان ب یشخص د یبمراجبع عظبام تقل یر از فتباواین مسبیبو در ا ان آن را دارا اسبت.یاست 
 تیببه السببّلم پرچمببداران مکتببب اهببل البیبببببت امببام عصببر علیوسببته در زمببان  یکببه پ
کببه در پایبب، بهببره منببد شببده اانببد هبود گرامببیببم  م از نظببر خواننببدگان  خواهببد  یان بخببش سببوا

 گذشت.
مه ات یبخش نظرنوشتار حاضر در چهار   :دینما یم را مطرح یطهرانعّلا

 یاسیآراء س -1
 ها تیها و حکا داستان یبررس -2
 یآراء معارف -3
کتاب  یهنگا -4 دبه  مه طهرانی) نور مجرا  (یادنامه عّلا

                                                           

ه حق یع علمایجم»اند:  نوشته .1 ف و عرفان همگام بودهیه شیقیحقا  «اند عه، با اصول اعاظم تصوا
ت ا 331   3ج  :یاهلل شناس  م بحث خواهی. درباره عدم صحا عا در بخش سوا کرد.ین ادا  م 
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مه نظر   دامت برکاته یم رهبردرباره مقام معظا  یطهرانعّلا
حباج  یبه جنباب آقبا یکه عنوان رهبر ینیخماهلل  آیةبعد از رحلت »سند:ینو یم شانیا
م چببون یفببه خودمببان را بببدانیمببا وظ یسببتینجببا هببم بای: در ااند هسببدرد یا خامنببه یعلبب دیسبب

گبر جنباب ید یعنبید از عنبوان حکومبت جبدا شبد یبن ببه بعبد عنبوان تقلیبببدون اشبکال از ا
ت الزم یبد عنبوان اعلمیبدر تقل را ببدون شبکا یبسبتند، زید مبردم نیمرجع تقلای  خامنه یآقا

بببا اسبببت  گبببر چبببه اعلماما  یچبببون ببببه حسبببب جهبببات یت الزم اسبببت ولبببیبببدر حکومبببت هبببم ا
کنند و شخصیدر  یرا با قدرت رهبر یت فقهینتوانستند اعلم از نقطبه نظبر  یک فرد جمع 

ن یهبم بهتبرمبردم  یه اعلبم از همبه، و از جهبت قبدرت رهببریبنیه و دیباستنباط مبدارک فقه
کفامببردم و  کننببد لببذا تفکیببن مببردم امببروز باشببد پیرت دارتببرین و بصببیتببرت یبببببا  دا یببک پیببدا 
 1«شد

 :یخیتار یگزارش ها
کب ییراهنما یاّدعا -1   یر انقالب اسالمیرهبر 

مببه  ببیپ»نببد بببا عنببوان ینما یمبب را مطببرح یمطلببب یطهرانببعّلا اهلل   ةیببف بببه آشببنهادات مولا
 « ینیخم
کا ذ خیبنده »:سندینو یم ب یلیک  ( یاسبّلم یانگبذار جمهبوری)بن شبانیا یل ببرامفصا

که زن در اسّلم مقام بزرگ نکبه یر ببه ایبد تعبیبدان ید و مبیبدارد و خودتبان هبم معتقد ینوشتم 
                                                           

 111  :حکومت اسّلم یایاحفه فرد مسلمان در یوظ .1



 
د حسین طهران یسیر / 21 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

کببرده اسببت صببح داده حببقا د: اسببّلم بببه زن یببد بگوئیببسببت شببما بایح نیاسببّلم زن را محببروم 
اسببّلم بببه زن اجببازه داده تببا حجبباب داشببته باشببد و  یعنببیزن اسببت حببقا حجبباب اسببت 

کبه  یحجباب یه زن ببیبلاوا حقا نکه یصورت خود را از مرد نامحرم بپوشاند نه ا اسبت و اسبّلم 
کندگفته حجاب داشته باشد خواسته است او را از حقا   …ش منع 

که اسبّلم ببه زن یر را نکنین تعبیچرا ا ببه بعبد ه اش را برگردانبده اسبت؟ از آن یباولحبقا م 
کبرده و در هبییبتغ ینبیخماهلل  آیبة یها  هیگر اعّلمید  دهیبن جهبات دیبر ایبک از آنهبا نظیب چیر 
 شد. ینم

گفتنببد: روحببانیون( بببود. ایر لفببظ )روحببانیببگببر تعبیمسببأله د ون ین، روحببانیون چنببیشببان 
کردیل با افصا مما  ،چنان که اصّلا یشان صحبت  است و آنهبا  یون مال نصاریلفظ روحان م 
ه اسبتعمار اسبت یاز ناح ینکه لفظ روحانیدانند خّلصه ا یم خود یرا پدر روحانها  شیکش

بنبام علمباء و فقهبا هسبتند بزرگبان و علمباء  …ت است یاست از روحانیک سیکه با آن تفک
ها  هیبشان هم از آن به بعد در تمام اعّلمید و ایداشته باش ییرهاین تعبیشما بهتر است چن

اد اسبت یبز یلبیاسبّلم و امابال آن البتبه موضبوعات خ یاسبّلم و فقهبا یفرمودند: علما یم
 1«نهاستیش از ایب

گ ینقش اساس یاّدعا -2  ام پانزده خرداد چهل و دویق یریدر شکل 

مببه  اهلل  ةیببم منببزل آیبعببد از نمبباز مغببرب و عشبباء و افطببار رفتبب»سببند: ینو یمبب یطهرانببعّلا
کببردیو از ا ینببیخم گفتگببو  کببه ینطببرف و آن طببرف  کببه چببه شببد؟ حبباال چببهم   ببباالخره حبباال 
 د؟ید بکنیخواه یم

کنیگوئ یم گفتند شما کنبید ما چکار  کبه یم؟ بله چکار  کبردم خبوب حباال  م مبن عبرض 
کارها انبد هو فشبار آورد انبد هآنها آمد کبه آنهبا ینید بنشبیبشبان تمبام شبد مبا نبایو  م همبان طبور 
کهیام یگر وارد شویک راه دید از یدند، ما هم بایکشای  نقشه  .شود ینم ن 

                                                           

 21  :حکومت اسّلم یایفه فرد مسلمان در احیوظ .1



 
 21/  آراء سیاسی

 

کنیگفتند: شما بگوئ گفتم ید چکار  کمبکیشما مشغول شو …م؟   د انشاءاهلل مردم هبم 
ن ببود یبشبان ایسبم؟ نظبر ایه بنویاعّلم ید من چه قسمیگفتند: خوب شما بگوئ …کنند  یم

الا کببه   م مببردم ویت و تعلببیببون پرداخببت و سببدس بببه تربیب روحببانیهببذت و تیبببببه ترب دیبببااوا
کار روحانفرمودند:  یم تبوان مبردم را  ینمب ب نشوندون مهذا یرد و روحانیت سر و سامان نگیتا 
 ص نمود.یب و تحریتر 

گفتم: شما اعّلم که اهبل اای  که: دیسیه را بعنوان مسلمانها بنویمن  ن یبمسلمانها شما 
کنید و قیائید بیمملکت که االن مبا  یونین و چنان، روحانیون چنیروحان دیسید شما ننویام 
که بعضیدان یم م من و شمایدار ون ید االن روحبانیبتوان ینمب شبما …از آنها فاسد هستند  یم 

کن  …گرانید سراغ دید بعد برویرا اصّلح 
کنبب ینببیخماهلل  آیببة گفببتم: شببما اعببّلن عمببومیگفتنببد: پببس چببه  ای  دیببد بگوئیبببده یم؟ 

 ن نببدا بگببوش اویببدانببد ایکببه خببود را مسببلمان م یمردهببا هببر مسببلمانای  زنهبباای  مسببلمانها
کجببا یمبب رسببد و حرکببت یمبب گونببه روحببانیببدان یمبب کنببد شببما از  گنهکببار از آن  بخببدا  ید افببراد 
کن …کتر نباشد؟ ینزد بان شبما هسبتند و مبا هبم ید همبه پشبتیبشما ندا را به نام اسّلم بلنبد 

نبد یآ یمب دهنبد و یپاسخ من ندا هم ید. مردم به ایم و االن شما شاخص هستیکن یم کمک
گفتگوینزد ین پرچم آریر ایز کش یک دو ساعت  صبحبتها  ینبیاهلل خم ةیببا آ …د یما طول 

کش 11تا حدود  شبان هبم بحمبدهلل یم و ایکبرد یم و خبداحافظید و بعبد بلنبد شبدیشب طول 
کببم مشببغول شببدند تببا آن قضبب  یلببیشببان آن خطابببه خیش آمببد و ایه پببیضببیه مدرسببه فیکببم 

کردنبد سبخنران قببل از خطاببه را مبا از طهبران یبه ایضبیرا در مدرسبه ف یخیب و تباریعج راد 
کوبنببدهیببم. او از اقببوام مببا بببود و االن هببم حیفرسببتاد کببرد و بعببد از ای  ات دارد و او هببم نطببق 
 1«شد یمخف یسخنران

 یاسالم یانگذار جمهورینجات جان بن یاّدعا -3

مه  کتاب وظ یطهرانعّلا  سند:ینو یحکومت اسّلم م یایاحفه فرد مسلمان در یدر 
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 ینبیخماهلل  آیةاز زندان طا وت: باالخره  ینیخماهلل  آیة یآزاد یف براد مولا یتّلش شد»
کنببیدیببو مببا د یزنببدان یرا آوردنببد بببرا ن مببرد یببم؟ مببا از اید چکببارکنیببم؟ حبباال بایم خببوب چببه 

کببردیببحما کارهببایت  بببوده و االن ت یببشببان بببا مشببورت مببا بببوده و خّلصببه بببا معیا یم و تمببام 
کنیشان تا آخریا یخّلص ید برایبردند و ما با کار   م.ین مرحله و با تمام قدرت و توان 
کبه تلفبن ببود  یکیدر آن وقت تلفن نداشت لذا برخاستم آمدم در منزل  خانه ما از اقبوام 

کردن کردم به تلفن  کبردن ببود و ببه هبر جبا ،و شروع  کارم آن روز تا شب تلفبن   ییفقط و فقط 
کن  دیکه فکر 

گرفتینطور تصمیچون درطهران ا که علمایم  ک جبا جمبع بشبوند و یبطهران همبه در  یم 
که یکنند و بگو یفمعرا  یبروند خودشان را به شهربان سبت مبا همبه یتنهبا ن ینبیخماهلل  آیبةند 

 یکبیگبر یست ما همبه ببا هبم دیم او تنها نید ما هم با او هسترکه او دا یم هر جرمیبا او هست
کنین علما را بایم حاال ایباش یم کبه تلفبن نداشبتند ببا فرسبتاها  یم لبذا بعضبید جمع   دن  را 

کرد کردها  یم و بعضیافراد خبر  که تلفن داشتند شروع  کردن یهم   …آنهابه م به تلفن 
و  یشبهربان یم ببرایم و ببرویم همه جمع بشبومحرا  13صبح فردا  10بنا شد حدود ساعت 

کارهببا، تمببام ایببشبوم چببون تمببام ا حببقبببروم بببدانها مل د بمببانم و آخببریبببنبده هببم با ن نقشببه یببن 
 ر سر بنده بود.یزها  یکش

که برویگر آماده بودیما د …شوند یم ان همه جمعین آقایفردا صبح ا کبه یم  م معلوم نببود 
گفتبیگبرد یا برنمبیبم یگبرد یم اصبّل برمبیگبرد یچه وقت برمب کبه حمبام را در آن یم؟ مبا هبم  م 

که کردند  گرم  کبهیم  سل هبم بکنبیبرو منزل  گبر رفتب م  کردنبد ببا حبال یم و مبا را هبم تیا ربباران 
کرده باش یباشد  سل یتعالحقا حضرت  یانابه و توبه به سو  …میرا 

که یگر آماده حرکت بودیبله ما د که از طبرف شبهربانیم  و  انبد آمده یک مرتبه خبر آوردند 
کببه منببزل آقببا یانیببتمببام آقا کردنببد  یخلخببال یآقببا دیسببحبباج  یرا  و بردنببد گرفتنببد اجتمبباع 
 … یشهربان

کببار مببا بجببائیببعشببرت آببباد و ا یرا بردنببد بببرا ینببیخماهلل  آیببةببباالخره  ببا  دیسببنر ین  فقببط اما
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کرد ا یکار که  که از اعدام سریرا  کمه صحرائین بود  شبد  یریجلوگ ینیخماهلل  آیة یع و محا
کببه نیببم ایدیببمببا د … کببهیببکننببد؟ ا شببان را اعببدامیم اینیمببا بنشبب شببود ینم هببم   شببود ینم ن 

کار برده شد بر ا کنینکه ایخّلصه مطلب آنچه در توان بود به   1«میشان را از اعدام خّل  
مه  ب: »سندینو یم یطهرانعّلا کشبور جهبت تثب یف از علمبادعوت مولا ت مقبام یبسراسبر 

اهلل  آیبببةاعبببدام  یداشبببتند ببببرا یم جبببدا ینهبببا تصبببمیا یار: ببببینبببیخماهلل  آیبببة یت ببببرایبببمرجع
که چکاربایدیما د …ینیخم که اید بکنیم  کنیم  گفتند فقبط  …م؟یشان را از اعدام خّل  
که ایک راه است و بس و آن ای کبه یبن شناخته بشوند زیت مسلمیشان به مرجعین است  را 

گر به مرجعیت مصونیطبق قانون، مرجع ت شناخته بشوند از نقطه نظر قبانون، یت دارد، و ا
کنند.توانند  ینم دستگاه و ساواک  حکم 

کنببیت را چببه قسببم برایببم: حبباال مرجعیگفتبب ران یببم تمببام علمبباء ایگفتبب …میشببان ثابببت 
بببا  ینببد در طهببران، و در مجلسببیایلببش بآن عببالم  درجببه اوا  ییازتمببام شهرسببتانها از هببر جببا

کبببه یتصبببو یداشبببته باشبببند و همگببب یگر اجتمببباعیهمبببد کننبببد  مرجبببع  ینبببیخماهلل  آیبببةب 
کا ذ نوشت  …زد یبدر  یصدوقاهلل  آیةدر مشهد به  یّلنیماهلل  آیةم به همه نقاط به یاست.لذا 

نهبا همبه یا …در اصبفهان و  یم اربباب و شبمس آببادیحباج آقبا رحباهلل  آیةو  یخادماهلل  آیةبه 
نهببا در یبببا ایک مبباه تقریببجا آمدنببد ین منببوال تببدریر شهرسببتانها همببه بببه همببیآمدنببد و از سببا

کبه  یا و اللتبیبان علماء بعبد اللتیآقاطهران ماندند. و باالخره  کردنبد   ینبیخماهلل  آیبةامضباء 
 .2«گر نگذاشت آنها به مرام و مقصد خود برسندید ینیخماهلل  آیةت یمرجع است. مرجع

گزارش ای  نکته م که در  ه قابل دوا کبه یاست اتوجا مبه ن اسبت  کبه  انبد یعمدا  یطهرانبعّلا
کب مبببه ام پبببانزده خبببرداد سبببه مرتببببه ببببه یبببر انقبببّلب قببببل از قیبببرهببببر  د: یبببفرمان یمببب یطهرانبببعّلا

 سم؟یه بنویچه قسم اعّلم اند گر فرمودهیچکارکنم و در مرتبه د
مه  42در سال  یول منتشبر  یفیلأو نه تب اند داشته یسیه تدرینه در حوزه علم یطهرانعّلا
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 33تا   32حکومت اسّلم:   یایفه فرد مسلمان در احیوظ .2
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 .اند شده یم ه محسوبت شناخته شده و از علماء موجا یم شخصیکرده بودند تا بگوئ
تببوان  یمبب ن حببال چگونببهیبببببا ا 1سببال بببوده و هشببت یسببحببدود  خیتببارشببان در آن یا سببنا 

کبیپذ شبان را مبورد مشباوره قبرار یر انقبّلب ببا وجبود علمباء برجسبته در آن عصبر، ایرفت رهبر 
کسبب رأیمرتبه از ا 4ک جلسه یدهند و در  کننبد؟  یشبان  شبأن رهببر فرزانبه انقبّلب  و نظبر 
که اآبرتر و واالتر از  گونه عمل نماین است   ند.ین 

ببا و  مببه کببه  –م گببزارش سببوا اما کوشببش ا یعمببدا  یطهرانببعّلا کببه ببباتّلش و  شببان یشببدند 
ببیببپ ییرهببا یر انقببّلب اسببّلمیببرهبرکب کردنببد قابببل تاما ع و حببواد  یرا تمببام وقببایببل اسببت زدا 
کبرده یصبان تبارتوسبط متخصا  یاسبّلمخ انقبّلب را مرکبز اسبنادانقّلب یتار خ ثببت و ضببط 

کتببب منتشببر شببده آن مرکببز مراجعببه نمائ گببر بببه  ع سببال چهببل و دو را مببورد ید و وقببایبباسببت ا
گونببه دید جریببمطالعببه قببرار ده کتبباب یببان شببده اسببت. مراجعببه نمائیببب یگببریانببات بببه  د بببه 

م و جلبد  114ت اسناد جلبد اول  یخرداد به روا 11ام یخ قی)تار  ف جبوادیلتبأ( 33 دوا
 .یاسناد انقّلب اسّلم مرکز. انتشارات یمنصور

مببه در هببر حببال در آثببار  عا یطهرانببعّلا کببه در تببار ییهبباادا خ انقببّلب موجببود یمطببرح شببده 
ن سببداه یهمبب ینببیخماهلل  آیببةشببنهادات مببا بببه یاز پ یکببی»سببند: ینو یمبب نکببهیسببت ماننببد این

ت مقاومبت یببلکبه ببه نبام )جمعپاسداران بود، البته نه به نام سداه، چون سداه آنوقت نببود 
بب کببردم: بببه ایملا کببه االن شکسببت خببورده و رئببیبب( بنببده عببرض  فببّلن  یس اش آقبباین ارتببش 

از خبود مبردم ای  ک جبهبهیب هستند بلکه فوراا  ینها هم آنطرفید ایسرلشکر است اعتماد نکن
بد یبل بدهیتشبک ات یببهبم ح یمطهبر یخ مرتضبیج شباد حبیمرحبوم شببه یبنبام مقاومبت ملا

گفتند  کردهیرا معبهبا  هزار نفر از جوان10داشتند و  اد یبرا  یتبا بخبرج دولبت فنبون نظبام انبد ن 
که ده هبزار نفبر دیبگ کبه ایبگبر هبم بایرند  ت بعبدا ببه سبداه یبن جمعیبد ببه آنهبا اضبافه بشبوند 

                                                           

مه طهرانیدر زندگ .1 که ا ینامه عّلا د ینوشته شده  برابر با  یشمس 32است و سال  یقمر 1331شان متولا
هشت سال بوده است.   و یام پانزده خرداد سیشان در سال قین سنا ایبوده است بنابرا یقمر 1323سال 

کتاب آ  خ والدتشان ذکر شده استیت نور، تاریدر 



 
 12/  آراء سیاسی

 

گبر سبداه نببود در همبیبنیب یمب کبه ین وضبعیشبد ببه همب یپاسداران نامگذار ن جنب  ید و ا
 1«رفت یم مملکت از دست یران و عراق، بکلا یا

 یاسّلم یانگذار جمهوریاعتراض به استعمال لفظ امام در مورد بن
مه  رفتنبد یخبود پذ یشان لقب امام را برایچگونه ا»سند: ینو یم ن رابطهیدر ا یطهرانعّلا

شبواز یکبه در فرودگباه مهرآبباد طهبران در پ ین سبرودیلببه حسن قببول فرمودنبد، و از اوا  یو تلقا 
   دند؟ ین را پسندیات این لحظه حیامام( قرائت شد تا آخرای  ینیمقدمشان )خم

کبه حکومبت مسبلمیبا یا ببرایآ کبه فعبّل  شبان اسبت ین در قبضبه این جهبت ببوده اسبت 
کببه بببر او و بببر همببه یببعه و حیمنطببق شببنکببه بببا ین هسببتند ایلهببذا امببام مسببلم ات امببام زمببان 

 د.یآ ینم ت دارد جور دریطره و والیس
که نظریا یا برایآ ت امبام ینه به ماابه والیه، بعیت فقیه شان در والین جهت بوده است 

ن نکتبه، عنبوان امبام را در براببر امبام زمبان ببه خبود دادن و در یباست؟ باز هم بر فبرض قببول ا
 شبود ینم تمبام ین معنبیبه او ایو باطنه یوضات ظاهریآن حضرت و استمداد از فبرابر وجود 

که ول شتن به انبدازه یت و در سعه محدوده امارت خویه در مقدار والیفق یچه منافات دارد 
 یاببت نبائبیمعذلک نائب از او باشد، نه خبود او، مگبر محبال اسبت ن یت امام باشد ولیوال

 منوب عنه باشد؟ به قدر 
چبون در مقبام  یم ولبیباورده ایبن مطلب سر در نیقت ایو حق بالجمله ما تا به حال از سرا 

م، یریبده بگیبم و آن را نادین مطلبب درگبذریبم از ایتبوان ینمب میباشب یمب مکتب یفان و معرا یب
گذشته، بعد از ممات نیحاال از اطّلق لفظ امام در زمان ح خواهنبد از  یمب زیبات آن مرحوم 

گفتار ون لقب سوء یا کنند، و به   یو آراء او را جباودان یت ببخشبند و فتباویاببد یاستفاده 
 2« لط است ین طرز و مشیکنند، ا
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 222و  221  12ج  :یسامام شنا .2
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کتابهببا»سببند:ینو یمبب یگببریدر موضببع د بب یدرسبب یامببروزه در  سببند: امامببان ینو یمببها  هبچا
( ینببیسببند: )امببام خمینو یمبب یدوازده نفرنببد و امببام دوازدهببم زنببده و  ائببب اسببت و از طرفبب

کبه امامبان دوازده نفرنبد  لبط  اند هدیسباز خبود مبن پرها  ن بچبهیبو چنبان. چنبد ببار ا نیچن
 ینبیخماهلل  آیبةامبروز قببر ام  ا مبن در جبواب آنهبا فبرو مانبدهزده نفر و حقاا ید نوشت سیاست با
کتابخانببه و  یه را بببا تشببکقببدس سببرا  نهببا یسببازند ا یمبب رهببایّلت و صببحن و رواق و مسببجد و 

کبه خبدا ینگرانب یسبت. جبایکننده ن ست و نگرانینمهما  کرده  یآنجاسبت  ارت یبک زیبنبا
بینامه مفصل بنو کننبد. و سند و به عنوان )امام( و با نام و نشبان )امبام اما ت( ببدانجا نصبب 

گ زان حضبرت امبام رضبا یبف و در میز در ردیآن امام ن نسبل  ین مطلبب ببرایبا رد. ویبقبرار 
کندیخ تشینده تاریآ  1«ع را عوض 

کبه اه به امام اما قدس سرا  ینیخماهلل  آیةسخن در لقب  یبار …» ن یبت ببود، روشبن شبد 
گرنبه چبرا ببه  یباشد، بلکبه ببه معنب ینم شوا و رهبریپ یعنی یلغو ی، معنیمعن امبام اسبت و 

سبت؟ یشبوا و رهببر نیند؟ مگبر او پیگو ینم امامای  خامنهاهلل  آیةانقّلب حضرت  یرهبر فعل
 انبد دهیت را برگزا امام اما یصبغه امامت دهند و لفظ امام  ینیخماهلل  آیةخواهند به  یم آنان
با نبدارد؟  یا لفبظ امبام زمبان تفباوتیبا لفظ امام امت یآ کبه در  یچبون امبام زمبان لفظباما اسبت 

بیزند و انصرافش به امام زمبان ب یم اذهان به ذهن آن  یت را ببه جباشبتر اسبت، لفبظ امبام اما
 2«اند دهیبرگز

کببار بببردن ایببن  الزم ببه ذکببر اسببت مببراد از امببام همببان معنببای لغببوی آن اسببت چنانکببه بببه 
 ها هم رایج است.  زبان لفظ برای بزرگان و رهبران در بین عرب

ببه نکتببه قابببل  مببه طهرانببیبباتوجا کببه عّلا کب ین اسببت  ر یبباسببتعمال لفببظ امببام در مببورد رهبببر 
ع یدهنبببد ولببب یمببب انقبببّلب را، مبببورد اشبببکال قبببرار کبببه ببببه مقبببام  انبببد یدر بببباره خودشبببان مدا

ط»ند: یگو ی. ماند دهیرسنیمنؤرالمیام طمن ببر نفبوس مابل  تسلا   نیرالمبؤمنیام تسبلا
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 12/  آراء سیاسی

 

گبباهمیببباسببت و از خ لبببع و آ  را نیرالمبببؤمنیاممبببن در خبببودم صبببفات  …ر و شبببرا نفبببوس مطا
 1«نمیب یم

 یس قانون اساسیش نویبه پ نقدهااز  یقسمت
ای  بهببره ید اسببّلمیببکببه از روح توح ین  ربببیا در قببوانیبب، یمببادا  یدر فلسببفه هببا …» -1

کز تصم گیندارند مرا کثرت شروع یریم  گبر چبه افکبار و اوهبام عاا  یعنبیشبود،  یم از  مبه مبردم 
کثریدر نها گین  سرنوشبت و تصبمیبیتعحبقا ت یت ضعف باشند، فقط به مّلک ا در  یریبم 

کم  ت خود را دارند.یامور و حا
کها  ن فلسفهیدر ا ا یب، یت آن به مشروطه سبلطنتیفیحکومت بر اساس انتخاب بوده و 
 ین طبرز رأیببد ین جمهبوریشبود بنبابرا یمب میگر، تقسیانحاء داز  یا به بعضی، یبه جمهور

کثرا  یریببگ اسببت و بببا روح اسببّلم  ی رببب یر مشببروطه از قالبهببایببم و نظیت قسببیببو انتخبباب ا
 2«ستیسازگار ن
گر ج» -2 قبا ثمبرات یم، تحقیریس بپبذیش نوین اصول وارده در پیرا با ا یاسّلم یهورما

اسبّلم حرکبت  یم. جوانبان مبا ببه نبدایبز را ببه هبدر داده ایبع و خون جوانان عزیانقّلب را ضا
 یآنبان برقبرار ینصبورت خونبهبایدر ا …ام نمودنبدیبحکومبت اسبّلم ق یبرقبرار یکردند و ببرا

 د اسّلم است. یحکومت عدل و توح
 یزیبت چیبد تمام ضوابط اسّلم مراعات شود و نام جمهوریبا یاسّلم ین جمهوریدر ا
 …دیافزایدولت و حکومت ن یبر محتوا
که دارایرئ کامبل تبریل است، بات اوا یشخص یس جمهور  ن ین و روشبن ببید جبامع تبر و 
ب ین افبراد از فقهباین و پارسباتریتر کبه قبوااما گانبه مقنا  یت باشبد، اوسبت  ه و ینبه و قضبائسبه 
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به در یمجر ک مقبام یبکنبد. تفک یام ترشبح مبوجود او اد ام شبده و از او ببه مصبادرامور و حکا
اسبت اسبت در منطبق یت از سیبک روحانیبعمّل التزام ببه تفک یاست جمهوریفقاهت از ر

کم شرع  مطاع ر  یادرا ببه افبر یاسبت جمهبوریت دارد سبدردن راست مطلقه بر اما یاسّلم حا
ن مقببام اسببت، و یببن ایر واجببدیببرت بدسببت  نباشببند إعطبباء قببد ین مقببامیچنبب یکببه دارا
ن قببدرت عنببان یببرون و بببا هببزار ضببابطه و قببانون ایببرد از عببدد بیببگ یمبب کببه صببورت یاشببتباهات

کرد ینم خته رایگس  «توان مهار 
که از اسم آن پ» -3 گرفتبه شبده ببرایبدا است و از قرآن مجیمجلس شورا همان طور   ید 

گذار یمشورت است نه برا  …ه به آن دادن از ا ّلط استینیمجلس تقن، عنوان یقانون 
کببه دق ین موهبببت الهببیببا ببیق تببریببرا  کمببال اما ت را در دسببت دارد ن مراحببل سببعادت و 

گببذاریببر فقیبببدسببت افببراد   له یار دادن و سببدس بوسبببیبباخت یه سببدردن و آنهببا را در قببانون 
کنتبببرل نمبببودن بع یشببورا کبببّلس درس اسبببت ینبببه ماننبببد سبببدردن مقبببام تعلبببینگهببببان  م در 

گردان   یکیبدست  کبّلس را ببرایاز شا گماشبتن، ا ینگهببان یر وارد و سبدس اسبتاد  ن یباو 
 1«آورد یم ببار ییست و مرارتهایم نیمستق یطرز مش
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قا اد  یجناب آ مهاستاد )حدا  (یطهران عّلا
مه  ادال»سبند: ینو یمب شیدر وصبف اسبتاد خبو یطهرانبعّلا اد؟  و مبا ادراک مبا الحبدا  حبدا

کبه یبم و پرمایعظ ین مرد بقدریا ع و یوسب یکوتباه اسبت بقبدر یو یلفبظ عظمبت ببراه ببود 
کببه عبببارت وسببعت را در آنجببا راه ن ببل در توح یسببت، بقببدریواسببع بببود  ک در د و یببمتو ا منببدا

کبه آنچبه بگبوئحقا ذات   نیتعب، و او از یاسبت و رسبم یم فقبط اسبمیسبیم و بنویمتعال بود 
م درببباره یگببوسببت. مببن چببه یف نیشببان قابببل توصببیا …رون بببود یببخببارج و از اسببم و رسببم ب

وصببف بببود نببه آنکببه یدرک و الیببوصببف بببود بلکببه الید نببه تنهببا الیببآ ینمبب که بببه وصببف دریکسبب
 1«وصف بودیدرک و الی

کببه  یگنجببد او شبباهباز بلنببد پببرواز ینمبب د و در خامببهیببآ ینمبب شببان بببه قلببم دریا …» اسببت 
تبر  یاو برتر و عالند یب یم ابد،یرا در یرد و بخواهد ویشه اوج بگیهرچه طائر فکر و عقل و اند

کلیّل و البصیرجع الفکر خاسئا و البصر ذلیتر است. ف یو راق ال تعبرف  یریبح یفتبقب ةلبیره 
کسبب امببامأوال فوقببا مببن تحببت وال  ةسببریعببن  ةمنببی کببه محببدود بببه  یمببن خلببف. آخببر چگونببه 

گبرد ف روح مجرا یات است توصنیتعجهات و  گردا کنبد و بخواهبد آن را در قالبب آورد و  د را 
 2.«دیان نمایچرخد و او را شرح و باو ب

 شغل استاد
مه  خ یشبان )شبین راه ببه ایر در ببیبحق»سبند: ینو یمب دربباره شبغل استادشبان یطهرانبعّلا
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کردم، میعباس قوچان م؟ یکنب یدنیبهاشبم نعبل بنبد د دیسبم و از آقبا ید ببرویل داری( عرض 
کببه ت اهلل الحبرام مشبرف نشببده ببود و بواسبطه شغلشبان یببحببجا شبان در آن زمبان ببه یچبون ا
کبوب ینعل ساز ان رفقبا شبهرت یبهاشبم نعبل بنبد در م دیسباسببان ببود، ببه  یببه پبا یو نعبل 

کن بببود و حقببا نسبببت بببه ایدان ایبباز مر یکببی داشببت بعببداا  کببه درکببربّل سببا شببان ارادت یشببان 
دداشت به نام حاج  کفا  یعل محما که شغلش  کبه از نبزد خبودینبود، ش یاشخلف زاده   [دم 

اد به ا امت را احترهرن شیا  1«است هر دادییآهنگر تغ یعنیحدا

مه  ذتلما ت مدا  قا در نزد یطهرانعّلا  ادحدا  یآ
مببه  و هببا  سببال برخوردهببا و شببب بببه روز آوردن 22مببا در مببدت »سببند: ینو یمبب یطهرانببعّلا
کببه حسبباب نمببوده ام، مجمببویببکببه بطببور دقها  مسببافرت کببه بببا ا یاوقببات عق آن مقببدار  شببان یرا 

گببر آن اوقببات متفرا  م دو سببال تمببام یمه نمببائیقببه را بببا هببم جمببع و ضببمشببب و روز بببوده ام، ا
 2«خواهد شد

که در موضع د ین در حالیا  سند:ینو یم گریاست 
بب» د یببرا با یار زحمببت دارد، عمببریببباال بسبب یص شببدن در دانشببهاعببالم شببدن و متخصا

کبه ه و هبم حافظبه اش خبوب یبفکر یهبم قبوا طلبه خبوش فهبم و خبوش اسبتعداد و بباهوش 
به د آنهم با عشق و عّلقه سرشار، آنهم با صبر و حوصله و استقامت در مشبکّلت و شبا توجا

 3«دین مرحله نائل آیکند تا بد یهاش سدریانوضات ربا یبه خدا و استمداد از ف

 ّلت استادیزان تحصیم
مه   انیباد( ببه محبدا  ی)آقباش یّلت دروس اسبتاد خبویاز تحصب یچ سخنیه یطهرانعّلا

ن یببکببه پاسببخ بببه ا یدهنببد در حببال ینمبب یحیشببان توضببیا یآورنببد و درببباره مببدارج علمبب ینمبب
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که شخصمهما پرسش  مهر یکه به تعب یتیاست   د و در خامبهیبآ ینمب ببه قلبم در» یطهرانب عّلا
کبرا ضبابط و یببهبره منبد ببوده اسبت ز یایو حد یبه چه اندازه از علوم قرآن« گنجد ینم  یمّل

تعلم و عمبل ببه قبرآن و  اند ن فرمودهیرفعت  مقام افراد مع یبرا که امامان معصوم   سبنا
 است.

هتم   ی ق در و ا عه ع ّیاع ر  من ا ل ال   ا ب یی : عبداهلل: قال ابوجعفر عن اَب
 عل  و امل  ومن اییات ی  ات لل  ای  بال  درا ةی  لل  ا ةی  الدرا یر   ةاملعرم   مع  رمهتم م  ا   

ّ  ی درج ات اا أقیص  ةم یق    أالکت اب  موج دت ی  کت اب ع ّ نظ رت ی ا  ا
 .3  قدره معرمته ءکل امر

ه م ن   ن مان  یال د ه وا یق ول: ففق  ی محزه قال: مسعت اباعبداهلل  بن اَب عن عّ
ن   یال   د ه   وا یتفق  یل»کتاب   ه  ق   ول ییاهلل  ا    ع   راَبأ ون مه   یال   د ه م   نکم یتفق    ی
 5«ذون حیهم م لعل  هیال اذا رجعوامهم  نذو ا قویل

،   مت  اک ةریالفق  ه مفت  اب البص   ن اهلل، م  ا   ی  د ه  وا یففق   :ع  ن اام  اک الک  ا م 
ا،   مض  ل ین   ال  دنیال  د ی ةل  ی  الرف  ا ا ل ةع  یمن  ا ل الرم   الس  با ای ةالعب  اد

کفضل ال مس عّ ه عّیالفق ک ا،   م ن    العابد  رض ی ن ه   ید ه یتفق  یالکوا
 .1 اهلل له عمال

مه  کتاب س یطهرانعّلا  :برند یان نام مشّلت استادیدر مورد تحص یوطیتنها از 
کربّل ببه دروس علمب دیس یآقا:» سندینو یم مشبغول  یو طلبگب یهاشم فرمودند: من در 

کببه چببون بببرا یمبب را یوطیبببودم، و تببا سبب ل بببه نجببف مشببرف شببدم تببا هببم از یتحصبب یخوانببدم 
، یم )مدرسبه هنبدیگردم و هم خبدمت مدرسبه را بنمبا( بهره مند یمحضر آقا )مرحوم قاض
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 1 « .…( یمحل اقامت مرحوم قاض
مببه فرزنببد  اد یدرببباره آقببا یطهرانببعّلا و  بودنببد محبببا  یشببان شخصببیا»سببند:ینو یمبب حببدا

ای  ه بهببرهیببه و ظاهریاز سببواد و علببوم رسببم و محببو در عببالم نببور، بببه ظبباهر نببهعاشببق خداونببد 
   2«بوده یاسیّلعات سداشتند و نه برخودار از اطا 

مبه مرحبوم »سبند: ینو یم زیو ن اد  یفرمودنبد: آقبا یمب والبدعّلا را فقبط تبا  یدروس رسبمحبدا
 3«خوانده بودند، یوطیس

مببه از سببخنان  چنانکببه یولبب در  یل علببوم حببوزویشببود تحصبب یمبب اسببتفاده یطهرانببعّلا
معتزلبه، بحبث عه و یشب یدرحبوزه هبا»سبند: ینو یم بوده است یاساس ومهما ار ینزدشان بس

کببه بحببث در مطالببب عقل ،بببوده دارج حکمببت و فلسببفه کردنببد  ینمبب هیبببببه خببّلف اشبباعره 
بیش از هبزار سبال همیبب یعه در طبین شبیمبفلهذا متکلا  و علمباء و  انبد روز بودهیبر و پشبه مظفا

مبه ر و ید و خواجبه نصبیبخ مفیو شب یمرتضب دیسبرا همچون هشام بن الحکبم و  ییفقها عّلا
کبر یرین اسباس، بحبث تفسبیبا یرو انبد دادهرون یبب …و  یحلا  س حکمبت و یم و تبدریقبرآن 

ه ببه یبفقه ین حبوزه هبایعرفان و اخّلق از لوازم التنفکا ا یه و حوزه هایفلسفه و علوم عقل
 3«دیآ یم شمار

کبباف یکسببان یگببر بببرایو در موضببع د ه ندارنببد خببوض در مسببائل یبباز علببوم عقل یکببه بهببره 
ه و یببکببه از علببوم عقل یکسببان یبببرا»سببند: ینو یمبب کننببد یمبب فیرا خطرنبباک توصبب یاعتقبباد

کافیحکمت متعال ق اسبتدالل و یبن مسبائل بطریبا ندارند انغمار و خبوض در یه اسّلم بهره 
از عقائبد  یم و ببه عبوض پاسبداریه آنهبا عقبج ادلا ین نتایبرهان خطر دارد چون مانند متکلم

گزنبد آفبات یه شحقا  ن، ین و معانبدین و مغرضبیملحبدعه و اسّلم و حفظ و حراست آنها از 
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 22/  ها و حکایت ها بررسی داستان

 

ببب  یفبببمعرا  یادیبببان و ببببدون بنیببببن یف و ببببیه را بطبببور سبببخیبببه و واقعا آن اصبببول متقنبببه و حقا
کفایببجببه بببا طببرح ایکننببد و در نت یمبب  یآنببان موجببب ببب یت فکببریببن مسببائل  امضببه و عببدم 

 1«شوند یم تمردم و اهل دقا  یاعتقاد
ک مه که  یداتیبا آن همه تأ  یدارند جبا یحوزول علوم مختلف یتحص یبرا یطهرانعّلا

کببه چببرا از عببدم تحصبب ین سببوال ببباقیببا اد  یآقببا –ّلت استادشببان یاسببت  ا مبباض  –حببدا
 ؟ اند ذ نمودهشان تلما یاز ا یو عقل یر اعتقادیو در مسائل خط اند فرموده

مه  بیدر موضبع یطهرانعّلا ات و یباد( در آهاشبم حبدا  دیسبص اسبتاد خبود )، عبدم تخصا
کبهید زینما یات را اعّلم میروا ب یاو در مسبائل شبرع سبدینو یم را   ه رجبوعیبببه فق د ببوده ومقلا
 نموده. یم

اد مرحوم »  یه متعبد بود و محال ببود حکمبیار نسبت به امور شرع و احکام فقهیبسحدا
از بباب حفبظ شبرع و احکبام شبرع  یاز علم ولب یبود نوران یخود چرا  ،را بداند و عمل نکند

خ یشب یخ هبادیشبفرمود: مبن تبا بحبال از آقبا  …کرد یم دیه تقلیجرئ ه و احکامیدر امور عباد
 2«کنم یم دین( تقلیالطائفتد یسن به بعد از او )یکردم و از ا یم دین تقلین العابدیز

کببّلم مببذکور  مببه در  ادهاشببم  دیسببدرببباره  یطهرانببعّلا بببود  یخببود چرا بب» اند نوشببته حببدا
اد یجناب آقا ید مرتبه علمید دیحال با« از علم ینوران الزم  ببوده اسبت؟ یدرچه حبدا  حدا

 م:ین رابطه ذکر نمائیرا در ا یاست موارد

قا -1  به مسائل حّج  حّداد یاعتراض آ
مببه  اد هاشببم  دیسبباز سببخنان جنبباب  یکببی یطهرانببعّلا کحببدا  یاز سببطح علمبب یکببه حببا
گونه بیاوست را ا  کنند: یم انین 

شبه ببه خبدا ید فکبر و اندیببا ،باشبد نبه عمبلد منظور خبدا ی( بان اعمال )حجا یدر تمام ا»

                                                           

 113ج   :یمعادشناس .1
 152  :روح مجرد .2



 
د حسین طهران یسیر / 21 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

ت باشد نه به  کبه خداونبد واحبد را  تیمجوسبن همان یو بطّلن عمل اصحا محضبه اسبت 
 آن نشانده است. یعمل خوب و عمل بد را بجا ینموده و دو خدا یمختف
د  از وقببت یببکن یمبب قببات تببا خببروج از احببرام از خببدا جببداین مببردم بببدبخت را شببما از میببا

کببه مبببادا ترشببحیببانداز یمبب شیشببواحببرام در ت از ام  بببه بببدنم، بببه احببرامم برسببد مبببادا شببانه ید 
م مببادا نمبازم باطبل باشبد مببادا یبرون آیخانه منحرف شود، مبادا در حال طواف از مطاف ب

عت ینهبا در شبریک از ایبچیحبرام باشبد هام  د و تا آخر عمر زن ببر خانبهیطواف نساءم باطل آ
 1«امده استین

گر پاسخ که مأمور به خداونبد را مطبابق ببا آنچبه او دسبتور داده عمبل دقا  یعبد: ا کند  ت 
 ت محضه است؟ ید مجوسینما
 است؟  یح،تنافیت در انجام  عمل به طور صحاد خدا و دقا ین یا بیآ

کبه یاد خداونبد اسبت و در عبیبکه در حال انجام عمل به  یعبد ن حبال مواظبب اسبت 
کمبال بنبدگیگردد، در حقش یامتثالش موافق با خواسته موال ت را بجبا آورده یبوعبود یقبت 

 است.
ببه مبردم و م یبببراحببجا  یان احکببام جزئببیببن، بیبنبابرا ت کببردن آنببان بببه توجا و بطببّلن صببحا

گاه نمودن مکلفیاد خدا نیعمل، جدا ساختن آنان از  ت. سبن از خواسبته موالیست بلکه آ
بدقا  یعنیحجا مات در اعمال واجبات و محرا  یمعنا صّلا و ا ت ت در انجام بعض امور، و دقا

که عدم مباالت به آنیدرترک بعض د  پروردگار است. یخّلف رضا ،گر 
گر شخص  یاد خدا  افل شود و مسبائل جزئبی که از یوسواس برسد به طور به حدا  یبله ا

کنببد مببذموم اسببت و در روایببت پیاو موضببوع یعمببل بببرا کمببا ا یات از آن نهببیببدا  نکببه یشببده 
 اند. را مردود دانستهز آن یفقهاء عظام ن

کببّلم جنبباب آقببا یولبب اد یظبباهر  شببود بلکببه شببامل همببه یان نمیتنهببا شببامل وسواسبب حببدا
ت که به  یکسان کبه در مسبائل  ییگردد پس همه فقهبا یم التفات دارند،حجا و بطّلن صحا
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کردیبح را بیر صحی ح و یو عمل صح اند هداد یفتوحجا  حبجا و فروعبات مختلبف  انبد هان 
اد  یمشمول اعتراض جناب آقا اند هرا بحث نمود  شوند یمحدا

ا  گفتبهیااما اد  یآقبا ی ن  سبت یقاببل قببول ن «امبدهیعت نینهبا در شبریک از ایبچ یهب»حبدا
کتبباب وسببائل الشببیببز گببر بببه  ازده و دوازده و یببمجلببدات  تیببعه طبببع موسسببه آل البیرا ا
وارد شببده حببجا  یدرفروعببات و مسببائل جزئبب یات فراوانببیببزده و چهببارده مراجعببه شببود روایسبب

کببه فقهبباء عظببام بببا  ببه اسببت  نببد و درببباره ینما یمبب نیرا تببدوحببجا ات، مناسببک یبببببه آن رواتوجا
ت   دهند. یم یفتوحجا و بطّلن عمل صحا

گر اعتبراض جنباب آقبا اد یپس ا به ن اعتبراض میبد ایبوارد باشبد ابتبدا با حبدا امامبان توجا
کببه چببرا آن بزرگببواران مسببائل جزئبب معصببوم کردیببرا بحببجا  یگببردد   یو بببه قببول آقببا انببد هان 
اد   ؟ اند هاد خدا جدا ساختیمردم را از حدا
اد ین سببخنان جنبباب آقببایببجبه آنکببه اینت ک حببدا گبباه یحببا  فقببه و اصببولاو از  یاز عببدم آ
   است.
کببه  ین در حببالیببا مببه از نظببر اسببت  گبباه یطهرانببعّلا ط الزم یا، از شببریبببه علببوم اسببّلم یآ
ب یبرا بشبان یرا ایبببودن اسبت ز یمربا کبه مربا  د جبامع علبم بباطن و ظباهر باشبدیببا یمعتقدنبد 
ان علبم و عمبل هسبتند یبن علبم ظباهر و بباطن و میکبه جبامع بب یین فقهایچن»سند: ینو یم
رنبد و ببر یگ یمب را از جانبب حضبرت ربا  یقبیباشند آنها علم حقها  طّلب و حوزه ید مربا یبا

 .1«کنند یم ن پخشیممتعلا 
که یاز توض گذشته روشن شد  اد یجنباب آقباحات  عت )علبم ظباهر( یدر علبوم شبر حبدا
گببباه مبببه  یو ببببه مبنبببا اند هنداشبببت یکببباف یآ انبببد  هببببودن را دارا نبود یشبببرط مربببب یطهرانبببعّلا
ه راهبر و استاد را علم ببه یط حتمیقت، از شرایارباب سلوک و استادان مقام طر»سندینو یم

تعت و یاحکام شر د سنا کبه در احکبام، یو ا اند هشمرد یمحما ن همان علم به قرآن اسبت 
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 1«است یت متجلا یت، و والو سنا 

قا یهشرط امر به معروف و ن-2  ادحّد  یازمنکر از نظر آ
اد یآقا  ینبیب یمب کبه یر بزن نه به خودت. در هر موقعیرا به   تنجاس»فرمودند:  یم حدا

، امبر دائبر یو خبارج یاجتمباعامبور  ایبو  یوداخلب یاز امورخانوادگ از امور اعما  یدراصّلح امر
را ببر نفبس خبودت  یر، آن آلبودگیبا ببر  یبو فساد بر نفسبت وارد شبود  یان آنکه آلودگیاست م

که د گر در جبایگر قابل جبران نیمدسند  را  یاز منکبر یامبر ببه معبروف و نهب یدیبد ییست  ا
ذهن اسبت و  یختن صفایشان شدن افکار و درهم ریت و پریعصبانمستلزم  یینما یم که
 ت واردیببان آن جببرم و جنایببدر اثببر ات یکببه بببه و یشببتر اسببت از ضببرریتببو ب ین ضببررش بببرایببا
کار بردار و پیشود، دست از ا یم  2«رامون آن مگردین 

کتبب  ینیدمهما ازمنکر جزو فرائض  ی: امر به معروف و نهپاسخ است و فقهاء عظبام در 
کرده و بث یات آن را از احادیشرائط و خصوص یفقه  .اند هان نمودیاستخراج 

کتب مربوطبه مراجعبه شبود در هب گر به  کتباب فقهبیا را مشبروط ببه  یضبه الهبین فریبا یچ 
افکببار را  یشببانیپر از امامببان معصببوم یایچ حببدیو هبب نشببده اسببت افکببار یشببانیعببدم پر

نشببمرده اسببت عببّلوه آنکببه در  الببب مببوارد امببر بببه  یالهببمهببما ار یضببه بسببین فریببمجببوز تببرک ا
 دیباز منکبر پد یآمبر ببه معبروف و نباه یببرا یفکبر یشبانیو پر یازمنکر، ناراحت یمعروف و نه

گناه است، مانع شبدن و نهب یکس یروشن است وقت آورد چون یم از آن،  یمشغول ارتکاب 
گنهکبببار سبببازگار ن گ یسبببت قهبببرا در مقاببببل نببباهیببببا طببببع  کنبببد و طبعبببا  یمببب یریبببموضبببع 

گبر توصبیبخواهبد داشبت در ا یاز منکر را در پ یناه یندیناخوشا اد  یه آقباین صبورت ا حبدا
از منکبر تبرک  یضه امرببه معبروف و نهبیاز موارد، فر یاریشود الزمه اش آنستکه در بس یلعم
 .گردد
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افکبار در  یشبانیاز منکبر ببه جهبت پر یحاصل آنکه سفارش به ترک امبر ببه معبروف و نهب
کببه سبب یگببرین خببود شبباهد دیبباسببت و ا یضببه الهببیامببر بببه تببرک واجببب و فر واقببع، ر و یاسببت 

 ق شرع است.یراز طری،  یگریق دیان طریسلوک صوف

قا -3  ادحّد  یلعن از نظر آ
مه  ارت عاشورا خوانده شبد و بعبد یدر منزلشان ز که روز تاسوعا»سند: ینو یم یطهرانعّلا

از  یکببیان دعببا یببعلقمببه قرائببت شببد در پا یارت، دعببایبباز صببد لعببن و صببد سببّلم و نمبباز ز
بب ک ین هببایده ونفببریشببد ین لعنببت هببایببکببه ا دیسببار پرحضا ن مختلببف ین مضببامیببده بببا ایببا

کببانون رحمببت و  چگونببه بببا روح حضببرت امببام جعفببر صببادق  ببتکببه  اسببت سببازش   محبا
 …دارد؟

کبه ایباد( دادنبد احدا  یشان )آقایکه ا یجواب ر اسبت و یبب خلباش ط ن دعبا همبهیبن ببود 
کّلم، نفر گر چه بصورت عبارت و  بیبنما یمب ن و لعنتیرحمت،  کلا تمبام لعنبت  ید و بطبور 

هم ین صبلوات اهلل و سبّلمه علببیامبر و ائمبه طباهریبا در لسببان پیبکنبد  یمب کبه خداونبد ییهبا
 ر تبراوشیبر از خیب  یاء ویر محض و از خدا و اولیر است، خیخ ین وارد است همگیاجمع
کبار  یمن متقبؤشبخص متجباوز اسبت نبه مبرد مب یببراها  نینفرو ها  ن لعنتید اینما ینم ببه 

ت و سبتمگر عمبر داده شبود و  یخود مشبغول و هبر چبه ببه آن مبرد متعبدا  و قبدرت داده صبحا
کبردن یکنبد بنبابرا یم م مظلومانیبه حر یخود و تعدا  شود همه را صرف در مضارا  ن محبدود 

 …قت نفع استیحق ات او، دفع ضرر است و دفع ضرر دریو ح و قدرت یسّلمت
کبه ویبخ یانسان وقتب یات برایح ر یبگبران منشبأ خید ینفبس خبود و ببرا یببرا یر اسبت 
ببا باشببد و  گببر منشببأ شببرا اما ت و  یسببّلمت یادیببعمببر و ز یادیببشببد و ز ا قببدرت  یادیببو زصببحا

ر ببر آن یبگبر عنبوان خینجبا دیت شبد درایم بشبریو تجاوز به نفس خود و به حبر یموجب تعد
 .…ستیصادق ن
و رسالتشبان ببر  انبد هبشبر آمد یدانیبو سبعادت جاو یقبیات حقیبح یاء و امامان برایانب
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ت و  یعیات طبیبا ح یات واقعین هر جا حیاست بنابرا ن مداریا ت ببا  یقیحقصحا صبحا
کنبد، ببرا یل با قبدرت اعتبباری، و قدرت اصیمجاز  ن صبرف نظبریبحفبظ آن از ا یتصبادم 
کببافرن یدهنببد مشببرک یمبب نببد، دسببتور جهببادینما یمبب  بیببن را تأدیکشببند و منببافق ین را مببیو 
و  یصببال مببرد متعببدا یا یر اسببت بببرایببنهببا همببه خیکننببد ا یمبب ن را مجببازاتید مجببرمیببنما یمبب

گوشببببمالیانسببببان یمتجبببباوز بببببه مقصببببد اعببببّل گی، زمببببیت،  ، فقببببر و فاقببببه، مببببرض و یریببببن 
کاهبد و  یمب ارهنفس اما  یم تو خالرا آورد و از تو یم را به خود ینها ویر است چون ایکسالت،خ

 1«ر است و رحمتیبخشد پس خ یم اصالت یبه و
کببه همببه نفریبب: الا پاسخخخ: اّو  گفتببه  ه وحببدت یببنظر بببر یر اسببت مبتنببیببخهببا  و لعنهببا  نین 

 یر محببض اسببت و شببرور، عببدمیببمببذکور وجببود، خ یرا بنببا بببر مبنببایبباسببت ز وجببود یشخصبب
شبوند  یمب ر قلمبدادیبم خیکنب یم مشاهده شوند و آنچه در عالم از شرور و مضارا  یم محاسبه

کهیح خواهیما در ابتداء بخش سوم توض یول ببر  یمبتنبوجبود  یده وحدت شخصبیا م داد 
که حج یکشف و شهود  ت ندارد.یاست 

گفته ی: اایثان کل»ن  امبر یبا در لسبان پیبکنبد  یمب کبه خداونبد ییتمام لعنت ها یکه بطور 
گبر ببه آیبباشبد ز ینمب حیصبح« ر استیخ یوارد شده همگ نیو ائمه طاهر   یاتیبرا ا

به د یبنما ین مبیکبه لعبن و نفبر کبه بببه یبشبود خداونبد متعبال مبرادش را از لعبن بتوجا ان فرمبوده 
 :ان استیت در آن نمایریعدم خ یروشن

ِصیًرا اءْت مَّ سَّ َّ  َّ ّن َّ هَّ ْم جَّ ُ د َّ َلَّ عَّ
َّ
أ ْم  َّ ُ َنَّ عَّ لَّ ْم  َّ هْیِ

لَّ ِضاَّ اهلُل عَّ غَّ َّ .5 
کببرده و از رحمببت خببود دورشببان سبباخته و جهببنم را  خداونببد بببر آنببان  ضببب 

کرده و چه بد سرانجام یبرا  است یآنان آماده 
ِع نیَّ  مْجَّ

َّ
اِس أ الن َّ ِة  َّ آلِئکَّ اْْلَّ ُة اهلِل  َّ ْعنَّ ْم لَّ هْیِ

لَّ ِئكَّ عَّ  لَّ
ُ
اٌر أ ُکف َّ ُرْم  اُتوا  َّ مَّ ُر ا  َّ فَّ کَّ ِذینَّ 

 ِإ  َّ ال َّ
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اُب  ذَّ ُم اْلعَّ َْنُ ُف عَّ ف َّ ا اَّ ُُيَّ اِلِدینَّ ِمهیَّ ن َّ خَّ ُر اَّ ُرْم ُینظَّ َّ .3 
کفبببر از دن یکسبببان کبببافر شبببدند و در حبببال  ا رفتنبببد لعنبببت خداونبببد و یبببکبببه 

 یشببه در آن )لعنببت( ببباقیخواهببد بببود و همفرشببتگان و همببه مببردم بببر آنهببا 
خواهنببد  یشببود و نببه مهلتبب یمبب ف دادهیببماننببد نببه در عببذاب آنببان تخف یمبب

   داست.
 .تبکار رفته اس ار عنوان شرا کفا حقا ات در یاز آ یو در بعض

َّّ ُ ُجوِرِهْم  ن َّ عَّ ُر ِذینَّ حُیْ َّ
ِبیاًل  ِإیَّ ال َّ ل ُ سَّ ضَّ

َّ
أ اًنا  َّ کَّ ر ٌ م َّ ِئكَّ شَّ ْ لَّ

ُ
َّ أ ّن َّ هَّ  5 جَّ

که بر ص ن محبل را دارنبد یشوند بدتر یجهنم محشور م یشان بسویورتهاآنان 
گمراه  .ن افرادندیتر و 

إِ  آب   َّ ر َّ مَّ اِغنیَّ لَّ َّ  1  َّ ِللط َّ
 ن محل بازگشت است.یانگران بدتریطغ یبرات( مای)روز ق

که ی: اثاا لثا گفته  کردن سّلمت»ن  ات او )ظالم( دفبع ضبرر اسبت یو قدرت و ح یمحدود 
کببردن قببدرت و سببّلمتیق نیببدق« قببت نفببع اسببتیو دفبع ضببرر در حق و  یسبت چببون محببدود 

 یقبت نفبع رسباندن ببه مظلومبان اسبت ولبین است و در حقیریات ظالم دفع ضرر از سایح
کردن سّلمتیمه  و عقباب و خسبران خبودش شبرا  یات ظبالم ببرایبو قبدرت و ح ین محدود 

 است. او شرا  ین ظالم برایاست پس لعن و نفر
بیاز بب یبرا اء و ائمهیشودکه جهاد انب یم ن جا روشنیاز هم کفا ن یار و منبافقن ببردن 

کبت یرا هنگبامیباسبت ز ن شبرا یکفبار و منبافق یببرا یر اسبت ولبیبمومنبان خ یبرا  کبه ببه هّل
که جهنم شرا  یم رسند به جهنم واصل یم کما ا شوند و روشن است  نکه فقر و فاقبه و یاست 
ش یخبو یشبود ببه خبدا یمب ورد و موجببآ یم خود بهاو را  رایر است زیمومن خ یبرا یماریب
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ببیب ببیبل نماشبتر توکا  یبببرا یمبارین فقبر و فاقببه و بیهمبب یده شببود ولبیباره رهاند و از بنببد نفبس اما
کفرش برنم یفرکا  است. دارد شرا  یکه دست از 

آنان شبر و  ین برایار و منافقکفا حقا در  هن و لعن خدا و رسول و ائما یجه آنکه نفرینت
کببه در ز کببه همببه اش بببرایببعقبباب و خسببران اسببت خصوصببا آنچببه   یارت عاشببورا وارد شببده 

گفبت محبدود  تبوان ینمب آنبان یرا ببرایباست ز یاله عذاب و عقاب الشهدا  دیسن یقاتل
ببنببد و از تببورا یر اسببت تببا بببه خببود آیببات خیببو قببدرت و ح یکببردن سببّلمت اره خببّل  م نفببس اما

که آنان کت ر شوند چون روشن است   .اند هو به جهنم واصل شد اند هد یسبه هّل
اد ی: جبواب پرسبش سبائل از آقبارابعخاا  کبه لعنبت هبایبا حبدا ارت یببد در زیشبد ین اسبت 

کببانون رحمببت و  عاشببورابا روح امببام صببادق  ببتکببه  گونببه منافبباتیانببد هبب  محبا نببدارد  یچ 
ببترارحمببت و یز گبباه مببانع یان هببیببجوحببقا نسبببت بببه مومنببان و  امببام معصببوم   محبا چ 

کفار و منافقان نم  گردد. ی ضب و نفرت او از 
کمال مخو یگاه واقعیاستفاده از دو صفت رحمت و  ضب در جا  و باشبد ید عّلمت 

کبه در نبزد شبخص فرقبیرا بدیرحمت  تنها، نقص است ز اطبل و و بحبقا ن یبب ین معناسبت 
کببان و پلیببم یتفبباوت نببد و بببه ظببالم و مظلببوم، یب یمبب ک چشببمیببسببت، همببه را بببا یدان نیببان پا

ت  باشد. یم ن امر، عّلمت نقصان عقلیو رحمت دارد ا  محبا
کبه در نبزد شبخص، انسبان صبالح یرا ببدیبز  ضب  تنها، نقبص اسبت زیو ن ن معناسبت 

کاسبتیبن نیبعقاب و عذاب اسبت احقا مست یمانند ظالم و جانز ین عقبل اوسبت  یز نشبانه 
کبان و صبالحان یکمال عقل و حکمت در ا یول که شخص نسبت ببه پا بتن است  و   محبا

ارت یبدان و ظالمبان نفبرت و  ضبب داشبته باشبد و زیبرحمت داشته باشبد و نسببت ببه پل
بب  یقببیگبباه حقیت و  ضببب در جادو صببفت رحمبب یریکمببال عقببل در بکببارگ یعاشببورا تجلا

 باشد. یم خود
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قا یشاد-4   در روز عاشورا حّداد یآ
مه  اد ، حبال حضبرت یدر تمام دهه عزادار»سند: ینو یم یطهرانعّلا ار منقلبب یبسبحبدا

 دهیبشبان دیحال حبزن و انبدوه در ا ی، ولیو چشمان درخشان و نوران شد یبود چهره سرخ م
کببه ببرا یمبب ت ببودشببد، سراسبر ابتهبباج و مسببرا  ینمب د ین شببهیببا یفرمبود: چقببدر مببردم  افلنبد 

ن منباظر یتبر یدارنبد صبحنه عاشبورا عبال یمب خورنبد و مباتم و انبدوه بپبا یم جان باخته  صه
ن مظاهر اسبماء رحمبت و یکوتریو ن ین مواطن جمال و جّلل الهیباتریاست و ز یعشقباز

ات یبذروه ح یاعلبجبز عببور از درجبات و مراتبب، و وصبول ببه  تیباهل ب ی ضب و برا
بببیبببجاو مطلبببق در ذات  یق ببببه اصبببل ظببباهر، و فنبببادان، و منسبببلخ شبببدن از مظببباهر، و تحقا
 نبوده است. یزیت چیاحد

کامیببت اسبت. زیببت اهببل بو مسبرا  یقبا روز شببادیتحق ورود در  یو ظفببر و قبببول یابیبرا روز 
  1«…م خدا و حرم امن و امان استیحر

کبببه آنچبببه را یببببا»سبببند: ینو یمببب سبببدس اد م وکبببه مرحبببد دانسبببت  حببباالت  انبببد هفرمودحبببدا
کثرات عبور نموده و ببه فنبایخود ا یشخص که از عوالم  مطلبق  یشان در آن اوان بوده است 

 ه بودند.دیساهلل ر یف
م ه، اشبتغال ببه سبفر دیسبان ریباهلل ببه پا یگبر: سبفر البیو به عبارت د کبه  یفبدوا اهلل اسبت 

 … اند هداشت
ا  کثبرات یسااما که در عالم  گریبحتمبا با انبد هامدیگرفتارنبد و از نفبس ببرون نر مردم  ه و یبد 
کننببد و بببدان  یق بتواننببد راه را طببیببن طریکننببد تببا بببد یو نوحببه خببوان ینه زنببیو سبب یعببزادار

ات یبدر روا قبت، همچنانکبهیآن حق یاسبت ببراای  ن مجباز قنطبرهیند اینائل آ یمقصد عال
کنبیوس نیاند تا بد نموده یضه مارا امر به عزاداریره مستفیکث م و ببا آن یله جان خبود را پباک 
گردیآن سب یان در طرسرو . متصف ببه …شد یکه اسفار اربعه ط یم. تازه وقتیل هماهن  

کبه هبم عشبق اسبت و هبم عبزا، هبم  یدن میگرد ین وحدت ربوبیدر ع یصفات خلق باشد 
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کثبرت چنانکبه عبیتوح اد  ین حباالت در حضبرت آقبایبن خبود اید اسبت هبم  در اواخبر حبدا
که پس از مقام فنا، صرف و تمکا  یعمر مشاهده م انبد  مقبام بقباء بوده ید، داران در تجبرا شد 

گرید، در مجالس سبوگواریتوأم با همان عشق شد باز سبوز دل و  یناشب یه و عبزاداریب،  ت رقا
 1.«شان مشهود بودیقلب از ا

کبببه دشبببمنان پ یروز عاشبببورا، روز :لا اّو  پاسخخخخ: و  یاظهبببار شببباد امبر و آل اویببباسبببت 
اد و آل یبز وم فرحبت ببه آلیبو هبذا » م یخبوان یارت عاشبورا میبکردند چنانکبه در ز یت ممسرا 
 «  مروان
کببه سببالک را در مقطعبب یر و سببلوکین چگونببه سببیببا هماهنبب  بببا دشببمنان اهببل  یاسببت 
 گرداند؟  یم تیالب

ت بببر عببدم  یل قبباطعیببن، خببود دلیهمنببوا شببدن بببا ظببالم کببه دریببطرصببحا  ق اسببت، چببرا 
گرفتبه اسبت زیاز زمان از نشان و عّلمبت تشب یا برهه ع را یعّلمبت تشب را امبامیبع فاصبله 
عة یاالرض فاختارنببا واختارنببا شبب یلببع البباطا  یان اهلل تبببارک و تعببال»نببد ینما یان میببگونببه ب نیا
 2«ناحزنون لحزنیفرحون لفرحنا و یوننا و رنصی

که م :اا یثان کمبال دیسر یان راهکارهایب اوامبر و آل یفه پیم وظیدان یهمانگونه  ن به 
کمببال از شببئون آنببان اسببت بببا  مراحببل وصببول بببهح و شببرح یو سببعادت اسببت و توضبب مراتببب 

ه  که چرا امامان معصوم یشود ا یکه مطرح م یگرین امر سوال دیبه اتوجا آنچبه  ن است 
کببه جنبباب آقببا اد یرا   از آن تیببک روایبب یاند حتبب کردنببد، متببذکر نشببده یبببدان عمببل م حببدا

که روز عاشورا روز مسرت است ز که اهبل البیبزرگواران وارد نشده  مطلبق  یببه فنباتیبرا 
 .اند هدیسر

امبر ، یبام عاشبورا همبه وابسبتگان ببه پیبدهنبد در ا یمب ات فراوان نشانیکس رواعبلکه بر
کبه  یهمبه مراتبب و درجبات مختلفب ر معصبوم ببایبر و جوان، معصبوم و  یکوچک و بزرگ، پ
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کبببه امامبببان معصبببوم  انبببد همحبببزون و عبببزادار بود اند هداشبببت  یببببه خبببوب و روشبببن اسبببت 
کببه  یمب کمببال یببو ببه نها یات ابببدیبببببه ح الشبهداء د یسببدانسببتند   دهیرسببت سببعادت و 

 است.
اد یدر روز عاشورا را جنباب آقبا یت و شادچگونه است حسن  مسرا  ص داد یتشبخ حبدا

گونبه یگر هبیُنه امام د یو بدان سفارش نمود ول ببدان نکردنبد بلکبه آن بزرگبواران  یسفارشبچ 
را  –مبان وتقببوا یدرجبه ا نیمبان تبا بباالترین سبطح این تبرییاز پبا –همبه مبردم و تمبام طبقبات 

ک نمودنبد چنانکبه خودشبان رهببر و  یم در روز عاشورا ید به حزن و اندوه و عزاداریسفارش ا
گر یپرچمدار عبزادار کبه امبام رضبا انبد هبود الشبهداء دیسه ببر یبو  از شبدت  . تبا آنجبا 

أقببرح  ن یوم الحسببیبب شببود: انا  یمبب پلببک چشببم مبارکشببان زخببم ن یه بببر امببام حسببیببگر
کببرب و بببّل و أورثنببا الکببرب و البببّلء الببیعز جفوننببا و أسبببل دموعنببا و أذلا  وم یبب یزنببا بببارض 

 1االنقضاء.
اد یر آقای: تعبثالثاا  که برا» حدا خورنبد  یمب هباخته  صا د جان یشه یچقدر مردم  افلند 

کامبل  در تضادا « ت استیت اهل بو مسرا  یقا روز شادیتحق …کنند  یم و ماتم و اندوه به پا
 عت از روز عاشورا است.یو شر ینیفات متون دیبا توص

 :میکن یم را ذکر ییحال نمونه ها
 ن آمده است:یارت عاشورا چنیدر ز -1

 ن  ا   ع  ّیب  ع عل ةبیعظم  ت املص  ت     جل    ةی  ا اب  ا عب  داهلل لق  د عظم  ت ال  ی  »
ع ار   ل ی   مج موات ع   ّالس     بتع ییت   عظم   ت مص   ع ار   ل ااس   الک   جل    ی   مج

 «مواتالس  
 گر:یفقره د

بک م أمض ل م ا  مبص اَب یی عطیلکم عن ده أ   یکم   بال أ  الذ  اسئل اهلل حبق  »
ع ی  مج ااس  الک   ی هت  ا ییعظ  م و أعظمه  ا   أم  ا  ةبیمص   ةبیمص  ابا مبص   یعط  ی
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 «السموات   اارض
 قال:  عبداهلل  یعن اب -2 

ل   الَن  ار م   ن ی  الل ةمالئک   ر   ا   ی   م  ن خ اعب  داهلل م  الزموا الص  مت اا  ابرمت  اذا 
البک  اء  ةبوهن  ا م  ن  ش  دیجیباحل  ائر متص  امفهم مال نیاحلفظ  ه رض  ر املالئک  ه ال  ذ

س  ألوهنم ع  ن یم  وهنم   کل  یرالفجر مث ن  و  ی ل   مس   ح  یاف  لنل  نتظ    هنم ح  ییم
ا مر السماء مأاء من یشأ م  ا نین الوقتی رذنیما بام  فت  ن  ع ن ینطقو    ا ی ماهن 

ا ش غلهم بک م  عن الفامهم مام  نین الوقتیرذ  غلوهنم ییالبکاء   الدعاء   ا 
  …اذا نطقمت

د   م  ن یل  ف ش  هأق   یل  ف ل  دأ   ل  ف ن  یأم   معه  ا هیاذا نظ  رت ال   ةماطم     ا   
 ی م  ال ف  بی ةا لت   هق ش  هق  اهن    –البک  اء  س  عد هنا ع  ّیل  ف أف ل  أ نیالک   نب

ق ول: یم  ا الن یهی فأی لصوهتا   ما فس کن ح ی ةرمح یالسموات ملع اا بک
 ح ی س مک ییح   التق دیت ار ل الس موات   ش غلهتم ع ن التس بی ه ق د ابکیا بنی
ک ل   اهلل بالغ ام ره   اهن ا لتنظ ر ای سوا ما   قد  ی  م ن حض ر م نکم متس ال اهلل ن م م ن 
کثر من ا  یفا ر ییاخل انه ما   یفا ر   ا فزرد ا ییخ  .3یصحیانه ا

قایه شدیگر اد ید آ مهفراق  در حدا  یطهران عّلا
مببه  شببان یروان ا یّلب اشببکهایکببه سبب یپببس از خببداحافظ …»سببند: ینو یمبب یطهرانببعّلا

فات و یطه وارد شدم و پس از انجبام تشبرر دل مرده خسته دل به داخل محوا یبود، حق یجار
 فرموده بودند. توقفشان در آنجا یگرام یشان با آقا زاده هایاره هم ایتا پرواز ط

کاسبه  ی، و بر افروختگیانقّلب باطن شان ازیشرح حاالت ا چهره، و درآمدن چشمها از 
ک یبشبان، و تبا یبنبده از ا ییزاب، در وقبت جبدایبان آب از میبهمچبون جر یچشم و اشکها

کببه جببزء برنامببه معمببولیببهفتببه در بسببتر افتببادن و حرکببت نداشببتن، در تمببام اسببفار حق و  یر 
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 22/  ها و حکایت ها بررسی داستان

 

 1«بود خواهد آمد یشگیهم
گزارش داللت بر عشق و یا تن  اد د جناب یشد  محبا مبه ببه حدا ا یبکنبد آ یمب یطهرانبعّلا

مبه ت یبحالت مذکور ببا حکا اد یکبه داللبت ببر عببور آقبا یطهرانبعّلا کنبد  یمب کثبراتاز  حبدا
 ست؟ین یمتناف
اد هاشببم د یسببحبباج »: سببندینو یم کببه از جزئ یمببردحببدا ه بببود دیسببر ت یببکلت بببه یبببببود 
کثببرات نداشببت بلکببه محبب ینظببر یگببرید کثببرات بببود یمن و مسببیط و مهببیبببه  آنجببا  …طر بببر 
اسبت برتبر از  یدهبا، و بسباطتتجرا  یاسبت بباال یدو تجبرا هبا  تیکلاست مافوق همه  یتیکل

کبه ال ییجبا وها  بسباطت  یآنجبا عبالم فنبا یتنباهیبمبا ال ةو عبدا  ةو شبدا  ةمبدا  یاهتنبیاسبت 
 2«باشد یم ت عظمتهمتعال جلا حقا مطلق و اندکاک در ذات 

در همبببه عبببوالم از او منقطبببع ببببود مگبببر ها  اد( مبببرد خبببدا ببببود تمبببام نسببببتحبببدا  یاو )آقبببا»
 3«اهلل نسبت

گر آقا اد  یا کرده و به یازجزئحدا در همه عبوالم از ها  و تمام نسبت هدیسر تیکلت عبور 
مببه از عشببق مفببرط بببه  قلبشببان مملببوا چببرا او منقطببع شببده  کببه از تمببام  یطهرانببعّلا بببوده؟ او 

به ر خبدا یبد ببه  یبجز نسبت اهلل منقطع بوده پس نبا – یطهران یر آقایبه تعب –ها  نسبت توجا
گونه درفراق آقایداشته باشد پس چرا ا یو عشق  است؟ سوخته  یم یطهران ین 

اد  ینکه چرا جناب آقایگر ایپرسش د که نبور چشبمان رسبولحدا  اهلل  در روز عاشورا 
کش مبه فبراق  یبرا یمسرورند ول اند هده شدیبه خاک و خون  شبان ماننبد یهااشک یطهرانبعّلا

 است؟  یزاب جاریآب از م
مه کمتر از فراق  ا شهادت و اسارت آل اهللیآ  است؟  یطهرانعّلا
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د حسین طهران یسیر / 22 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

 ان بهشت و دوزخیعدم تفاوت م
مه  به در تمبام زوایبببود ببا فعل یهاشم انسان دیسحاج »سند: ینو یم یطهرانعّلا ا و یبت تاما

دن صببور یببو مببرگ، مببرض و صببحت، فقببر و  نبباء، د یزنببدگ یو یبببرا یات معنببویببح ینببواح
 1«ه بودیالسو یا عدم آن، بهشت و دوزخ علیو  یمعنو

که چطوریشود ا یم که مطرح یسوال قائبل  ین بهشبت و دوزخ تفباوتیتبوان بب یمب ن است 
 نشد؟  
کبه خداونبد ببه اوصباف مهب یا جهنمیآ ، 1، سبموم1ی، خبز1، سبوء3قیب،حر3میلبأ، 2نیرا 
 ندارد؟  ید در نزد عقل و عقّلء با بهشت فرقینما یف میتوص

 د:یفرما یم خداوند درباره دوزخ
ِممِی  ِْلِ احْلَّ

غَّ کَّ ْغِِل ِِف اْلُبُطوِ   ْهِل یَّ اْْلُ کَّ ِثمِی  اُک اْْلَّ عَّ وِک طَّ ق ُ ةَّ الز َّ رَّ جَّ  8ِإ  َّ شَّ
 د:یفرما یم درباره بهشت و 

ِغيَّ ًة ِمهیَّ ا عَّ نْیٌ   ُع ِمهیَّ ا اَّ ْس مَّ ة  ا َّ تَّ اِليَّ ة  عَّ ن َّ ٌة ِِف جَّ اِضيَّ ا رَّ ْعهِیَّ ٌة ِلسَّ اِعمَّ ِئذ  ن َّ ْومَّ ُ ُجوٌه یَّ
یَّ  اِو ٌة جَّ ْبُثوثَّ اِب ُ مَّ رَّ زَّ ٌة نَّ ْصُفومَّ ُق مَّ اِو َّ مَّ ٌة  َّ ْوُضوعَّ اٌب م َّ ْکوَّ

َّ
أ ٌة  َّ ْرُموعَّ ا ُسُرٌر م َّ  9.ٌة ِمهیَّ

ببببب یعلبببببچگونبببببه دوزخ و بهشبببببت  ن و یکبببببه امبببببام العبببببارف ی؟  در حببببباله هسبببببتندیوالسا
 د:یفرما یم کند و یم تیل از عذاب دوزخ به خدواند شکایکم ین در دعایدالموحا دیس
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 23/  ها و حکایت ها بررسی داستان

 

َب   یان     ل   ؟ یبک   أض   و    أش   کوا   مل   ا مَن   ا أع ی   اام   ور ال یْل یدیس        و  میا
فه؟ ملنئ ل فه اک لطول البالء   مد   …للعقوبات مع اعدائع رفییالعذاب   شد 

 کتمان سرا و عدم عمل به آنسفارش به 
مه   سند:ینو یم یطهرانعّلا

اد هاشم  دیسحاج  یآقا» کتمان سرا یپحدا اصبرار  یا مطلببیبواقعبه و  و عدم ابراز وسته به 
 یببیفرمودند ابراز و اظهار مطالب   یم حاا یشتر بود و صریره بیخأسفار أن یدر ا یداشتند ول

کبه از اسبرار الهبیبگبردد ز یش خداونبد محسبوب مبیقبح قبائح پأشخص ناوارد، از  یبرا  یرا 
ش فباش شبود سبرا یاست و خداوند   داخبل د در یبحبرم بادرون  ور است و دوسبت نبدارد سبرا

 1«حرم باشد در خارج از حرم زشت و ناپسند است
که جناب آقایکن یم مشاهده یددرموارد متعدا  یول اد یم  کردإ حدا  :اند هفشاء سرا 
مه  ماّلا  -1 اد یاز قبول آقبا یطهرانبعّلا کبه ا یمب نقبل حبدا در هبر »فرمودنبد:  یمب شبانیکننبد 

بیو بسب قیبار عمیگذرد بس یم از من یلحظه علوم کلا بخبواهم  یچبون در لحظبه ثبان، و یط و 
ه از آنها  یکیبه   2«نم عجبا  فرسنگها دور شده استیب یم کنمتوجا

گهگباه یکیک روز به ی» -2 کبه  گردان سابقه دار و عّلقمنبد ببه خبود   ییهباتمردا  یاز شا
شبان پنهببان یرا از اای  خواسبت مطلبب واقببع شبده یمبب داشبت و یبینمبود و اظهبار خببود رأ یمب

فبّلن مطلبب را از  یخبواهی  م یکنب یمب یرا از مبن مخفب یفرمودنبد: چب یت و تندکند با شدا 
 3«ت بگذارمین جلون و اآلییآسمان چهارم بکشم پا

کوره مشغول بودم، شخصدر علوه دکا  یمن وقت» -3 کبه از مبن پبنج  یان داشتم و پشت 
کبرده ولبینار طلب داشت و چنبدید کبه ببه او ببدهم و وعبده ین ببار هبم طلبب   مبن نداشبتم 
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د حسین طهران یسیر / 21 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

که اوا  یم گهان از طرف راسبت مبن آمبد و پبول خبود را طلبب  یم ن زمان امکانیلدادم  دهم نا
گهان بدون اخت ک نفبر از سبمت چبن مبن آمبد و ببه یبدم یبخبوردم فبورا د یار تکانیکرد من نا

گرفتم و از آن دست به طلبکار دادمیاز اداد،  ناریمن پنج د  1«ن دست 
که حتماا  یحرارت بدن من بقدر» و فرمودند: -4 د آب سبرد یبدر زمستان سبرد هبم با بود 
کن ببودیاشبامم در آن وقتیخ بیو  کبه مبن نبزد یبم، یکبه در منبزل پبدر زن سبا ک شبب زمسبتان 
کاسه چ یده بودم و در باالیالم خوابیع نکه برخاسبتم یاز آب خنک بود، هم مملوا  ینیسرم 
بب یبببرا گهببان بببدون اختتهجا کاسبب یار پببا بببر رویببد، نا گببذاردم،  ش یه شکسببت و آبهبباکاسببه 
 خت.یر

کبهیمن باز در ا ببر سبر مبا خواهبد  ین مبادرزن چبه بّلئبیب  فبردا ایواای  نجا تکبان خبوردم 
 د؟ ورآ

گهان د ین خطور قلبید ابه مجرا  کاسه درست شده و با تمام آبهاینا  یش ببر سبر جبایدم 
 2«خود است

مببه  -1 اد یاز قببول آقببا یطهرانببعّلا گببر یدوسبباله د گم، دختببریپببس از ببب»سببند: ینو یمبب حببدا
کنبار اطباق  یم کند یم شان به نام فاطمه فوتیا فرمودنبد: مبرگ او در شبب ببود، و مبا او را در 

ا یباز دن یکبودک یعنبیکبردم،  یبه او به نظبر بچبه نگباه مب یم. من قدریم تا فردا دفن نمائینهاد
کبه یبست، همبان شبب دیت نیرفته است، و آن قدر حائز اهم گوشبه اطباقدم نفبس او را   از 

گرفت، و بدون فاصبله  کربّل را  کم بزرگتر شد و تمام  کم  گرفت،  بزرگ شد، و تمام خانه را فرا 
گرفبت و آن طفبل حقیتمام دن کبه مبن ببا ا یمب قبت خبود را نشبانیا را  کبودکم چقبدر یداد  نکبه 
 3«بزرگم
اد یآقبا -3 کببه در فضبا یمببن همچببون پرکباه» فرمبود: یمبب حببدا بببدون  یتنبباهیال یهسببتم 
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 21/  ها و حکایت ها بررسی داستان

 

 کبه پوسبت یم همچبون مباریبآ یمب رونیباوقات از خبودم ب یچرخد و بعض یم اریاراده و اخت
 1«ستیپوست ن ر ازیاز من   یزیاندازد چ یم

( یمن در تمام مدت سلوک درخدمت مرحبوم آقبا )قاضب»فرمودند:  یم اد(حدا  ی)آقا -7
گفبت: عیافتاد،  ینم دم، چشمم به زن نامحرمید ینامحرم نم از ال تبو یبک روز مادرم به مبن 
گفببتم: مببن خببواهرش را تببا بحببال ندیز یلببیخببواهرش خ گفببت: چطببور ام  دهیببببباتر اسببت مببن 

که در اطاق ما مبیکه ب یدر حالای  دهیند رود و  الببا ببر سبر  یمب د ویبآ یشتر از دو سال است 
که زنانشان حجاب درسبت -م؟ یخور یم ک سفره  ذای ندارنبد، و در منبزل  یبه رسم اعراب 

کبه ن عصمت تام و عا یرند، در ع البا همه با هم محشو گفبتم: واهلل  کامل، من  ک ببار یبفت 
ب ینبه از رون عدم نظبر یفتاده است، و ایهم چشم من به او ن چشبم ببوده  یدار ظ و خبودتحفا
 2«نطور بوده استیاست طبعا حالشان ا

 یاریدر برابر خدا و موت اخت یاریاخت یم و بیتسل
مببه   یمعنببو یه هببایشببان بببا داشببتن سببرمایا»سببند: ینو یمبب درببباره استادشببان یطهرانببعّلا

کاریو متحقق بودن به وال یاله که هرگونه  او سباخته  ببه ازیببه و  ریکرامات عج یحت یت 
کببه از یببکبببار دیاسببت در تمببام مببدت عمببر  کنببد و یببن طرآده نشببد  ا رفببع حاجببت یببق ارتببزاق 

کنبد یببنده خبود اخت یم او باشد و برایفرمود: خدا دوست دارد بنده اش تسل یم د ویبنما ار 
کنببد، اختیببرا اخت یزیببنببه آنکببه بنببده چ گرچببه یار بنببده مطلببوب نیببار  سببت، و خواسببت او 
بتشببود خببّلف روش  یمبب ببرآورده شببود و ت اسببت خببدا دوسببت دارد بنببده اش یببو عبود  محبا
 3«رون شودیار بیاز اراده و اخت یعنیبنده شود 
کتاب روح مجرد درباره آقا یول اد یدر ابتدا  گرد»سند:ینو یم حدا کبه  یاو تنها شا است 
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د حسین طهران یسیر / 21 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

اوقات ساعات مبوت او تبا پبنج  یداشته بعض یاریموت اخت یات مرحوم قاضیدر زمان ح
 1«دیکش یم و شش ساعت طول

کرامت اختیا  با آن سفارش مذکور منافات دارد. یارین 

کائنات و فراموشنظارت بر ذرا   یدر امور ضرور یات 
مبه   یارجمنبدتر، و افقبب یچببون خبود در مقببام»سبند:ینو یمبب درببباره استادشبان یطهرانبعّلا

بیوسب کائنببات و مخلوقبات حضبرت ای  هع تبر و قلا متعببال از آن حبقا ببباالتر قبرار دارد و ببر تمبام 
 2«ع شاهد و ناظر استیر خود از آن مقام منینگرد او برخود و بر  ینظر م

کبه ببه حسبب »سند:ینو یم درباره مقام فناء و بقاء باهلل کبامّلن واصبل را بقاء باهلل  حبال، 
گبردد و خبود را  یبباقحبقا ، به بقباء یذات یدهد آنستکه بعد از فناء سالک در تجلا  یدست م
کائنببات ط بببه همببه ذرا ینببد و علببم خببود را محببیب یو روحببان یجسببمانن یتعبب یمطلببق ببب ات 

صف به جمیمشاهده نما  3«ر عالم باشدوم و مدبا یباشد و ق یع صفات الهید و متا
اد  یآقا یمعنوو در مقامات  مبه از حدا کبه آقباینقبل خبواه یطهرانبعّلا کبرد  اد  یم  ببه حبدا
کائنات بودط به همه ذرا یمح یعنی اند هدیرسمقام فناء و بقاء   .اند هات 

مه  یول کبه داللبت یم را ذکر ییگزارش ها یطهرانعّلا اد  یکنبد جنباب آقبا یمب کنند  حبدا
 .اند هنداشت یز نظارتیبلکه به خود ن اند هنداشت یراف علمشگران اینه تنها به د

در پشبت صبندوق،  ی، حمباممرفبت یمب هبر وقبت ببه حمبام»کننبد:  یمب تیاز استاد حکا
ک روز مبن ببه یداد  یم رون آمدن به آنها پسیگرفت و در موقع ب یم ن رایوارد یاء و پولهایاش

را ببه او دادم  ودخب یپشبت صبندوق ببود و مبن پولهبا یحمام رفتم و موقبع ورود، خبود حمبام
گرد حمببامیریببخواسببتم امانببت را پببس بگ یمبب رون آمببدم ویببچببون ب پشببت صببندوق  یم، شببا
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گفت:  گفتم دو د یامانت دیسنشسته بود  گفبت: نبه  ایتو چقدر است؟   نجبا فقبط سبه ینار. 
گفتم چرا مرا معطا ید نبار مبرا یخودت بردار و دو د ینارش را برایک دی؟  یکن یم لنار است  

کببه بببروم. گردش پریان را صبباحب حمببام شببنیببچببون جر بببده  چببه خبببر اسببت؟  دیسببد، از شببا
گفبت: مبن خبودم سبه ینجا سه دینار دادم و اید: من دو دیگو یم دیسن یگفت: ا نبار اسبت، 

گرفتم سه دید چ وقبت یهب دیسبن یبا ینار مال اوسبت ببه حرفهباینار را بده، سه دینار را از او 
گبب کببه  البببا  اد یاسببت، آقبباج اسببت و حببالش خببراب یگببوش نکببن  فرمودنببد: در آن  یمبب حببدا

کبه نمب یلحظه مبن حبال کبرده و ببا آنهبا یبتوانسبتم  یداشبتم  و گبفتگک لحظبه در آنجبا درنب  
گر   1«آمدم یم گذاشتم ویکردند م یم لمعطا  یکقدریکنم و ا
د یبکبه دار ین حبال و وضبعیبم، شبما ببا ادیسبشبان پری( از ایطهرانب یبنده )جنباب آقبا»
رود،  یمب شبود، و حسباب وعبدد از دسبت یم فراموش یات زندگیاز ضرور یکه بعض یبطور

د؟ چگونببه طببواف یببا چگونببه اعمببال را انجببام داده دیسببشنا ینمبب و دسببت راسببت را از چببن
د؟ وهکبذا یبع نمبوده و حسباب هفبت شبوط را داشبته اد؟ چگونه از حجر االسود شرویکرده ا

 شببد و عملببم طبببق آن قببرار یمبب معلببوم میه اعمببال؟ فرمودنببد: خببود بببه خببود بببرایبباالمببر در بق
 2«گرفت یم

که یامهما  مه ن است  را  یات زنبدگیاز ضبرور یکه استادشان بعض اند هنوشت یطهرانعّلا
 شناسند. ینم را از چن رود و دست راست یم کنند و حساب و عدد از دست یم فراموش
کباظم» -3 دم مبن یبم دیتبا وضبو بسباز یمم در وضبو خانبه عمبویم و رفتبیآمبد ن یچون ببه 

گرفتن را بلد ن گبرفتن را ا چبرایستم خدایوضو  دانبم نبه  یمب دانبم؟ نبه صبورت را ینمب مبن وضبو 
کبه گفبتم: از  شبود ینم دست راسبت را، و نبه دسبت چبن را، و نمباز ببدون وضبو هبم  ببا خبود 

ک ین مردیا گرفتن است  گفبتم او ببه  یمب ت وضبو رایبفیکه مشغول وضو  پرسبم، بعبد ببا خبود 
گذشبته یپ دیسبای  :دیبگو ینم اید؟ آیگو یم من چه رمبرد تبا ببه حبال شصبت سبال ازعمبرت 
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گرفتن را دم خبود ببه خبود وضبو یبرفبتم د ینکه به سراغ او مبیهم ی؟ ولیدان ینم است و وضو 
ار و علم، دست را ببه آب ببردم و صبورت را و سبدس دسبتها را شسبتم آنگباه یآمد، بدون اخت

کشببیمسببح گدم یببن حببال دیببدم، و در این را  نکببه چشببمش بببه مببن یرنببده همیآن مببرد وضببوء 
گفت که خدا نین یی: آب خداست، وضوء خداست جاد یسای  افتاد   1«ستیست 

عببات را درکنببار یببن سببه حکایببا مببه  یادا کببردشببان یکببه در ابتببداء از ا یطهرانببعّلا م ینقببل 
که نوشتیبگذار کائنات و مخلوقات حضبرت » اند هم   نگبرد یمب از آن نظبر یتعبالحبقا بر تمام 

 2«ع شاهد و ناظر استیر خود از آن مقام منیاو بر خود و بر  
کائنات مشاهده نمایعلم خود را مح» ع صبفات یبد و متصبف ببه جمیط به همه ذرات 
 3«بر عالم باشدوم و مدا ید و قشبا یاله
کسیآ گونبه امبور جزئبیبا ه ازدیسر ین مقاماتیکه به چن یا  ک لحظبه یبولبو  یو ضبرور ین 

 شود؟  ی افل م
گرفتن را فراموش میکه مح یکس ایآ کائنات است وضو   کند؟  یط به همه ذرات 

 مقام فناء و بقاء
مه  کبه ز یمب آن فناء تباما  یمعن»سند:ینو یم درباره مقام فناء یطهرانعّلا د از همبه یبباشبد 

کرده باشد و ه شبده، مبرجعش  ید فانیز …نمانده باشد یباق یو رسم یچ اسمیرسوم عبور 
اسبت، آن ذات  یتنباهیط الیاسبت، بسب تبحب نیتعباست موجود ببدون  نیتعتن داخبه ان

 یت اوسبت چبون فبانیدیزهمان  نیتعرا یست، زید نیزن یتعد بدون یاست آن اهلل است، ز
کبه همبان فنبان یتعبرا خلع نمبود و از همبه مراتبب   نیتعگشت و رخت  گذشبت   یببالفرض 

سبت، و خداونبد هسبت ین دیباست، ز یستیست، نید نیست، زیگر نیتام و مطلق است، د
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سبت ید نیبز یعنبیدر خبدا شبد  ید فبانیبخدا، ز ید و هستیز یستین یعنید، یز یفنا یمعن
 1«شد و خداوند هست
   نببببد:یگو یمبببب عرفبببباء ببببباهلل ین و تمببببامیالببببد یببببیسببببند: محینو یمبببب یگببببریدر موضببببع د

بشناسبد ر خدا بتواند او را ینمانده است تا   یبر جا یری  گرید ،در صورت تحقق فناء …»
که خود را م  2«شناسد یدر آنجا خداست 

در موجبود برتبر و بباالتر از خبود اوسبت  ی، فنبایر هبر موجبودیت سبیبنها»سند:ینو یم زیو ن
بتدر  یدر ُمظهر خود، و هر معلبول یهر ظهور یفنا یعنی کبه یت سبیبو نها ،خبود علا ر انسبان 

در ذات  یاسبت و فنبا تیذات احبد ده دریت رسبانیبخود را به فعل یهمه قوا و استعدادها
 3«باشد یم ال اسم له و ال رسم له ما در یدر هو است و فنا یاهلل و فنا
کثببرت » عبباانسببان در عببالم  کببدام دل او را بسببوت دارد، و تعلا یببربوب یادا  خببود یقببات هببر 
ت اقببرار و اعتببراف بببه یو در مقابببل حضببرت احببد دیسببچببون بببه عببالم فنببا ر یکشببند، ولبب یمبب
ن مرحلبه رهبا یصرف خبود نمبود و بباالخره وجبود خبود راهبم در آخبر یمحض و نابود یستین

کبرد در آنجبا د یشد و معنبا یکرد و فان کبه خبود را ببین یگبر خبودیفنبا صبدق  ا یبنبد و یسبت 
که درخدا خود یند زیخدا را بب حبقا نجا راه ندارنبد. درآنجبا ادد و عمرو ببیز شود ینم افتیرا 

که خود را  ا ال ه اا   سبت.ین یزیبچحبقا کند چون جبز  یم ادراکرا حقا ، قا ند، حیب یم است 
 3«رو رو   ا رو اا  

کببامّلن واصببل را دسببت» کببه بببه حسببب حببال،  دهببد آنسببتکه بعببد از فنبباء  یمبب بقبباء ببباهلل 
 یو روحبان یجسبمان نیتع یگردد و خود را مطلق ب یباقحقا ، به بقاء یذات یسالک در تجلا 

صببف بببه جمیببکائنببات مشبباهده نماات ط بببه همببه ذرا ینببد و علببم خببود را محببیب ع یببد و متا
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کمبال یر خبود نبیبز  یبچ چیر عبالم باشبد و هبوم و مبدبا یباشد و ق یصفات اله نبد، و مبراد ببه 
 ن است:یا یانید عیتوح

کببه سبببحان  گفببت آن زمببان یهمبب یآن 
گفبببببت آن بحبببببر صبببببفایبببببهببببم از ا  ن رو 
گفبببت ا آن انبببا  نمبببود ین معنبببیبببالحبببقا 
گفتببه اسببتیالببدار یس فببیلبب کببو   ن آن 

 بببببببا تببببببو اثبببببببر یچببببببون نمانببببببد از تبببببببوئ
 

 انیببببگشببببته بببببود او را ع ین معببببانیببببا 
ببببببببهین  االا خببببببببداام  سببببببببت انببببببببدر جبا

 نمببود یش تببو دعببویگببر بببه صببورت پبب
 کببو سببفته اسببتیچببه ن ین معنببیببدر ا
 1«خبببر ین معنببیبباز ا یا بببیببگمببان  یببب

 

کامبل در آخبر عبیدر ا»د: یگو یم یاستاد مطهر شبود  یمب ن خبداین مکتب )عرفا( انسبان 
کامل حق اصّل شبود و  یم یشود از خود فان یم کامل ی، خود خداست و هر انسانیقیانسان 
 2«رسد یم به خدا

کببریببرسببد ا یمبب کببه درببباره مقببام فنبباء بببه نظببر یاشببکال کببه خداونببد در قببرآن   مین اسببت 
ِعیًفا»د: یفرما یم اُ  ضَّ نسَّ ان یبکه ضعف و عجز و نقص در او ببه وضبوح نما یانسان 3«ُخِلقَّ اإِل

کببه هبب یمبب یقتببیدر حق یچگونببه فبباناسببت  گونببه نقببص و عجببز و ضببعف در او راه یگببردد  چ 
قبببل یفالواجببب هبو مبباال » 3«الممکببن العجبز ةقببیحق انا »نبدیگو یمبب ییه از سبوینبدارد؟  صببوف

 1«قبل العدمیالوجود المطلق ال  انا » 1«العدم
عباگر ید یاز سو کبه عبدم در او راه  یوجبود نباقص و مشبوب ببه عبدم را در ذاتب یفنبا یادا
 کنند. یندارد م
گفته جز اجتماع نقیا ایآ  است؟  یگرید ین امریضین 
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 ییا مقام خدایفناء و بقاء 
گاه سالک کبه  یرا در پب یه نتبائجیاز نظبر صبوفد یسببه مقام فناء و بقباء ر هر  مبه دارد  عّلا

کردیآنها را ب یطهران  ت است.یو الوه ییکه در واقع همان مقام خدا اند هان 
بعبد از وجبود ببه  …حقا فناء از خود است و بقاء ببال»سند: ینو یم :ت تمام عالمیمالک -1
 ت او آشببکاریببن مقببام هویببالخلببق، و در ا یالببحببقا اسببت مببن ال یریمببا سبب ین مرتبببه بببرایببا
که در سلسله بدء من اوا  یم کباف عبالم وجبود را  یله الشود  آخره خودش ببوده، پبس قباف تبا 

 1«مالک خواهد بود
کببرم حبباج یببحق یروز» عددالم: یفرمانددده -2 هاشببم  دیسببر خببدمت حضببرت اسببتاذنا اال
اد  کردم: آنانکه خدواند را در لباس اسماء و صفات مشاهد یروححدا کننبد  یم فداه عرض 
ب یسبت تبا ببا او سبخنیاو ن یقت ذات و هستیدر حق نبد و عبرض یم نماداشبته باشبند و تکلا

در ذات  یک و فببباناسبببماء و صبببفاتند و منبببدا نبببد و آنانکبببه در حبببال فنببباء از یحاجبببات بنما
کبببه سبببائل و مسبببئوول یبببباق یشبببان وجبببودیبرا اند هگشببت ال مطبببرح شبببود ؤوسببب نمانبببده اسبببت 

که عبیبر هم …ن طور استیهم یفرمودند: آر اببن  یم القبدر مصبریف عظبارن اساس است 
 د:یگو یم فارض
 «الدهر عبدا طائعا و لک الحکم یتر  سکرة منها ولو عمر ساعة یو ف

کبه تمبام یبد یاز آن ذات ذوالجبّلل، خبواه یو مدهوشب یک ساعت مسبتیفقط در اثر  د 
 2«یان باشیعالم یاروکه فرمانده و فرمان یع تو هستند، و تو هستیدوران روزگار بنده مط

کامل است لفظبیکلمه جامعه اله»سند: ینو یم است:حّق م تکلّ  اوم تکلّ  -3  ی، انسان 
که تواند حق کلمبه جامعبه الهبد ینماها اداء یعل یماه یقت را علیاست   یوجود نبدارد مگبر 

که تکلا  کامل بوده باشد   3«استحقا م تکلا  اوم که انسان 
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از اسببماء  یانسببان بببه مقببام هببر اسببم و صببفت»: یصددتات خدددا در انسددان فددان یتجلدد -4
ب یمب برسد مظهر آن اسم و صبفتحقا حضرت   یگبردد و آن اسبم و صبفت در وجبود او متجلا

گر مظهر اسم جمال باشد جم شود، یم  …شود یم لیماّل ا
کس گر  و تمبام  برسبد، مظهبر تباما  یتعبالحبقا به مقبام فنباء در اسبم عبالم و صبفت علبم  یا

کبس، و از همبه چ یعنیگردد  یم حقا اسم عالم و صفت علم   لبعز مطا یباز همبه جبا و از همبه 
کان و ما  گردد یم کائن در نبزدیما  بکسبان اسبت، یاو  کون و ما هو  اسبت، و  اتردعلبم ببه مجا

او ببه  یعنبیا و علم به آخرت همه و همه در نظر او حاضبر اسبت یات، علم به دنیعلم به مادا 
کس …کند  یم ، موجودات را ادراکیو وجدان یو حضور یعلم شهود گر  ببه مقبام فنباء  یو ا

ن یاسبت بنبابراحبقا ع صبفات یبا در اسبم هبو برسبد، چبون اهلل اسبم جبامع جمیبدر اسبم اهلل و 
کردن و م یم یمظهر هر صفت و اسم ازامبور و علبم و  یبر هر امر ییراندن و توانایگردد و زنده 

 1«اوست یاز حواد ، براای  نسبت به هر حادثه ییدانا
کلا » ت مطلقه خدا:یوال -5 و فناءدر ذات و اسم  دیسر یانسان پس از آنکه به مقام فناء 

کامببل …د یچهارگانببه خببود را بببه اتمببام رسببان یاو حاصببل شببد و سببفرها یو فعببل بببرا  انسببان 
کمببال مطلقببه خببود نائببل یمبب نمببا صببفات جمببال و نببه تمببام یو آئ …شببود یمبب گببردد و بببه مرتبببه 

کاملیگردد وال یم تیجّلل و ذات حضرت احد ت یبمطلبق ببه وال یولب یعنیشود  یم ت او 
وتصببرف او در اسببت حببقا ت حضببرت یببگببردد پببس بببا همببه موجببودات بببه وال یمبب هیببحقببه اله
که الزمبه مقبام والیاوست ز یع امور به اذن خدا برایجم کبه والیبت مطلقبه ایبرا  ت یبن اسبت 

 2«ستین یزین چیر از ای  یسبحانه وتعالحقا مطلقه حضرت 
کلیوال»سند:ینو یم گریدر موضع د اسبت  یکبیت خداست، اصبل ین والیه عیه الهیت 

، خبدا را یدهبد و ولب یمب خبدا خبود را نشبانت دارد یب، تبعیدر خداونبد اصبالت دارد و در ولب
 3«دهد یم نشان
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 33/  ها و حکایت ها بررسی داستان

 

مهت از نظر یقت والیحق  یطهران عّلا
که:»سندینو یم کس به مقام فنبا در آنجا  گبردد و  یمطلبق برسبد و در حبرم خبدا فبان یهر 

ت یبن والیبا یگبردد، طبعبا و قهبرا دارا او مضبمحلا  یتیو عبار یت مجبازیوجود مستعار و ان
ن مقبام یتوانند خودرا ببد یم یبه ائمه ندارد در هر زمان و هر مکان افراد یاست و اختصاص
الا  یبرسببانند منتهبب نخواهنببد  از امببام معصببوم باشببد و االا  یرویببد بواسببطه متابعببت و پیبببااوا

را یباسبت ز یتا ابد باق نین ذوات معصومیا یبرا ییشوایعنوان امامت و پ اا یو ثان دیسر
ارا نبه جبببرا( یبه )اختیبارشباد را ببا مجاهبدات عال یرهببر نمبوده و لبواشبوا و یآنبان را خداونبد پ

کسب ین معنیشان سدرده است و ایبد گبر بتوانبد ببه مقبام معرفبت ید یمنافات ندارد با آنکبه 
ب یخبدا برسببد و معنب ب یه درببباره ومببن عبرف نفسببه فقبد عببرف ربا رد و در حبرم خببدا یق پببذتحقا

ر او در یببگببر نببه او هسببت و نببه  یآنصببورت آنجببا دشببتن وارد شببود در یبافنبباء و اضببمحّلل خو
دنه عنوان  یحرم ذات ربوب ماننبد  یگبرید یر امامان، و نه ولی، و نه سایاست و نه عل محما
که دارا ت واحبده اسبت ببدون یبقت والیدرجه از عرفان بوده است آنجا حق یاعل یسلمان 

ن تبا حضبرت قبائم و یو حسن و حسب ید و علما ه و نام محنیتعم ین خاصه و شکلهایعناو
کنببه یت اسببت و ببس، و حقیبشبان مببادون آن مقبام اسببت در آنجببا والیزه ایبباسبماء مم قببت و 

 1«باشد یم واحد بالصرافه یمعن یت دارایوال

کسان  ؟اند هدیرسبه مقام فناء و بقاء  یچه 
مببه  -1 هاشببم در  دیسببحبباج  یحضببرت آقببا»سببند: ینو یمبب درببباره استادشببان یطهرانببعّلا
گببر بخببواهمببنیم یزنببدگ یگببریافببق د کنبب یحیر صببحیببم تعبیود، و ا  یم در ال افببق زنببدگیرا ادا 

کبه از  یم گذشبته، و جبامع جم نیتعبکرد آنجبا  ع اسبماء و یبببرون جسبته، و از اسبم و صبفت 
کمبل، و مبورد تجلا  تبما أمتعبال ببه نحبو حبقا صفات حضبرت  ه، یبه قهاریبه وحدانیبات ذاتیبو ا
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د حسین طهران یسیر / 31 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

کامل ر یطا اماسماء اربعه را تم  1«ه بوددیسنموده و به مقام انسان 
اد یحضرت آقا» که پبس از مقبام  یم در اواخر عمر مشاهد حدا بشد  ن فنباء صبرف و تمکا

 2«اند مقام بقاء بوده یدر تجرد دارا
مه فرزند  -2 شبان یت ایبکبه در سبن شبباب در مع یک سبفریبدر »د: یبگو یمب یطهرانبعّلا
کربّلیطهران ی)آقا رشبان حضبرت ینظ یاز محضر استاد بب یم روزیمشرف شد یمعل ی( به 
ادهاشببم  دیسببحبباج  یآقببا کببردم، آ حببدا شببان در ی؟ ااند هدیسببا پببدر مببا بببه مقببام فنبباء ریببسببوال 

 3«هم باالتر است یفرمود: از فان راا ت مکرا ت و شدا جواب با حدا 
مه  -3 ن و سبلمان زمبان آقبر مباند عصبر و حسبنه دهبر ترجیبفر»د: نسبینو یمب یطهرانبعّلا
مر اهلل مرحببوم فببردوس و سبباده حبباج أعببالم عابببد زاهببد ناسببک عببالم ببباهلل و ببب یالعظمبباهلل  آیببة
گهان پبرده   …ه یرضوان اهلل عل یهمدان ید جواد انصارما خ محیش ببت بباال رفبت و یکه نا

د و آب یبببوز یم جبانبخش رحمبت از حبرم الهبیبرکنبار شبد نسب یو نبوران یظلمبان یحجابهبا
ر شبد و از یاو از مراحل نفس سراز یبر دل سوخته او بعد از فناقا ح یبه بقا یات جاودانیح
 3«وستیپ تیکلت به یجزئ

و تمبام  اند هدیسبز ببه مقبام فنباء و بقباء رین یهمدان یانصار یف جناب آقاین توصیبا ا
کرد یکه برا یاحکام و نتائج  .اند هم را دارا بودیآن مقام ذکر 

گفته یپس ا مبه ن   حیقببول دارم صبح یاء الهبیبشبان را ببه انبدازه انبیکبه مبن ا یطهرانبعّلا
که جناب آقا ینم مبه از نظبر  –اند  بدان نائل شده یانصار یباشد چون مقام فناء و بقاء  عّلا

 ییببه مقبام خبدا یانصبار یآقبانبد ید بگویبن بایاسبت بنبابرا ییهمان مقبام خبدا – یطهران
 .اءینه مقام انب اند هدیسر
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 31/  ها و حکایت ها بررسی داستان

 

که ریبه سبزه م» سند: ینو یم  شبان را قببول دارم؟ ین فکر به نظر آمد چقبدر ایم ادیسدان 
کمبال و شبرف و توح   مبن واقعباا یامبر الهبیبک پیبدم در حبدود ید و  ید و فضبائل اخّلقبیبببه 

گببر اآلیببن دارم زیقببیمببان و یغمبببر ایک پیببمببان بببه یشببان در حببدود ایا یمعنببو ن حضببرت را ا
نبد و یایزنده شبوند، و بهم السّلم یعلنا و آله و ینب یعل یسیو ع یا حضرت موسیوسف و ی

ن یباء به ایت انبیمان به حقانیاد و ایبقدر اطاعت و انق ةا قیداشته باشند، من حق یامر و نه
 1«قان دارمیمان و ایا یرادمرد بزرگ اله

کببه بببا یببد از نظببر دور داشببت ایببکببه نباای  نکتببه ببه ن اسببت  مببه کببه  یحاتیبببه توضببتوجا عّلا
گفببت:یبببا انببد همقببام فنبباء و بقبباء داد یبببرا یطهرانبب اد یان خببدا و آقببایببت از میببدوئ د   – حببدا
اد  یبرداشته شبده و آقبا –اذ باهلل یالع ن یبمانبده ببا ا یبباقحبقا ذات  هباسبت شبده و تنینحبدا

اد  یسببت جنبباب آقببایگببر معقببول نیحسبباب، د د یببد نمایببه تقلیبباز فق یدر مسببائل شببرعحببدا
که  یخدا کس –اذ باهلل یالع –متعال  عاکند. بنابر  ید نمیتقل یاز  مه  یادا گبر ی، دیطهرانبعّلا
اد  یآقا ف و مکلا  یر بیرا تغایف نبوده زکلا  محدا

اد یف برداشته شده و آقبان مکلا  و  یفبان حبدا
گردک در ذات مکلا  مندا   یر معقبول اسبت در حبالیبمعنا و   ید او از فقهاء بیده پس تقلیف 
مببه کببه  ادمرحببوم »سببند:ینو یمبب یطهرانببعّلا از ببباب حفببظ شببرع و احکببام شببرع در امببور  …حببدا
 2«کرد یم دیه تقلیه و احکام جزئیعباد
کببه ایذکببر نمببائ را از امببام صببادق  یتببیمناسببب اسببت روا بحببثن یببا در ش یشببان پببیم 

عا، یکه عده ا اند هفرمود ینیب کردی ییمقام خدا یادا  :ا مقام نبوت و امامت خواهند 
لعب  اده  اً احس  ن نظ  ر اهلل فب  ارو   فع  ای ابن الفض  ل ا   ی   …: ع  ن اام  اک ل  ادق 
ک و  یه ان   ره ح ی  ی غ عّ ا للعلو  حمب   م اا  هیم یع ا ف ان   یف  مَنم انفسهم اا  

بوب یدعو مَنم ملن قد نلع ای ه ا   ر حق  ی بغ ةالنب و   یدع و ه   م َنم م ن ن لع ایيال 
انفس  هم م  ن   ن  یی  ه  ا   ذل  ع م  ع م  ا ر حق  ی  بغ ةاامام   یدع  و م  َنم م  ن ن  لع ای
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د حسین طهران یسیر / 31 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

اک   املنانب    ة احلاج   ةال  نقو   العج   ز   الض   عف   املهان    م   هیعل    ة  الفق   ر   ا 
فع  ل یا اهلل فب  ارو   فع  ای ابن الفض  ل ا   ی  عهم یامل  وت الغال  ا ن  م   الق  ارر  م  

 3ظلمو .یئا   لکن الناس انفسهم یظلم الناس شیللح نم   ا اْل بعباده اا  
مبه نکبه یمطلب آخر ا اد یدربباره عببادت آقبا یطهرانبعّلا اذان صببح، »سبند:ینو یمب حبدا

م یب نبیبرفتنبد و قر یمب شبان ببه سبجدهیآورده و سدس ا یشان به جماعت به جاینماز را با ا
 2«…دیکش یم ک ساعت سجده شان طولیاناا یساعت و سه ربع و اح

اد  ینببد آقببایگو یمبب گببریدرموضببع د محببض و  یسببتیبببه ن یعنببی دهیرسبببببه مقببام فنبباء حببدا
که در آنجا خداست و بس. –اذباهلل یالع – یتعالحقا اندکاک در ذات   نائل شده 

که آقاید ایآ یم دیکه پد یالؤس اد  ین است  کس یبراحدا خوانبد و رکبوع و  ینماز مب یچه 
کبه دوئ یم سجود حبقا ت محبض ببا ذات یبنیرود و ع یمب انیبت از میبنمبود؟  در مقبام فنباء 
 موضوع است. یمورد و ب ین صورت رکوع و سجود بیکند در ا یم دایپ یتعال

قا اد  یآ  مافوق افق بودحدا
مه  اد هاشبم  دیسبحباج »سبند:ینو یمب درباره استادشبان یطهرانعّلا مبا فبوق افبق ببود حبدا

که از جزئ یهاشم مرد دیسعبور نموده بود حاج  تیکلت به یاز جزئ یو  تیبکلت ببه یبود 
کثرت نداشت بلکه مح یگر نظریبود د دهیرس کثرات بودیمن و مسیط و مهیبه   3«طر بر 

ک روز بببا یبگفتنببد  یمب ینیکباظم یرفقببا»کننبد یمبب ن راسبتا نقبلیببرا در ا یسبدس داسبتان
کبربّل ببا آقبا ینیم ینهایماش اد یبوس از  کباظم حبدا گرد شبوفر  انیبم در مین آمبدیببه  راه، شبا

کرا گفت شما چند نفرها  هیخواست  کند  اد  یآقاد؟ یرا اخذ  گفبت: نبه حدا گفتند پنج نفبر. 
گفتنبد: پبنج نفبرید. ایشماشش نفر کبه مجموعباا یدانسبت یم  مبا هبم مبیشان باز شبمردند و   م 
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 31/  ها و حکایت ها بررسی داستان

 

اد  یه آقایم تا قضیگفت ینم مخصوصا یم ولیشش نفر گردد.حدا  مکشوف 
گفت: شش نفر گرد سائق  گفتندید ایبا شا ن حبال یب؟ در اینبیب ینمب برادر  مگبرای  شان 

گفبببت:یبببک یببباشببباره نمبببود و   آخبببر تبببو خبببودت را حسبببابد یسبببای  ک افبببراد را شبببمردند او 
 ؟یکن ینم

که در ایب ایگفتند: عج یم رفقا اد  ین حال باز هبم آقباینجاست  کبرده حبدا گبم  خبود را 
گفت: تو خبودت را حسبابیبود و با ا شبان یبباز ا یشبمار یو نمب یکنب ینمب نکه معاون سائق 

کهیچنان  رق عالم توح کثرت بودند  به ن حبال هبم یبتوانسبتند در ا ینمب د و انصراف از  توجا
 1«از آنها به حساب در آورند یکیبه لباس بدن نموده و آن را جزو آنها شمرده و 

گببر آقبایبرسبد ا یمبب ن مباجرا بببه نظبریببا کبه در یپرسشب کبه ا اد  ین اسببت  ت بببه یباز جزئحببدا
کثبرات نظبر دهیرس تیکل گبر را در نظبر داشبت و ینداشبت پبس چبرا آن پبنج نفبر د یببود و ببه 

گر آقا کرد . ا اد  یآنها را شماره  کثبرات نظبر نداشبت بود و اصّلا  یفانحدا ببه سبت نبه یبا یمب به 
در داستان مذکور او پبنج نفبر از  ید ولید یم را کرد و تنها خدا یگران التفات میخود و نه به د

که ایرفقا کثرات سازگار ن ن امر بایش را محاسبه نمود   ست.یفناء در ذات و عبور از 

قایوال  ادحدا  یت جناب آ
مبه اسبتاد از  یدر بحبث مقامبات معنبو کبرد یطهرانبعّلا کبه آقباینقببل  اد  یم  ببه مقببام حبدا
کامل نائل شده است.  انسان 

مببه از نظببر  کسبب یطهرانببعّلا کامببل  کببه همببان وال یانسببان  ت خببدا را دارا اسببت یبباسببت 
ب انسان پس از»سند:ینو یم کلا ، و فنباء در ذات و صبفت و اسبم و دیسبر یآنکبه ببه مقبام فنباء 

کامببل …دیچهارگانببه خببود را بببه اتمببام رسببان یاو حاصببل شببد و سببفرها یفعببل بببرا  انسببان 
کامببل مببیببوال …گببردد یمبب ببیببمطلببق بببه وال یولبب یعنببیشببود  یت او  گببردد پببس  یمبب هیببه الهت حقا

 یع امبور ببه اذن خبدا ببرایجمف او در است و تصرا حقا ت حضرت یباهمه موجودات به وال
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د حسین طهران یسیر / 12 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

کببه الزمببه مقببام والیبباوسببت ز حببقا ت مطلقببه حضببرت یببن اسببت بلکببه والیببت مطلقببه ایببرا 
 1«ستین یزین چیر از ای  یسبحانه و تعال

کلیوال» اسبت در خداونبد اصبالت دارد و  یکبیت خداسبت، اصبل ین والیه عیه الهیت 
 2«دهد یم ت دارد خدا خود را نشانی، تبعیدر ول

اد  یت آقایوالدرباره  کننبدگان، ابباء از  یواقعب سبرا »سبند:ینو یمبحدا در اظهبارات اشبکال 
د ییببأاظهببارات آن مببرد و ت ی، سببرا واقعببیهاشببم بببود، بببار دیسببت حضببرت حبباج یببمنببه والیه
که نمن، یا اد هاشم  دیساستاد  ی منهیت و هیر بار والیخواستند ز یآن بود   «بروندحدا

اد  یر سابقا در عظمت حضرت آقایحق» ن دوسبت مهرببانتر یبا یل برایبطور تفص …حدا
کره نمببوده بببودم و جببدا  ،ار و و دوسببتیببتببر از هببر  یمیاز بببرادر و صببم شببان را دعببوت بببه یا اا مببذا
اد  یت آقایم در برابر والیارادت و تسل  3«نموده بودمحدا

اد  یت آقببایببم اسببت والآنچببه مسببلا  :لا پاسخخخ: اّو  را یببسببت زیت فقهبباء نیبباز سببنخ والحببدا
گذشت  و تبا  اند هنداشت یّلت حوزویشان تحصیا –ّلت یزان تحصیدر بحث م –چنانکه 

 .بودندشتر نخوانده یب یوطیکتاب س
مببه ن مببراد یبنببابرا اد  یت آقببایبباز وال یطهرانببعّلا ه یت معتبببر در نببزد صببوفیببهمببان والحببدا

که با ط  شود. یم اسفار اربعه حاصل یاست 
که ا گونه والیروشن است  در  یوجبود اسبت ولب یه وحبدت شخصبیبظرببر ن یت مبتنبین 

مه ز یه و نیخ صوفیابتداء بخش سوم، از مشا کبرد اینقبل خبواه یطهرانعّلا  ین مبنبا مبتنبیبم 
کشف و شهود است و توض کشف و شهود حجیده یم حیبر  که   ت ندارد.یم 

اد  یت آقایپس وال که حجای  بر مکاشفه یمبتنحدا  ت ندارد.یاست 
گببر بببه بحببث نظببارت بببر ایخخثان کائنببات و فراموشببرا ذ: ا اد  یآقببا یات   یدر امببور ضببرورحببدا
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 12/  ها و حکایت ها بررسی داستان

 

کنمر کببه ید یببد خواهیبباجعببه  عبباافببت  اد  یت مطلقببه آقببایببوال یادا سببت. یرش نیقابببل پببذحببدا
کسیتوان پذ یم چگونه مه ر یکه به تعب یرفت  ت خداسبت و یبن والیتش عبیبوال» یطهرانبعّلا

کائنات استناظر به ذرا  با « ات   و  فلبت و لغبزش یدچبار فراموشب یزنبدگ یامبور ضبروردر اما
 شود. یم

قایحج  ادحدا  یت قول و فعل آ
مه  کامل تکلا  یطهرانعّلا  است.حقا م مش، تکلا معتقدند، انسان 

کامبل اسبت لفظبیکلمبه جامعبه الهب» اند هچنانکه نوشت قبت را یکبه توانبد حق ی، انسبان 
کلمه یها اداء نمایعل یما ه یعل کامل ببوده باشبد  یجامعه الهد وجود ندارد مگر  که انسان 

 1«استحقا م م او تکلا که تکلا 
کببه آقبباید یاز سببو اد  یگببر قائلنببد  کامببل حببدا سببند: ینو یاسببت مبب دهیرسبببببه مقببام انسببان 

کامبل  …نمبود  یمب یزنبدگ یگبریهاشم در افبق د دیسحاج  یحضرت آقا» و ببه مقبام انسبان 
 2«بود دهیرس

کببه قببول یببجببه دو امببر مببذکور اینت اد  یجنبباب آقببان اسببت   اء و ائمببهیببماننببد انبحببدا
 ت است.حجا 
ا و  اد  یت فعل آقایحجاما گونه توضیرا احدا هفبت شبوط طبواف حباج »دهنبد: یمب حین 
کببه در هنگببام یبب: قاعببده حضببرت آقببا اح حضببرت رضببا یهاشببم بببر دور ضببر دیسبب ن بببود 

و  نددیسبببو یمب شبه در  صببحن رایکردنبد، و در وقببت ورود هم یمبب تشبرف بببه حبرم مطهببر  سبل
کفشبببدارآپبببس از  ند و پبببس از اذن دخبببول، عتببببه دیسببببو یمببب و در  رواق و در  حبببرم را ین، در  
ل هفبت شبوط طبواف از ارت، اوا یبشبدند و ببدون خوانبدن ز یمب ند و وارددیسببو یمب مبارکه را

شبان یکبه ببا ا ییع رفقبایبر هبم ببا جمینمودند و حق یم ارتینمودند سدس ز یم جانب چن
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د حسین طهران یسیر / 11 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

کیشان به همیا تیم در معیف شدمشرا  م و یدیسببو یت چهبارچوب درهبا را مبیبفین نحوه و 
خببدا  یایببم چببون فعببل اولیببآور یمبب ارت را بجببایببم و سببدس زینمببود یمبب هفببت شببوط طببواف

ن نحبو ین درهبا و طبواف ببه همبدیسبارت، از بویبر هبم در زیبه حقیت است تا به حال روحجا 
 1«بوده است

 م محض در مقابل استادیو تسل اطاعت تاما 
مببه  ببتار یر هببم بسببیبببببه حق … یانصببار یحضببرت آقببا»سببند: ینو یمبب یطهرانببعّلا و   محبا
کرامبببت داشبببت حق یبزرگبببوار اد  یام حضبببرت آقبببایبببر چبببون پیبببو  کسبببب حبببدا را رسببباندم و 

که ببرا کبدام بهتبر اسبت؟ ا یت و سبلوک عرفبانیبمعنو یمصلحت نمودم  ا نجبف یبران یبمبن 
گبر نجبف بمبان یفرمودند: نجف خوب اسبت طهبران هبم خبوب اسبت ولب …اشرف آنچبه  یا
گر طهبران بمبان یهمه اش برا یکن یم کسب  شبرکت یآور یمب بدسبت آنچبهدر  یخودت و ا

ببدن   یکسبر مبویکبه  یت طهبران داشبت در حبالین پاسخ داللت بر ارجحیچون ا م.یکن یم
گرفتبه و  یو دائمب یچبون نجبف را مبوطن اصبل …به بازگشبت ببه طهبران نببود یبنده هم راض

گسبترده و خانبه ملکبااقامه ماد یبرا م و ببا یباع نمبوده ایبرا ابتیبهبم اخ یم العمر بساط خبود را 
گرفتببه و بببا خ ینببک قببدریا ،چببه خببون دلهببا ن یببم. آنقببدر ایم بمببانیخببواه یمبب ال جمببعیببآرام 

کوهیاحتمال رجحان طهران برا کبوفتن  کبه از  گوار و سبخت اسبت  ن تبر یببر سبرم سبنگهبا  م نا
   …است
گببرفتمیتصببم ر فببوراا یببحق و بببه طهببران مراجعببت و ببباب مببراوده و  …م بببه مراجعببت طهببران 

و تمبببام از  ک مرتببببه و اطاعبببت تببباما یبببببببا دو تبببا سبببه مببباه یمتنببباوب تقر یمکاتببببه و مّلقاتهبببا
 2«برقرار بود یانصاراهلل  آیةدستورات 
مه فرزند  ا »د: یگو یم یطهرانعّلا کبّلم اسبتاد خبود رجحبان اقامبت در یوقتاما طهبران را از 
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 12/  ها و حکایت ها بررسی داستان

 

 اند هدر نجببف داشببت یشببگیاقامببت هم یکببه بببرا یل ببباطنیببآورنببد بببرخّلف م یمبب بدسببت
گون یبببا عنباو اند هتوانسبت یمب شببانینبد اینما یمبب بسبرعت اقبدام و بببه طهبران مراجعبت گونببا ن 
او را از خبود م محض استاد ببودن، و یتسل یدارند ول یخودرا به اقامت در نجف اشرف راض

که بدون ه یم دن، باعثیوسته دیگذشته و به خدا پ نظراستاد  یشیچ مصلحت اندیشود 
برتبببر اسبببتاد ادامبببه  یخبببود را مطبببابق رأ یح داده و حرکبببت سبببلوکیص خبببود تبببرجیرا ببببر تشبببخ
 1«دهند

 یم محض بودن در برابر استاد الهبیتسل …یآن را در راستا: »ندیگو یم یگریدر موضع د
 2«دینما یاز آثار و برکاتش، مطرح م یکیاد، به عنوان حدا ش حضرت یخو
کببه  ین در حببالیببا مببه اسببت  از  یرویببپ» سببند:ینو یمبب یدر بحببث امببام شناسبب یطهرانببعّلا

 3«ر معصوم حرام استیامام معصوم واجب است و از امام  
 ت شده:یروا چنانکه از امام صادق 

 .4لقاما  کل   قه یه متصد    فنصا رجال دن  احلج  أاو یا 
گذشته  اد  یت قول و فعل آقایحج –البته از مباحث  بدسبت  –ت مطلقه او یو والحدا

که یآ یم مه د  عا یول اند هقائل به عصمت استادشان بود یطهرانعّلا عصبمت دربباره او  ی ادا
عبان ینبدارد و چنب یو نقلب یل و مدرک عقلبیچ دلیه ن و شبرع انبور اسبت یبببر خبّلف د ییادا

گببر یکمببا ا کائنببات و فراموشببنکببه ا ( مراجعببه یدر امببور ضببرور یبببه بحببث )نظببارت بببر ذرات 
کببه ید یببد خواهیببنمائ عبباافببت   یدر امببور ضببرور یبببا خطبباء و لغببزش و فراموشببعصببمت  یادا

 ست.یسازگار ن
بببه سبببزه »گویببد:  مببی آقببای محمببد حسببین طهرانببی در ببباره استادشببان آقببای انصبباری»
که رسیم که: یدم ایدان  دم در حبدود یبشبان را قببول دارم؟  دیمن چقبدر ان فکر به نظرم آمد 
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د حسین طهران یسیر / 12 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

کمبال و شبرف و توحیك پی شبان در ید و فضبائل اخّلقبی و معنبو  ایبامبر إلهی  من واقعاا ببه 
گر االن حضبرت ین دارم. زیقیمان و یغمبر، ایك پیمان به یحدود ا ب و یا شبعیبوسبف و یرا ا

ببّلم زنببینببا و آلببه و علببیسببی علببی نبیا حضببرت موسببی و عیبب نببد و امببر و یایده شببوند، و بهم السا
انیاد و ایقةا بقدر اطاعت و انقیی داشته باشند، من حقینه ن یباء ببه ایبت آن انبیمان به حقا

 «قان دارم.یمان و ایراد مرد بزرگ و الهی ا
ك یبشان ]آقبای سبید محمبد حسبین طهرانبی[ نسببت ببه مرحبوم انصبار  یا: »اند هنوشت

ادیببد م آقببا یگببو گببر  را داشببتند. وقتببی مببن مببیید دیببد د  را داشببتند، نسبببت بببه مرحببوم حببدا
کببه: مببن وقتببی بببا مرحببوم انصببار  اخببتّلف داشببتم در بعضببی مسببائل احت مببی اط یببفرمودنببد 
تش چیدیکردم حاال فهم می کبه: وقتبی  -ببه مبن فرمودنبد -گفتنبد شبان مبییه؟ وقتبی ایبد علا

دانسبتم،  ودم مبیغمبر خبیشان را مال پینکه ایمن در خدمت مرحوم انصار  بودم با وجود ا
کببه احسبباس مببییدر عبب  -شببان اخببتّلف دارم در آن مسببائلیکببردم بببا ا ن حببال در مسببائلی را 

اد  ت مییاط را رعایکردم؟ احت چکار می -اختّلف فقهی کبه ببا مرحبوم حبدا کردم ولبی وقتبی 
گر می  1«خوردم.  کردم می اط نمییگر احتیوان خون است. دین لیگفتند: ا بودم ا

ُس وِلِه : » عن أمی ر امل نمننی اعَّ ُة هلِل َِّ  َّ ِلرَّ َّ ا الط َّ مَّ رَّ اهلل  ِإم َّ
َّ
َّ ا أ ْم ِر  َّ ِإم َّ ِة اْْلَّ  َّ ِل ُواَّ

ُس  وِل  اعَّ  ِة الر َّ ه َّ  ٌر اَّ  ِبطَّ ْعُص  وٌک ُمطَّ ن َّ  ُه مَّ ْعِص  ی  ِْلَّ ُمُر ِِبَّ
ْ
ِی یأ  

ُ
اعَّ  ِة أ مَّ  رَّ ِبطَّ

َّ
َّ  ا أ  ِتِه  َّ ِإم َّ

ن َّ اَّ  ُر ه َّ ْعُصوُمو َّ ُمطَّ ْم مَّ ُ هن َّ ْمِر ِْلَّ ْعِص یاْْلَّ ن َّ ِِبَّ ُمُر
ْ
 5«ِتِه.یأ

ْن ُسلَّ  لِ ی ْبِن قَّ مِی عَّ الَّ مِ  یس  اْنِ
َّ
ْن أ ْنِمنِ یعَّ َّّ مَّ ا   نیَّ ِر اْْلُ ْد

َّ
: ُقْل ُت لَّ ُه مَّ ا أ ُک وُ  یقَّ الَّ

ْ  اَّ 
َّ
: أ الَّ ؟ قَّ اا ً ُجُل ضَّ رَّ اهلل بِ یِبِه الر َّ مَّ

َّ
ْن أ اَّ ْعِر َّ مَّ ضَّ  َّ رَّ ِتِه  َّ مَّ اعَّ لَّ ُه یطَّ عَّ ُه  َّ جَّ ُحج َّ ًة   تَّ

ْن ُرْم  ِی  َّ ْلِقِه ُقْلُت َفَّ َّّ خَّ ُه عَّ دَّ ارَّ ْرِضِه  َّ شَّ
َّ
مِ یأ

َّ
ْنِمنِ یا أ  ِذ نیَّ رَّ اْْلُ

: ال َّ الَّ قَّ ُم اهلل ی مَّ ُ هنَّ نَّ قَّ رَّ
بِ  ْفِس  ِه  َّ نَّ قَّ  الَّ ی  ِبنَّ  ی  ِه مَّ

َّ
  ِذ یَّ  ا أ

ِط یا ال َّ
َّ
ُن  وا أ ِط ینَّ آمَّ

َّ
ِی ُع  یُع  وا اهلل  َّ أ  

ُ
ُس  ولَّ  َّ أ ْم  ِر  وا الر َّ اْْلَّ

 1«ِمْنُکْم 
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 13/  ها و حکایت ها بررسی داستان

 

َِب »
َّ
ْب  ِد اهلِل  عَّ  ْن أ ُت  ُه ِم  ْن ِعْن  ِد اهلِل مَّ  ْن لَّ  عَّ امَّ ََّ مَّ  عَّ ِإمَّ  اک  ِإمَّ ْش  رَّ

َّ
: مَّ  ْن أ سَّ  ْت یقَّ  الَّ

ا َّ ُمْ ِرکًا ِباهلِل. کَّ ُتُه ِمنَّ اهلِل  امَّ  3«ِإمَّ

 ییخود ستا
مه  -1 اد هاشم  دیسه حاج یمعنو تتراوشا»سند:ینو یم یطهرانعّلا بر سبر مبزار حباج حدا
بدخ یشب ارت قببر مرحببوم یبارت اهبل قببور و زیبز یک روز ببرایب …در بهبار همبدان یبهبار محما
ببدخ یحبباج شباهلل  آیبة بببه بهببار  یو طهرانب یهمببدان یع رفقبایبببببا ببا جمیتقر یحسبن بهببار محما

 …ف بردندیهمدان تشر
کهیدر م از ای  ه رفقا ببه فاصبلهیتنها در جلو بودم و بقشان یگشتند، بنده با ا یم ان قبرها 
کببه مرحبوم انصباریده ببودیآمدنببد، حضبرت آقبا بببه مبن فرمودنبد: مببا شبن یپشبت مب ن یبببد یم 

دخ یقبرستان سر مزار مرحوم حاج ش کبه  –و چبه بسبا از همبدان  دنآمد یم ادیز یبهار محما
ت و اسبتمداد از یبجلبب روحان یبراها  ن آمدهیاده آمده است. ایپ –تا بهار دو فرسخ است 

کبه ای  آن مقبدار درجبه ینک معلوم شد مرحوم بهبارید بوده باشد ایروح او با نداشبته اسبت 
گمشبده خبودر ا بجو یمرحوم انصار کنبد و   مبن یپب ید، مرحبوم انصباریباز روح او استمداد 

 ین راه را طببیببن مکببان، ایببن سبباعت و در ایببا در ن بببو یبباستشببمام ا یگشببته اسببت، و بببرا یمبب
 2«نموده است یم

بد دیسباد( فرمبوده بودنبد: حضرت آقبا )جنباب حبدا » -2 ن اببدا اببدا او ماننبد یحسب محما
کجا متزلزل  3«شود یم کوه است 

فرمبوده بودنبد اد( حبدا  ینشاط و عبادت و ذکر خدا در مجبالس و محافبل )آقبا یبرا» -3
کببنمیشببان تفسببیرفقببا در حضببور ا ید را بببرایببوره توحسببر یببتببا حق بب …ر  تمببام  ةو بحمببداهلل و المنا
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د حسین طهران یسیر / 11 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

کلمببه مبارکببه )هببو( اسببت خاتمببه  207بببا  یکببه مسبباو 11ر بببه عببدد ین دوره تفسببیببمجببالس ا
کبه: یببر این تفسببیببافبت از عجائببب و  رائببب ای الا ن بببود  ک یببگببر چببه ای  ر اصببّل مطالعببهیببحق اوا

کتاب ببود  یاتهمراه نداشتم، آنچبه ببود انشبائ یریا تفسیو  یسطر باشد نکردم و اصوال با خود 
گفتببه بیناشببن یشببد و مطببالب یمبب انیببکببه ب کببه مببن خببودم هببم  یمبب انیببده و ناخوانببده و نا شببد 
که القباء آنهبا از  یت مغزمفاد و دقا  معنا و علوا  کردم از رقتا  یم بتعجا  و مراد. و پر روشن بود 

گوئیاد( بود و حقحدا  یشان )آقایحضرت ا ک یر در حکم بلند  کبه  یآن معبان یحبا ببودم چبرا 
کیرا بد یرین تفسیتا بحال بنده چن  1«ت نگفته امیفین وضع و 

انببد،  یکببه حببامّلن علببوم قرانبب ث امامببان معصبوم یببکببه بببدون مطالعببه احاد یریتفسب
 است. یشخص یات و برداشت هایان نظریقت بیگفته شود در حق

خ یعبرب، تبارات یبل لغبت، ادبیباز قبای  ازمنبد علبوم مختلفبهیر نیعّلوه آنکبه علبم تفسب
کبّلم  کبه آقبا یمب… ه و یبث و رجبال و درایحبدو اسّلم،  گباه یباشبد  اد از آن آ نداشبته  یحبدا

کبببردیّلت ایزان تحصبببیببرا دربببباره میببباسببت ز کبببه او تببا یشبببان نقببل  شبببتر یب یوطیسبببکتببباب م 
مبه طهرانبیبل آیبرا در ذای  هیعال ین حال چگونه معانیبا ا استل نکرده یتحص  یات ببه عّلا

 ؟ اند هالقاء نمود
اد مرحببوم » -4 ه متعبببد بببود و محببال بببود یببار نسبببت بببه امببور شببرع و احکببام فقهیبسببحببدا
 یمختصبر یخواسبتند  بذا یمب پبس از نمباز مغبرب و عشبا …را بداند وعمبل نکنبد  یحکم

هرچبه تمبامتر فرمبود:  یارت مشبغول شبوند، ببا بهجتبیبلبه عرفبه و زیداده و حضار به اعمال ل
در امبر  دعت و هبم مجتهبیهبم مجتهبد در امبر شبر یعنبیاسبت )ن یالطبائفت دیسب، دیسفّلن 
کبردم، و از  یمب دیبن تقلین العاببدیبز یخ هبادیقت( و سدس فرمود: من تا بحال از آقبا شبیطر
 2«کنم یم دین به بعد از او تقلیا

مبه طهرانبفرزند  اد حضبرت : »سبدینو یم نیالطبائفت دیسبح عنبوان یدر توضب یعّلا ببه حبدا
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 11/  ها و حکایت ها بررسی داستان

 

 1«ب فرمودندملقا « نیالطائفت دیس»( به یتهران یآقا یعنیشان را )یهرچه تمامتر ا یبهجت

 یدان افراطیمر
مببه   ی)آقببا شببانیصبببح و ظهببر و عصببر را بنببده بببه ا ینمازهببا»سببند: ینو یمبب یطهرانببعّلا
اد( کسبب یمبب اقتببدا حببدا ببا ، یمیصببم یک نفببر از رفقببایببدر منببزل نبببود جببز  یکببردم چببون  نمبباز اما

 …نمودند یاقتداء مر یشان به حقیمغرب و عشاء را ا
ا  دن نمازها حاج یدر ااما کبه بنبده امبام ینمبود بد یمب شان اقتداءیبه ا یعل محما نصبورت 

گفبت: مبن  یمب کبرد و یمب ن جماعبت ببه آقبا اقتبدایشبان درهمبیبودم و حضرت آقا مبأموم، و ا
کنم.یبه   مقدرت ندار  ر آقا اقتدا 

کببه تببو خببّلف شببرع یچنببد بببار حضببرت آقببا و کردنببد  و  یکنبب یمبب را در حضببور بنببده دعببوا 
با سبت یز نیبه مأموم جبا یاقتدا گفبت: در عبالم واقبع آقبا امبام اسبت همبه جبا، خبواه  یمب اواما

کبه ایا امام، و در ایمأموم باشد و  ر او یبتبوانم ببه   یام نمب دهیبن مطلبب را فهمیبن صورت مبن 
گر ایم ایاقتدا نما کّلمیشان فرمودند: ا بد دیسبد ببه یبتو درست باشبد با ن  ن اقتبدا یحسب محما

ببا ام یدانبب یمبب حببال امببامهرنببه بببه مببن چببون مببرا در  یکنبب ببدحبباج  یاو مأمومبباا ولبباما  یعلبب محما
ک ببار یب یان متمبادیشبان در سبالیببا وجبود ا یببدهکار نببود، و حتبها  ن سبخنیگوشش به ا
 2«مودنر اقتداء نیهم به حق

ببه نکتببه قابببل  کببه شببدا یببن داسببتان ایببدر اتوجا اد  یت ارادت بببه جنبباب آقببان اسببت  حببدا
که حاج مح که در شرع وارد نشده  ینماز جماعت ید علما موجب شده است  کند   را اقامه 

ف مسلک  که  یقیطرتصوا کبه ببه جهبت  یمب به بار یدان افراطین مریک چنیاست  آورد 
کنند. یعشق و ارادت به مراد، حاضرند اعمال عباد  از خود ابداع 

گذشببته از یمطلبب د مبه گببر آنکببه در  کببرد یطهرانببعّلا کبه قببول و فعببل آقبباینقببل  اد  یم  حببدا

                                                           

 31  :ت نوریآ .1
 11 - 11روح مجرد:   .2



 
د حسین طهران یسیر / 11 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

بدن چرا حاج یت است بنابراحجا  اد  یببه دسبتور آقبا یعلب محما گونبه یبعمبل نکبرد و احبدا ن 
 را ترک ننمود؟  ینماز اختراع
مه طبق نقل  دحاج  ییاز سو یطهرانعّلا اد  یآقبا»د یگو یم یعل محما در عبالم واقبع حبدا

اد  یگبر ببه دسبتور آقباید ین واجب االطاعه است از سویبنابرا« استامام  در تبرک نمباز حبدا
تنبباقض در قبول و فعبل اسببت داسبتان مببذکور  یعنبین یببکبرده ا ینمب ، عمببلیجماعبت اببداع

ک گاه یحا  است. ید افراطین مرودو عوام ب یاز عدم آ
عا 1ییمراد و مرشد خود مقام خدا یکه برا یدرهر حال مسلک ن یازمند ببه چنبیکند ن ادا

گاه م دان نایمر  باشد. یآ
اد  یپرسبش آخبر آنکببه چبرا جنباب آقببا د یببرا از مر ین ببدعت واضببح و علنبین چنبیبباحبدا

شبود و تنهبا ببه چنببد ین واقعبه تکبرار میبکبه سببالها ا یرنمودنبد آن هبم بطبو یمب خبود مشباهده
کردنبد آ کتفباء  کبافن یاز منکبر و خبّلف شبرع بببه همب یا نهبیببمرتببه دعبوا ا ا یبباسبت؟ آ یمقبدار 

 کردند؟  یم را ترک ین نماز جماعتید چنینبا

 قیگفتار متعارض درباره استاد طر
مببه  مشببروعه،  یاضببتهایبببدون اسببتاد و مراقبببه و ذکببر و فکببر و ر»سببند: ینو یمبب یطهرانببعّلا

 2«ستیش نیب یسلوک جز پندار
که مصبنا  یخطرات» کبه ببدون ن خطبرات سبلوک اسبت یف ذکبر نمبوده اسبت از مهمتبررا 

کامبل و عبالم  راه رفتبه دسبت ببردن ببه ایباشراف و ترب ن اذکبار و مشبابه آن ممنبوع یبت اسبتاد  
گو تند یاست  در اذاعبه و اشباعه مطالبب ممنوعبه و  جّلا حبن ببن منصبور یانحراف حسب علا
ببیبباسببرار اله گرده فقببدان تعلا کامببل و راهبببر و راهببرو و بببه  یم و شببا او در دسببت اسببتاد مبباهر و 
 3«بود است دهیرسمقصد 

                                                           

کن .1  «.یجه مقام فناء و بقاءنت»د به بحث یمراجعه 
 11روح مجرد:   .2
 131   :ر وسلوکیرساله س .3



 
 11/  ها و حکایت ها بررسی داستان

 

ن سبفر از اسبتاد و لبزوم اسبتاد یبدر ا یببر لبزوم اسبتاد، ببار یسلوک حضبرت حبداد، مبنب»
دء امر، اصراریسخن به م هر چه تمام تبر ببر لبزوم استادداشبتند  یان برآمد، و حضرت آقا از ب 

گرد با آن مواجهیکه در مای  دهیو از خطرات شد  1«دادند یم شود خبر یم ان راه، شا
کامل، از ضرور یرویاد: پکّلم حدا »  2«ق استیات مسائل طریاز خصو  استاد 
مببه  یولبب گفت یدر اواخببر عمببر دسببت از مبنببا یطهرانببعّلا تنهببا  انببد هلببزوم اسببتاد برداشببتند 

 کند. یم یاز استاد مستغنرا سالک  ،مطالعه آثارشان و داشتن اخّل 
مببه : »سببدینو یم شببانیفرزنببد ا ه در اواخببر عمببر بببه جهببت یببوالببد قببدس اهلل نفسببه الزکعّلا

 یببببرا یف دوره علبببوم و معبببارف اسبببّلم فرصبببتیراض و اشبببتغاالت مرببببوط ببببه تبببألمبببثببرت اک
گردان نداشبتند ویرش و تربیپذ کبه مشبتاق و طالبب لقباء  یکسبان یفرمودنبد: ببرا یمب ت شبا

کنیبباشبند دو مطلبب را ب یق مبیبحضرت پروردگارند و به دنبال اسبتاد طر کبه ببا آن از یبان  د 
کمبال دورهکردند: اوا  یم یمستغناستاد   ل: داشتن اخّل  در عمبل و دوم: خوانبدن تمبام و 

 3«علوم و معارف اسّلم

 خ معتبریگزارش متعارض با تار
مه  کهبزار و یه سبنه یبالاان یله جمعه دوازدهبم شبهر جمبادیدر ل»سند: ینو یم یطهرانعّلا

کببه حقیببه قمریببصببد و هفتبباد و هفببت هجریس ر در همببدان و در منببزل و محضببر حضببرت یببه 
ببخ محیشبب حبباجاهلل  آیببة  دیسببشببان فرمودنببد: آقببا یمشببرف بببودم، ا یهمببدان ید جببواد انصببارما

دشاه را آقا محیمعصوم عل کشبت. آقبا  یبهبهبان یعلب ما کرمانشباه  بددر  سبه نفبر از  یعلب محما
کشت سومیاول گفبت:  یاء خدا را  کرده بود ُببدال ببه او  که فرمان قتل او را صادر  ال بود  آنها ُبد 

گر مرا بکش درفت  آقا  یتو قبل از من خاک خواه یا شباه یگفبت: مظفبر عل یبه و یعل محما
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د حسین طهران یسیر / 12 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

که از تبو مهمتبر بودنبد چنبیمعصوم علد یسو   یخبواه ینکردنبد تبو حباال مبای  ن معجبزهیشاه 
 ؟یبکن

گفببت هم کامببل بودنببد مببرگ و حنطببور اسببت چببون آنیبببدال  ات در نزدشببان تفبباوت یببهببا 
کامل نشبده ینداشت ول گبر مبرا بکشبام  من هنوز  کبرده ببه مبن یو نبارس هسبتم ا آقبا ای  ظلبم 

ببدمح کشببت هنببوز جنببازه بببدال رو یعلبب ما کببه آقببا یزمبب یبببه حببرف او اعتنببا نکببرد و او را  ن بببود 
د گهان  یم عبور یر داالنیاز ز یعل محما سبدرد  ر سبقف جبانیدر زقف خراب شد و سکرد نا
کرمانشبباه بببود و احترامببیچببون ا ان مببردم یببمخصببو  در م یشببان عببالم مشببهور و معببروف 

کردند ییداشت فورا جنازه اش را تش ا ع و دفن  کسین احیدر ااما به ببه ُببدال  یان  نداشبت توجا
گوشه یو جنازه و  1«افتاده بود و هنوز دفن نشده بودای  در 
بدمرحبوم  فرزنبد یبهبهبانمرحبوم آقبا احمبد  یولب مبه محما بتدربباره  یبهبهبان یعلب عّلا  علا
مه ارتحال  خبان سبابق اقلقباب در مبزاج  یام حکومت فتحعلیدر ا»سد: ینو یم یبهبهانعّلا

ک هبزار و دو صبد یبد مبعث از سبنه یوم جمعه و عیفش مرض اسهال عارض شد و در یشر
 2«وستیپ یزدین به رحمت اینماز ظهر ین زوال در اثنایو شانزده در ع

کتاب مرآت االحوال جهان نما مشتمل بر سفرنامه مولا  یگفتن که  نامبه یزندگف و است 
 برخوردار است.ای  ژهیت ویخ از اهمیکه در نزد متخصصان تارعلما است 
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 ن روشیکشف و شهود بهتر
مه  استکشباف معبارف را مکاشبفه  ین روش ببرایتبر یه عالیر صوفیمانند سا یطهرانعّلا

 کنند. یم یمعرف
کببه بببر یببببباالتر اسببت. اهببا  مکتببب عرفببان و شببهود ازهمببه مکتب»: سببندینو یم ن مکتببب 

د مکتببب و فلسببفه باطببل یببگو ینمبب بنببا شببده اسببت یو مشبباهده وجببدان یت قلبببیبباسبباس رو
کبه علبوم و واردات آن، دل ببا یگبر و مقبامیاست د ینجا موطنید ایگو یم است بلکه  ارج تبر 

 باشد. یم
ش مغبز اسبت و انسببان یذهبن اسبت، جبامحبل علبوم حاصبله از علبم فلسبفه و حکمببت 

قببت یخواهببد بببه حق یمبب ند وینشبب یمبب نیزمبب یشناسببد از دور، رو یمبب ن مکتبببیببخببدا را بببا ا
کنببد امببواجیخورشبب کببه در آنسببت بب ید مبباّل اطببّلع حاصببل  ببا نببد یب یمبب یو ینببد. آریرا  در اما
قبت. مکتبب فلسبفه و ین واقبع و حقیصبه نبه در عبین اثر و خصی، در عین  فلت و دوریع

که محل تفکر است یعنیش مکتب محاسبه و معادله یحکمت جا  1«ذهن است 
کسبب» گببر  س و یخ الببرئیاورد چنانکببه مبباّل شببیببا از راه برهببان دسببت بیبباعتقاد هببم علمبباا  یا
ن یبن ایرد بباز هبزاران فرقهبا مبا ببیباد بگیباز اهلبش  داا یبا تقلیبو  اند هره مقامبات عرفباء نوشبتی 

ن مراتبب ببر یبدر شبهود ا یتباشبد لبذا  یمب اهلش یو وجدان یعلم و معرفت، و معرفت شهود
 2«دهد یم اهلش دست

کببه انسببان رابببه واقببع برسبباند ولببیببمف یکشببف و شببهود در صببورت :پاسخخخ تمببام  ید اسببت 
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که آیبحث در ا  ؟ریا خیند ینماشفات واقع کاا همه مین است 
که بسبیخ صوفیمشا سبت ین تیباز مکاشبفات وصبول ببه واقع یاریه خود اعتراف دارند 

کببه  ینببات، عببواملیو تلق یروانبب یهببا یمبباریّلت و بیو اوهببام و تخببن یاطیرا شببیببز هسببتند 
کشبف وشبهود یبدارنبد و لبذا حج یقت بازمیکنند و سالک را از حق یم را فاسد مکاشفه ت 
 گردد. یم مخدوش
النبوم  نا أ کمباالنبوم و  یفب ةو تبار ةقظیال یکون فی ةالصور تار ة: مشاهدسدینو یم یصریق
کببذلک مببایحببّلم و  أضببغا  أنقسببم بی  ةیببقیامببور حق ینقسببم الببیقضببه یال یفبب یریرهببا، 

ر یسبیخالطهبا بیو قبد  ةیطانیلهبا شب ةقبیال حق ةیالیامور خ ینفس االمر و ال یف ةواقع ةمحض
 .1یالرائ ضلا یل ةیقیمن االمور الحق

و ذلببک  یخببرأ ئخطببیب تبباره و یصببید یببالببه المقا یخ یاذا شبباهد امببراا فبب»د: یببگو یمبب زیببو ن
ا المشاهد  کبان فهبو البذقتبا اوا یکون امبراا حقین أاما فهبو  الا أه و یبب المشباهد فیصبی یال، فبان 
 2«ّلت الفاسدهیالصادر من التخاالختّلق 

همببا یالبببدن و بعضببها ال یالببنفس و بعضببها البب یعضببها راجببع البببو لإلصببابه اسببباب »
ا  عاا یجم کال یال ةاالسباب الراجعاما ه النفس  با و  …حقا ال یال التاما توجا  ةاالسبباب الراجعباما
 3«یو مزاجه الدما  یالبدن صحته و اعتدال مزاجه الشخص یال

 ین روش ببرایتوانبد بهتبر یم ان دارد چگونهین جرآکه امور مذکور در  یقیجه آنکه طرینت
 استکشاف معارف باشد؟ 

گونه حجیه کرد تا یتوان برا ینم یتیچ  کبه  یروش عال آن اثبات  گردد. آنچبه  محسوب 
ازموارد ببا قبرآن و  یاریشتر به مکاشفات شده است تعارض آن در بسیب یاعتماد یسبب ب
مبه کبه  ییه است تا جایه امامد حقا یآن با عقا یث و تنافیاحاد ت یبن واقعیبببه ا یطهرانبعّلا
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 :اذعان دارد یدرمورد مکاشفات ابن عرب
گر چه در م: »سندینو یم کلمبات محیبا گونبه شبطحیبن ایالبد یبیان   یسبت ولبیات نین 

 1«ار استیعت مخالف است بسیکه با ظواهر شر یگریکلمات د
کبه حباویب یمب … ن وارد باشبدیالبد یبیه محیبکبه ببر فتوحبات مک یکسب» از  یبعضب ینبد 

که با متن واقع و معتقد شیمکاشفات او ن  2«ق نداردیعه تطبیز هست 
مببهفرزنببد  مببه : »سببدینو یم عّلا  یقببیفرمودنببد: عمببده، تشببرف حق یمبب سببرهوالببد قببدس عّلا

عباکبه  یاست، و  الب تشبرفات سبت بلکبه مشباهده در عبالم ین یقبیشبود، تشبرف حق یمب ادا
کبه آن ن گباه انسبان حقیبماال اسبت،  حضبرت را  یوجبود مابال قتباا یز خبود ببر دو قسبم اسبت: 

که صورت یم مشاهده گاه نفس انسان است  کرده و چنب یکند، و  کنبد  یمب ن وانمبودیرا انشاء 
بل و یطان از طریا شیکه آن صورت حضرت است و  ق نفس انسان به شکل آن حضبرت تماا

کشف حقیکند و تشخ یم یتجلا  کشف باطل برا یقیص  سبت یممکبن ن یانسان عاد یاز 
کشبببف محفبببوف ببببه قبببرائن و یر و بصبببیبببز آن محتببباج اسبببتاد خبییبببو تم گرچبببه آن  ر اسبببت، 
 3«باشد ییها نشانه

 فتار متعارض درباره عقلگ
کبه حجیبر شخص خب ت تمبام حجبج ببه یباسبت و حج یت عقبل ذاتبیبر روشبن اسبت 

بب اند هعقببل را سببتود یث فراوانببیببگببردد و لببذا احاد یعقببل ببباز مبب  یمعرفبب یت ببباطنو آن را حجا
گبشر را به تعقا  یات متعددینکه آیکما ا اند هکرد  د.ینما یم بیعقل تر  یریل و بکار 

ُکُم  ُ اهلُل لَّ ِ ِلكَّ ُیبنی  ذَّ ُکْم تَّ کَّ ل َّ عَّ اِت لَّ ن َّ ا یَّ ُر ک َّ فَّ  3تَّ
ْعِقُلو َّ  ِذینَّ اَّ یَّ

َّّ ال َّ ْجسَّ عَّ ِ ُل الر  عَّ ْ جیَّ  1.نَّ
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 ة  حج  ةرر  ا ة: حج نیت الن اس حج   هلل ع ّ ا ر  اک ا   ی : عن ااماک الکا م 
ا م ةباطن نب ةالظاررام  ا أ   : ةاء   اامئیمالرسل   اا  3مالعقول. ةالباطنم 

کات عقبل تنبافشکه مکا یه در مواردیصوف یول کشبف و شبهود را  یفاتشان با ادرا دارد، 
کات عقل یم م بر عقلمقدا   «طور وراء طور العقل»ند: یگو یم رند ویپذ ینم را یکنند و ادرا

ا سدینو یم یابن عرب ث یبرته العقّلء مبن حه الفکر و ال ما قرا یعطیح ال ین العلم الصح: ال 
 2افکارهم.

کاشببان و حببقا ور البنببل عقلببه عببزلمببن  الا إقببه ی: فببّل تنکشببف الحقسببدینو یم یعبببدالرزاق 
 3                                               یبالجنون االله جنا 

مه   کنند. یم ن قضاوتینچنیا یه درباره برهان عقلیز مانند صوفین یطهرانعّلا
کببه ترتبببه تببر اسببت چببون مع یل و برهببان برتببر و عببالیببان و شببهود از دلیبب  آن عیآر» قدنببد 
 نا است.یمرد ناب یل، عصایدل

 3«ن بودیتمک ین سخت بیچوب یپا    ن بودیان چوبیاستدالل یپا
که خواهد به دالئل، خدا دان شود هر چند تمه» بد مقبدا یهر  اده تبر یبن زیه و ببراهمات ادلا

کببه از خواهببد نمببود، مقببرا  رت و ضببّلل یبباد حیببدورتببر خواهببد شببد و موجببب ازدحببقا ر اسببت 
 1«خواهد بود

، آنانکبببه اهبببل ظاهرنبببد و اهبببل تفکبببر و ن و صببباحبان پوسبببته ببببدون مغبببز و لببببا ییقشبببر»
کببه ا یمبب ن بببه جهببت آنیببو بببس، و ا اند هشببیاند  یایبباء و اولیببن دسببته نسبببت بببه انبیببباشببد 
که ایلکما   1«شان اولوااللباب هستند همچون پوست و قشرند نسبت به مغز و لبا ین 
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مببه جالبب آنکببه  کبه رجببوع بببه عقببل را  یکسبب»سببند: ینو یمب یگببریدر موضببع د یطهرانبعّلا
گرددید جزو بهایمنکر شود با  1«م محسوب 

 گفتار متعارض درباره فّلسفه
مه   شمارند: یم فّلسفه را مردود یدر موارد یطهرانعّلا

بب» -1 کببه هما کثببر فّلسببفه  گماشببتند و عمببر در یببت بببر تجرا ن آد عقببل و ادراک معقببوالت 
قبت یو ببه حق اند هشبمرد یقبین مقام بماندند و آنرا وصول به مقصد حقیکردند، در اصرف 

کبرده در  یچون مقصود اصل نشناختند، از شبواهد دگبر مبدرکات محبروم افتادنبد و انکبار آن 
گشتند، فضا  گم  کثضلا ألوا من قبل و مرتبه ضّللت   2«راا یوا 

کلمبببات بزرگبببان از فّلسبببفه اله» -2 ه و یونبببان و اسبببکندریم و یدن از مصبببر قبببیبببیآنچبببه از 
حبقا ذات  یوحدت عبدد اند هکه بعد از آنها آمد ین افرادیرهم نقل شده است و همچنی 

کتباب )شبفاء( یس یبوعلس ایخ الرئیآنکه ش یاست، حت  یح ببه وحبدت عبددیتصبرنا در 
که آمدند تا حدود سنه  یم حقا ذات  ه، یبکهزار از هجبرت نبویکند و بعد از او فّلسفه اسّلم 
 3-3« شدند.حقا  یقائل به وحدت عدد یهمگ
 سند:ینو یم گرید یدر موضع -3
ن یروان مشبائیبجمهور فّلسفه و پ … اند هفقط شد یجمهور فّلسفه قائل به معاد روحان»

اسببت چببون بببدن بببا تمببام  یفقببط عقلبب یعنببیاسببت  یکببه معبباد فقببط روحببان اند هقائببل شببد
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ض هبباها  صبورت ببر  بتشببود، بببه  یش منعببدم مببیو ع  کنببد  یمبب آنکببه نفببس از آن قطببع عّلقببه علا
 1«محال است یامرم دوکندو چون اعاده مع ینم گر عودین بدن بشخصه دیبنابرا

 سند:ینو یم سدس
گانببهین اصببول و قببوانیببکببه در ا یکسبب» ان آنهببا را اسببتوار و ارکببان آنهببا را یببکببه مببا بنای  ن ده 
بأم تیببه اثببات رسباند ن سباطعه و ادلبه قاطعبه و روشبنیم و ببا ببراهید و محکم نمودیمش ل ما
راف، و مببرض حببد، بببه شببرط سببّلمت فطببرتش از آفببت  اعوجبباج و انیبببنما یر وافببو تببدبا  یکبباف

در مسبأله  یدیباو شبک و ترد یت و افتخار و استکبار، ببرایاد به عصبیحسد و عناد، و اعت
نکبه یکنبد ببه ا یمب دانبد و حکبم یمب نیقبیماند و بطبور  ینم یمعاد و حشر نفوس و اجساد باق

شبود  یمب او منکشبف یشود به صورت جسد و برا یم امت محشورینه در روز قین بدن بعیا
نهبا و شخصبهما خواهنبد ببود و آنچبه در ین مجموع نفبس و ببدن بعیکه )ُمعاد( در روز بازپس

ن ببوده باشبد، یکبه ببا او مببا یگبرین ببدن اسبت نبه ببدن دیبگبردد خبود ا یمب امبت مبعبو یق
که جمع یخواه آن بدن عنصر باشبد  یا ماالیون به آن معتقدند یاز اسّلم یباشد همچنان 

 2«ون به آن معتقدندیچنانکه اشراق
مه ن جا یتا بد  لیبگبر از آنبان تجلیدر موضبع د یفّلسفه را مبردود شبمردند ولب یطهرانعّلا

گردان انب یم  ند.ینما یم یفاء معرا یکنند و فّلسفه را شا
کبببه لغتبببلسبببوف یفّلسبببفه جمبببع ف: »سبببندینو یم دوسبببتار  یو ببببه معنبببا یونبببانی یاسبببت 

 …باشند یم ایونان از بزرگان بشر و طبقات ممتازه علماء دنیباشد و فّلسفه  یم حکمت
غمببر ببوده و یسبند معاصبر داود پینو یمب خیس )انباذ قلس( بنابر آنچبه علمباء تباریبند قل

 …حکمت در شام از لقمان آموخته
که بعد از انباذ قلس اسبت و از شبام ببه مصبر رفبت و حکمبت را از اصبحاب یف اا ورس 
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عا و  …مان بن داود آموخته یسل گرفته استادا که از مشکوه نبوت اقتراحات خود را   1«کرد 
مه فرزند  گردان ببزرگ  یونبانیفّلسبفه ببزرگ  …حضبرت آقبا »د:یبگو یمب یطهرانعّلا را از شبا

 2«ندنمود یم یمعرف یاله یاء و حکمایانب

 وجود یوحدت شخص
مبه  شببخص بهببر  یببه معنببا یوحببدت شخصبب»سببندینو یمب شببانیدرببباره مبنا یطهرانببعّلا

کنبب کببه فببرض  کثببرت سببازش نببدارد )وحببدت شخصببیقسببم  ات یبحسبباب خصوصبب یم بببا 
گببر حق …شببخص( اسببت و  یشببخص واحببد اسببت موجببود واحببد شخصبب یتعببالحببقا قببت یا

کثرت پیقائم به شخص است د که  کنبد آریگر تصور ندارد   یک واحبد شخصبیبوجبود  یدا 
صک یبباسببت بنببا بببه قببول عرفبباء ببباهلل   کببه در موجببودات مشبباهدهیاسببت آنوقببت وجود تشببخا

که مشاهدهحقا شود در واقع وجود  یم نها وجود ندارنبد ینها، ایشود نه وجود خود ا یم است 
کثراتببیببن آسببمان، انسببان، حیببن، این زمببیببا قببت یگببردد در حق یمبب کببه مّلحظببه یوان، تمببام 

که حقا وجودش  کثبرات را نشبانیک واحد است، نه وجود اشبیاست  کبه  ک یبدهنبد  یمب اء 
کببار نیب یواحببد شخصبب کثراتببیشببتر در  کثببرات ین نیدر ببب یسببت و  سببت، نسبببت وجببود بببه 
 3«، و واسطه در مقام عروض استینسبت مجاز

گفتبار : یبعبارتسبت از ا یوحدت شخص ی جهینت گبل و سبنبل، ایبا» -1ن  ن بلببل و یبن 
کبوتر و ایا ین طوطیا گیبن نجبم و ایبن بوتبه و درخبت، ایب، این مر ابین  ن یباه و شبجر، ایبن 

برغ و ایبن چمبن، این سبزه و این باران، این باد و این ابر و این آبشار، ایآب و ا ن دشبت یبن م 
ن سبتارگان یبن آسبمان و این آفتاب، اید و این خورشین زاد و ولد، ایو ا ین آدمیان، ایپا یب

که دلت …وو درخشان و گونهیل ایخواهد از قب یم آنقدر  کبه تبا در صبور، ها  ن  کبن  بر سبر هبم 

                                                           

 332 - 331  3ج  :یاهلل شناس .1
 311  :ت نوریآ .2
 212  :مهرتابان .3



 
د حسین طهران یسیر / 12 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

 1«هو است، وحده ال اله االا  یکیست یش نیک خدا بینها ینفخ بدمد، همه ا
مه  -2  ییآب خداسبت، وضبو خداسبت، جبا»کننبد:  یمب از استادشبان نقبل یطهرانعّلا
که خدا نین  2«ستیست 

اد یآقا -3 اسبت  ید است وحدت وجود مطلببیشه از توحیذکر ما هم»فرمودند: یم حدا
 یکببیوجببود مسببتقل و بالببذات در عببالم  یعنببیقببدرت ادراک آن را نببدارد  یکسبب یو راقبب یعببال

است من نگفتم سب   یقو وابسته و تعلا  یو مجاز یو تبع یه وجودها وجود ظلا یاست و بق
گفتم   ن یبنسبتکه ایش ایمعنب ن سب  خداسبتیبسبت. این یزیبر از خبدا چیخداست من 

با ، خداسبت؟ نعبوذ بباهلل مبن هبذا الکبّلم وحبدا  نیتعبن یبه با ان یتعده و میوجود مق ر از یب اما
ع عبوالم و ذات یالوجود در جم ةقیش آنستکه وجود باالصاله و حقیست معنین یزیخدا چ

ندارنبد و هسبت  یه موجبودات هسبتیبو بق یمستقله و قائمبه بالبذات، اوسبت تببارک و تعبال
بیو ربط یقآنها تعلا  ینما هستند. هست ه شبخص اسبت یچبون سبا ی، و وجود آنهبا وجبود ظلا

که به دنبال شاخص  3«گردد یم چرخد و یم نسبت به نور آفتاب 
، یو مخلبوق اسبت درمرتببه دانب ی، خالق اسبت در مرتببه عبالیسبحانه و تعالحقا » -4
ن، مرحبوم اسبت ین، راحبم اسبت در افبق مببییپباموراست در مقبام أاست در مقام باال، م آمر

 3«نیدر نشأه أسفل السافل
که تو از  یشیحمد و ستا» -1 گلیرا   یعنبیاختصبا  ببه خبدا دارد،  ینمبائ یمب ک دانه 

گل جلوه گبل  یاز ذات خداست ظهورای  حمد از آن  خداست  از مظباهر خداسبت تبو اسبم 
ر از خببدا یبب  اسببم را بببردار   یا پنهببان نمببودهن اسببم، خببدا را یببر ایبب  در زیآن نهبباده ا یبببر رو
کننببده و سببتایو همچنبب …سببت  ین یزیببچ ش بعمببل ین اسببت درببباره حامببد )موجببود حمببد 

                                                           

 311  3ج  :یاهلل شناس .1
 15روح مجرد:   .2
 131روح مجرد:   .3
 222   3ج :یاهلل شناس .3



 
 12/  آراء معارفی

 

کبه حمبد یزیبکننبد چ یم که حمد یانیو جنا ای  و فرشته یآورنده( انسان  را، خداونبد اسبت 
کبه حجباب  ینمب شبتریب ییان اسبمهایبن میبد، و آنبان در ایبنما یم آنهبا پبرده ببر  نیتعبباشبند 
کبه خبود یچه خداوند فقط در مین دریده است. و از ایکشحقا جمال مطلق  یرو انه است 

ن وجبود یدر بب یر از خداوند حمد و حامبد و محمبودیلهذا   …د و بسینما یم حمد خود را
باشد و بس حمدش خود اوست، حامد خود اوسبت محمبود خبود  یم ندارد خداوند موجود

 یر فبوجبه تصبوا  یأبب یات و االسامیات و الماهیات و االننیتعو تقدس عن ال یاوست تعال
 1«المقام

کببه در ذای  نکتببه کببه یببم اید متببذکر شببویببوجببود با یه وحببدت شخصببیببل نظریببرا  ن اسببت 
 ه خالق به مخلوق است.یاز تشب یده مذکور ناشیعق

 کبه حاصبلای  جبهیم نتیکنب یمسه یکه ممکنات را با وجود خداوند متعال مقا یهنگام
که ممکنات در مقابل وجود یشود ا یم شبوند و  یمب چ و پبوچ قلمبدادیهب یتعبالحبقا ن است 

کند پبس وجبود حق ینم یزیچ چیه اصّلا  منحصبر  یقبیتواند در مقابل خداوند عرض اندام 
 گردد. یم یتعالحقا به وجود 

گسبترده اسبت  یات تنهبا در صبورتیببسباط ماه»د: یبگو یمب یآملب یچنانکه استاد جواد
 یکن چبون ارتبباط آنهبا ببا ذات اقبدس البه بررسبیده شوند و لیگر سنجیکدیکه ممکنات با 
گرفته بلکه نفیت بودن آنها مورد تردیشود مقوله و ماه  2«شود یم ید قرار 

م یابیب یمب م وینبیب یمب واحد موجود است و هر آنچبه یتنها وجود شخص ،ن صورتیدر ا
کثببرات و  مببه گردنبد و آنچبه از  یمبب الیبهبم و خمظباهر اوسبت و تمبام  کببرد یطهرانبعّلا م ینقبل 

 گردد. یم اثبات
کبه آیبتمبام بحبث در ا یول ح ین وجبود خبالق و مخلبوق صبحیاس ببیبا اصبل قیبن اسبت 
اس از یبن قیبم اینمبائ یمب م مشباهدیکنب یم که به عقل و نقل مراجعه یر؟ هنگامیا خیاست 

                                                           

 353و  352   3ج :همان .1
 353بخش چهارم از جلد اول    :ق مختومیرح .2



 
د حسین طهران یسیر / 11 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

د، ط، مجببرا یبسببر، یببرقابببل تغی،  یابببدم، یقببد یتببقین حقیاس بببیببرا قیببت زسبباسبباس باطببل ا
که صفاتش عببالذا  ی ن کس  ، یکبه مسببوق ببه عبدم، فبان ین مخلبوقین ذات و ببیات و آن 
که صبفاتش زائبد ببر ذات اسبت، صبحی، فقیب، مادا ر، مرکا یمتغ کس  باشبد  ینمب حیر، و آن 
ک یدر صورت یئیبه ش یئیه شیرا تشبیز کبه وجبه اشبترا  یافبت شبود. ولبین آن دو یبب یاسبت 
گونه شباهتیو مخلوق ه یالق تعالخان یم  .افتیتوان  ینم یچ 

کمالببه شببیلبب» یمعنببا  یتببیمتعببال واقع یاوسببت. خببدا ییهمتببا یو ببب یگببانگی« ءیس 
 ه است.یر و بّلشبیل و بّلنظیبّلعد

 دارد. یاو را در پ ییکتاید و و تفرا  یگانگی یبه مخلوق نف یه خالق تعالین تشبیبنابرا
گر بگوئ گر ببه اوصبافیگوئ یم گر مشترکندیکدیو مخلوق در وجود با  یتعالد خالق یا  یم ا

ه م یو مخلوق برشمرد یکه از خالق تعال کبه حقید یبد خواهیکنتوجا  یکبیقبت و ذات یافبت 
 است. یگریر با دین و متغایمتبا

کلمه وجود نبایبنابرا کلمبه  یگریبه د یکیه ید ما را دچار اشتباه و تشبین  کند چنانکه 
ت متعال و هم بر مخلوق  یعالم هم بر خدا م و یقبد یعلبم خبالق تعبال یحمبل دارد ولبصحا

ر و یبسببوق ببه عبدم، قاببل تغمعلبم مخلبوق  یر و تکامبل ولبیبر قاببل تغیبن ذات و  یو ع یازل
باشبند  یمب نیو مخلبوق متببا یقت علم در خبالق تعبالیتکامل و زائد بر ذات است پس حق

کیآنکه اشتراک تنهبا در مفهبوم اسبت، در مصبداق و خبارج هبجه ینت گونبه اشبترا  افبتی یچ 
 .شود ینم

گفته صوفیا -1شود:  یم حات مذکور سه امر روشنیاز توض  یزیبر از خبدا چیبکبه  »ه ین 
ندارند و هسبت نمبا  یه موجودات هستیو بق یست و وجود باالصاله اوست تبارک و تعالین

کّلم ناشیا رایباشند ز یح نمیصح« هستند ببه مخلبوق اسبت و  یه خبالق تعبالیاز تشبب ین 
کرد م یگبوئ یمب ببورزان میبد از اساس باطل اسبت و ببر طببق بیه در باب توحیم تشبیما اثبات 

کببه اصببّلا یببفق یموجببودات یر از خداونببد همببه مخلوقببات موجودنببد ولببیبب  قابببل  ر عبباجز نبباقص 
باشبند  یمب تیواقع یمخلوق داراو هم  یستند پس هم خالق تعالین یسه با خالق تعالیمقا
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کدام متناسبب ببایواقع یول  یت خبدایاثببات وحبدان یخبود اوسبت و لبذا ببراشبوون  ت هر 
 ست.یت دار بودن ممکنات نیبه انکار واقع یازیمتعال ن
ببیبنببابرا  ای خداونببد لطمببه یگببانگیو  ییکتببایر باشببند بببه ن هببر انببدازه مخلوقببات متکثا

کیرا هیخورد ز ینم گونه اشترا کثبرات مبانع یق نو مخلوق محقا  ین خالق تعالیب یچ  ست تا 
گردند و یاثبات توح  صا از ممکنات خارج است.تخصا  یتعالحقا د 

گفته صوفیا -2 کبه ین  گبر حبدود و نبیتعده و میبممکنبات وجبودات مق»ه  کبه ا ه هسبتند 
که او همان خداست یم یان روند وجود اطّلقیود از میق کما ا« ماند  د یسبنکه یباطل است 
 یالوجبود المطلبق هبو الواجبب بذاتبه و الموجبود بنفسبه فب نا أفاببت :»سبدینو یم یدر آملبیح

ل یببدل 1«دیببالمق یالمطلببق البب ةباالعتبببار، و هببو اعتبببار اضبباف ره وجببود االا یببس لغیالخببارج و لبب
گفتبببه مبببذکور ا کبببهیببببطبببّلن  قبببت یذات و حق صبببات و حبببدود درات و تشخا نبببیتع: ن اسبببت 

گر منتفرممکنات قرار دا  یزیبگبر درخبارج چیگردنبد د یمب شوند سالبه بانتفاء موضوع ید و ا
صبات، و مانبدن اطبّلق تنهبا ود و تشخا یبم. انتفاء حدود و قیاطّلق بگذاررا ست تا نامش ین

 است. یو لحاظ یامر ذهن
کتببباب گبببر از  و عناصبببر،  کبببه در دسبببتان ماسبببت طبببول و عبببرض و عمبببق حجبببم، مبببوادا  یا
ماند تا نامش اطبّلق  ینم یباق یزیگر چیم دیکنه را سلب یه و فردیه صنفیمشخصات نوع

 باشد.
کببه   یو نقلبب یوجببود اشببکاالت عقلبب یه وحببدت شخصببیببدرهببر حببال نظر ر قابببل یببدارد 
 ا ماض است.

 شود یم دو نکته استفاده 2«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ »فه یه شریاز آ -3
 شود. یم یمال خداوند نف یئی: هر شلاّو  

ماببل او،  ئیشبب ینفبب شببود و االا  یمبب سببت، اثببباتیکببه ماببل خداونببد ن یئی: وجببود شببمدّو 
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 صادق نخواهد بود.
 یماببل از خداونببد ببب ینفببر از خداونببد موجببود نباشببند یبب  یائیگببر: تببا اشببیبببه عبببارت د

گر  یمعناست ز  یزیبچ گرید  هیدگاه صوفید –باشند  یر خداوند همه عالم پوچ و عدمیرا ا
که آین کبه معنبایاز توض ،آن را بکندت یمال یه بخواهد نفیست  گذشته روشن شد   یحات 

کتباب و یه متفباوت و متغباینبزد صبوف د دریبتوح یات با معنبایات و روایآد در یتوح ر اسبت. 
ت  چ یهببکببه  یکنببد بببه طببور یمبب یفببخداونببد معرا  یکتببائیو  یگببانگی ید را بمعنببایببتوحسببنا
گببرفتن در طببول  یموجببود همببه مخلوقببات و ن یسببت بنببابرایا عببرض خداونببد نیببقابببل قببرار 

 ندارند. یتعالحقا با  یتیو سنخ یچ شباهتیه یت دارند و موجودند ولیممکنات واقع
کبه هبینبد ببدیگو یمب هیکبه صبوف یید به معنبایتوح یول ر از یب  یچ موجبودین معناسبت 
قبت یک موجبود حقیبال و سراب است، تنهبا ید وهم و خیکن یم ست آنچه مشاهدهیخدا ن

کببه ای  هیببات خارجیببهمببان واقع ینفبب ین بمعنببایبباسببت و ا یتعببالحببقا دارد و آن هببم  اسببت 
 ابند.ی یم آن را یهیهمه عقّلء به عقل بد

کّلم مطرح اسبت توح»د: یگو یم یآمل یاستاد جواد د واجبب اسبت یبآنچه در فلسفه و 
د یبشبود توح یمب ممتنبع اسبت و آنچبه در عرفبان مطبرح یو دومب یکبیواجب منحصبرا  یعنی

م ز است و موجود یک چیوجود منحصرا در  یعنیموجود است   1«ل استیمستحدوا
کل  رضا العن ااماک  ک ل   وجد ییاخللق ا  ما ی :  تن ع یه ی ک ن میم ا  خالق ه   

 من لانعه.
دگار وجبببود نبببدارد و هرچبببه در مبببورد یبببهبببر چبببه در مخلوقبببات وجبببود دارد در خبببالق و آفر

 2ممتنع است.اشته باشد در مورد  صانع آنها دمخلوقات امکان 
ذ اهت م    ک ن یی خلق ه امتناع ه   ا نین ه   ب ي: ماحلج اب ب  عن ااماک رض ا 
ب وب    تنع من ه ذاف ه   امت راق الص انع   املص نوع   ال رب  یإلمکا  ذ اهتم  ا    امل 
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 3احلاد   املفد د.
ک ل م ا  ق ع عل : ا   جعفر  عن اَب ه اس م ی اهلل خلو من خلق ه   خلق ه خل و من ه   

کل یش یش  .5ما خال اهلل مهو خملوق   اهلل خالق 
کَنه فف رضا العن ااماک   1 خلقه.نینه   بيق بی: 

 4ر اهلل.یات اهلل غی: مآعنه 
ه مطلب قابل  که بنابر نظریاتوجا گباهیوجبود هب یه وحدت شخصبین است  تبوان  ینمب چ 

مبببذکور  یمحاسببببه نمبببود بلکبببه بنبببابر مبنبببا یتعبببالحبببقا از ذات  یقبببت مخلبببوق را خبببالیحق
حات یرات و تصبریبگبر ببه تعبیکببار دیخداسبت،  –اذ بباهلل یبالع –ت همبه مخلوقبات یواقع

مه  آب خداسبت، وضبو خداسبت، »سبند: ینو یمب دییبدر اول بحبث مراجعبه نما یطهرانبعّلا
که خدا نباشدین ییجا  1«ست 

 محسوسات عالم پوچ و باطل است. یتمام
کرده و تمام عبالم را پبوچ  را یهیادراک عقل بد ،یفد تصوا یاثبات توح یه برایصوف انکار 
 شمارند. یم یو عدم

مبه  ن موجببودات و یببمحسوسبات، پببوچ و باطببل اسببت ا یتمببام»سببند: ینو یمبب یطهرانببعّلا
که او خود را به آن ییننده، پرده هایممکنات ب را او وجبود اسبت، و یپوشاند ز یمها  هستند 

 1«استوجود هم واحد 
که مب»  یم اببدا وجبودیبآور یشبه و عقبل مبیا ببه اندیبم یکنب یا احسباس مبیبم ینبیب یآنچه را 
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ر یبم و وجود مبا  یشأنه و بس، و ما عدم هست است جلا حقا فقط « وجود و موجود»ندارند و 
 ست.یاز وجود او ن

 ها نمببببایم و هسببببتیمببببا عببببدم هببببائ
 

 مببببببببا یتببببببببو وجببببببببود مطلببببببببق و هسببببببببت 
 

 1«او وحده ال اله اال هوست جز یکه همه اوست و ن
کببه یببه عرفببا ایببالزمببه نظر»سببد: ینو یه مببیببن نظریببدر ردا ا یمرحببوم اسببتاد مطهببر ن اسببت 

کثرتبب چیهبب را یببسببت زین نظببر قابببل قبببول نیببت نباشببد، از نظببر فّلسببفه ایببمببتن واقع در یگونببه 
که بالبداهه م همان ان پبوچ ینظبر سوفسبطائ هست و جهان بر خّلف« یتیواقع»م یدان یطور 

 2«کثرت است ینوع یت دارایم واقعیدان یست مین
کثرتبینکه هیعرفا قائل به وحدت وجود هستند بدون ا»د: یگو یز میو ن قبت یدر حق یچ 

کثرتبینکه هیک واحد محض است بدون ایند وجود یگو یم یعنیوجود قائل باشند  در  یچ 
که ایآن راه   یوجبود مسباو قبتیرا حقیباسبت ببا وجبود بالبذات ز ین قهبرا مسباویبافته باشد 

البدار  یس فبیلب» یپبس ببه تمبام معنبحبقا اسبت ببا ذات  یو قهرا مساو یاست با وجوب ذات
گر خیا« اریره دی  که ا کننبد عبالم را ببه عنبوان  یلبین است  کبه یبک چیبک مظهبر و یبارفباق  ز 
کبه ا یدانند، نه ذات یم در او ظهور داردحقا قت یحق گبراز ین حرفهبا دیبکه بتواند ظاهر باشد 
 ن حبرفیبر ببار ایبهرگز ز یفسلسوف با عقل فلیک فین طرف است البته ین به ایالد ییمح
کل ینم یعنیرود،  ینم کثرات محسوس را به  کثرتبیچنب اا د اساسیکند و بگو ینف یتواند   ین 

کثرتها وجود ندارنبد و در تمبام ایا …وجود ندارد، حرکت وجود ندارد نهبا فقبط ظهبور ذات ین 
 یفه فلسببیببن شببکل قابببل توجیببن معنببا و بببه ایببه بببه ایببن نظریببا یعنببینببد یرا بخواهببد ببحببقا 
 3«ستین

کلمبات عرفبا ببه ین دیصدرالمتأله»سند: ینو یم یزدیاستاد مصباح  که ظاهر  ده است 
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گر مقصود آنها ا یه معقولیچ وجه توجیه کثرت، موجود نیندارد، ا که عالم  سبت و ین است 
کسب به حساب آورد،« الیال اندر خیخ»د همه را یبا کبه خ یپس چبه  کنبد؟  یمب الیبهسبت 

کببه خ گفتببه شببود  گببر  کننببده هببم خداونببد اسببتیببا در ذات  یالیببخ یم صببورتهایپرسبب یمبب ال 
کببردن و یببدارد خ یالیببت  خیببک واقعیببز یببال نیببا خببارج از ذات؟ ببباالخره، خیببخداسببت  ال 

 ال نکردن فرق دارد.یخ
که خود ایسوال ا کردن داخل در ذات است ین خین است   از ذات؟ا خارج یال 

گببر داخببل در ذات فببرض شببود مسبب ببتا گببر یببذات ر  لزم تکثا کثببرت در ذات اسببت و ا ا وجببود 
که مفروض ا که  یخارج از ذات باشد خلف فرض است چرا  ز یبچ چیر از ذات هبین است 

ارتفباع وجبود و عبدم ممکبن  یم عقلبو قبانون مسبلا  یست حاصل آنکه از نظر فلسبفیموجود ن
کثبرت را موجبود دانسبت و یا بایست ین ن یبان ایبپنداشبت مدوم کسبره معبیا آن را یبد جهبان  

 وجود ندارد. یمدو، راه سوا 
کبه در قلمبرو فلسبفه سبخن مبیفراموش نکنب د ببا محبک عقبل و یبز بایبم و همبه چیگبوئ یم 

 شود. یابیمنطق ارز
گببر بببا نگببرش عقلبب کنببیببن نظریببا یا  ییخببود نمببا یم سببئواالت متعببددیه )عرفببا( را دنبببال 

کبه یبکند از جمله ا یم کبه ظباهرا مراتبب حقچن سبوال   یقبیگونبه مراتبب اسبماء و صبفات، 
کبه اعیبا ایبر است؟ یط قابل تصویدر ذات بحت و بس اند، ان ثابتبه چگونبه منشبأ یبن سبوال 

 شوند؟ یم یع در هستکثرت و تنوا 
کثبرت در عبالم را سبربه سبر وهبم و خ یمب ایآ گبر ایبتبوان  کثبرت ریبال دانسبت؟ ا ای  شبهین 

که خود موجود نیدارد چگونه اع یدرنظام هست  شبوند ینم چگاه موجودیستند و هیان ثابته 
کببه نببه  یزیببتببوان چ یمبب چگونببه یباشببند؟ وانگهبب یقببیتواننببد منشببأ اثببر حق یمبب را تصببور نمببود 

 1«است؟م دوموجود و نه مع
که مّلصدرا سخنان صوف  هیبببودن ممکنبات را توج یببر عبدم یه مبنبیالزم به ذکر است 
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ات یبالماه نا أه اهل الکشبف و الشبهود مبن یما اتفق عل ةقیقفانکشف ح»د: یگو یم کند یم
کلمبب نا أ یال بمعنبب ةیببامببور عدم ةیبباالمکان هببا و ال یماالهببا داخببل فأال و  ةمفهببوم السببلب عببن 
 یال فب ةر موجبودیها  نا أ ی، بل بمعنةیو المعقوالت الاان ةیها من االعتبارات الذهننا أ یبمعن
 حببدا  یکببون وجببودا و الموجببودا فببیمببا ال  نا انفسببها بحسببب ذواتهببا و ال بحسببب الواقببع ق حببدا 

طببواره و أر و افاضببته بببل الموجببود هببو الموجببود و یببر الغیثأر موجببودا بتببیصببین أمکببن ینفسببه ال 
العقبببل  یتعلقهبببا فببب ةببببالعرض بواسبببط یمبببا هبببتهبببا انا یات موجودیببباؤه، و الماهنحبببشبببوونه و ا

 1«طوارهأره ببمراتب الوجود و تطوا 
اسببت و  یتعببالحببقا د آنچببه مصببداق بالببذات وجببود اسببت، تنهببا ذات مقببدس یببگو یمبب

موجودنببد پببس  یتعببالحببقا ندارنببد بلکببه بببه وجببود  یش وجببودیخببود از خببو یکثبرات بببه خببود
کبه مشبکله یمب ه موجببیبن توجیبا یمصداق ببالعرض وجودنبد ولب  یبطبّلن و عبدم ی شبود 

و  یو صبفات ید ذاتبیبنکبه توحید و آن ایبآ یمب دیبپد یگبریاشبکال د یگردد ولب بودن عالم حلا 
کبه یوجبود ببد یه وحدت شخصیرا نظریشود ز یم یه منتفیاز نظر صوف یافعال ن معناسبت 
 افبببتینبببه بالبببذات نبببه ببببالعرض  یر او موجبببودیبببموجبببود اسبببت و   یقبببت شخصبببیک حقیببب
گر حقیز شود ینم گبر ید دیبچبه ببالعرض موجبود بدان ،ر خبدا چبه بالبذاتیبرا   یزیچ قتاا یرا ا

نطببور دچببار شببرک در یو هم دیببارفتببه یرا پذ یاو موجببوداز ر یببد چببون  یببدچببار شببرک شببده ا
ن یببد در افعببال هببم بببه ایببد در صببفات و توحیببد چببون توحیشببو یمبب زیببافعببال ن صببفات و در

که )الصف  (یتبارک و تعال تهیصفته و فاعل دار الوجود االا  یو الفاعل ف ةمعناست 
گر ماهیدائر ب ات ممکنهیخّلصه امر در ماه ات را ولبو ببالعرض یبن وجود و عدم است. ا

 یتعببالحببقا ر از یبب  یرا موجببودیببشببود ز یمبب ه شببرک محسببوبید از نظببر صببوفیببموجببود بدان
گر ماهیرفته ایپذ  د.یان بازگشته ایده سوفسطائید به عقیو پوچ بشمار یات را عدمید و ا

ت یبعنامهبما ن مطلبب یبببه ا دیببا: »سدینو یم ه مّلصداریدر ردا توج یآمل یاستاد جواد
که در عرفان، جهان نسبت ببه واجبب تعبال نبه و  –عبرض  ددارد  ماننب ینبه وجبود رابطب یکرد 
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را ببببر اسببباس یبببنبببدارد ز ین سبببودیو اصبببرار صبببدرالمتاله –ماننبببد حبببرف  –وجبببود راببببط دارد 
کبه مسبتقلا  یکه برا یوجود تنها مصداق یوحدت شخص  مفهوم است همانا واجب است 

 1«و خواه رابط ی، خواه رابطیست، خواه نفسیاو ن یبرا یگریهرگز مصداق دباشد و  یم
ببیقببان از صببوفحقا معرفببا و : »سببدینو یم یانیاسببتاد آشببت کثببرت حاصببل از تجلا اصببل  یه، 
که وجودات امکانینما یم حیدانند و تصر یم یوجود را اعتبار و حبقا ز سبراب وجبود یبن یند 

کببابر خوا ینکببه بعضببیا …راه االحولنببدیه مببایببثان  یقببیکثببرت در اصببل وجببود را حق اند هتسبباز ا
کلمببات صببادر ارببباب عرفببان برآمدیبببداننببد و در صببدد توج کببّلم آنببان وج انببد هه   هیببچنببدان 

کببابر رفببت یببا ید سببراغ مبنببایببباشببد اول با ینمبب کثببرت را یببد دیبببا یعنببین ا کببه چببرا عرفبباء  د 
کثببرت رفت یداننببد و حکمببا بببه عببدم اعتبببار یمبب یاعتبببار کسبب انببد هبببودن  گببر  در وجببود بببه  یا

و وجبودا(  ةا یب)ماه یق امکبانئحقبا یکرد، قهرا ببرا یقائل شد و مراتب را نف یوحدت شخص
گبر وجبود، مراتبب داشبت واصبل محب یماند ولب ینم یباق یزیچ ط ببر مراتبب، مببدا مراتبب یا

بودنبد، ناچبار هبر  یر واقعبتقبرا  یط ببر مراتبب، دارایاز اصل وحدت مح یبود، و مراتب متجلا 
ب در مقام خا ا  یو هر وجودای  مرتبه ب یق اسبت و نفبخبود متحقا ق از آنبان معنبا نبدارد، تحقا

کثببرت حق  شببود و بببر آن حمببل یمبب یخواهببد بببود و وجببود مراتببب، وجببود انتزاعبب یقببیناچببار 
 2«شود یم

کس» یانیحاصل آنکه به قول استاد آشت  گر  قائبل شبد و  یدر وجود به وحدت شخص یا
 «ماند ینم یباق یزیو وجودا( چ ةا ی)ماه یحقائق امکان یکرد قهرا برا یمراتب را نف
از  یارید ببدون تبرس همبه عبالم را پبوچ و باطبل ببه حسباب آورد چنانچبه بسبین بایبنابرا
 :اند هه صراحتا آن را اعّلم داشتیخ صوفیمشا

ا د: یگو یم ابن ترکه محبض و  یسواه نف یر الذیالمطلق الشامل للکث یقیالواحد الحقاما
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 1عدم صرف.
 2هو المشهود و الخلق موهوم.حقا د: الیگو یم یصریق

ال، یبس انبا خیه لبیبع ما تدرک مما تقول فیال و جمیک خ: فاعلم انا سدینو یم یابن عرب
کله خ  3نه.یث ذاته و عیمن ح ةانما هو اهلل خاصحقا ال، والوجود الیخ یال فیفالوجود 

کنبد ببه  یان دو اشکال واقع شده از جانبیمّلصدرا در م گر عالم را پوچ و باطل قلمداد  ا
گببر وجببود یشببود و خببّلف بببداهت عقببل اسببت و از جانببب د یمبب دچببار یگببر یسوفسببط گببر ا

ه یخ صبوفیو از نگباه مشبا شبود ینم د در وجود محققیممکنات قائل شود توح یبرا یقیحق
ن وجبود و عبدم اسبت یکبه امبرش دائبر بب ین دو اشبکالیفرار از ا ید و لذا برایآ یم دیشرک پد

حببقا ات و شببوون یببجلر داده و همببه ممکنببات را مظبباهر، تییببه را تغیببنببام موجببودات خارج
 خوانده است یتعال
کبه آ یم پرسش بر اا دمجدا  رایبا الفاظ است ز یقت بازیه در حقین توجیا ا مظباهر یبگبردد 
گبر  یعنبی شود. یم ر؟ دوباره همان دو اشکال مذکور زندهیا خیموجودند  ةا قیات حقیو تجلا  ا
گر بگوئ یگر ین سوفسطیاست ا ید تمام عالم، پوچ و عدمیبگوئ د عبالم موجبود یباست و ا

قید از نظر صوفیاست ولو بالعرض، توح  .شود ینم ه محقا
گر بگوئو  گفتبار ایبقتا موجودند و نه معدومند، الزمه ایات نه حقید مظاهر و تجلا یا ن یبن 

کببه شببما واسببطه گرفتببه ایبببای  اسببت  ن خببّلف بببداهت عقببل یببد و ایببن وجببود و عببدم در نظببر 
گروه کرد ن وجود و عدم به نام حالا یبای  واسطه ،از معتزله یاست مانند   3.اند هفرض 

 وجود یه وحدت شخصیمستند نظر
مه   سند:ینو یم وجود یه وحدت شخصیدرباره مدرک و مستند نظر یطهرانعّلا
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کشبف و شبهود م یقید حقیتوحادراک » بیجبز ببه  ن یبقبت موجبب ایسبت: و ببه حقیر نسا
جبز ببه  یقبید حقیبت وجود واجب و ممکبن اسبت و ادراک توحیریم  مذاهب مختلفه توها 
اسبت ببا  سنسببت حبوا نسبت و نسببت عقبل ببا مکشبوفات همچبویسر نیکشف و شهود م

که چنانچه حوا  ز ادراک مکشبوفاتیقل نتوانند نمود، ع ینم ادراک معقوالت سمعقوالت، 
کرد. ینم  توان 

اده تبر یبن زید مقبدمات ادلبه و ببراهیبهرکه خواهد به دالئل، خبدا دان شبود هبر چنبد تمه
که از   1«رت و ضّلل خواهد بودیاد حیدورتر خواهد شد و موجب ازدحقا نمود، مقرر است 

ببه همبان  یعنیکننبد) یمب وحدت شخص وجود برهان اقامه یبرا یگریدر موضع د یول
 ند(یجو یم کشود تمسا  یم از خدا یرت و ضّلل و دوریکه موجب ح یزیچ

کیبببرهببان وحببدت موجببود و ردا شبببهات وارده بببر آن: ب: »سببندینو یم ت برهببان بببر یببفیان و 
ض انبد و دو یگر نقبیکبدیل: وجبود و عبدم ببا مبه اوا مبه: مقدا وحبدت موجبود پبس ازذکبر دو مقدا 

کردن و برگردانبدن حقبائق محبال اسبت . مقدا شود ینم ض باهم جمعیز نقیچ مه دوم: قلب 
که سن  شود.یلهذا حق  قت انسان محال است 
گر برایگوئ یم مهان دو مقدا ینک بعد از بیا کائنات و اشیا یم: ا ه یباء محسوسه از ناحین 

کبه قبببول عبدم را بنما یخودشبان وجببود کبه چببون ببه طبیببود محببال بببود  عببت عببدم ینببد چببرا 
کبه اینبیب یمب انیبکه ما بالعیبا وجود است با وجود د و ضدا با وجو یم منافیبنگر اء ین اشبیبم 

م از آنکبه ملتبزم ین اببدا چباره نبداریشبوند بنبابرا یمب یگردند و آشبکارا فبان یم مدوموجود و مع
 یوجبود واجبب ازلبمگبر توانبد باشبد  یموجبود نمب یزیبسبتند و چیم به آنکه آنهبا موجبود نیشو

که مستح کس  شبود و  یعت ذات مقدسش عدم طبارینکه بر طبیآن، ال است بر یحق، آن 
کبه مشباهدهیبجم کائنباتیبم از ایکنب یمب ع آنچبه را  ال آنهبا را یبو خ کبه ببر حسبب قبوه وهبم ین 

کبه افاضبه ،میپندار یم م ویدان یم موجود کنبد و ببه  یمب همه آنها اطوار او و مظباهراو هسبتند 
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 1«دهد یم و ردیگ یم کند و یم یگذارد و فان یم یرد باقیگ یخود م
گفتببار یبب: الا پاسخخخ: اّو  گببر بببرا»ن  کائنببات و اشببیببا یا ه خودشببان یبباء محسوسببه از ناحین 

که  یوجود که چون به طبیبول عدم را بنماقبود محال بود  م منافرببا یعت عدم بنگریند چرا 
کبه اینبیب یمب انیکه ما بالعیوجود و ضدا با وجود است با وجود  مدواء موجبود و معبیاشب نیبم 

که:یح است حاصلش ایصح« شوند یم یگردند و آشکارا فان یم  ن است 
و  کردنبد یمب دایوجوب وجود پ ستند و االا یه خودشان موجود نیاء محسوسه از ناحیاش» 
کنببد بلکببه وجودشببان از ناحیببراه پهببا  ن صببورت محببال بببود عببدم در آنیببدر ا ه خداونببد یببدا 

الوجود هسبتند ولبذا عبدم در آنهبا اء محسوسه وجوب وجود ندارند و ممکن یاست، پس اش
 «میکن یم شدن آنها را مشاهدهم دوراه دارد چنانکه به وضوح فناء و مع

م ببه آنکبه آنهبا موجبود یم از آنکبه ملتبزم شبوینبدارای  چباره ن اببداا یبنابرا»جه: ین نتیا یول
 «حق یتواند باشد مگر وجود واجب ازل ینم موجود یزیستند و چین

که هیح نیصح ت از یباء ببا سبلب موجودیشبدن اشبم دون معبیببای  چ مّلزمهیست چرا 
مببه کببه  یعببّلوه آنکببه همببانطور شببود ینم افببتیآنهببا  کردنببد عببدم در اشبب یطهرانببعّلا اء یذکببر 

کبه آنهبا حق یمب اء محسوسه داللبتیعدم در اش یابیمحسوسه راه دارد. نفس راه قتبا یکنبد 
گر اش شبود؟ پبس  یمب یطبار یزیبر چه چاء محسوسه موجود نباشند، عدم یموجودند و اال ا

 کند. یم اء محسوسهیاش یقیبر وجود حق نفس قبول عدم، داللت
ه یببل نظریببرا چنانکببه در ذیببد نببدارد زیبببببا توح یاء محسوسببه منافبباتیاشبب یقببیو وجببود حق
گفت یوحدت شخص س یصبا از ممکنبات خبارج اسبت و لبتخصا  یتعبالحقا م ذات یوجود 

 برد. ینم ر سوالیاو را ز ییهمتا یو ب یگانگیاست و وجود ممکنات  یکماله شئ
شببوند تببا  ین وجببود، مببورد عببدم واقببع نمببیاء محسوسببه بببا فببرض وجببود و در عببی: اشببایخخثان
شبده بلکبه عبدم   یآخبر ید ذاتبش منقلبب ببه شبئیا بگوئیشود  یم نیضید اجتماع نقیبگوئ

رار و مدر اسبتاء یبه عبدم بعبض اشب یاله ی هرادا یعنیعدم بقاء موجود است  یآنها به معنا
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ببه اذن خداونبد  یبعبد یقتبا موجودنبد سبدس در زمانهبایاء حقیرد پبس اشبیبگ یم قبقاء تعلا 
 ست.یآخر ن یبه شئ یا انقّلب ذات شئیست ین نیضین اجتماع نقیشوند و ا یم مدومع

که قائل به عدمثالثاا  حبقا د و ممکنات را مظباهر و اطبوار یاء محسوسه شدیت  اشی: شما 
که آ یسئوال برم داا د مجدا یآور یم به حساب یتعال قتبا موجودنبد یا مظاهر و اطبوار حقیگردد 
 ر؟یا خی

گر بگوئ که از نظر صوفیدحقیا را  یگبریدارد چون موجبود د یه شرک را در پیقتا موجودند 
 د.یر خداوند به حساب آوردی 

گبببر بگوئ ن همبببان یبببم و سبببرابند اسبببتند و تبببوها یقتبببا موجبببود نیاهر و اطبببوار حقظبببد میبببو ا
که خّلف بداهت عقل است. یگر یسوفسط  است 

گر اش سبت عبدم و فنباء یگر معقول نیقتا موجود نباشند دیاء محسوسه حقیعّلوه آنکه ا
که حقیشود. ش یطارها  بر آن شبد م دوو معب یم فبانیسبت معنبا نبدارد بگبوئیقتا موجود نیئ 

کببه اینببیب یمبب انیببمببا بالع»د یببگوئ یمبب کببه خودتببان یدر حببال  مدوموجببود و معبباء ین اشببیببم 
 «شوند یم یگردند و آشکارا فان یم

کنببد همانببا  یمبب فیکببه اسببتدالل عرفببا را ضببع یزیببعمببده چ: »سببدینو یم یاسببتاد مطهببر
کبه در مقالبه هشبتم راجبع ببه مسباوقت وجبود ببا وجبوب ذاتب یمطالب خواهبد آمبد، و  یاسبت 

م  یه هببایببان نظریببالبتببه در ضببمن ب کببه بببر اسببتدالل عرفببا وارد  یو سببوم، اشببکاالت خاصببدوا
 1«ح داده خواهد شدیاست توض

کبه ببراین صبوفیز هفت برهان از ببراهین یآمل یاستاد جواد وجبود  یوحبدت شخصب یه 
 3ن نضباح( ج یالقواعبد )عب دیبر تمهیبد ببه تحرینمائد مراجعه ینما یم را نقد اند هاقامه نمود

 به بعد. 221 
 یعرفببان نظببر یقببادر بببه اثبببات مببدعا یبرهببان فلسببف»د: یببگو یمبب یآملبب یاسببتاد جببواد

   …ستین
                                                           

 111 -115   1ج :مجموعه آثار .1



 
د حسین طهران یسیر / 12 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

، وجببود بببه رابببط و مسببتقلا  میله تقسببیبببه وسبب یق امکببان فقببریببح: ارائببه برهببان از طریتوضب
کهین تقسیبعد از ا یعنیشود،  یم ر حاصلیو فق ی ن ر یبم، وجود موجبود فقیگوئ یم م است 

گفتبار یبجبه ایاسبت نت یکمتا  یبه وجود موجود  ن کبه وجبود آن ن  واجبب بشبرط ال از اسبت 
م را نداشبته یتقسب نیبرش ایکه عرفان تحمل پبذ یوجود ممکن بلکه موجد آن است در حال

 داند. ینم یقیحق یو نسبت وجود را به ممکنات نسبت
کببه موجببود مطلببق یبببحببث از ا یدر عرفببان نظببر کببه موجببود مطلببق از آن جهببت  ن اسببت 

عببا ن یببجببه ایواجببب اسببت و نتاسببت  کببه  ادا موجببود  یزیببواجببب در عببالم چر از یببآن اسببت 
گبر موجبود یر از واجب ممکن است و ممکن سهمیرا  یست، زین  یاز وجبود نبدارد، چبون ا

ن خبّلف یبم خواهبد شبد و ایممکن باشد، قهرا عنوان جامع موجود به واجب و ممکن تقسب
 1«فرض است

کنون هفت برهان در اثبات وجو»ند یگو یم زیو ن وجود مطلق ذکر شد و ضبمن نقبد  بتا
کور نبه تنهبا وجبوب وجبود مطلبق بلکببه اصبل وجبود آن مبورد اشبکال واقبع شبد، بببا ذن مبیببراه
د و چبون یبا یمب شیپب یدر اصبل موضبوع علبم عرفبان نظبر در اصل وجود مطلق، شبکا  شکا 
تبوان  ینمب ن علم بشبود،یست تا عهده دار اثبات موضوع این یمافوق علم عرفان نظر یعلم
گببرفتن وجببود  موضبب بببا بببه بحببث درببباره مسببائل آن  یقیع آن بببه عنببوان مبببدأ تصببدومفببروض 

 2«پرداخت

 نیحکم به شرک همه مسلم
کسبانیوجود ا یه وحدت شخصینظر ی جه و ثمرهینت کبه همبه  کثبرات را  ین اسبت  کبه 
گردند. یم یقیحق کافر و مشرک محسوب   شمارند 

مه  کبه هسبت ین اسبامیبچنان ببه ا»سند: ینو یم یطهرانعّلا آنهبا از  یپبوچ و ببدون اعتببار 
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نهببا محجببوب و پنهببان یان ایببکببه خببدا در م انببد هخداونببد اسببت و بببس، عنببوان اسببتقّلل داد
 یی، پبرده هباین و اسبامیاون عنیانه و بس، ایکه خداوند است در م یگشته است، در حال

کنببار بببزن و خببدایحق یبببر رو گببل   قببتین، اوسببت حقیرا بببب قببت مقببدس او هسببتند پببرده را 
ر یو سبا قبت انسبان و فرشبته  اوسبت اصبل و اعتببار جبنا یقت بلبل  اوسبت حقیاوست حق

 موجودات سرشته شده.
گرچببه  یاسببت شببرک بببر او ببباق یببباق ین حجبباب اسببتقّلل نگببریببن تببا ایبنببابرا اسببت. 

کثر اسببت  ین پببرده ببباقیببمببان بببه خببدا داشببته باشببند، تببا ایت مببردم جهببان اسببّلم آورده و ایببا
گزاف سرائیبدون شک و ترد  1«همه مشرک هستند ید، بدون تعارف و 

ت»سند: ینو یم زیو ن کبه ببه ا ینیت و دوبیشرک مردم، دوئ علا  یبب ین اعتبارهبایباسبت 
ات را بببا اصببل الوجببود یببود و ماهیببن حببدود و قیببت پوشببانده اسببت و اشببه لببباس عببزا یه و ریببپا

کرده، عزا   2«نها نسبت داده استیده و بدیت را از وجود دزدخلط 
کثببرت حق یکمدبباناهلل  آیببة»سببند: ینو یمبب زیببن و اهلل  آیبببةدارد و  یقتببیاصبببرار بببر وحببدت و 
کسترش را به باد فنبا یم آنرا یپروپا یکربّل کبه ببا وجبود  یمب دهبد و روشبن یمب زند و خا سبازد 

کثبرت حق یقیه و وجود بالصرافه اصّل تعدد حقیقیحق ی هحقا وحدت  را  یقبیمعنا ندارد و 
کببه آنجببا یببد جسببت نببه در بهشببت توحیببآتببش با یایببجهببنم و زوا یغولببه هببایدر ب د و معرفببت 

کثرت موجود نای  شائبه  3«ستیاز 
ن یع مبومنیبن و جمین و محبدثین و فقهاء و مفسبریانات همه فّلسفه و متکلمین بیبا ا

کثبرات را حقیبمشرک محسوب خواهند شد چبون جم  یداننبد حتب یمب یقبیع عقبّلء عبالم، 
و  یرا واقعبب کثببرات یعنببیت بببوده یبباز زمببان قائببل بببه اصببالت ماهای  ک برهببهیببمّلصببدرا در 

ب»د: یبگو یمب شمرده یم یقیحق الوجبود و تأصبل  ةیباعتبار یعبنهم فب د البذبا یکنبت شبد یانا
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 1«اتیالماه
کثر فّلسفه نسبت یت را در موضعیه اصالت ماهیز نظریو ن  دهد یم به ا
کثبر المتبأخریل» کمبا زعمبه ا بیس الوجبود   ةیبو االمبور النتزاع ةیبالمعقبوالت الاانه مبن ن انا
 .2«الخارج یبها أمر ف یحاذیال  یالت

مه جه آنکه بنابر نظر ینت کماتر یم ده موحا یتنها صوف یطهرانعّلا  .یباشند و هو 

 وجود یه وحدت شخصیو نظر یده نصارین عقیفرق ب
مه  گبر نصبار»سبند: ینو یمب یطهرانعّلا ب یث را اعتبباریبتثل یا باشبند مبا  یمب دداننبد موحا
ل )ذات، روح و یم آنسببتکه: آنهببا سببه مبببدأ اصببیببت داریببدر تثل یکببه بببا نصببار یتنهببا اختّلفبب

 عبالم خلقبت یمبه بنبایم و اصبول قدیقائلنبد و آنهبا را اقبان (ا أب و روح القدس و اببنی، علم
کببه یمببا معتقببد یداننببد، ولبب یمبب باشببد، و تمببام  ینمبب شببترید بم مجببرا یل قببدیک ذات اصببیببم 

د از هسببتند. تمببام ارواح و عببوالم مجببرا  یک و فببانمنببدا  یدر و یو یُحسببنا یصببفات و اسببما
گرفته تا مّلئکه مقرا  ک یبکایگبرام، تبا  یایبو ارواح اول :اء و امامان یراوح انبأب و روح القدس 

رات از ذرا  که در جهان ُملک و عالم ملکوت مؤثا ک  یباشند، همه و همبه فبان یم عالم  و منبدا
بب یهسببتند وجودشببان همگببواحببد أحببد او در ذات  ر یببو   یو مجبباز یتیو عببار یتببیو آ یظلا

 ل استیاص
گببر مببا بببرا م، مببا هببم هماننببد آنببان مشببرک یقائببل شببو یغمبببران اصببالتیارواح ائمببه و پ یا

گر آنان آن سه اصل را یخواه کبه ببه سبه اعتببار یک حقیبم بود همچنانکه ا قبت واحبد داننبد 
 3«بودد خواهند ز موحا یشان نیکرده است ا یتجل
کّلم یا مه ن  کبه ببر مبنبا یتکبرار مطلبب اببن عربب یطهرانعّلا  یوحبدت شخصب یاسبت 
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گونه توضیآن را ا یفید. عفیآ یم دیوجود پد  دهد: یم حین 
کلا ی)ابن عربعنده اهلل  نا إ اذا  –لبه  ةموجبود مبن الموجبودات صبور ( هو الوجود المطلق، 

کانبت مجلب یهب ةالصورست یو اذن فل هقّلاط یست اهلل فیتها لیجزئ یاخذت ف  یاهلل و ان 
کفر الذ  یتنباهیال  یالبذحبقا هبم حصبروا النا قم، یح ببن مبریالمسب واهلل هب ن قالوا انیله و قد 

کبان االولبةنبیه المعیالجزئ ةتلک الصور یف ةصور مبن  ةح صبوریالمسب قولبوا انا ین أبهبم  ی، و 
 1.یتناهالت یالتحقا صوره ال

گببر بببه آ کننببد مراجعببه شببود، بطببّلن یان مببیببخداونببد را ب یذاتببد یببکببه توح یاتیببات و روایببا
 شود.یگفتار فوق روشن م
کسببیک و عببدیهمتببا و بببدون شببر یگانببه و بببیخداونببد متعببال  را  یئیشبب یل اسببت و هببر 

 خداوند قرار دهد مشرک خواهد بود. یر و مال برایک و نظیشر
کببه آنببان حضببرت مسببیببا یمشببکل نصببار صببفات و  یح و روح القببدس را داراین اسببت 

 دهند. یم کنند و آن دو را در جنب خداوند قراریمحاسبه م یشئون اله
کبه هبیبدر ا ین فبرق مبا ببا نصباریبنابرا کبه آنبان دو مخلبوق خداونبد را  گونبه ین اسبت  چ 
ما قائل ببه  یشمارند ول یم ل اویک و عدیت ندارند را شریبا ذات احد یت و شباهتیسنخ
 م.یده ینم ر و هم تراز او قراریرا نظ یئیچ شیو ه میخداوند هست ییهمتا یو ب ییکتای

کثببرات مخلوقببات واقعببیگو یات بببه مببا مببیببات و روایببآ کببه  کببه در ذات و  ینببد  هسببتند 
کبه از  ییات و نشبانه هباین آنها آیر هستند بنابراین و متغایقت با خداوند متبایحق هسبتند 

گبرفتن هریبانبد در ا یذات و صفات خداونبد خبال حبقا ک از آنهبا در عبرض یبن صبورت قبرار 
 شود. یم شرک محسوب یتعال

کببه همببه مخلوقببات فببانیببپببس ا گفتببار   حیت اسببت صببحیک در ذات أحببدو منببدا  ین 
ر، یبر،متغی، مسببوق ببه عبدم، نباقص، فقیکبه همگب یست مخلوقاتیرا معقول نیباشد ز ینم
که قد یدر ذات یک و فانمندا هستند ، یب، مادا مرکا  ر یبقابل تغر یط،  یم، مجرد، بسیگردند 
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 ر مرکببیبر، متغیبسبت چبون ذات فقین یگرین امر دیاز اجتماع متناقض رین  یرا ایاست، ز
گردد و االا  ید و  نط و مجرا یکه بس یتواند مندک درذات ینم د هبم یبآ یم الزم بالذات است، 

کبه ین نباشد پس ایهم چنو ر باشد یر متغیمرکب و فق گفتبه  گبر نصبار»ن  آن سبه اصبل را  یا
کببه بببه سببه اعتبببار تجلببیک حقیبب  حیصببح« شببان موحببد خواهببد بببودیکببرده ا یقببت بداننببد 
کبه هبر دو حباد  و متغیرا چگونبه روح القبدس و حضبرت مسبیبباشبد ز ینم بیبح  ب و ر و مرکا
قببت یک حقیبببالببذات  یط،  نببیم، مجببرد، بسببیکببه قببد یقتببیاهلل هسببتند بببا حق یر الببیببفق

که ا  ست.ین یز انکار بداهت عقلج یزین چیباشند؟  
گر نصار یم چگونه گفت ا  د خواهند بود؟ ند موحا ین سخن نامعقول را بگویا یتوان 
 » یعنبیمتعال از مجانسبت و مشبابهت ببا مخلوقبات اسبت. حقا ه حضرت ید تنزیتوح

  1«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
 5«ه اهلل خبلقه مهو م رومن شب  : » عبداهلل عن اَب

ذ: احلمد هلل الواحد  نیراملنمنیامعن  د ال  کا    ا من یش یاْلحد الصمد املتفر  ء  
کا  قدرة با  مها من اْلشا من یش  1اء منه.یاء   بانت اْلشیء  خلق ما 

 و طهارت همه نجاسات یبت پرست
ه حقیببجم»د: سببینو یمبب یعّلمببه طهرانبب کببوه یببع موجببودات مشبباهد و محسببوس از ذرا ر تببا 

 ات اویباطبوار او و انبوار او و مظباهر او و تجلا مرتفع و از عرش باال تا خاک پسبت، همبه و همبه 
گر به آنها بگویجز او ن یزیباشند، اوست وجود مطلق و چ یم پبس اصبنام و اوثبان  ییست؛ ا

که: یم یچه خواهند شد؟ پاسخت را عارف شبستر  دهد 
گر بدانست  سبتیکه ببت چ یمسلمان 

 

 است ین در بت پرستیکه د یبدانست 
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گر بگو د چبون ببر نجاسبات ینبد: نبور خورشبیگو یمب شوند؟ یم قاذورات و نجاسات چه ییو ا
   1«گذارد ینم یفتد آن همان نور و پاک و طاهر است و نجاست ابداا در آن اثریب

گر بر طبق مبنا مه  یا م، پرسبتش یمحاسبه نمائ –وجود  یوحدت شخص – یطهرانعّلا
کببان اجببزاء العببالم ینو یمبب هیاز صببوف یگببردد چنانکببه بعضبب یمبب زیاء جببایهمببه اشبب ببا  سببند: و لما

بمظاهر هلل الواحد اق  یاالنسبان ق ةکبان عبباد ةیبو القهر ةیبار بحسبب اسبمائه اللطفحبد القها
کانت، عباد کاإلبلیارا للشبیبعبادتهبا اخت یفاالنسان فب …ضایارا ایهلل اخت ةمعبود   ةیسبیطان 
کالکهن کبب ةکئو للمّل ةو للجن  کثر الهنود و للبذکر و الفبرج   ةن بعببادیعض الهنبود القبائلکا
کببل المعبببودات مظبباهر لببه  شببعرون النا یث ال یببهببم عابببدون هلل مببن حکلا  …االنسببان و فرجببه

 لیباختّلف اسمائه وکذلک ق
گر بدانست  سبتیکه ببت چ یمسلمان 

 

 2اسببت ین در بببت پرسببتیببکببه د یبدانسببت 
 

 یتعالحقا ذات به  یلیمعرفت تفص
گر به احاد کبه وصبول ببه  یمب داللبت یشبود ببه روشبنمراجعبه  تیبث اهبل البیبا کنبد 

 به آن محال است. یلیو علم تفص یتعالحقا ذات 
 یتعبالحبقا نش به ذات دیسانسان نام برده شده و ر یمعرفتک از منابع یات، هر یدر روا

 شده. ینف
  عقل: -1

ب   ی: مفن سان نیراملنمنیامعن  ک امر مب ا نزل ت  نا ب یئو مقد عدل به   العادل ب ه 
ن ه اهلل ال ذن  يافه   نطقت به شوارد حجو بیبه حممکات آ العق ول  تن اه یی   یاف ه ا

ن   ی فاً یمکررا مک مها   کو  ییم  1ما.صر َّ ات مهم النفوس حمد دا ُم یحوالل و
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 اوهام و حواس خمسه:  -2

ره   ا   ا فتومه   ه الفط   ن متص   و   درهه اا ر   اک متق    ن   فناا :  نیرامل   نمنیامع   ن 
 3ه.متمس   یدیه   ا فلمسه اْلفدرکه احلواس متفس  

 قلب:  -3

 ه   ع ّ  ر د  أاا ر اک    رتمل ه   ع ّأالقل وب  ک ع ّ: حم ر َّ عن ااماک ا واد 
 5ه.ت  یخلقه   مسات ب  ةداأعن    عز   ره جل    فصو  أالضمائر 

 1غوامض سترات حجا القلوب. نت یأ: عن ااماک السجاد 
 .4د من حدس القلوبیالبع …: احلمد هلل  نیراملنمنیامعن 

روشببن و شببفاف  یامببر یدر مآخببذ روائبب یتعببالحببقا بببه ذات  یلیاسببتحاله معرفببت تفصبب
گونه  ز به آن اذعان دارند.ین یمّلصدرا و ابن عرب یکه حت یا است به 
بیحبین أه یبس للمعلبول المقهبور علی: و لبسبدینو یم مّلصدرا لبه و القباهر  ةط بعلمبه العلا

حببذرکم اهلل نفسببه و اهلل روف یو هببو محببال )و  ال نقلببب المعلببول و المقصببور قبباهراا  الا إه و یببعل
بببذات اهلل لقولبببه ) ( ت یعبببن التفکبببر فببب یبالعبببباد( و لهبببذا ورد النهببب آالء اهلل و ال  یروا فبببفکا

 1ذات اهلل. یتتفکروا ف
کببّلم مّلصببدرا، مهببما  حببقا ات ذبببر اسببتحاله وصببول بببه  یبرهببان عقلبب کببه ن اسببتیببادر 

گببر معلببول بببه ذات یببگو یمبب کنببد یاقامببه مبب یتعببال ببتد: ا گببر معلببول و مقهببور یببببرد د یپبب علا
تنخواهد بود بلکه  کبه محبالین خلف و انقبّلب حقیو قاهر خواهد شد و ا علا  قبت اسبت 

 باشد. یم
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ا أد: یگو یم یعرب ابن  یل و ال ببرهبان عقلبیالذات فممنوع، ال تعلبم ببدل ةقیالعلم بحقما
اء مبن ال یاالشب شبهیعرف من یف یفک یئیشبهه شیئا، و ال یشبه شیه ال فانا  أخذها حدا یوال 
ب یئا، فمعرفتک به انمبا هبیشبه شیو ال  یئیشبهه شی کمالبه شبیه لبانا رکم اهلل حبذا یو  یئیس 

 12ذات اهلل. یالتفکر ف ینفسه و قدورد المنع من الشرع ف
گفتببار ابببن عرببب کببه خببدایبا یحاصبل  کمالببه شببیمتعببال لب ین اسببت  بببه اسببت و  یئیس 

را  یقتیاء است چگونه حقیر اشیکه خود مانند سا یشباهت ندارد حال انسان یئیچ شیه
که مبا  اء ندارد؟یبا اش یچ شباهتین با اوست و هیبشناسد 

کببه  یاسببت هنگببام ن عببارف و معببروفیت بببیبببر سببنخفببرع  یئیرا شببناخت هببر شببیببز
 یو مخلبببوق نببببود، معرفبببت ببببه ذات خبببالق تعبببال ین خبببالق تعبببالیبببب یتیشبببباهت و سبببنخ

گفبت: دل ینمب یعنبیسبت یص نیل قاببل تخصببیبن دلیببگبردد ا یل مبیمسبتح ل مببذکور یبتببوان 
 یداللبت ببر اسبتحاله معرفبت قلبب یببه ذات خداسبت ولب یاستحاله معرفبت عقلب یمقتض
گونببه  یومخلببوق منتفبب ین خببالق تعببالیببب ت و شببباهتیرا هرگبباه سببنخیببکنببد ز ینمبب بببود هببر 

ل یمسبتح ینسببت ببه خبالق تعبال …و  یو چبه حسب یچبه قلبب یچبه عقلب یلیمعرفت تفصب
 گردد. یم

مببه  یولبب کببه معرفببت  اند هدر مسبباله قائببل شببد یو نقلبب یلببه عقلبببببر خببّلف ادا  یطهرانببعّلا
 به ذات خدواند ممکن است. یلیتفص
که زدا یلیمعرفت تفص»: سندینو یم ل ید در سببیبنده شبرک اسبت: مبومن بایالزم است 

کنبد و از صبقع و  یدانسبته اسبت نفب یمب کبه تبا ببه حبال مبوثر اسبتقّلل را یرهبایخدا تمبام تاث
که شاینفس خود ب ینوه دریناح گرنبه یبد زید و بایرون افکند، تا خداوند را آنطور  کنبد و  ارت 
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که مبنا یبر طبق وحدت شخص یدانسته ول گردد  یاوست، معرفت به ذات خداوند ممکن م یوجود 
 اند. ز دانستهیآن را جا یطهران یچنانکه آقا
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گر چه خدا را در پشت پرده خ باشبد. واقعبا آن  ینمب آن خبدا یه اسبت ولبدیباالت و اوهام دیا
کببه خببدا هسببت  یمبب رزنیببپ  یسببندگین چرخببه ریدانسببت، ازهمبب یمبب ا نببه؟ بلببهیببدانسببت 
کببه خببدا موجببود اسببت ولببیقببیشببتن یخو ن یببآن د ،از پشببت هببزار حجبباب ین هببم داشببت 

 .مردان راه یخود عجوزگان است نه برا یالعجائز، برا
که سر یم شهر و اجماال وار بلندینشسته است پشت دروازه و د یکس کبه  یصدائ و داند 
کسب یلبیخ یباشبد ولب یمب از وجود سکنه آن ین شهر است ناشیدر ا کبه از  یتفباوت دارد ببا 
د و یا بهتبر از آن دروازه را بگشبایبنبد، و یبب یقبو ین هباید و اندرون شهر را ببا دورببیوار باال آید
نبد، در مسباجد و یهبا و مسباجد شبهر را ببابانها و شوارع و مشارع و اسواق و بازارید در خیایب

 یریبن و طبّلب آن خبرگیکنبد، از علمباء و مدرسب یمدارس آن وارد شبود افبرادش را شناسبائ
که آینما ن آ یعرفبان یخوانند؟ معابد و مدارسش چگونه اسبت؟ علمبا یم ا چگونه درسید 

دسبببتورات ا مردمبببان آن یبببآن چقبببدر وسبببعت دارد؟ آ یباشبببند؟ مصبببّلا  یمببب یدر چبببه سبببطح
کببامّل رعا یپزشبک ب و یببمارسبتان و درمانگبباه و طبیا محتبباج بببه بیبنببد ینما یمبب تیباسببّلم را 
 باشند؟ یدارو م

نوس و دوسبت ببا آنبان چبه انبدازه أن فبرد وارد در شبهر و آشبنا و مبیآن فرد پشت جدار، با ا
 ن مشرق و مغرب یقت مابیفرق دارد؟ در حق

 یوان موجبود زنبده و حبیبر، و از پشبک ببه حیبردن از بعره به بع یرزنان، و پین پیپس از د
گونبه معرفتهبا معرفبت ضبعفاء یبرا ایبد سبطح معلومبات را افبزود زیبد برون شد، حتمبا بایبا ن 

 1«حاصل نمود یلید معرفت تفصیاست با یومعرفت اجمال
یُطو َّ ِبِه ِعْلًما»د: یفرما یم خداوندپاسخ:  اَّ حُیِ َّ »2 

ببه  یو چبه علبم حضبور یچبه علبم حصبول یعنبید عمبوم اسبت یمف یاق نفینکره در س
که آن مستح  ل است.یخداوند مستلزم احاطه به ذات اوست 
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ِلیالً » ن اْلِعْلِم ِإا َّ قَّ  ِفیمُت م ِ
ُ
ا أ مَّ َّ »3 
 5ه اامثالیست له لفه فنال   ا حد ٌ له میمل …:  نیراملنمنیامعن 
ر ی: رو الواحد الصمد ما ال هداء د یسعن  س برب   یاا راک مهو خالمه ل فصو 

 1من ط ح رت البالغ
کی: سبفا  من ا عن ااماک الصادق   4رو اا  ف رو یعلم احٌد 

کل مع    بنفسه مصنوٌع عن ااماک الرضا   :2 
 یه   امل ند  ی ل علیس بال ه م ن ع ر  نفس ه ر و ال دال  بال دلی: لنیراملنمنیامعن 

  6هیباملعرمة ال

 جد و حّلا یزیدرباره با گفتار متعارض
مببببه  گفتببببار حببببّلا  یدر بعضبببب یطهرانببببعّلا  را مببببردود ید بسببببطامیببببزی یج و اببببباز مواضببببع 

( را یاال اهلل، سبببحان یجبتبب یس فببینبباالحق، لببأن دو )آگفتببار  یدر مببورد یشببمارند ولبب یمبب
 کنند. یم یمعرف یانید عیکمال توح

کلماتین شطحیدر اصطّلح متأخر: »سندینو یم گو یات  کبه از سبالک مجبذوب ند یرا 
کببه د یمبب و ُسببکر وجببد و  لبببه شببوق صببادر ین اسببتغراق مسببتیدر حبب گببران طاقببت یشببود 
گببر از حالببت محببو بببه هوشببیببدن آن نکننببد و از خببود نیشببن گفتببار یببصببحو آ یاریز ا د از آنگونببه 

کراهت و انکار نماناهنجار  ن یالبد ن داستان را جّللیل ایاز تماای  د چنانچه شمهیاظهار 
د کتاب مانو یروم محما عصبر خبود ببوده که از فرائد  ید بسطامیزی در شرح حالت ابن یدر 
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د حسین طهران یسیر / 222 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

گوبه رشته نظم درآورده. در تبدا   د:یل حاالت او 
 ر محتشبببببببببمیبببببببببدان آن فقیبببببببببببببببببببا مر

گذشببت آن گفتنببدش صببب چببون   حاحببال 
 

کبببببه یبببببزیبا   زدان نبببببک مبببببنمیبببببد آمبببببد 
گفتبببیتبببو چنببب  ن نببببود صبببّلحیبببو ا ین 

 

کلمات از رون یند: چون صدور ایگو یم و … سبت و منشباء آن یده راسبخه نیعق یگونه 
کبه از اخت یتبدل حباالت  ن واسبطه موجبب قبدح و طعبنیار سبالک خبارج اسبت ببدیباسبت 

کببه ایببز شببود ینم کببه از ق ینگونببه واردات از عببوارض حبباالتیرا  ار یببد اراده و حکببم اختیبباسببت 
کاشبفیبحاصبل نما ین حالبت اسبتمراریبکه ا یدر صورت یخارج است بل کبه  ده یباز عق د 

کفر و مسبت ر یرور انفسبنا و نسبتجشبقتبل خواهبد ببود نعبوذ بباهلل مبن حقا راسخه باشد موجب 
 1«باهلل
ببتنببد یگو»سببند: ینو یمبب زیببو ن ج در اذاعببه و اشبباعه ن بببن منصببور حببّلا یانحببراف حسبب علا

ببیببمطالببب ممنوعببه و اسببرار اله گرده فقببدان تعلا کامببل و  یم و شببا او در دسببت اسببتاد مبباهر و 
 2«بوده است دهیرسراهبر و راهرو و به مقصد 

ببه جالببب  کببه در موضببعیبباتوجا  حیکببه مقببام فنبباء ببباهلل را توضبب یگببر هنگببامید ین اسببت 
 دهند یم

کمال توحیزیج و باات حّلا یشطح  کنند یم محاسبه یانید عید را 
کامّلن : »سندینو یم که به حسب حال،  دهد آنسبتکه بعبد  یم واصل را دستبقاء باهلل 

 یجسبمان نیتعب یگردد و خود را مطلق ب یم یباقحقا ، به بقاء یذات یاز فناء سالک در تجلا 
کائنبات مشباهده نماط ببه همبه ذرا یند و علبم خبود را محبیبب یو روحان د و متصبف ببه یبات 
نبد، و مبراد ببه یر خبود نبیبز  یبچ چیر عبالم باشبد و هبوم و مبدبا یباشد و ق یع صفات الهیجم

 ن استیا یانید عیکمال توح
کببه سبببحان  انیببببگشببببته بببببود او را ع ین معببببانیببببا  گفببت آن زمببان یهمبب یآن 

                                                           

 312 - 311روح مجرد:    .1
 131  :ر و سلوکیرساله س .2



 
 223/  آراء معارفی

 

گفبببببت آن بحبببببر صبببببفایبببببهببببم از ا  ن رو 
گفبببت ا  نمبببود ین معنبببیبببآن انببباالحقا 

گفتببه اسببتیالببدار یس فببیلبب کببو   ن آن 
 بببببببا تببببببو اثبببببببر یچببببببون نمانببببببد از تبببببببوئ

 

ببببببببهین  ام االا خببببببببدا سببببببببت انببببببببدر جبا
 نمببود یش تببو دعببویگببر بببه صببورت پبب

 کببو سببفته اسببتیچببه ن ین معنببیببدر ا
 1«خبببر ین معنببیبباز ا یا بببیببگمببان  یببب

 

 به مخلوقات یه خالق تعالیگفتار متعارض در تشب
 ه خداوند به مخلوق مردود شمرده شده است:یتشب یات فراوانیات و روایآ در
 2«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»

ه اهلل عبداهلل  عن اَب -1  1خبلقه مهو م رو.: من شب 
قت ه ال اب ی  احق …ه ذاف هیس اهلل من عر  بالت  بی: ملعن ااماک الرضا  -2

له.  4من مث 
 : قال اهلل جل جالله: م ا آم ن َب: قال: قال رسول اهلل  نیراملومنیعن ام -3

ر برأ کالمیمن مس  ی   ما عرمی یه   2.خبلی من شّب 
ه ی ش ّبه خبلق ه   ا عدل ه م ن نس ا ال : ما ع ر  اهلل م نعن ااماک الرضا  -4

 6ذنوب عباده.
لوا بالرب  الذ نیراملومنیعن ام -5 قوا أ  متث  وه من خلقه  ی: ات  ا مثل له ا  ف ّب 
 1، من   ملن معل ذلع نارا.نیا  فنعتوه بنعوت املخلوق …
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د حسین طهران یسیر / 221 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

ه بالقی: من عن ااماک الرضا  -6 ب  لتب اس م ائال  زال ال درر ییاس ا یصف و اا
ً عن السب ن املَناج  اعنا یع  ل.یر مجیل قائال غیااعوجاج ضاا 

مه  کبه  یمب تیبهشبام روا … یل و پر محتبویبس جل یتیروا»سند: ینو یم یطهرانعّلا کنبد 
که معاو صادق  گفت من در محضر امام یو ن یه ببن وهبب و عببدالملک ببن اعبیببودم 

پسبر رسبول خبدا نظبرت  یکبرد: اه بن وهب به حضرت عبرض ین حال معاویوارد شدند در ا
کرم  یست درباره خبریچ که رسول خدا پروردگبارش را یروا که از رسول ا ت شده است 

کرده اسبت؟ و دربباره خببریکه د یبرهر صورت کردیبکبه روا یده مشاهده  ن یکبه مبومن انبد هت 
 کنند؟ یم نند مشاهدهیب یم که یدر بهشت پروردگارشان را به هر صورت

 یمردمب یه  چقدر زشبت اسبت ببرایپسر معاوای  زد، پس از آن فرمود: یحضرت لبخند
بخبورد  یو یکنبد و از نعمتهبا یا هشبتاد سبال در ملبک و حکومبت خبدا زنبدگیکه هفتاد و 

که با  د معرفت نداشته باشد.ید و شایآنگاه به خداوند آنطور 
کس بگو)امام صادق  کافر است( یم دهید خداوند با چشم سر دی: هر   شود 

بدقبا یه  تحقیبمعاوای  فرمبود: سدس حضبرت  را  یپروردگبار تببارک و تعبال  محما
ت یببؤت دل و ریببؤر :دن بببر دو قسببم اسببتیببود انببا.یع یده اسببت بببا مشبباهده چشببمهایببند

کسببیچشببم. بنببابرا گفتببه و مصببیببت را دیببکه مببراد از روین  ب بببوده یدار دل بدانببد او درسببت 
کسب کفبر آورده یباو ببه خداونبد و ببه آ بدانبد دگانیبدار دیبد ت رایبکه مبراد از رویاسبت و  ات او 

کرم  کساست به جهت قول رسول ا بیبه نمایتشبب شکه خدا را ببه مخلوقباتی:  کبافر  اا د حقا
 2-1«شده است

مببه د ییببمببورد قبببول و تا فیرت شببیببن روایببا ت یبباسببت چنانکببه در صببدر روا یطهرانببعّلا
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کفر. 3لقول رسول اهلل  ه اهلل بخلقه فقد   13  3بحاراالنوار: جمن شبا



 
 221/  آراء معارفی

 

 «یل و پر محتویاست بس جل یتیروا: »اند هنوشت
ت خداونبد ببا چشبم سبر یبامتنباع رو -1ان شبده اسبت. یبکور بذت میدر روامهما دو نکته 

کفر است.یتشب -2 ت خداونبد یبه قائل به رویخ صوفیمشا یول ه خداوند به مخلوق موجب 
 :با چشم سر هستند

 :  سدینو یم یابن عرب
 …3: جل  عز   النوک مقال ی یق  ت احلیمرأ
 1.. 5ی: انصح عباد قول یی   رو نیفالنوک مر   یق  ت احلیرا

اْلُوُجوِه یا ی: عن اَب عبد اهلل کَّ ْجهًا    َّ هلِل َِّ  َّ
َّ
مَّ أ عَّ ْن زَّ عَّ مَّ   وُنُس مَّ ََّ  َّ مَّ ْن زَّ ْش رَّ

َّ
قَّ ْد أ مَّ

ْخُل  وقِ  اِوِح اْْلَّ جَّ  وَّ کَّ اِوحَّ    َّ هلِل َِّ جَّ  وَّ
َّ
ُکُلوا نیَّ أ

ْ
ُه  َّ اَّ تَّ  أ تَّ ادَّ ُل  وا شَّ  هَّ ْقبَّ کَّ  اِمٌر ِب  اهلِل مَّ  الَّ تَّ ُه  وَّ   مَّ

بِ  ا يذَّ م َّ ایَّ اهلل عَّ عَّ ُه تَّ تَّ ْخُلوقِ یفَّ ِة اْْلَّ و َّ ِبِصفَّ ُ ّب ِ  4.نیِصُفُه اْْلُ َّ
 ، یم الکرخیعن ابراه

ب   ه عل ج  ل ی ی: ا   رج  ال راق  ال: قل  ت: للص  ادق  ک  و  ذل  ع. یمنام  ه مف  ا  و
املن اک  قظ ه   ا ییال ی ی ی ا  ن له، ا   اهلل فبارو   فع اییمقال: ذلع رجل ا د

یت ا   ا یینالد   ا ی پندارن د  یم  ثیه ح دیرا لوم ا خرة.ازک به ذکر است عبار
ک الک را دل یام ت می ییک ه در من ابع و ا در ح ای ت خدا ن د ب ه ی ل ب ر و ی ش ود   آ  

 :اند هحساب آنرد
ببیحببقا ال انا »ث یالحببد یکمببا جبباء فبب»د: یببگو یمبب یصببریق  یامببه للخلببق فببیوم القیبب یتجلا
عقائبدهم  یصبور یف یتجلا یعوذ باهلل منک فنقولون: یف یعلکم اقنا ربا أقول: یف ةمنکر ةصور
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د حسین طهران یسیر / 221 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

کلهبا محبدود« جدون لبهسبیف کبان ال ةو الصبور   لحصب …هبر بالصبور المحبدوده ظیحبقا فباذا 
 1«س اال هویضا لیأالعلم للعارف الظاهر بهذه الصور 

ا و  م امر اما ز در یبن –ه خداونبد ببه مخلبوق یبطبّلن تشبب – یعنبیت ذکبر شبده یبکه در روادوا
ه خبالق یتشبب روجبود بب یه وحبدت شخصبیبشود. اصبّل قبوام نظر یم افتیه فراوان یآثار صوف
 به مخلوق است.  یتعال

هه و شبهه  د:یگو یم یابن عرب  2مقعد الصدق یو قم ف ونز ا
مه  کسبیموحبد و سبرور  دیس»سند: ینو یم یطهرانعّلا کبه خداونبد را در عب ین،  ن یاسبت 

کند.یه،تشبیتنز  ه 
دایبالتشببببببفبببببان قلبببببت  کنبببببت محبببببدا  ه 

دایو ان قلببببببت ببببببباالمر کنببببببت مسببببببدا  ن 
 

کنبببببت مقیبببببو ان قلبببببت بالتنز   دایبببببه 
کنببت امامبباا فبب  3«دایالمعببارف سبب یو 

 

کببه عرفبباء، بببراای  امالببه»سببند: ینو یمبب زیببو ن ار اسببت: یبسبب انببد هوحببدت موجببود آورد یرا 
 یطبوالن یائیبو در در انبد هن نمودفبنا ه به اذهان، به اطوار مختلبف تین نظریب ایعرفاء در تقر

کشبتیدر ا کرد ین مقبال  کردیبر ببه دریاو را تصبو یگباه انبد هرانبده و شبنا  ن عبوالم و یبو ا انبد ها 
 رات آنر از خبود بحبر و تطبوا ی  یزیرا امواج بحر چیاند ز ا شمردهیکائنات را همچون امواج در

 اهرظببد امببواج یببا بببه حرکببت آیببسببت چببون دریاز خببود آب ن ریبب  یزیببباشببد مببوج آب چ ینمبب
کن شود امواج ن یم  3«شوند یست و نابود میگردند و چون سا

 ک در وجودیه تشکیگفتار متعارض درباره نظر
مبببه  نسببببت ببببه  ،وجبببود یمسبببأله وحبببدت شخصببب»نبببد: یگو یمببب یدر موضبببع یطهرانبببعّلا
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 221/  آراء معارفی

 

 1«قیاست ادقا در مقابل نظر دق یوجود نظر یکیوحدت تشک
وحبدت شمارند چون مستلزم  یم وجود را مردودک در یه تشکیگر، نظریدر موضع د یول
 یک سبر از وحبدت عببددیبباالخره مسباله تشبک»سببند: ینو یمب گبردد، یمب یتعبالحبقا  یعبدد
که باالخره از وحدت عددیآورد و قائل شدن به تشک یدر محقا بودن   2«ستیه جدا نیک 

که در برههیه تشکینظرو درردا   سند:ینو یم از زمان نظر مّلصدرا بودهای  ک 
کبه  ید، آن قسبمتیباز وجود صرف را واجب الوجود پنداشته ا یقت شما قسمتیدر حق»

کلمببه صببرف و لفببظ محببض را بببر سببر آن  نیتعببخببواه نبباخواه محببدود و م گرچببه هببزار  اسببت 
ونببد عبببارت محببض و محببض محوضببت و بسببط یکنببد و بببا پ ینهببا درد را دوا نمببید ایببدرآور

که متما ر مراتبب، یسبا ر مراتب، و محدود اسبت ببه حبدا یسا ز است ازیبساطت مرتبه اعّل را 
کفب یر محبدود و صبرف نمبیبرا   و عبّل واجبب جبلا حقا وجود حضرت  ذلبک  یفب یسبازد، و 

 3«و حدوثا اا با و افتقاریو ترک اا وحدا  ةا منقص

 گفتار متعارض در باب امامت
مببه   در ببباب امامببت وارد شببده کببه از امببام رضببا  یت معروفببیببدرببباره روا یطهرانببعّلا

کمل روا: »سدینو یم کبه  یتبیآمده است همان روا ت امامیکه درباره وال یاتیاتما و ا اسبت 
مقبام امبام »سبند: ینو یمب تیبسدس در ترجمبه روا« کند یم تیروا از حضرت رضا ینیکل
کس یجائ که فکر  ار خبود یبرسبد چگونبه انسبان ببه اخت ینم نداشته و یبه او دسترس یاست 
کند پس امام انتخاب یکس اسبت و از طبرف پروردگبار  یسبت انتصبابین یرا به امامت نصب 

 3«ن شودیورسول خدا مع
که آ یقتین همان حقیا گواه است.یات و روایاست   ات باب امامت بدان 
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د حسین طهران یسیر / 222 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

کم ل  ن مض  لنا م  ا ش  ئمت م  ان   ونا اوباب  ا   قول  وا ی: ا فس  م   نیرامل  نمنیامع  ن  -1
کنه ما   3جعله اهلل لنا   ا مع ار الع ر.فبلغوا من مضلنا 

 5قاس بنا ناس.یت ا ي: حنن ارل بعنه  -2
  أ   نی   نع ت الن اعتنیع ن  ل ف الوال ف حمم  دمقاک آل  جل  : عنه  -3
 1.نیحد من العاملأقاس مهم ی
کم اهلل ما    یعن ااماک اناد -4 ک  نیمن العامل حداً أت نی: آفا ل ش ر  . طأط أ 

ک  ل    ءیش ک  ل   ار لفض  لکم   ذل  جب    ل  ک  متکب  ر لط  اعتکم   خض  ع  ل   رمکم   خب  ع 
 4لکم.

عظ م ش أنا   أع ال مکان ا   أمن ع أق درا    ج ل  أ ةاامام     إ: عن ااماک الرضا  -5
ام   ا م وا امیقیب آراهئم ا   انالور یبلغه ا الن  اس بعق ونم ا  ی  أبع د غ ورا م ن أجانب ا   

 ةمرفب  ة  اخلل   ةل بع د النب وی اخللمیمها ابرار  جل  خو اهلل عز   ةاامام اررم ا   یباخت
اام اک  …ی  مرع ه الس ام یس  ااس الک الن امأ ةاامام  مه مه ا ا   ش ر   ةلی  مض  ةثالث

   یدی  ث ا فنان  ا اای  م  ق حباْل ی یبنورر  ا الع  ا    ر   ةل  املجل   ةکال   مس الطالع  
 2اابصار.

کامر ةاامام عییمقامنا  یع: من اد  عن ااماک الباقر   6  قال م رو.أ مهو 
مه  یول  .دانند یم افراد بشر قابل وصول یگر مقام امامت را برایدر موضع د یطهرانعّلا
ن یقائم است بر آنکبه معرفبت خبدا اختصبا  ببه ائمبه معصبوم یلیچه دل: »سندینو یم

آنهببا ممکببن  ین عقببّل هرچببه بببرایز بشببرند، بنببابرایببدارد؟ چببون آنهببا بشببرند و سببائر افببراد بشببر ن
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د بتوانبد در عمبل یبز امکان دارد و شرعا چون آنها امام هستند مبأموم بایرشان نی  یباشد برا
 1«شد امامت متحقق نخواهد یمعن و وصول بدانها برسد و االا 
کببه ا یمبب شببان از قببول پببدر نقببلیجالببب آنکببه فرزنببد ا عقببول مببردم »گفتنببد:  یمبب شببانیکنببد 

کبردن یکوچک است و با نزد یلیخ کبوچکک  آن را نشبان دادنبد  یسرانگشبتان خبود ببه هبم 
طبر همه  عقل امام  یول گفتن ا تسلا ن جمله هر دو دست خبود را بباال یدارد، و در هنگام 

ططره و یبرده و به حالت س کردند و سدس فرمودند:  تسلا طآن اشاره  مبن ببر نفبوس مابل  تسبلا
ط گببایبباسببت و از خ نیرالمببؤمنیام تسببلا مببن در خببودم صببفات  …همر و شببر نفببوس مطلببع و آ

 2«نمیب یم را نیرالمؤمنیام
ر و سبلوک از مقببام یتوانببد ببا سبب یمب سبند: سببالکینو یمبب گبرید یجالبب تببر آنکبه در موضببع

و ملکبوت اسبفل و تحقبق  یق پس از عبور از مراحبل مابالیسالک طر»د: یعبور نما ائمه
کلیبه عقلیبکل یببه معبان ب یو یببرا یتعبالحبقا ه ذات یبه، اسبماء و صبفات  د یببنما یمب یتجلا

د یبنما یمب ان مشباهدهیبط ببر عبوالم را بالعیات محبیبط و حیط و قدرت محبیعلم مح یعنی
کمببال و  یبببراباشببند، و حتمببا  یمبب ائمببه یقببیو حق یقببت همببان وجببود ببباطنیکببه در حق

کنببد و االا الببیببد از ایببت بایوصببول بببه منبببع الحقببائق و ذات حضببرت احببد  ین مرحلببه عبببور 
 3«خواهد ماندن جا یهم االبد در

 اریگفتار متعارض در مسأله جبر و اخت
مه  ا »سند: ینو یم یطهرانعّلا چ یمذهب جبر، به جهت آنکه خداوند عادل است و هباما

را ببه عبذاب و مؤاخبذه بکشباند و مبا  یکند و سبدس و ینم وقت بنده خود را مجبور بر عمل
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که انسان داراینیب یم ز وجداناین چ یار از حاقا وجود اسبت و هبیاختن یار است و ایاخت یم 
 1«ار خّلف وجدان استیاخت یست و نفین یو اجبار یکس را در آن دخالت

ن، فعبل روح القبدس بلکبه فعبل هبر یهلا أان متبیبببه ب»سبند: ینو یمب یگبریدر بحبث د یولب
 2«است ین فعل الهیع یفاعل

کّلم اخ یگفتن مه ر یاست  باشبد  یمب وجبود یوحدت شخصب یبر طبق مبنا یطهرانعّلا
 یانسبان بب یار در افعبال ببرایبگر اختید –وجود  یوحدت شخص –شان یا یبنابر مبنا یعنی

 ند: یگو یم یآمل یشود چنانکه استاد جواد یم معنا
 یدر عببرض اقببوال اشبباعره مجبببره و معتزلببه مفوضببه و حکمببا ید افعببالیببقببرار دادن توح

که معتقد به امر بیامام را همه ممکنات اعبم از انسبان یتناسب است ز ین اند، بین االمریه 
گبر چببه وجبود یقتبا موجبود خببارجیاول حق یر آن بنبابر سبه مبنببایبو   ر یببف و فقیضبع یانبد ا

کببه هببیببداشببته باشببند،  ن جببز ربببط بببه آ یبببرا یقتببیو حق یچ ذاتببیا فقببر و ربببط محببض باشببد 
 محض نباشند. یواجب و  ن
ببا  کببه همببان توحاما و مببورد  یرفببان نظببرمببورد بحببث در ع ید افعببالیبببنببابر مشببرب چهببارم 

اسبناد وجبود  یعنیست ین یجز وجود مجاز یاست، ممکن را وجود یشهود در عرفان عمل
گفتبهیست بلکه مانند اسناد جرین یقیبه ممکن اسناد حق کبه  شبود  یمب ان به ناودان است 

کبه در خبارج  یمرآتب ی، موجود امکانیرا بر اساس مشرب عرفانیز« شد یناودان جار» اسبت 
از صباحب  یط ببه راسبتین شبرایبببا ا ین موجبود امکبانیبا یسبت ولبیآن ن یبرا یچ وجودیه

ن صببورت یببض از ایجبببر و تفببو ینفبب ین صببورت معنببایببکنببد پببس در ا یمبب تیببصببورت حکا
 یط ببرایو تفبر طن افبرایمتوسبط بب یاسبت و اثببات امبراز باب سالبه بانتفباء موضبوع  یمرآت
ض نسببت ببه یجببر و تفبو یقبول ببه نفب رایباسبناد اسبت، ز از باب مجاز در ین صورت مرآتیا

کببه سببالبه ای  سببالبه یه یسببت، قضببیآن در خببارج ن یبببرا یکببه وجببود یصببورت مرآتبب اسببت 
درافعبالش ببا  ین صبورت مرآتبیبموضوعش اسبت و قبول ببه مختبار ببودن ا یبودن آن به انتفا
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کبه اسبناد محمبول آن ببه موضبوعش ای  هیآن قضب یببرا یاعتقاد به عدم وجود خبارج اسبت 
 .1است. یعقل مجاز

 انیه از صوفیف شرعیگفتار متعارض درباره سقوط تکال
مه   سند:ینو یم یطهرانعّلا

کبه ازابتبدایپوش» د در تمبام یبن، سبالک باآن مرحلبه از یر و سبلوک تبا آخبریسب یده نماند 
کسبیعت تجاوز ننمایاز ظاهر شر یامور مّلزم شرع انور باشد و به قدر سر سوزن گر  را  ید پس ا

کنببد و مببّلزم تقببو یکببه دعببو ینببیبب ه یه شببرعیببع احکببام الهیببو ورع نبببوده و از جم یسببلوک 
د او را یببعت حقببه انحببراف نمایم شببریاز صببراط مسببتق ید و بببه قببدر سببر سببوزنیببمتابعببت ننما

ده یشبن ینکبه از بعضبیان از او سبر زنبد و ایا نسبیبا خطبا یبمگبر آنچبه ببه عبذر  یدانب یم افقنم
که م ه یبوضات ربانیه و وصول به فیاز وصول به مقامات عالند سالک پس یگو یشده است 

کذب و افترائ یگردد سخن یف از او ساقط میتکل  2«میاست بس عظ یاست 
مببه یدر موضببع یولبب کببه سببالک از مقببام تکل یح مببیتصببر یطهرانبب  عّلا رون یببف بیببکننببد 
گشببوده شببد بایبباز   ی)سببالک( درهببائ یو یچببون بببرا»سببند: ینو یرود مبب یمبب د تببا سببرحدا یببب 

کشف شده بنما یظاهر احکام و به مقتضا یامکان عمل به مقتضا گبر ببرایباطن   او  ید و ا
و آن  یکبه آن حبال بباطن یان عمل به ظباهر و بباطن امکبان نداشبت پبس تبا هنگبامیمع مج

دا ننمببوده، ببباز واجببب اسببت بببر او از علببم ظبباهر یببن سببالک  لبببه پیبببببر حببال ا یوارده ملکببوت
گر آن وارده و حال باطن  لببه پ یرویپ کبرد و سبالک را مغلبوب نمبود بطوریبکند و ا کبه از یدا 

کبه و ید ببه مقتضباین صورت بایرون برود در ایف بیمقام تکل کنبد چبرا  در  یحبالش عمبل 
کبه جذببه الهیحکم مجذوب گرفتبه و از اراده ه آن آنبانیبن است  ار خبارج نمبوده یباخت  و  را فبرا 

 3» است
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الظبباهر تعببداا لحببدود مببن  ید: فببان صببدر مببنهم )المحببدثون( مببا هببو فببیببگو یمبب یابببن عرببب
نبت ال أه و یبف ةیه مبباح ال معصبیبک حبدا و بالنسببه الیحدود اهلل فذلک الحدا هو بالنسبه ال

ما من هذه صفته فانا  یتعلم. فما أت  حیبباُ ل له، اعمل ما شئت فما عمل االا مبا یه ممن قمحرا
 …1له عمله
ا هببذ یه بببالنظر الببیبباتیلببه ان  حینفببس االمببر االا مببا اببب یأت فببیببن لببم و مببن عببباد اهلل مبب»

افعبل مبا شبئت فقبد  فبرت  ةخاصب ةقبول للعببد لحالبیاهلل  انا  …الخصبو  یالشخص علب
کببان فببیلببم  مباحببا یلببک فهببذا هببو المببباح و مببن اتبب الظبباهر  یالعمببوم فبب یؤاخببذه اهلل بببه و ان 

 2«ةیهذا الشخص معصحقا  یفما هو عند الشرع ف ةیمعص
د یبنما یمب عت همچو شبمع اسبت رهیشر»د: یگو یم یدر مقدمه جلد پنجم مانو یمولو

قبت اسبت ی، آن رفبتن تبو طریدر ره آمبد ، راه رفته نشود چونیدست آور نکه شمع بهآ یو ب
گفتیببقببت اسببت و جهببت ایبببه مقصببود، آن حق یدیسببو چببون ر کببه  کببه: لببو ظهببرت  انببد هن 

کبه مببس زر شبود و یالحقبائق بطلبت الشببرا ا خببود از اصبل زر بببود، او را نبه علببم یبع، هبم چنببان 
کببه آن شبریبمیک کیا حاجبت اسبت  کبه آن طریبا مالیبمیعت اسبت، و نبه خببود را در  قببت یدن 

 است
گفت که  ل قببل یح، و تبرک البدلیالمبدلول قبب یل بعبد الوصبول البی: طلب البدلاند هچنان 

 المدلول مذموم یالوصول ال
کعت( یحاصببل آنکببه: )شببر کتبباب و یببا آمببوختن اسببت از اسببتاد یببمیهمچببون علببم  ا از 

کی)طر کردن داروها و مس را در  قبت( زر شبدن آن یدن است و )حقیا مالیمیقت( استعمال 
ک کیمیمس.  که ما علم ایمیا دانان به علم  کننبدگان ببه عمبل یدانب یمب نیا شادند  م و عمبل 

که ما چنیمیک کارهایا شادند  کبه مبا یافتگبان ببه حقیقت یم و حقیکن یم یین  قبت شبادند 
کیزر شببد کببل حببزب بمببا لببدیببم و مببا )عتقبباءاهلل( ایا آزاد شببدیببمیم و از علببم و عمببل  هم یم. 
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کببردن بببه یببقببت( پرهیعت( همچببو علببم طببب آمببوختن اسببت و )طریا ماببال )شببریببفرحببون  ز 
ت قببت( یموجببب علببم طببب و داروهببا خببوردن و )حق و از آن هببر دو فببارغ  یافتن ابببدیببصببحا

قبببت هبببر دو از او منقطبببع شبببود و یعت و طریرد، شبببریبببات میبببن حیببباز ا یآدمبببشبببدن، چبببون 
 1«اهلل یقت الوصول الیقت عمل است حقیعت علم است، طریشر …قت ماندیحق

 ع خدایطان مأمور مطیش
مه طهران کبه وظیک مأمور مطیطان یش»سند: ینو یم یعّلا  یفبه ویع و فرمبانبر خداسبت 
کببردن خب کنببدو، تببا ب اسبت، ماننببد یببث از طیببجبدا  گماشببته بببر در   زنبببور عسببل مخصبو   
گیزنبورها را تفتب کنبد و ببه آنانکبه از  ش یراه ندهبد و آنهبا را ببا نب انبد هاه ببدبو و عفبن خوردیبش 
کنببد، و زنبورهببایخببود دو ن کببه بببه مأموریشا یمببه  کردیببسببته را  و از  انببد هت خببود خببوب عمببل 

ر و خوشبو خوردیگ کندو راه باند هاهان معطا  2«دهد، به درون 
د و عص پاسخ: کفر شیتمرا  ان است.یات نمایطان به وضوح در آیان و 
 د:یفرما یم خداوند

ینَّ  قَّ الَّ یَّ ا »  کَّ ا َّ ِم ْن اْلکَّ اِمِ  رَّ  َّ ْکبَّ ُع و َّ ِإا َّ ِإْبِل یسَّ اْس تَّ مْجَّ
َّ
ُه ْم أ ُکل ُ ِئکَّ ُة  الَّ دَّ اْْلَّ جَّ سَّ مَّ

ْقُت  لَّ ا خَّ ْسُجدَّ ِْلَّ   تَّ
َّ
كَّ أ عَّ نَّ ا مَّ ُکن تَّ ِم نَّ اْلعَّ اِلنیَّ قَّ الَّ ِإْبِلیُس مَّ ْک 

َّ
ْرتَّ أ ْکبَّ ْستَّ

َّ
ي َّ أ دَّ ِبيَّ

ِإ  َّ  ِج مٌی  َّ ِنن َّ كَّ رَّ ْقتَّ ُه ِم ن ِط نی  قَّ الَّ مَّ اْخُرْا ِمَْنَّ ا مَّ لَّ خَّ  ار   َّ
ْقتَّ ِي ِم ن ن َّ لَّ ْنُه خَّ ِ ْيٌر م  ا خَّ نَّ

َّ
أ

یِن  ِ ْعنَّ  ِإ ِإیَّ یَّ  ْوِک ال  د  ْي كَّ لَّ لَّ ُق  وُل   … عَّ
َّ
احْلَّ  ق َّ أ ق ُ  َّ ِ  َّ  ن قَّ الَّ مَّ  احْلَّ َّ ِمن  كَّ  َّ هَّ  ّن َّ َّ  َّ جَّ َّْم أَّ ْلَّ

مْجَِّعنیَّ 
َّ
ْم أ كَّ ِمَْنُ ِبعَّ  1«تَّ

کریبا ا فیله آزمایطان را وسیم شین حال قرآن   کند. یم یش بندگان معرا
ِة ِ  َّ ْن ُر وَّ ِمَْنَّ ا ِِف شَّ ك   » مَّ مَّ ن ُی ْنِمُن ِب اْ ِخرَّ ْعلَّ ا   ِإا َّ ِل نَّ ن ُسْلطَّ م م ِ هْیِ

لَّ ُه عَّ ا َّ لَّ کَّ ا  مَّ َّ 
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د حسین طهران یسیر / 221 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

ب ُ  رَّ ِفیٌظ نَّ ء  حَّ ْ ِ َشَّ
ُکل   َّّ  3«كَّ عَّ

د شبیطان تصبریح مبیعّلا   نویسبند: کننبد و مبی مه طهرانی در موردی دیگر ببه اتیبان و تمبرا
. ابلیس از جنا ببود پبس از امبر پروردگبار منحبرف کان من الجّن ففسق عن أمر رّبهقال تعالی: »

 2«شد
کبببریم داسبببتانهای بسبببیار آمبببده»گویبببد:  و نیبببز مبببی اسبببت داسبببتان آدم، سبببجده  در قبببرآن 
د شیطان …فرشتگان،  3«و تمرا

 اند دهیعرفان نرس یبه مقام اعّل یمّلصدرا و سبزوار
مببه طهرانبب  ک در وجببود اعتببراضیه تشببکیبببببه جهببت نظر یبببه مّلصببدرا و سبببزوار یعّلا

کببه وحببدت و تشببخص در یا صببدرالمتالهیببگو»سببند: ینو ید و میببنما یمبب ن از لببوازم صببرافت 
ک در وجبود مسبائل خبود یمساله تشبک یفرموده و بر اساس صرافت رووجود است ا ماض 

مرحبببببوم  …گرفبببببت یاز و یتبببببوان خببببببط و اشبببببتباه یمببببب ن رایبببببنمبببببوده اسبببببت و ا را سبببببوار
 نیبیشبامخ و اله یقدس اهلل اسرارهما هر دو نفر از حکما ین و مرحوم سبزواریصدرالمتاله

کدام به مقام اعّلیکن هیباشند و ل یم  3«اند هدیسنر یعرفان اله یچ 
کتبباب اسببفار مراجعببه شببود مشبباهده گببر بببه  کببه مّلصببدرا در نها یمبب ا ه یببت، نظریببشببود 

 رفته است.یوجود را پذ یوحدت شخص
ان یببات و االعیببس للماهین الحببقا و لببیعبب یقببة واحببدة هببیانا الوجببود حق: »سببندینو یم
کبل  یفب ات و المشبهودیبع المظباهر و الماهیبجم یو انا الظباهر فب …یقبیة وجود حقیاإلمکان

قببة الوجببود بببل الوجببود الحببقا بحسببب تفبباوت مظبباهره و یس االا حقینببات لببیالشببوؤن و التع
ر ح د شوونه و تکثا ، و یببل الممکنات باطلة البذوات هالکبة الماه …اته یایتعدا ات ازالا و اببداا
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 221/  آراء معارفی

 

 …الموجود هو ذات الحقا دائما و سرمدا
ة امبور یبات االمکانیبالماه ه اهل الکشف و الشبهود مبن أنا یقة ما اتفق علیفانکشف حق

ها   یبمعن …ةیعدم کمبا  یر موجودة ال فیأنا حدا أنفسها بحسبب ذواتهبا و ال بحسبب الواقبع 
 ل شعرا: یق

کمال خو  است یامور اعتبارها  نیتع  است یش ساریوجود اندر 
کالش …تها ازال و ابدایعدم یة علیفحقائق الممکنات باق کتب العرفاء   ین العرببیخیو 

ة الممکنببات و بنبباء معتقببداتهم و یببق عدمیببمشببحونة بتحق ین القونببویذه صببدر الببدیببو تلم
 1«انیالمشاهدة و الع یمذاهبهم عل

ببب ید: فکبببذلک هبببدانیبببگو یگبببر میدر موضبببع د صبببراط  یالببب یر العرشبببیببببالبرهبببان الن یربا
کون الموجود و الوجود منحصرة فیمستق  یک لبه فبیة ال شبریقبة واحبده شخصبیحق یم من 

کان االمبر  …اریره دیدار الوجود   یس فین و لیالع یله ف یة و ال ثانیقیالحقة یالموجود و اذا 
م مبا لبه وجبود حق یعل ه العرفباء یبة مبا ذهببت الیبفهبذا حکا یقبیما ذکرته لک فالعبالم متبوها
 2اء المحققون.یون و االولیاالله

کبببه رأ یه وحبببدت شخصبببیبببدر ردا نظر یزدیببباسبببتاد مصبببباح   ه اسبببت،یصبببوف یوجبببود 
 :سدینو یم

ببا یهببو اهلل تبببارک و تعببال یان الوجببود عنببدهم واحببد شخصبب» ، و ال موجببود سببواه، و انما
کبّلم الصبوفیسبب یره ببالموجود علبیتصف  ی بر عنبه بوحبده یه، و یل المجباز، و هبو ظباهر  عبا

الوجود و الموجود و هو مردود النه خّلف ما نجده بالضروره من الکثره، وانکارهبا خبروج عبن 
 3«اتیهینوع من السفسطة و انکار البدطور العقل و 

سفسببطه خوانببدن قببول بببه : »سببدینو یم یزدیببدر ردا اسببتاد مصببباح  یآملبب یاسببتاد جببواد
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د حسین طهران یسیر / 221 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

که مختار اهبل معرفبت اسبت ببا حکمبت متعال یوحدت شخص کبه مبورد یبوجود  ه و آنچبه 
که بر آن تصبریست بلکه نظر خا ا صدرالمتالهین است سازگار نیدفاع صدرالمتاله ح ین 

 1«باشد ینم ن قولیجز ا یزیپردازد چ یز به اثبات آن میت نیو در نها کرده

ف   شرط إفتاء و قضاء و حکومتتصوا
مه  ام  دهید ببه ثببوت رسبانیبر در مباحبث اجتهباد و تقلین حقیا»سند: ینو یم یطهرانعّلا
وسبت اسبت، و تبا عببور از عبالم یپ تیبکلت ببه یبه افتاء و حکبم، از جزئیط حتمیکه: از شرا
 2«شود ینم ن شرط محققیدا نشود، اینگردد و معرفت حضرت ربا پ نفس
کم با: »سندینو یم گذشته و به ید از جزئیحا حکومبت،  و االا  …وسبته باشبدیپ تیبکلت 

گذشبته، و ببه یبد از جزئیببا …ستین ینیحکومت د از عبالم  یعنبیوسبته باشبد یپ تیبکلت 
کلا  یجزئ کثرات عبور نموده و دلش به عالم   3«و باطن متصل باشد یو 

کم ایفق ین شرط برایحاصل ا که آن دو صوفیه و حا مقبام سزاوار  باشند و االا  ین است 
 تیبببکلت بببه یبببح عبببور از جزئیدر توضببب یطهرانبب یسبببتند چنانکببه آقبببایافتبباء و حکومببت ن

قبببدم نگببذارده اسبببت، دائمبببا  یو نظبببر یکببه در سبببلوک علمبب یانسببان تبببا وقتببب»سبببند: ینو یمبب
کثر کثبرت، حاجبب ن یبکند و از مشاهده وحدت  افل است و در ا یم رات مشاهده  حبال 

ثر و از ؤد و از آثبببار ببببه دنببببال مبببیبببنما یمببب یاز وحبببدت اسبببت و چبببون شبببروع در سبببلوک علمببب
کثبرات شب یمب موجودات به دنبال صانع ل شبده و تببدیئاا فشبیرود  ل ببه وحبدت یئاا مضبمحا

ببه حق کثببرت رایگببردد بطور یمبب هیببقیصببرفه حقا  ان موجببوداتیببنببد و نظببر بببه اعیب ینمبب کببه ابببدا 
 3«دینما ینم مشاهده یزیر از وحدت چیکند و   ینم

بحبقا ر از یبسبال اسبت ببا   ید: من سیگو یم دیزیبا» کبس از مبن سبوالتکلا  م نکبردم، هبر 
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 221/  آراء معارفی

 

کس جوابش راحقا کرد  یم سبال اسبت در  یسب یعنبیچبه؟  یعنبیببود، حبقا داد  یمب بود و هر 
کثببرات اسببت، در ای)مببن( ن یعنببیعببالم فنببا هسببتم  اسببت حببقا نجببا مببن یسببتم، مببن در عببالم 
 1«یتبارک و تعال
مببه کببه  یشببرط کم بیببفق یبببرا یطهرانببعّلا کردیببه و حببا  تیببکلت بببه یبباز جزئ – انببد هان 

کببه بببر اسبباس ریپ کببه نببه در  یمطلببب –شببود  یمبب انه حاصببلیصببوف یاضببت هببایوسببتن  اسببت 
کلمات فقهاء عظام یشده و نه در م یث از آن ذکریاحاد  است. یاز آن اثران 

گفت ایقت بایدر حق کبه مخبالف تسبالم یصبوف یاز باورهبا ین شبرط ناشبیبد  انه اسبت 
 ع فقهاست.یجم
عیببچ فقیهبب کلیدرفقببه از قببدماء اصببحاب تببا متبباخر یه متضببلا ، ینببین همچببون مرحببوم 
مرحببوم محقببق صبباحب شببرائع،  یخ طوسببید، شببیببخ مفی، شببیمرتضبب دیسببخ صببدوق، یشبب

مه   ین شبرطیهم چنیاهلل عل ةرحم یخ اعظم انصاریتا مرحوم صاحب جواهر و ش یحلعّلا
 .اند هان نکردیرا ب
دربباب افتباء   نیات معصبومیبروا درن شرط بر خّلف ضرورت فقه است چنانکه یا
 .شود ینم دهید یدین قیچن

ا )و  بأکم و یعلب یتبهم حجا انا فبانا یاداح ةروا یفارجعوا ال ةالحواد  الواقعاما  اهلل( ةنبا حجا

2 
ا )ف کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لداما عا المر مبواله یهواه مط ینه مخالفا علیمن 

دوه(یفللعوام ان   3 قلا
مبه که  یعّلوه آنکه شرط کردنبد موجببیبافتباء فق یببرا یطهرانبعّلا شبود همبه  یمب ه ذکبر 

بببب یکببببه عمببببر عیخ تشببببیء تببببارفقهببببا گذاردیببببه در درادر تفقا بببب انببببد هن  فقببببه آل  ص درو متخصا
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د ن صبورت یبافتباء و قضباء نداشبته باشبند در احبقا ستند ین یصوف یول اند هشد  محما
گفت: ماّل مرحوم یبا بد دیساهلل  آیةد  ( ی)صباحب عبروه البوثق یزدیب ییکباظم طباطببا محما
ز یببافتبباء و قضبباء ندارنببد و نحببقا  –ه و وحببدت وجببود یمشببهور در ردا صببوف یصبباحب فتببوا –

 ت خارجند.یره مرجعیاز دا اند هرفتیو آن را پذ اند هه نزدیحاش یکه بر آن فتو یهمه مراجع
اسبتوار اسبت و نبه نتبائج فاسبد آن قاببل  یخّلصه آنکبه نبه شبرط مبذکور ببر اسباس متقنب

 است. یچشم پوش

 و عدم عمل به آن ییروا یمبنا
مه  گونبه توضبیبخبودر ا ا یروائ یمبنا یطهرانعّلا ت خببر، یبمنباط حجا »دهنبد:  یمب حین 

کتببب معتبببره خببود دار یعمببل مشببهور اسببت، نببه قببوت سببند، اخبببار کببه مببا در  م  البببا یببرا 
کتابهببایح السببند هسببتند، بهتببریصببح کتببب اربعببه یمببا همبب ین  نهببا یاسببت و از همببه ا …ن 

کاف کتاب   …ف استیاتش  البا ضعیروا یبوده ول یمعتبرتر، همان 
کتابهبا عمبل نکنبیبد ببه ایبا مبا بایبآ یول ن اخببار یبم ببه ایکنب یمب ببه آنهبا عمبل  یم؟ بلبین 
کل یخیم چون مشایکن یم ف عملیضع کبرده و ببه جخ صبدوق آنهبا را یو ش ینیمانند  مبع 

کتابهببا ین، افبرادیببیو قم یمابل برقب یگببری، و بزرگبان دانببد هآنهبا عمبل نمود  یکببه محاسبن و 
کبه در ضببط احادییباقخص قم اند هت بودهمه اهل دقا  اند هگر را نوشتید در عمبل  ث ویبن 

که تمام اار دقا یبس به قول ائمه گر بنا بود  کننبد دیت داشتند و ا  یزیبگبر چین اخبار را ردا 
 1«ماند ینم یدر دست باق

مبه ت در نزد یقبول روا یحاصل آنکه مبنا ت یبعمبل مشبهور فقهباء ببه آن روا یطهرانبعّلا
کبه درمباحبث یتبوان  یمب یشبان مبوارد متعبددیدر آثار ا یاست ول  یاتیبببه روا یاعتقبادافبت 
که نه تنها مشهور فقهاء به آن اسبتناد نکرد یم استدالل بلکبه در نبزد همبه علمباء  انبد هکنند 

 ست.یت در آن موجود نیحج یمقتض یعنیست یه اصّل قابل استناد نیامام
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 212/  آراء معارفی

 

ک از منببابع یببچ یدر هبب یپندارنببد ولب یمبب ثیه آن را حببدیخ صبوفیکببه مشببا یماننبد عبببارات
 :کر نشدهذ ییروا

مبببه  -1  دهنبببد و ببببه آن اسبببتناد یمببب نسببببت  نیرالمبببؤمنیامرا ببببه  یعببببارت یطهرانبببعّلا
   :نقل نشده است ییک از منابع معتبر روایچ یکه در ه یکنند در حال یم

دربباره نفبس سبوال نمبود.   نیرالمبؤمنیامکه از حضبرت  یث اعرابیحد: »سندینو یم
فقبال:  ةیبملکوت ةیبکل ةیبو اله ةیقدسب ةو ناطقب ةیوانیح ةیو حس ةینبات ةی: نفس نامفقال 

بالببذات  ةیببح ةطیبسبب ةو جببوهر ةیبب: قببوه الهوتفقببال  ةیببالکل ةیببالملکوت ةیببمبباالنفس االله
کملببت و یببه دلببت و اشببارت وعودهببا الیبباصببلها العقببل، منببه بببدت و عنببه دعببت و ال ه اذا 

: فقبال السبائل ماالعقبل قبال  …هبا تعبود بالکمبالیشابهت و منهبا ببدت الموجبودات و ال
اک مح  1«…ع جهاتهایاء عن جمیط باالشیجوهر درا

کتباب از  یسببزوار 421الحکبم   ن عببارات در اسبراریا کبه روشبن اسبت آن  نقبل شبده 
   .ستین یمنابع روائ
مببه گببر: یماببال د کببه در منببابع روائبب یمبب یتببیاسببتناد بببه روا یدر مببورد یطهرانببعّلا  یکننببد 

گونببه د یعیشبب ت اهببل  ینقببل شببده و آن عبببارت در منببابع روائبب یگببریبببه  موجببود اسببت و سببنا
که  تاهل  اتیرواروشن است  چ یعه هبید در نبزد همبه علمباء شبیبخصوصا در باب عقا سنا

 ندارد. یتیگونه حج
ده یبد خبدا را دیبهرکبه مبا را د یعنبیبگبو: حبقا ال یفقبد رأ ینبآث، مبن ریحبد: »سندینو یم

بد یبر و طیات و سیان تجلا یکه در بای  که در مقدمهن اشاره به بقاءاهلل است یاست و ا ر ممها
کرده شده است  2«گشته ذکر 

کتببباب اهلل شناسبببیشبببان همبببیا از منبببابع اهبببل  یدر پببباورق 171  1ج  :ین عببببارت را در 
ت  دهند. یم آدرس سنا
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گونبه نقبل شبده عبن االمبام الرضبا یا یعیت در منابع شین روایا یول  ی: لقبد حبدثنن 
طان ال یالنا الشب یمنامه فقد رآنب یف یقال: من رآن ه: انا رسول اهلل یعن اب یعن جد یاب
ل فی  …1عتهمیاحد من ش ةصور یو ال ف یائیأحد من اوص ةصور یو ال ف یصورت یتماا

مه  -3 کبه در منبابع معتببر  یمب ث ذکریگر را به عنوان حدیدو عبارت د یطهرانعّلا کننبد 
ائبه اذا یهلل شبرابا الول قبال: انا   یعن عل یابن جمهور االحسائ یرو»ست: یموجود ن یروائ

ا و اذا طبببابوا ذاببببوا و اذا ذاببببوا خلصبببوا و اذا وشبببربوا سبببکروا و اذا سبببکروا طرببببوا و اذا طرببببوا طببباب
صببلوا الفببرق اذا وجببدوا وصببلوا و اذا وصببلوا اتصببلوا و اذا اتا  ا ودوخلصببوا طلبببوا و اذا طلبببوا وجبب

 «بهمین حبینهم و بیب
کبه:  یث قدسیدر حد -4 و مبن  یعرفنب یو مبن وجبدن یوجبدن یمبن طلبنب»آمده است 
عشبقته و مبن عشبقته قتلتبه و مبن قتلتبه  یو من عشقن یعشقن ینحبا أو من  یاحبن یعرفن
 2«تهید ناأته فید یته و من علید یفعل
کامل متحقبق ببه وال»سند: ینو یم -1  ین اسبت معنبایبا …ت مطلقبه خداسبتیبانسان 
کبرم  یفیث شبریو معنا و مفباد حبد یالله ةفیخل کبه: یبروا کبه از رسبول ا ت شبده اسبت 

 3«دیصورته. خداوند آدم را بر صورت خود آفر یخلق اهلل آدم عل
گونه ییت در منابع رواین روایا بدگر نقل شده اسبت. عبن یدای  به  ببن مسبلم قبال:  محما

صببوره محدثببه  یصببورته فقببال: هبب یروون انا اهلل خلببق آدم علببیببعمببا  سببألت ابببا جعفببر 
کمببا  ی، فأضببافها الببةسببائر الصببور المختلفبب یو اصببطفاهااهلل و اختارهببا علبب مخلوقببه نفسببه 

 3«یه من روحیو نفخت ف« »یتیب»نفسه، فقال:  ینفسه، و الروح ال یال ةاضاف الکعب
گونه نقلیت را ایو مرحوم صدوق روا   یعبن علب ةالبورد ببن ثمامب یکنبد: عبن ابب یم ن 
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ح اهلل وجهک و وجبه مبن یرجّل  یقال: سمع النب : مبه ال  شببهک، فقبال یقول الرجل: قبا
 صورته. یتقل هذا، فان اهلل خلق آدم عل

 یلببه و قببالوا: انا اهلل خلببق آدم علببث اوا یمببن هببذا الحببد ةهقببال الصببدوق: ترکببت المشبببا 
لوا ف وا. یصورته فضا  1معناه و اضلا

گببرفتن « صببورته یاهلل خلببق آدم علببان »در هببر حببال اسببتدالل بببه جملببه  بببدون در نظببر 
به نبه وارد شبده و ببدون ین زمیکه درا یگریات دیروا ببه اقبوال مشبهور علمباء مخبالف ببا توجا
مه  یمبنا که در صدر بحث توض یطهرانعّلا  ح داده شد.یاست 

 ه نفسیل تزکیدل
مببه  ببیببتزک»سببند: ینو یمبب ه نفببسیببل تزکیببدرببباره دل یطهرانببعّلا بب یه نفببس و تخلا بببا  یو تحلا

گربببه قصببد تقببرب یببمتصببوره در ا یع زحمببات و رنجهببایببجم بببه  یعنببی یتعببالحببقا ن مقببام، ا
وصبببول و اتحببباد و »در درجبببات و مراتبببب متفاوتبببه از  یببببا و یکبببیقصبببد رفبببع حجببباب و نزد

کار آ« وحدت و فناء و بقاء کشبد؟  یم را به دنبال خودای  جهید؟ و چه نتینبوده باشدبه چه 
کببه پیمشببابه حرکببت حمببار طاحونببه )خببر آسبب یالان اعمببیببر از اتیبب   وسببته بببه دور خببودیا( 
 «2آورد یم را به بار یچرخد، چه بهره و منفعت یم

گفتار تزکیدر ا بین  ب یه نفس و تخلا وصبول و اتحباد و وحبدت و فنباء و بقباء  یببرا یو تحلا
گببر ببه روا یمحاسببه شبده ولب کبه  یمبب مراجعبه شبود مشباهده ینببیات و متبون دیبا ببتگبردد   علا

کسب رضایتزک کمبال  ین ببه ثبواب و پباداش الهبدیسپروردگار و ر یه نفس و جهاد با آن،  و 
 ست.یان نیاز وحدت وجود و فناء و بقاء در م یعقل است و ذکر
 عادف ع وء: جارد شهوفع   غالا غضبع   خالف س  نیراملنمنیامعن  -1

 1مکل عقلع   فستمکل ثواب وبع.ینفسع    فزو  
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 3مثن ا نه. یانو: جهاد عنه  -2
ک رک ث واب  ی  ر  ، مف ن جار د نفس ه ملکه ا،ةا هاد مث ن ا ن      إا  أ: عنه  -3 ا

 5اهلل ملن عرمها.
 .1ی  فعصمها عن الرد الناس فزمها عن املعایص ةجمارد : ا   عنه  -4

اضببت ید بببه ریببات مقیببات و آیببدر متببون روا یه نفببس و رفببع رذائببل اخّلقببیببنکببه تزکیکمببا ا
کببافیه نیمعتبببر در نببزد صببوف یهببا را  یاین معنببا جوامببع حببدیببق ایتصببد یبببرا اسببت یسببت، 

انه و یر و سبلوک صبوفیسبماننبد  یید آنگاه روشن خواهد شد برنامبه هبایمورد مطالعه قرار ده
 یائر آن مسببائلنظببت مرشببد و یببوال یچببون و چببرا یرش بببیم محببض در برابببر اسببتاد، پببذیتسببل
 باشد. یم یاز آن خال یاست و نصو  شرع یابداع

 علم فقه أدون العلوم
مه  کبه أیتا برس»ند: یگو یم درباره علم فقه یطهرانعّلا ون العلبوم دم به علم فقه مصطلح 
بیبتزک یببرا علبم اخبّلق اسبت و علبم اخبّلق هبم ین تازه مقدمبه ببرایاست ا ، و آن یه و تحلا

 3 «است یعرفان اله یهم مقدمه برا
گبببر ببببه روا گبببردد فقبببه آل تیبببات اهبببل البیبببا بببد  مراجعبببه  العلبببوم  ببببه افضبببل محما

 :است ف شدهیتوص
به م  ن یث فص  یا ج  ابر  اهلل حل  دی  : ی : ق  ال: ق  ایجعف  ر  ع  ن ج  ابر ع  ن اَب -1

 2فغرب. ل مس حیا اهیر لع  ا طلعت علیحالل   حراک خ لادق ی
(  ی : ا   عبداهلل  قال رجل اَب -2 س ألع ع ن ح الل   ی  أابنًا قد أحا  )ُاحا 
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مض  ل م  ن أ ءس  أل الن  اس ع  ن یشیه. ق  ال:   ر  ل ی  عنیس  ألع عم  ا ا یح  راک ا 
 3احلالل   احلراک.

هوا یی حی وؤس ألفاَب اط عّیت السی: لعبداهلل  عن اَب -3 احلالل    تفق 
 5احلراک.

مه )ره( به  یّلنیم یه اهلل العظمیجواب آ  یطهرانعّلا
 میبسم اهلل الرحمن الرح

 ف یمتعنا اهلل بطول بقائه الشر یّلنیم یآقا یالعظماهلل  آیةحضور باهر النور 
درببباره نمبباز جمعببه بببه مببا  یم مراتببب ارادت و دعببا بوجببود مبببارک، شخصببیبعببد از تقببد

 نمباز جمعبه ندادنبد و ینبییبوجبوب تع ید چبرا علمباء اعبّلم فتبویبگو یمب کنبد و یم اعتراض
 د:یگو یم

کریبآ َّ  امببه: )یه  ی ُ
َّ
ُر ا  یَّ  ا أ ذَّ ْک  ِر اهلِل  َّ ْوا ِإیَّ ِذ اْس  عَّ ُمعَّ  ِة مَّ ِة ِم  ن یَّ  ْوِک اْ ُ ا ُن  وِدي ِللص َّ الَّ ُن  وا ِإذَّ   ِذینَّ آمَّ

ال َّ
ُمو َّ  ْعلَّ ُکنمُتْ تَّ ُکْم ِإ  

ْيٌر ل َّ ِلُکْم خَّ ْيعَّ ذَّ  (اْلبَّ
ل یببوده و خبود دل ینییتا آخر قرن چهارم وجوب تع نیه اصحاب ائمه معصومیو رو

کببه داللببت بببر عببدم وجببوب یک خبببر تببا آن تبباریبباسببت، و  ینببییبببر وجببوب تع خ وجببود نببدارد 
 م استمحکا  ینیید بلکه استصحاب وجوب تعینما ینییتع

د»  «ین طهرانیحس محما
 یبسمه تعال

ن یبات ایببمعنو یببر حسبب عّلقمنبد یاسبت جنابعبال یهیکم، ببدی: السّلم علجواب
کببه بعضبب ید ولببیببانببات را نوشببته ایب  اسببت مبباّل ین علمببیآنهببا بببر خببّلف مببواز یمببع اقسببف 
کلمه )فاسعوا( وجوب تعییفرما یم آنرا اعّلم فرمبوده و حبال آنکبه واجبب، مشبروط  ینیید با 

وا( و ماننببد آن از صببدها یببفح ةیببتم بتحییبببببه نببداء بببودن آن را فرمببوده اسببت ماننببد )اذا ح
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کمببا ایواجببب ن جبباد شببرطیه، و در واجببب مشببروط ایشببرط یایقضببا ه جببواب نکببیسببت پببس 
ببا سببّلم واجببب اسببت  جمعببه  ةن نببداء نمببودن بصببلویسببت همچنببیسببّلم دادن واجببب ناما

 ست.یواجب ن
گر به اختیو به عبارت د واجبب  ینمباز جمعبه بخواننبد ولب ،ار خبود، مجتمبع شبوندیبگر ا

وم جمعبه ببه یگر و یام دین ایست مجتمع شوند چون اجتماع شرط وجوب است و فرق بین
که در ایا  نه. ایگفته شود  یگر نماز واجب است خواه اذان اعّلمیام دین است 

ا  گفتبه شبود والحاصبل از  یست مگر آنکبه اذان اعّلمبیدر روز جمعه، نماز واجب ناما آن 
کبردن بسبب ینببییعه مبارکببه وجبوب تیبآ گببر فقببط  یزان علمببیبار دور از میاسببتفاده  اسببت بلکبه ا

ببا  یخصو  نمباز جمعبه دورکعتبست اثبات یه مبارکه باشد ممکن نیمنظور استدالل به آ
گردان یز فرموده ایآن بشود، و نمه یر ضمیات و تفسیروا یتسیدوخطبه، و با د اصبحاب و شبا

 یببرا ی، مبدرکاند هدانسبت یمب ینبییقبرن چهبارم واجبب تعتبا آخبر هم یعلب یصبلواته تعبالائمه 
 ست بلکه بر خّلف آن مدرک وجود دارد.ین فرموده شما نیا

که داللت ببر عبدم وجبوب تعیتا آن تار ک خبرید یو فرموده ا د و یبنما ینبییخ وجود ندارد 
ا پببنج نفببر داللببت دارد و یببهفببت نفببر  مشببروط باجتمبباعحببال آنکببه اخبببار متعببدده بببر وجببوب 

که مسلمانان اختیرا دارد ز یرییجه وجوب تخینت ار دارند مجتمع شوند و شبرط واجبب یرا 
 رند و نخوانند.اویا نیرا بوجود آورند و نماز جمعه بخوانند 

گفته ایو ن  گر چبه از بعبض دید و بسیز استصحاب  گبر یار تعجب است استدالل به آن ا
گر عمومباتیهم صادر شده است چه ا سبت و یاستصبحاب ن یاز نصبو  باشبد جبا ینکه ا

گر نباشد موضوع ندارد و العلم عنده تعال یمجر  یندارد و ا
   میدعا نموده ملتمس دعا

د  دیس)  1(یّلنیالم ینیالحس یهاد  محما
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مه است  یگفتن  .1باشند یم نماز جمعه ینییتع ینیقائل به وجوب ع یطهرانعّلا
نبد: فالمشبهور یفرما یمب ییخبواهلل  آیبةه مخبالف اجمباع علماسبت مرحبوم ین نظریا یول 

 یاالجمبباع علبب یعببو قببد ادا  نبباا ییاالصببحاب عببدم الوجببوب تع ءن قببدمایه بببیببعل عبببل المجمبب
کالشبیبباالعبّلم بعبد اختر واحبد مبن یبذلبک   ب یخ فبیارهم هبذا القبول   یفبب یالخبّلف و الحلا

مببالمعتبببر و ال یه و المحقببق فببیببالغن یالسببرائر و ابببن زهببره فبب و  یر و المنتهببیببالتحر یفبب ةعّلا
کما ال یجامع المقاصد و   یف یو المحقق الاان یالذکر ید فیالتذکره و الشه  2یخفیرهم 

ف گفتار متعارض در   همه علماءتصوا
مه  ف عه، با اصول اعاظم یه شیقیحقه حق یع علمایجم»سند: ینو یم یطهرانعّلا تصبوا

ببیببقیحقببه حق یهمببه علمببا …انببد هو عرفببان همگببام بود  ی، مّلصببدرایه اماببال ابببن فهببد حلا
، همبه سبخن از وحبدت وجبود و وصبول و فنبا دارنبد انبد هن زمریبهمه و همبه از ا …و  یرازیش

 3«کنند همه سخنشان و مرامشان واحد است یم لید و معروف تجلیزیهمه از با
ت عدم  ی: براپاسخ عبان یباصبحا  یاز بزرگبان و اعبّلم علمبا یم سبخنان جمعبیناچبار ادا

کنید صوفیه در ردا عقایامام مبه قبل از ذکر اقبوال، از سبخنان  یم، ولیه را نقل  دو  یطهرانبعّلا
کبه ایبآور یمب شباهد کرد یح بببه مخالفبت بعضبیشبان تصبریم  عببان یبنبابرا انبد هاز علمباء   یادا

 باشد. ینم حیه صحیع علماء با صوفیبودن جم شان درهمگامیا
اا بببا طر یانصببار یمرحببوم آقببا» اند هنوشببت -1 ان مخببالف یصببوف یقببه ی)استادشببان( جببدا

ت نفس یاست و آن راه را راه ترقا  نبد: یفرما یمب حاا یشان صبرینفس ا یداند، نه راه فنا یم و قوا
ب راه تکامل بجا آوردن  3«ا نداشته باشدیاست، خواه ظهور داشته باشد  یاعمال تقرا

مه  کردیتصر یطهرانعّلا ابوالحسبن  دیسبآقبا اهلل  آیةعه حضرت یکه بزرگ مرجع ش اند هح 
                                                           

 12حکومت اسّلم:   یایفرد مسلمان در احفه یوظ .1
 13  11ج  :یشرح العروه الوثق یالمستند ف .2
 331  3ج :یاهلل شناس .3
 121روح مجرد:   .3



 
د حسین طهران یسیر / 211 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

 .اند هه با فلسفه و عرفان مخالف بودیاهلل عل ةرحم یاصفهان
 دیسببل معاصببر آقببا یببه نبیببفق»سببند: ینو یمبب یاصببفهاناهلل  آیببةشببان در وصببف مرحببوم یا

 1«هیاهلل عل ةابوالحسن رحم
س یه و عببارف وارف و حکببیببمگببر عببالم فق: »سببندینو یم )اسببفار( و )شببفاء( را در م مببدرا

گردان ی)مسببقط یحسببن اصببفهان دیسببمرحببوم  یعنببینجببف اشببرف  کببه از اعببّل درجببه شببا  )
حقبه ت یبو سبند عرفبان و والحبقا ت یبدان سرسبخت و دلباختبه آیبدلسبوخته و وارسبته و مر

آقبا  یالعظمباهلل  آیبةد مطلبق وقبت یببوده است مرجع تقل یقاض یآقا یرزا علیه مرحوم میاله
اخببّلق و عرفببان، از  یس معقببول و حبوزه رسببمیفقببط ببه جببرم تببدر یابوالحسببن اصببفهان دیسب

 2«رون نکرد؟یداا مضطهداا بیباا وحینجف به مسقط  ر
ف به مخالفت فقهاء با مسلک  چگونه با اذعان عاتصوا که جم یم ادا ع علمباء ببا یبکنند 

ف اصول   ؟ اند ههمگام بودتصوا
 :میکن یم ه را ذکریاز اعّلم علماء در ردا صوف یاز اقوال جماعت ینک بخشیا

 هیاقوال علماء در ردا صوف
مبه مرحوم  -1 بعّلا ره، یبتحبد بغیال  یانبه تعبال یالمبحبث الخبامس فب»سبند: ینو یمب یحلا

ببطّلن بب ةیالضروره قاض  یئا واحبداا و خبالف فبین شبیئیالشب ةروریعقبل صبیه ال االتحباد، فانا
بیتحبد مبع أببدان العبارفی یمن الجمهور فحکموا بانه تعال ةیمن الصوفة ذلک جماع  ین حتا

ببه تعببال کببلا موجببود هببو اهلل تعببال یانا بعضببهم قببال انا ن الکفببر و یو هببذا عبب ینفببس الوجببود و 
با یااللحاد و الحمد هلل الذ لنا باتا  3«ةت دون أهل االهواء الباطلیع اهل البفضا

مه مرحوم  -2 کبه حضبرت یگو یمب ینصبار»سبند: ینو یم هیعلاهلل  ةرحم یمجلسعّلا نبد 
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 211/  آراء معارفی

 

کبرده اسبت ی( فرزند خداست ه السّلمیو علنا و آله ینب ی)عل یسیع ا ببا یبا خدا در او حلول 
کفبر اسبت و ن یاسبت و عب یتعبالحبقا زم عجز و نقص تلهمه مس نیاو متحد شده است و ا

که یگو یم هیاز صوف یآنچه بعض ات ممکنبه یبا آنکبه ماهیباء اسبت ین اشبیعب یتعبالحقا ند 
کنببد و بببا او یا آنکببه خببدا در عببارف حلببول میبب اند هشببدحببقا و عببارض ذات  انببد هیامببور اعتبار
کفر و زندقه استین اقوال عیشوند همه ا یم متحد  1«        ن 
ج یکتبببباب الببببردا علبببب»د یببببخ مفیاز مصببببنفات مرحببببوم شبببب یکببببی -3  «اصببببحاب الحببببّلا
 2باشد. یم

و  ةیبباالمام ةعیسببند: اجمبباع الشببینو یمبب هیببعلاهلل  ةرحمبب یخ حببرا عبباملیمرحببوم شبب -4
ف بطببّلن ال یعلبب ةیعشببر یاالثنبب ةفببیع الطایبباطببباق جم مببن زمببن  ةیالصببوف یو الببردا علببتصببوا

تهم فبهم ینکرون علبیب من هذا الزمان و ما زالوا یقر یال ةو االئم  یالنب الئما  یتبعباا
 .3ذلک

 ةیباالمام ةعیات مذهب الشبیمن ضرور –وحدت وجود  یعنی –انا بطّلن هذا االعتقاد 
حوا بانکاره و اجمعوا علیذهب الیلم  من قال ببه،  یفساده و شنعوا عل یه أحد منهم بل صرا

 3.ةعیفکلا من قال به خرج عن مذهب الش
م سبببند: فصبببل ینو یمببب یلبببیمرحبببوم محقبببق اردب -1 از فبببروع مبببذاهب  یدر ذکبببر بعضبببدوا
 ه:یصوف

کببس و همببه چی، اانببد هیفرقببه اول: وحدت  ز را خببدایببشببان بببه وحببدت وجببود قائلنببد و همببه 
گذشت ا یم کبه جمیدانند چنانکه  گروه از نمرود و شبداد و فرعبون بدترانبد از آنجهبت  ع یبن 
که در شر ییزهایچ یدانند حت یاء راخدا میاش عت حکم به عدم طهارت آن شده تبا ببه یرا 
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د حسین طهران یسیر / 222 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

کثرتید یزهببایچ گببر آن جماعببت را  کببه در یببکردنببد انسببب بببود ز یمبب ه نببامیببگببر چببه رسببد و ا را 
که چ یوجه کثرت اهلل بر که آنبرا خبدا نداننبد هرچنبد  یست از ماسوین یزیمبالغه دارند  اهلل 
کثب ین عرببیالبد یبیاست چنانکبه مح یکیشان همه آنها یکه باعتقاد ا کتابهبادر ا خبود  یر 
کتاب فصبو  الحکبم و در ایار در ایبس یگفتگوها کرده خصوصا در  کتباب در یبن باب  ن 

 ل لفببظ ربیببگفتببه چنانکببه بعببد از تأو یتعببالحببقا ن ید فرعببون را عببیببگو یمبب یفصببل لقمببان
کان ع»:دیگو یم  1«لفرعون ةفالصورحقا ن الیوان 

 ةالقببول بوحببد ةیالصببوفخ یسببند: قببد اشببتهر مببن مشبباینو یمبب یجببیاض الهیببمرحببوم ف -3
بریالوجود و انا الوجودات ببل الموجبودات ل ببل هنبا موجبود واحبد  ةقبیالحق یفب ةسبت بمتکثا

کبان ذلببک بحسبب الظبباهر و ببالمعن با  برت أطببواره، و لما دت شببوونه و تکثا تبببادر مال یقبد تعبدا
ببر الموجببودات بالحق ةهببیحکببم بببه بدیمخالفببا لمببا  د االعتبببار  ةقببیالعقببل مببن تکثا ال بمجببرا

قببیببکث یصببدا ت  د و بعببدیببنما یمبب را ذکببر یهبباتیسببدس توج –ه مببذهبهم یببن لتوجیر مببن المحقا
کثیف ید: و لکن عندیگو یم  2بعضها. یر الیجب أن أشی ةریه انظار 

کذلک بعض »سند: ینو یم هیعل اهلل ةرحم ییخواهلل  آیةمرحوم  -7 ن یالمنتحلب الفرقو 
کانت عقائدهم علب او  ةنکبار النببوا إق، او لبو الخ ةیبانکبار اقلوه ینحبو ترجبع الب یلّلسّلم اذا 

کالقبائلیالمعاد فب و  –هم یمبا نسبب الب یعلب – ةیالوجبود مبن الصبوف ةن بوحبدیحکم بکفبرهم 
کثی کما ف یدلا علیضا مایبعض المتون أ یأشعارهم و ف یراا فیوجد   یبیمح رةعببا یکفرهم 
عتقبدون وحبده الوجبود و یفهبم « نهبایاء و هبو عیخلق االش یالحمد هلل الذ» ین بن عربیالد

ت المراتبب یبواحبد اذا لوحظبت المراتبب خلقبا و اذا ُالغ ءیانا وجود الخبالق و المخلبوق شب
مبا  یئیفهو نفس الخالق، فالواجب و الممکن ش ختلبف باالعتببار، یواحد موجود واحبد و انا
ه ممکبن و مخلبوق و اذا الغب  ةقبیالحق یجبع فبریکبون واجبباا و هبذا یالحبدا  یفهو باعتبار حبدا

 3«ةیرالموجودات الخارجیانکار خالق   یال
                                                           

 113  :عهیقة الشریحد .1
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 222/  آراء معارفی

 

با و »د: یبفرما یمب هیبرحمة اهلل علم یمحسن حک دیساهلل  آیةمرحوم -2  ةالقبائلون بوحبداما
اقسبفار قبال: و  یعلب هتبقیتعل یفب یمبنهم السببزوار ةه فقد ذکبرهم جماعبیالوجود من الصوف
ا د یالقائلون بالتوح د یبالتوح ةم بکلمبمبع البتکلا  عباا یالوجود و الموجبود جم ةقول: بکثریأن اما

کثرالناس ف  هذا المقام. یلسانا و اعتقادا بها اجماال و ا
ا و  با و  ةیعا، و هو مذهب بعض الصبوفیالوجود و الموجود جم ةقول بوحدی أناما قبول: یاما
کثر ةبوحد با ل و ن و عکسبه باطبیهلا أذواق المتبأ یالموجود و هو المنسوب الب ةالوجود و  ان اما

کثرتهمبببا و هبببو مبببذهب المصبببنف و العرفببباء یعببب یالوجبببود و الموجبببود فببب ةقبببول بوحبببدی ن 
 ن.یالشامخ

د خببا  الخببا ، و یبب: توحیوالاببان ،ید خاصببیببو الاالببث: توح ید عببامیببو االول: توح
 د أخص الخوا .یالرابع توح

بین بالتوحیاقول: حسن الظن بهوالء القائل ه بب المبامور ةالصبح یا  و الحمبل علبد الخا
هبذه االقبوال  یعلب صبحا یف یبفک خّلف ظواهرهبا و االا  یوجبان حمل هذه اققول علیشرعا 

 1«وجودالخالق و المخلوق و اآلمر و المأمور و الراحم و المرحوم
مه  -2 ر را بکبار یبن تعبیب: اه یعل اهلل ةرحم ینجف یمرعشاهلل  آیةدرباره مرحوم  یطهرانعّلا
مه »برند  یم ه یمرعشاهلل  آیةر یخبعّلا ظلا  2«مدا

 ةیالصبوف ةبیمصب نا أ یوعنبد»سبند: ینو یمب هیاهلل در ردا صوف ةرحم یمرعشاهلل  آیةمرحوم 
 یانببببه، و ظهرلببببیمت بهببببا ارکانببببه و انالمببببت بنعظببببم المصببببائب تهببببدا أاالسببببّلم مببببن  یعلبببب

ک ل فیبعدالفحص اال کلماتهم و الوقبوف علبیمضام ید و التجوا ا مطبالبهم و یبخبا یمبا فب یر 
ن مببن رهبببه یالببد یالبب یالببداء سببر نا أاتهم بعببداالجتماع برؤسبباء فببرقهم یببمخب یالعاببور علبب
کالحسن البصرفلتقا  یالنصار ه   ةعیالشب یمنهم ال یثم سر … یو الشبل یاه جمع من العاما
لبوا یحجبر مبن اسباس البد یث مبا أبقبوا حجبرا علبیباتهم بحیرا علتشأنهم و  یرق یحت ن، اوا
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د حسین طهران یسیر / 221 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

بببل الوجببود  ة، و التزمببوا بوحببدةیببالعقل ةیببو خببالفوا االحکببام الفطر ةنصببو  الکتبباب و السببن
ل یبببببالکفر و االباط ةاالوراد المشببحون یعلبب ةو المداومبب ةالعببباد یفبب ةالموجببود و أخببذ الوجهبب

ونه بالبذکر الخفبیبما مهما لفقتها رؤسائهم و التزا یالت ن القلبب یمبیشبارعاا مبن  یالقلبب یسبما
راا عنه یب اا تمخا  یالب یالخلق تارها و التنزل من القوس الصعود یالحقا بالسفر من الساره معبا

ببراا عنببه بالسببفر مببن یاخببر یالنزولبب و العببروج مببن القببوس حببقا ال یالخلببق البب و بببالعکس معبا
اتیف یأخر یالصعود یال یالنزول  1«اهلل من هذه الطاما
ه  یگانیگلدا یصافاهلل  آیة -10  اهلل ةرحمب یبروجبرداهلل  آیبةدرباره استادشان مرحوم مدظلا
 را معتبببر یو حرفبب چ خببطا یر و سببلوک، هببیو سبب یدر عرفببان و خداشناسبب»نببد: یفرما یمبب هیببعل
، تخطئببهیز را، شببدیمتصببوفه و  لببوآم یبببه اصببطّلح، عرفببان یشببناختند و برنامببه هببا ینمبب  داا
 دادند. یم اریت بسیشرک اهم ید و نفیم توحیکردند به حفظ حر یم

م بزرگببان اصببحاب و علمبباء یسببلوک، همببان خببط و راه مسببتقر و یخّلصببه درعرفببان و سبب
مه ، یخ طوسیمانند ش  گانه خط نجباتیقدر را ین عالیر فقهاء و محدثی، و سایمجلسعّلا

ر و تقبدس مبآب یعین حال، با نگرش وسیدانستند در ع یم  یهبا یکه داشتند، دور از تحجا
کببه چببه بسببا برخبب یانه و اعمببال و حبباالتیعببوام پسببند بودنببد افکببار صببوف  ینادانببان، بببرا یرا 

کرامبببت اخّلقبببیقبببت، فضبببیطر یرویبببپ  بببباطن یا و صبببفایبببو نشبببانه اعتبببراض از دن یلت و 
ببددانسببتند. اسببّلم نبباب  یمبب شببمردند، مببردود یمبب  یت و بببیبباز رهبان یرا خببال  یمحما

کبببه در ب یمببب یتفببباوت اهلل ببببه خداونبببد، از  یان رببببط عبببالم و ماسبببویبببشبببمردند مواظبببب بودنبببد 
ماننبد، خلبق و خبالق و مخلبوق  ییرهبایارشادات و اصطّلحات قرآن خارج نشوند و در تعب

کنند اصطّلحات عرفانیاز آن تبع  2«آوردند ینم مصطلح در متصوفه را، بر زبان یت 
ببد دیسبباهلل  آیببةمرحببوم  -11 انا  یسببند: ال شببک فببینو یمبب هیببعلاهلل  ةببباقر صببدر رحمبب محما

ببل فکببر یالتبب ةیببمببن الانائ ةاالعتقبباد بمرتببب م لّلسببّلم، اذ بببدون الخببالق و المخلببوق مقببوا  ةتعقا
                                                           

 123   1ج :احقاق الحقا  .1
 131 - 135   :تیچشم و چراغ مرجع .2



 
 222/  آراء معارفی

 

کان بنحبو  ةد، فالقول بوحدیالتوح ةلکلم یذلک ال معن وجبب عنبد القائبل بهبا یالوجود ان 
کافر. ةیرفض تلک الانائ  1فهو 

ه العال یستانیس یآقا یالعظماهلل  آیةمحضر مبارک  -12  :یدام ظلا
ه به مطالب منسوب ببه حضبرتعال یم ات وافره به عرضیبا اهداء تح در  یرساند: با توجا

ف را در یشبود نظبر شبر یمب ، تقاضباید عرفان صباحب فصوصبییبر تأ یتها مبنیاز سا یبعض
 د.یین رابطه اعّلم فرمایا
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 یبسمه تعال
کبابر علمبا ینجانب در ارتباط با معارف اعتقادیا اهلل اسبرارهم ه قبدس یبامام یبه روش ا

باشبد معتقبد  یمب ت عصبمت و طهبارتیات اهل بید و راویات قرآن مجیکه مطابق با آ
 م.ینما ینم دییبوده و روش فوق الذکر را تأ
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 از موضوعاتای  پاره ه دریت قول فقیحج
گفتیاز صبوف یبعضب ببیاقبوال فقهبباء در ردا صبوف انببد هه  فقهبباء در را قبول یببسبت زیت نه حجا

ت است و در بیب گونه حجا یان موضوعات هیان احکام حجا  ندارد. یتیچ 
از مببوارد، شببارع موضببوع را القبباء بببه  یدر بعضبب -1: موضببوعات بببر دو قسببم اسببت: پاسخخخ

کببرده در ایعببرف نمببوده و تشببخ گببذار  گونببه مببوارد قببول فقیببص آ نببرا بببه عببرف وا  یتببیه حجیببن 
 از افراد عرف است. یکیکند و او هم مانند  یم ان حکمیه تنها بیندارد و فق

ببا را اعببّلم نمببوده  نماننببد آنکببه شببارع نجاسببت خببو  یسببت و در چببه مببواردیخببون چاما
 کند. یم نییرا عرف تع صادق است

ود و حبدود آ ن را یبان نمبوده و قیباز موارد، شارع خود حدا و مبرز موضبوع را ب یدر بعض -2
گونببه موضببوعات بببرایببح داده در ایتوضبب ببصیق آن ناچبباریببص دقیتشببخ ین   م سببراغ متخصا
کببارن یببیم چببون در آن مببوارد، تعیبببرو –ه یببفق صبب یموضببوع ماننببد اسببتنباط حکببم،   یتخصا

ع را ببه عبرف القباء نفرمبوده بلکبه وشارع موضب یعنیگر از عهده عرف خارج است یاست و د
ا ودش را شخصببیببان آن شببده اسببت و حببدود و قیببژه آن، خببود عهببده دار بیببط ویبخبباطر شببرا

گونبببه موضبببوعات قبببول فقیبببن فرمبببوده در ایبببیتب کبببه اصبببطّلحا ببببه آن یبببن  ه حجبببت اسبببت 
کفبر و ند،یگو یم موضوعات مستنبطه م ل قسبم یبمبان از قبیا بحث  شبارع در  یعنبیاسبت دوا

ن را یبببان نمبببوده و اسبببباب خبببروج از دیبببرا ب مبببان و اسبببّلمیود ایبببات حبببدود و قیبببات و روایبببآ
ص فرمبوده بنبابرا کفبر وین اسبتخراج شبرایمشخا ات ببه عهبده یبات و روایبمبان از آیا ط و علبل 

 ه است.یفق
گر فقهاء درباره عقینت کنند و آن را موجب خبروج از  یم اظهار نظر یده و تفکریجه آنکه ا
بیبعلم اصول است و قول آنبان در ا یارهایدانند بر اساس مع یم اسّلم گونبه مبوارد حجا ت ن 
که فقهاء در باب یهم یاست رو ل یبنجاسات بحبث از فبرق مختلبف از قبن اساس است 

ببمه، ناصببب کتبباب، وحببدت وجببودة،  ببّلیمجسا  یکننببد تببا موضببوع حکببم شببرع یمبب ی، اهببل 
گردد.  روشن 
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از جهببت  ن  نبباءیببیاسببت ماننببد تع یاز موضببوعات جببار یارین روش فقهبباء در بسببیببا
 یره چبه حکمبینکبه مرتکبب صبغیفاسبق و عبادل از جهبت ا ، بحبث ازق مفهبومیسعه و ض

 …در معامله و   شا  یرشوه، معنا یقمار، معنا یبت، معنای  یبحث از معنا ،دارد
کلب د و یبتحد یه دارایکبه موضبوع در ادلبه شبرع یا مبواردیبموضبوعات مسبتنبطه  یبطور 

گونبه مبوارد یبد و قبولش در ایبنما یمب انیبرا ب باشد مجتهبد حبدا و حبدود آن یم یان شرعیب ن 
ت است.  حجا

 ن یدر برخورد با منتقد یاخّلق عمل
کّلم در نزد عقل و شرع مستحسن استین یشک ت در  که أدب و عفا  ست 

 3جه العقل.ین   اْلدب نتی: الد عن ااماک عّ
 5: ا أدب ملن اعقل له. عن ااماک املجتی

مبببه  مبببه از اخبببّلق و ادب  یطهرانبببعّلا گونبببه یبببن ایدر برخبببورد ببببا منتقبببد یطباطببببائعّلا ن 
ت و سک»دهند:  یگزارش م  یایبافتبه، و دریشبان اسبتقرار ینه و وقار در وجود ایعظمت و ابها

گبر چبه  یم کرد و پاسخ سوالها را آرام آرام یم علم ودانش چون چشمه جوشان فوران دادند و ا
گسببتاخ شببان از آن خببط  یابببداا ابببداا ا دیسببر یان بحببدا اعببّل مببیبباز اح یمببا در بعضبب یبحببث و 

 یمعمببول یک دفعببه ُتببن  صببدا از همببان صببدایبب یبببرا یو حتبب شببدند ینمبب خببود خببارج یمشبب
خبود ببود و جبام صببر و  یوسبته بجبایشبد و آن ادب و متانبت و وقبار و عظمبت پ ینم بلندتر

ل لبر  3«گشت ینم زیتحما
مه  یول گونه نوشتیدر ردا منتقدان ا یطهرانعّلا ن یبم نبه ایشناسب یمب ت را مبایوال: »اند هن 

که نام گوسدندان  را  یقبیارت حقیبم، زیکن یم را ما یواقع یاز آن بر زبان دارند عزادار یگونه 
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وجدانا و شهوداا و عقبّلا و علمباا اختصبا  ببه مبا  و معرفت ائمه یم شناسائینمائ یم ما
که ویدارد، نه ا  …دانند یم ت را جدایالنها 

است و ببا  یدل ما جار یدایاز درون قلب ما و از سو ن یاشک ما بر اباعبداهلل الحس
که آن اشک با نفس ما و روح یکن یم قالب تهیخواه یم آن اشک زد نبه یریرون میا بمم، چرا 

 الشببهدا راد یسببهببا  نیهببم هم ید، و روزیببآ یمبب شببانیال و پنببدار ایببکببه از خ یین اشببکهایببا
 1«زنند یم نهیند و در ماتمش سینما یم نند و اقامه عزاینش یم کشند آنگاه یم

طلب مکشوف شده اسبت که بر خودش م یچ عاقلیرا هیز»سند: ینو یم گریدر موضع د
گرگان آدم یراض کند و خود را طعمه سگان درنده و  ا ببه یخوار قرار بدهد و یندارد آن را افشا 

عبباانببد و  دهیرسببمقصببد و مقصببود ن کشببف امببر یادا ، خببود را یعرفببان و وصببول را دارنببد، وبببا 
کرده، مردم را به سجده خود فرا   2«اند هخواندفرعون 

که در عرف عواما و درس خوانبد یآر»سند: ینو یم زیو ن سبواد مبا،  یبب یهباه معلوم است 
کس که نمازها یهر  اورد و ببه دنببال یبلبه بجبا بیه و سبجده طویبه و نهاریبلینافله بخواند ل یرا 

اا از مجببالس لهببو و   کنببد و قببدریحببّلل بببرود و جببدا  یبببرا یبببت و دروغ و اماالهببا اجتنبباب 
ه مردم دن کناره بگیاصّلح خود از عاما سبت مگبر ین نیبخواننبد و ا یرا صوف یرد، ویا پرست 
ن یببز مببن بببه ایببعز …ر مببتعظ تببا چببه رسببد بببه عببوامیببواعظببان   یاز شببقاوت و بخببت برگشببتگ

گرچبه در لبباس اهبل علبم باشبند نبایبن و دنین و معاندیمغرض یحرفها گبوش یبا پرسبتان  د 
 3«فرا داد
 م:ید بگوئیباکّلم ن یال یدر ذ
کسب یم با اهل شرع داشته باشد ییکه اندک آشنا یکس گر  که در عرف متشرعه ا  یداند 

کنببد و بببه نافلببه رویبببببت پرهیاز دروغ و   کسببب حببّلل باشببد و در صببدد  یز  آورد و دنبببال 
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گباه اورا یشبوند و هب یمب او احتبرام قائبل ید ممبدوح اسبت و اهبل شبرع ببرایاصّلح خود برآ چ 
کسبب یخواننببد ولبب ینمبب یصببوف گببر  کببه در شببرع توصبب ییاضببت هببایوارد ر یا ه نشببده و یشببود 
گبو ایبان یبماننبد وحبدت وجبود و وحبدت اد یدیعقا ات و سبخنان یماننبد شبطح ییگزافبه 

ت معبببارض ببببا عقبببل و قبببرآن و   نامنبببد و از او اجتنببباب یمببب ید او را صبببوفیبببمطبببرح نماسبببنا
 ند.ینما یم

 اعاظم علماءبه اهانت 
مببه  صبباحب مسببتدرک ه یببعلاهلل  ةرحمبب یر مرحببوم نببوریبب  خبدرببباره محببدا  یطهرانببعّلا
ن یبهبا، و ا ینبیب کوتبهن یبراد ایبگفبت: ببا ا ید به جنباب مرحبوم نبوریبا»سند: ینو یالوسائل م

خببدا  یایببه وصببول، اتحبباد، فنبباء بببه اولیببحه واقعیصببح ین نسبببت هببایببهببا، و این نگریپببائ
ق و ید و شببقیببزیامامببان مببا همچببون باافتگببان مکتببب یت یببهمچببون تّلمببذه مشخصببه و ترب

ه ننگ ه آنبان نهبادن، یات راقین به مقاصد و منویمعروف، بابرچسب باطل و ُمهر بدعت ولکا
 1«کند ینم دایکار خاتمه پ

مببه درببباره مرحببوم  -2  یخ عببباس قمببین مرحببوم حبباج شببیو خبباتم المحببدث یمجلسببعّلا
با »سند: ینو یم همایعل اهلل ةرحم کتباب  یچبون مجلسباما ب یبب« هیبحکبم عطائ»از  ّلع ببوده اطا

ببف آن و زمببان تببال  ین اسببناد اشببتباهیفش خبببر نداشببته اسببت، لهببذا بببه چنببیاسببت و از مؤلا
ا درافتاده است، و  که یاشتباه و  لط مرحوم محدا  قماما  2« …آن است 

مه  -3 را افزودنبد تبا « یوحدت وجود»ان به نجاسات یه نمایفق»سند: ینو یم یطهرانعّلا
کبه یبنده حق یام براین مطلب از سابق االیت برهانند: ایاز مسوول خود را ر مشکل آمبده ببود 
ضبه حکبم ببه تفکله و منزا مه و معطا هان ما درباره مجسا یاز فق یبرخ چرا بره و مفوا  ریبهبه و مجبا
گفتببار آنببان را بببا قبببول اصببل توح ینمبب کفببر و نجاساتشببانیببکننببد و  شببمرند و  ینمبب د موجببب 
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ع ا یم ر را بر سرین به وحدت وجود فورا چماق تکفیبه قائلکن راجع یل ن امبر یکوبند و در تسرا
 غ ندارند؟یچ دریاز ه

ت به چه  را ببه نبام  یکیرهما، ین از بول و  ائط و  یشان به انواع و اقسام نجس العیاعلا
ن ببه نجاسبات از چبه و از ینجبس العب ءین شبیب؟ افزوده شبدن ااند ه( افزودی)وحدت وجود

 کدام زمان شروع شد؟
 ین نکتبه منتهبیبمطلبب ببه ا یاو اللتبیبطالعات و مشباهدات، بعبد اللتباالخره پس از م

ببب کبببه بواسبببطه دقا بببگشبببت  کبببه توحیبببن نبببوع از توحیبببت و عظمبببت فهبببم و ادراک ات و رقا د یبببد 
بیمخلصبب گببر یو از طببرف د یباشببد از طرفبب یمبب جببلا شببأنهحببقا ن بارگبباه حضببرت ین و مقببرا

ل یسبالک سبب ین مبرام ببرایبل حصبول این راه و در سببیبکبه در ا یبواسطه صعوبت و مشباقا 
فیآ یم شیاهلل پ یال کبه از جهتبیون و ظاهرین سازش ندارد، قشرید و طبعا با مزاج متتر ا  یون 

کوتاه و ضعیسطح علم یسطح فکرشان، و از جهت ن یبر بار نبرفتن ایز یف است، برایشان 
کبرده و ببن ایاه پت از مرد وارسته رید و تبعیمسأله و عدم تقل شبه ین ریبموده، خود را راحبت 

که اثر زندقه و الحاد است آنان را زند هام به نجاست   .اند هق و ملحد دانستیزده و با اتا
کببه تکف یمبب دییبب  معببروف اسببت و تجربببه هببم تأیآر خببردان یق، چمبباق بیر و تفسببیببکنببد 
 1«است

گفتار ی: اپاسخ: اّولا  ب هبان مبایفق»ن  ضبه مه و معطا دربباره مجسا بره و مفوا هبه و مجبا لبه و منزا
کسببانیببباشببد ز ینمبب حیصببح« کننببد ینمبب ریببحکببم بببه تکف کببه بببا  یرا فقهبباء عظببام همببه  را 

ت ن و نصو  قرآن و یات دیضرور کردسنا  .اند هرا مردود دانست اند همخالفت 
مه اهلل  آیةاز باب نمونه مرحوم  کاشبف الغطباء رحمبیشعّلا مجسبمه، ه یبعلاهلل  ةخ جعفر 

ره کافر معرف مجبا هه را  ضه و مشبا  د.ینما یم یمفوا
کافر باهلل تعالیفرمایم  …هیاو نب ید: الکفر قسمان: اولهما الکافر بالذات و هو 

کانکبببار بعبببض الضبببروریبببه الکفبببر بطریبببترتبببب علی: مبببا یالقسبببم الابببان ات یق االسبببتلزام 
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کالقول بالجبر و التفویالبر دیسه و المتواترات عن یاالسّلم د و قبدم یباالرجاء و الوعض و یه 
قبببه و الحلبببول و االتحببباد و وحبببده یه بالحقیم و التشببببیالعبببالم و قبببدم المجبببردات و التجسببب

 1الموجود او الموجود.
مبه که  یی: اهانت هاایثان ه را یکبه عقائبد صبوف ینوشبتند شبامل تمبام علمبائ یطهرانبعّلا

بزرگبببان علمببباء را در ردا از سبببخنان ای  در بحبببث قببببل نمونبببه –گبببردد  یمببب اند همبببردود دانسبببت
کردیمسلک صوف  دیسباهلل  آیبةمرحبوم  یکه فتبوا یعّلوه آنکه تمام فقهاء و مراجع –م یه ذکر 

د ، مشبمول انبد هرفتیدر ردا وحبدت وجبود را پذه یبعلاهلل  ةرحمب یزدیب ییکاظم طباطبا محما
مه  یجسارتها  شوند. یم یطهرانعّلا

اذا التزمبوا بأحکبام  ةیالوجود مبن الصبوف : القائلون بوحدهسدینو یم مرحوم صاحب عروه
 2بلوازم مذاهبهم من المفاسد.مهما عدم نجاستهم االا مع العلم بالتزا یاالسّلم فاققو

انبد  رفتبهیانبد و آن را پذ ننوشبته یا هین فتوا حاشبیل ایکه در ذ یفقهاء و مراجعاز  یبعض
 از: عبارتند
گلدایات عظببببام: خببببوئیببببآ ، ی، قمبببببیّلنببببی، میشبببباهرود، ینجفبببب ی، مرعشببببیگببببانی، 

 3یرازیش یعبد الهادد یس، یزدی ی، حائریخوانسار

 هیاز علل مخالفت فقهاء با صوف یبخش
که فقهاء عظام با مسبلک صبوف یعلل فراوان کبه یه مخالفبت نمایموجب شده است  نبد 
 م:ینمائ یم از آن اشاره یتنها به بخش

ن یباستکشباف معبارف د یآنان برات دارد و منبع و مأخذ ی: آنچه در نزد فقهاء حجاّول
 باشد: یم است چهار امر
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 عقل -1
 قرآن -2
ت -3  سنا
 تسالم و اجماع -4
کبه اسبباس معببارف صببوف یه وحببدت شخصببیبنظر ک از منببابع یببچ یه اسبت در هببیوجببود 

 ندارد. یگاهیمذکور جا
کات بد یمبنا اذعبان  یتنبافن یبز ببه ایبفّلسفه ن یدارد حت یتناف یعقل یهیمزبور با ادرا
و  یکببّلم اسببتاد مطهببر «محسوسببات عببالم پببوچ و باطببل اسببت یتمببام»در بحببث  –دارنببد 

کردین زمیرا درا یزدیاستاد مصباح   –م ینه نقل 
که مهمتر یه وحدت شخصیخّلصه آنکه نظر ه اسبت و اسباس یصبوف ین مبنبایوجود 

کشببف و شببهود قابببل وصببول اسببت چنانکببه ابببن عربببیببعقا  قطببب – ید آنببان اسببت تنهببا بببا 
 ح دارد.ین امر تصریبه ا –ه یصوف
برت بالصبور و ال ةواحببد ةقبیالحق انا »د: یبگو یمب تکثرهبا بالصببور  انا  لات ببنببیتعو ان تکثا

کشبف  یر المسبتند البیبببه حکبم العقبل القاصبر   یقضب یتکثر وهم الکشبف و البذوق و لبو 
 1«واحد یالکل ف یالحجاب عن العقل لرأ

مه  ن یبقبت موجبب ایو ببه حق»سند: ینو یم اذعان دارندز به مطلب مذکور ین یطهرانعّلا
م   جبز ببه  یقبید حقیبت وجود واجب و ممکبن اسبت و ادراک توحیریمذاهب مختلفه توها

ر نیکشف و شهود م  2«ستیسا
کشببف و شببهود ن و یاطیّلت و دخالببت شببیکببه مشببوب بببه اوهببام و تخبب یروشببن اسببت 

ت ن یهیچ فقینات است در نزد هیو تلق یروان یها یماریب  ست.یحجا
 یوحبدت شخصب یه شبده مبنبایکه موجب مخالفت فقهاء با صوف یاز علل یکی: دوم
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کببهوجود سببنجش  یارهبایاز مع یکببیرا یبات اسببت زیبات و روایببنصبو  آبببا مخبالف  اسبت 
ت  عاو سقم هر صحا ت ، مطابقت آن با قرآن و ییادا  است.سنا
کینمبائ یمب هم مشاهدیکن یم ات مراجعهیات و روایکه به آ یهنگام د شبده و یبم آنچبه تأ

گرفته عدم تشبیتوح یمبنا  :به مخلوق است یه خالق تعالید قرار 
 د: یفرما یم

ٌء  » ْ ِمْثِلِه َشَّ کَّ ْيسَّ  ُمو َّ » 3« لَّ ْعلَّ نمُتْ اَّ تَّ
َّ
أ ُم  َّ ْعلَّ الَّ ِإ  َّ اهللَّ یَّ ُبوْا هلِل ِ اْلَّْمثَّ ْضِ  الَّ تَّ  5«مَّ

ه اهلل خبلقه مهو صادق العن ااماک   1م رو.: من شب 
قت  ه ی  ا حق …ه ذاف  هیس اهلل ع  ر  م  ن ع  ر  بالت   بی: مل  رض  ا الع  ن اام  اک 

له.  4الاب من مث 
م ن  ق ال اهلل ج ل  جالل ه: م ا آم ن َب قال: قال رس ول اهلل   نیراملنمنیامعن 

ر برأ کالمیمس  ی   ما عرمی یه   .2خبلی من شّب 
لوا بالرب  الذنیراملنمنیامعن  قوا ا  متث  أ   …وه من خلفها مثل له ا  ف ّب   ی: ات 

 6، ما   ملن معل ذلع نارا.نیفنعتوه بنعوت املخلوق
گببر  یمبب بببه مخلببوق یه خببالق تعببالیبببر تشببب یوجببود مبتنبب یه شخصببیببنظر یولبب کببه ا باشببد 
کنیتشب  پاشد. یم م شالوده آن فرویه را از آن حذف 

ه.حقا د: انا الیگو یم یابن عرب ه هو الخلق المشبا  المنزا
 د:یگو یم –وجود  یوحدت شخص – یه ابن عربیح نظریدر توض یفیابوالعّلء عف

کقولبه  ةیبمادا  بغةصبطبغ معبه مذهببه بصبیکباد یحبدا  یه البیالتشبب یبالغ فیموضع  یفف
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( هو المسم ی)أ کقوله فیباسماء جم یالحقا  یفب ةاالشباعر ةیبنظر ةمناقشب یع المحدثات و 
حبقا ات الیبمبوا عنبه و أنا تجلتکلا  یذلبک الجبوهر البذس االا یلبحبقا الوجود و االعراض انا ال

 1اعراض ذلک الجوهر و أحواله. یست سویمظاهر الوجود ل یف
کببه از آ یمخببالف آن مبنببائ قبباا یه دقیده صببوفیببعق نیبنببابرا ات متببواتر یببات و روایبباسببت 
 شود. یم دهاستفا

بببه  یتعببال ه خببالقیبشببمکببرراا مببا را از ت تیببات اهببل البیببات و روایببگببر آیبببه عبببارت د
کننبده را فاقبد معرفبت توحیدارند و تشبب یم برحذر وقمخل ه یصبوف یشبمارند ولب یمب یدیبه 

 کنند. یم ه استواریاساس معرفت خدا را بر تشب
ت را قبرآن و  ییشبود خبدا یمب که حاصلای  جهینت کبه  ییکنبد ببا خبدا یمب یمعرفبسبنا را 
 کند متفاوت خواهد بود. یم یه معرفیصوف

ق فصو  الحکم ابن عربب یفیابوالعّلء عف  یفبانا اهلل فب»د: یبگو یمب اسبت یکه خود معل ا
با  ةیالوجود ةقیما هو الحقن و انا یدره الصوا ی یس اإلله الذی( لینظره )ابن عرب  – یاببن عربباما

ه او یتحصببره، و ال عقببل  ةفّلصببور –عببا یوحببده الوجببود جم ةلببه متصببوفإبببل  ببیببقیحببدا ه ده النا
حببب انا یکببلا مببا  یفبب ةقببیالحق یعبببد، المحبببوب علببیکببلا مببا  یقببه فببیالحق یالمعبببود علبب
 2«هیعبد فیحقا لل یکل معبود مجل یأنظره هو من ر یالعارف ف
کبببه مکتبببب وحببب ییخبببدا فببب یرا  ات و صبببفات یک از خصوصبببیبببچ یکنبببد هببب یمببب یمعرا

 د: یفرما یم مخلوقات را ندارد. امام رضا 
کل  ما  وجد ییاخللق ا  مکل  ما ی  1لانعه. تنع ییه یم کنیخالقه   

 د: یفرما یم امام باقر 
ک  ل  م  ا  ق  ع اس  م ش    م  ا خ  ال اهلل مه  و ئیا   اهلل خل  و م  ن خلق  ه   خلق  ه خل  و من  ه   
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کل ش  3.ئیخملوق،  اهلل خالق 
 د:یفرما یم امام رضا 

 5ر اهلل.یات اهلل غیمآ 
 یمبنبباه اسببت، آثببار و لببوازم یکببه موجببب مخالفببت فقهبباء بببا صببوف یاز عللبب یکببی: سخخوم

 :قسم استچند ن مبنا بر یوجود است. ثمرات ا یوحدت شخص
کبه در حق یمب اتیبات و روایباز ثمراتش مخالفت نصبو  آ یبعض -1 قبت انکبار یباشبد 
تروشن قرآن و  یامهایپ ین و نفیات دیضرور  است. سنا
 تضادا دارد. تیاز ثمراتش با عقائد مکتب اهل الب یبخش -2
 ن است.یمخالف اجماع همه مسلمگر از آثارش ید یقسمت -3
 ه مخالف بداهت عقل است.یگر از معارف صوفیبخش د -4

قبت نببود و یک حقیبش از یکبه در دار وجبود بب یان. هنگبامیب: ماننبد وحبدت ادلقسم اّو 
ق و مسبالک مختلفبه نیبتمام تکثرات وهم و خ بر  ز در ظباهر تکثبر دارنبد و در یبال بودنبد پبس ف 

 هستند. یکیقت یحق
کثیبتک خوفید بعقد مخصو  و تکفر بما سواه فیاک أن تتقید: فایگو یم یابن عرب ر یبر 

هبا  یولیبنفسبک ه یه، فکبن فبیبمبا هبو عل یفوتک العلم باالمر علبیبل  کلا لصبور المعتقبدات 
کبلا مصبیفالکبل مصب …حصره عقد دون عقبدیأن  أوسع و أعظم من یفانا اهلل تعال ب یب و 

کلا مأجور سع کلا سعیمأجور، و   ةالدار اآلخر یزمانا ما ف یعنه و ان شق یمرضد ید و 
 3ع ما عقدوهیو أنا اعتقد جم  االله عقائداا  یعقد الخّلئق ف

گفتار در حقیا کهیآ یقت نفین   د: یفرما یم ات قرآن است 
ینَّ  اِسِ  ِة ِمنَّ اخْلَّ ُروَّ ِِف ا ِخرَّ لَّ ِمْنُه  َّ ن ُیْقبَّ لَّ ِک ِدیًنا مَّ ْيرَّ اإِلْسالَّ ِغ غَّ ْبتَّ ن یَّ مَّ َّ .4 
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ِلُک ْم  ن سَّ ِبیِلِه ذَّ قَّ ِبُکْم عَّ ر َّ فَّ تَّ ُبلَّ مَّ ِبُعوْا الس ُ ت َّ اَّ تَّ ِبُعوُه  َّ ات َّ ِقیًما مَّ اِطي ُمْستَّ ا ِلرَّ ذَّ   َّ رَّ
َّ
أ َّ 

ُقو َّ  ت َّ ُکْم تَّ ل َّ عَّ ُکم ِبِه لَّ ا ل َّ َّ .3 
ِبیِل ا ْيرَّ سَّ ِبْع غَّ ت َّ یَّ ى نَّ دَّ ُه اَْلُ َّ لَّ نی َّ بَّ ا تَّ ْعِد مَّ ُسولَّ ِمن بَّ اِقِق الر َّ ن ُی َّ مَّ ِ ِه مَّ ا  َّ ل  ْنِمِننیَّ ُنوَّ ْْلُ

ِصیًرا  اءْت مَّ سَّ َّ  َّ ّن َّ هَّ ُنْصِلِه جَّ ی َّ  َّ وَّ  .5تَّ
مه  گفتنبیا»سند: ینو یم یطهرانعّلا کبه ا ین نکتبه  کبه ببه  یببر اثبر عّلئقب ین عربببباسبت 

کببه قبببل از ویببان را نیبباهلل( داشببت، مسببأله وحببدت اد مسببأله )حبببا  ه یان صببوفیببهببم در م یز 
کوشببشببتر یعنببوان بببود رونببق ب کنببه و  ببور آن  یوحبب ید تببا پببرده صببوریداد و  کشببد، و بببه  را فببرو 
 3«دیان بجویهمه اد یدرون یدر محتوا یبنگرد و وحدت

اببد، و خبود را در انجبام ی یمب ش رایاز درون قدرت بر فعل و تبرک خبو ی: هر عاقلمقسم دّو 
کبه همبه عقبّلء ببه یبن تیبنببد مکتبب اهبل البیب یمب ا تبرک افعبال مختباریب وضببوح ز آنچببه 

کبرده و قبول بببه جببر را مبردود شبمرده و هم یادراک مب ون یببشبه در مقاببل جبریکننبد را امضباء 
ه کبه امامبان معصبوم یکنب یمب مشباهد 3اتیبرا ارائه نموده است چنانکه در روا یمتقن ی ادلا م 

ر شد کبه ثبواب و عقباب وجهب یمب ده جببر در افعبال انسبان موجببیبکه عق اند همتذکا  یشبود 
گنهکببار را مجبببور بببه عصببریببنداشببته باشببد ز گببر خداونببد  ان و مببؤمن را مجبببور بببه اطاعببت یا ا
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 شد.خواهد ر عقول یمعنا و   یگر جهنم و بهشت بید دینما
که صوف یوحدت شخص یمبنا یول را یبننبد زیده جببر را برگزیبه عقیوجود موجب شده 

گاه در دار وجود  بیبر او وهبم و خیبموجبود باشبد و   – یتعبالحبقا  –قبت یک حقیهر   یال تلقا
که در مظاهر، ظهور پیحقو شود  دا یبقتا موجود نباشند پس همه افعال در عالم فعل اوست 

 خواهد بود. یتعال یح و زشت مستند به ذات باریر و چه قبیع افعال چه خیکرده پس جم
به نت یاسناد الفعل ال»د: یگو یم یصریق به فاعلبه فانا النا العببد  ةرصبادقی  ةجبیالعببد بانا

بببل البببدا مببن فاعببل و الفاعببل هببواهلل النا العبببد  ةجببیحصببول النت یفبب یکفببیقابببل و القابببل ال 
مبن  ةذلبک و القبدر یقبدر علبیمنه فعل، و مبع الوجبود  یتأتیداا عن الوجود هوالعدم و ال را مج

 1«هیفرجع الفعل الحقا لوازم الوجود، و الوجود هو ال
وحدت وجود مخالف اجماع و تسالم تمبام فبرق  یاز آثار و لوازم مبنا ی: بعضمقسم سّو 

 ن است.یمسلم
کببه عبببادت تنهبا یهمبه مسببلم  یباشببد و بببرا یتعببالحببقا ذات  ید بببرایبببان اجمبباع دارنببد 

گونه شریخداوند در امر عبادت ه  د:یفرما یم قائل نشوند چنانکه قرآن یکیچ 
ْعُبُد ْا  » ِمُر ْا ِإا َّ ِليَّ

ُ
ا أ مَّ ا ُیْ ِرُکو َّ  َّ م َّ ُه عَّ انَّ هَّ ِإا َّ ُروَّ ُسْبفَّ اِحًدا ا َّ ِإلَّ ا  َّ ً  5« ِإَلَّ

که در عالم بیوجود بد یوحدت شخص یمبنا یول  –قبت یک حقیبش از ین معناست 
ات و یباء تجلا یو سرابند و همه اشب یست و تمام تکثرات مجازیموجود ن – یتعالحقا ذات 

قبت عببادت ذات یاء در حقیک از اشبین عبادت هر یهستند بنابرا یتعالحقا مظاهر ذات 
 خداست.
ببل مببن رأسببدینو یم یابببن عرببب ه، یببعبدفیحببقا لل یکببلا معبببود مجلبب ی: العببارف المکما

کببان فببحقا فببال ل، و لببذلک یالتفاصبب ةصببور یصببوره الجمببع أو فبب یهببو المعبببود مطلقببا سببواء 
هم الهاا معه اسمه الخا  بحجر أو شجر أو ح کلا وه  کوکب أو ملک.وان أو یسما  3انسان أو 
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ئ و هببو یکببلا شبب یکببلا معبببود و فبب ید: فببان اهلل هببو الموجببود و هببو المعبببود فببیببگو یمبب زیببو ن
کلا شو کلا یجود   1ئ.یشئ و هو المقصود من 

 :سدینو یم یعبادت از نظر ابن عرب یح معنایضدر تو یفیعف
فهبم یختلف عما ی یلها عنده معن ةعشقه و لکن العبادیو حقا ذلک ال یعبد ابن عربی»

م م المقببوا یالقببد یلببز، فببالمعبود عنببده هببو الجببوهر اقینیالعببرف الببد یالنبباس منهببا عبباده فبب
مببن الصببور  ةبهببذا الجببوهر، فکببل صببور ةالمتقومبب ةع صببور الوجببود، و العابببد هببو المصببوریببلجم
کلا حقا ال ةیبألوه ةناطق  تولبوا فباما وجبه اهلل وا امبیأمعبود مبن المعببودات وجبه مبن وجوهبه  و 
کم ال تعبدون سواا امیا  2«هتعبدوا فانا

 ه مخالف بداهت عقل استیگر از مطالب صوفید ی: قسمقسم چهارم
 شمارند. یم ال و سراب، عدمیوهم و خ مانند آنکه همه عالم را

ا د: یگو یم ابن ترکه محبض و  یسواه نف یر الذیالمطلق الشامل للکث یقیالواحد الحقاما
 3عدم صرف
 3صلها من العدمأ یعل ةیمکانان اإلیالوجود االا اهلل و االع یما ف د:یگو یم یابن عرب

ن یوجبود صبرف اسبت وخلبق، عبدم صبرف و بببحبقا »د: یبگو یمب یاسبتاد حسبن زاده آملب
 1«ستین یوجود و عدم مناسبت

که صوفیکه مخالف بداهت عقل است ا یگریمطلب د ه قائلند بعبد از عببور ین است 
 :گردد یم ن خدایرسد و آنگاه ع یم مقام فناءات، سالک به نیتعاز حدود و 

کامل در آخر عیدر ا: »سدینو یم یاستاد مطهر شبود  یمب ن خبداین مکتب )عرفا( انسان 
کامل حق شبود از خبودش  یمب کامبلکبه انسبان  ی، خود خداست و هر انسانیقیاصّل انسان 
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 1«رسد یم شود و به خدا یم یفان
 2یما أعظم شأن ید: سبحانیگو یم ید بسطامیزیابو
عببان یببا کببه بالبداهببه در همببه انسببانها مشبباهده یمخببالف آن ضببعف ادا شببود  یمبب اسببت 

 :دیفرما یم چنانکه قرآن
ِعیًفا  اُ  ضَّ نسَّ  1.ُخِلقَّ اإِل

کاسبتیچگونه انسان ضع که نقص و  ک  یان اسبت فبانیبببه وضبوح در او نما یف  و منبدا
کبه  نب یم یقتیدر حق گونبه نقبصیبالبذات اسبت و هب یشبود  کاسبت چ  در او راه نبدارد؟  یو 

چ نقبص و عبدم در او راه یکبه هب یقتبیکه مشوب به نقبص و عبدم اسبت در حق یفناء انسان
 ن است.یندارد همان اجتماع متناقض

 یدرباره ابن عرب یهاتیتوج
گبباه یه از جایخ صببوفیان مشببایببه اسببت و درمیپببرداز مسببلک صببوف هیببکببه نظر یابببن عرببب

که ببا آ را یاز موارد مطالب یاریبرخوردار است در بس یا ژهیو کرده  ث یبات قبرآن و احادیبارائه 
 معارض است. تیاهل الب

مه  گبر چبه در م»سبند: ینو یمب قت اعتراف دارندین حقیز به این یطهرانعّلا کلمبات یبا ان 
گونه شطحین ایالد ییمح عت یکه ببا ظبواهر شبر یگریکلمات د یست ولیات موجود نین 

 3«ار استیمخالف است بس
ه و تبرئببه او یببدر توج یسببع یات ابببن عربببیببار در نظریبببا اذعببان بببه اشببکاالت بسببشببان یا

 را ذکبر یدربباره اببن عربب یقاضب یشان با جنباب آقبایمخالفت ا ،هاتیاز ذکر توج دارند قبل
 :میکن یم

                                                           

 112  23ج :مجوعه آثار .1
 131  :(یصریشرح فصو  )ق .2
 22 :النساء .3
 315روح مجرد:   .3



 
 232/  آراء معارفی

 

اد هاشم  دیسحاج  یحضرت آقا: »سندینو یم فرمودنبد: مرحبوم  یمب قدس اهلل روحهحدا
کتباب )فتوحبات( بسب یعربن یالد ییبه مح یقاض یآقا ه اریو  فرمودنبد:  یمب داشبتند وتوجا
کاملیالد ییمح هین از  که او شبای  ن است و در )فتوحات( او شواهد و ادلا عه یفراوان است 

مه اهل یبوده است و مطالب ت  که مناقض با اصول مسلا  1«ار استیاست بسسنا
مبببه  یولببب  یمبببالک یرا سبببنا  یکننبببد واببببن عربببب یمببب ه مخالفبببتیبببن نظریبببببببا ا یطهرانبببعّلا

ف کبّلم خبدا م یکننبد در حبال یمب یمستضعف معرا کامبل را  کبّلم انسبان  کبه در یکبه  شبمارند 
 باشد. یم ن صورت مخالفت با او مخالفت با خداوندیا

کامل است لفظیکلمه جامعه اله: »سندینو یم مبا  یقبت را علبیکبه توانبد حق ی، انسان 
کلمبه یبهبا اداء نمایعل یهب کببه  یجامعببه الهبد وجبود نبدارد مگبر  کامبل ببوده باشبد  کبه انسبان 
 2«استحقا م م او تکلا تکلا 

مه ن مبنا، مخالفت یبا ا کبه ایز نیجا یقاض یبا جناب آقا یطهرانعّلا ن امبر یبست چبرا 
 گردد. یم مخالفت با خدا محسوب

کبه از ببدو امبرش در محب یمبالک یک عبالم سبنا یبا از یبآ»سبند: ینو یم :له اّو یتوج ط یمبرام 
کرده و با علما یمدارس و مکتبه هاعامه و  شبان سبر و یعه و مکاتبب ایشب یآنان رشد و نما 

کوفببه نبببوده اسببت بببیکببار نداشببته اسببت و در مد بب یمبب ن رایببا ش ازینببه و  ع داشببت؟ تببوان توقا
که مخالف عاما یا یبقدر ه او  که از آراء و افکار خاصا باشبد  یم هن مرد با انصاف بوده است 
گبر چبه در نبزد مبا یبا اند هنمود یمردیع او پایو در اثبات تش اند هعه دانستیرا ش یو ن مطلبب 

 …د؟یگوئ یم یم چرا به او ناصبیگوئ یم یست ولیتمام ن
کرم حضرت  یروز مه بحث ما با حضرت استاذنا اال ن یببر سبر همب یید طباطببایبفقعّلا

ق یباهبل طرن را یالبد یبیشود مح یم فرمودند: چطور یم شانید چون ایموضوع به درازا انجام
گببر ثابببت شببود ا یمبب خببدا یایببکببه متوکببل را از اولیدانسببت بببا وجود کببردم: ا ن یببدانببد؟  عببرض 
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ع یامببده اسببت چنانکببه شببعرانیدر نقببل بببه عمببل ن یفببیکببّلم از اوسببت و تحر اسببت  یمببدا
م او یدانب یمب بعمل آمده است، ببا فبرض آنکبه یریفات چشمگیتحر یدر)فتوحات( ابن عرب

د در یببن صبورت بایبکبرده اسبت در ا ینمب انکبارحببقا از ثببوت ببوده اسبت و پبس  یمبرد منصبف
زدنبد ای  شان لبخند منکرانهیم  این بشمار آرین نوع از مطالب او را از زمره مستضعفیر اینظ

 ن است؟ ین از مستضعفیالد ییو فرمودند: آخر مح
کردم چه اشکال مناط استضعاف، عدم وصول به مبتن واقبع باشبد  یدارد؟ وقت یعرض 

کبیماب یباشد، فرق دهیرسبا وجود آنکه طالب درصدد وصول بوده و ن همچبون  یریبن عبالم 
باشبد  همبه مستضبعفند  ینمب انیاه لشبکر سبنا یهمچبون سب یریصبغ ین و عامیالد ییمح

گر انکار و جحود  1«ان نباشدیدر م یا
کببه بگببوئاّولا پاسخخخ:  امامببت اهببل  –قببت یبببوده و حق مستضببعف یعرببب م ابببنیبببر فببرض 

که او  یطعان خود برهان قیا یمانده ول یاز او مخف –تیالب  یدیبمعبارف توحاز است 
ه امر اخذ را از امامان معصوم  را یبگبردد ز یمب ینیقی ینکرده و لذا انحراف او معارف حقا

خوانببد و  یمبب فببرا ن یاز معصببوم یدیببهمگببان را بببه اخببذ معببارف توح یث فراوانببیبباحاد
 شمارد. یمحقا ق یاز آن بزرگواران را انحراف از طر یتخطا 

ا   اهلل  …ل معرمتن ایبس ب ع ر  اهلل اا  یا  ی: حنن اْلع را  ال ذ نیراملنمنیامعن 
له   یلو شاء لعر   العباد نفس ه   لک ن جعلن ا ابواب ه   ل راطه   س ب فبارو   فعای

م ع  ن ین  ا غیتن  ا أ  مض   ل علیمن  ه، مف  ن ع  دل ع  ن  ا نیتی   یالوج  ه ال  ذ رن  ا م  اهن 
کبو .  5الصراط لنا

ا ی : مب ا أ ح د اهلل؟ مق ال: احلس ن اانل  ونس بن عبدالرمحن قال: قلت اَبیعن 
فک  ونن  مبت  دعا، م  ن نظ  ر برأی    ه ی  ت نبي  ه رل  ع،   م  ن ف  رو ار  ل بی  ونس ا

کتاب اهلل   قول نب ،   من فرو  کفر.یضل   1ه 
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خلق ه،    ده   ش هداء ع ّی ه   ارکان ا لتوحی لوح ةامج   فر …:  یعن ااماک اناد
بک  م   م  ن  أم  ن أراد اهلل ب  د …ل  راطه ب  الده   ادا ء ع  ّ لعب  اده   من  ارًا یم   ا اعال

ده قبل  ه نکم   من قصد ع ح   3کم.بفوج 
که شیا صحی: آایثان  یمبالک یک سبنا یبد را از یبماننبد توح یعه معبارف اعتقبادیح است 

کتببب چنببد؟  یببمستضببعف أخببذ نما قببرار  یدیببرا مرجببع و مأخببذ در امببور عقا ین شخصببیو 
عتنا یر شبینک عن  ی: ال تأخذنا معالم داند هفرمود که امامان معصوم  یدهد؟  در حال
ببک ان تعببدا  هببم ین الببذینببک عببن الخببائنیتهم اخببذت دیفانا ن خببانوا اهلل و خببانوا أمانبباتهم انا

لوه فعل یاؤتمنوا عل فوه و بدا  2اهلل. ةلعنهم یکتاب اهلل فحرا
که  ی: مرحوم قاضه دومیتوج کس»قائل بودند  کمبال برسبد و  یمحال است  که به مرحله 
ت اسبت و یبد فقط از والیفرمودند: وصول به توح یم او مشهود نگردد و یت برایقت والیحق
 3«باشند یم قتیک حقید یت و توحیوال

مببه  و   بببشا  یو ببببح یر و سبببلوک صبببحیسببب …» اند هح مطلبببب نوشبببتیدر توضببب یطهرانبببعّلا
ه یبرسباند و از انبوار جمال یمب بهیاره، باقخره سالک را به عترت طخالص از شوائب نفس اما 

کشف ُحجب بهره مندیه ایو جّلل ما از عامبه ببوده و  یم شان در  کبه مسبلا سازد و ابن فبارض 
ت مبذهب  کببار و یبه و نبامش ابببوحفص ُعمبر اسببت، در پایببکن یرا داشبته اسببت و حتبسببنا ان 
گردیت سین والیشرب مع آخر عمر از ده یبراب و از آب دهان محبوب ازل سرشار و شاداب 
 است

که  ر ید و سبیب، وصبول ببه مقبام توحانبد هقدس اهلل نفسبه فرمود یمرحوم قاضو همان طور 
بببه  یعه و خلفببایت امامببان شببیببت عببزا اسببمه بببدون والیاهلل و عرفببان ذات احببد یح الببیصببح
 هم محال استیطالب و فرزندانش از بتول عذرا صلوات اهلل عل ین ابیب یاز علحقا 
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 یبیقبدر همچبون محیعال یاز عرفبا یارین امر درباره ابن فبارض مشبهود، و دربباره بسبیا
 1«است دهیرسق و اماالهم به ثبوت و تحقا  یشابوریو عطار ن یروم ی، و مّلین عربیالد

: کببه  یقاضبب ینکببه از قببول جنبباب آقببایا پاسخخخ: اّولا کردنببد  ک یببد یببت و توحیببوال»نقببل 
گر مرادشان ایاست ز عقلخّلف حکم « قت استیحق که رتببه و مقبام والیرا ا ت یبن است 

گفتار صبحیقت است، ایک حقید یو مقام توح ر یت قبائم ببالغیبرا مقبام والیبسبت زیح نین 
ه د مستقل و قائم بالذات است چگونبیمقام توح یاست و به إعطاء و اذن خداوند است ول

 ؟ اند هقت محسوب شدیک حقیر یمقام بالذات و مقام قائم بالغ
گر مراد ا که ذات امام و نبیو ا عبان یقت است ایک حقی یتعالحقا و ذات  ین است   ادا

کبه انبیببخبّلف ببداهت عقبل اسبت ز نَّ ا بَّ َّ  ٌر ق ل »بشبرند  اء و ائمببهیبرا روشبن اسبت 
َّ
َّ ا أ ِإم َّ

ْثُلُکْم  ِ  2«م 
که بشبر مسببوق  ازمنبد ببه صبدها حاجبت یو ن یببه عبدم، مرکبب، متجبزا و واضح است 

د، بسبب یاهلل اسببت ولبب یر الببیببمختلببف و فق بالببذات،  یط، قببائم بالببذات،  نببیخداونببد: مجببرا
 قت باشند؟ یک حقیت، ین دو واقعیم، چگونه ایقد

که ن ی: اایثان کس»کّلم  کمبال برسبد و حق یمحال است  او  یت ببرایبقبت والیبه مرحلبه 
 «مشهود نگردد

گفتببه: یببا زیببو ن ببش و خببالص از شببوائب نفببس امبباره،  یح و بببیر و سببلوک صببحیسبب»ن    
کببّلم  تیببکلنفسببه و در مقببام  حببدا  یفبب« رسبباند یمبب بببهیببباالخره سببالک را بببه عتببرت ط گببر  ا

کبه در چنبد قبرن پب یبحث دربباره اببن عربب یباشد ول یحیصح کبرده  یمب یش زنبدگیاسبت 
که بیدرون او خبر ندارو ت یاست و ما از ن  ر؟یا خیشائبه بوده  یم 

کبه ببه قبول یآنچه در دستان ماست آثبار و تأل مبه فبات اوسبت  از  یاریدر بسب یطهرانبعّلا
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قد شیو  1عت استیموارد مخالف ظواهر شر  2ندارد. قیعه تطبیا با معت 
کس کتبش  یحال آن  کمبال  یم ایسخن نگفته آحقا طابق مکه در  گفت به مرحلبه  توان 

 ش مکشوف نگشته باشد؟یت برایقت والیاست حقم محال یتا بعد بگوئ دهیرس
گر بگوئ که نظرید همیا ک یه وحدت شخصبین  کبرده حبا کبه  یوجبود را ارائبه  از آن اسبت 

کمال   استده یرسبه مرحله 
م یکنبب یمراجعببه مبب تیببات اهببل البیببات قببرآن و روایببکببه بببه آ یم: هنگببامیگببوئ یمبب
که خداینمائ یم همشاهد  ییر ببا خبدایکنند متفاوت و متغبا یم یکه آن دو منبع معرف ییم 

که ابن عرب  د.ینما یم یفوجود معرا  یبر طبق وحدت شخص یاست 
کتاب و یتعر یخدا ت ف شده در  ٌء »همتاست  یکتا، بیگانه، یسنا ْ ِمْثِل ِه َشَّ کَّ  3« لَّ ْيسَّ 

کاالشببیشبب»و  ن بببا ممکنببات یر و مبببایو مغببا مبباوراء مخلوقببات یقتببیاسببت و حق 3«اءیئ ال 
 1ست.یاز صفات مخلوقات را دارا نک یچ یو ه 1است
فبب یکببه ابببن عرببب ییخببدا یولبب ت همببه یببهو 1اء اسببت.ین همببه اشببیکنببد عبب یمبب یمعرا

 .3حاضر است یاندو  یاء عالیو درون همه اش 2ممکنات است
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گفببت ابببن عرببب یمبب ن اوصبباف چگونببهیبببببا ا کمببال یتببوان  کببه مطلببوب قببرآن و  یبببه مرحلببه 
ش مکشبوف یت ببرایبقبت والیمحبال اسبت حقم یتبا بعبد بگبوئ دهیرسبببوده  تیبالب اهبل

 نشده باشد؟ 
مبه ه یبن توجی: در اثالثا کبه مسبأله والیگو یمب یطهرانبعّلا اببن  یت ببرایبنبد: محبال اسبت 
ل از ایببدر توج یروشببن نشببده باشببد، ولبب یعرببب کببردیه اوا کببه ابببن عربببیشببان نقببل   یسببنا  یم 

ان ببه جهبت موانبع  تیبو مسبأله وال دهیرسبببه او ن تیبت اهل البیمستضعف بوده و حقا
کن یو یبببرا»ش واضببح نشببده اسببت سببدس فرمودنببد ین بببرایظببالم جهلببش د تببا پببرده یببدعببا 
امبام حبقا را از متجاوزان به  نی اصب و طلحت ین را خلفایخیحا شیپاره شود و صر یبکلا 

ل با توجین توجیبنابرا 1«مفترض الطاعه بداند م ه یه اوا  ست.یمعارض است و سازگار ندوا
ا از یببو  انببد ها عببارف نبودیببخ، یعه در طببول تبباریر شببیبب  یعرفببا»سببند: ینو یمبب ه سخخّوم:یخختوج

 2«اند هنمود یم هیترس عامه تق
: گببر بتببوان پاسخخخ: اّولا کببرده بببا تقیببه بیببخببّلف عقائببد امام یکببه ابببن عربببم آنچببه را یا ه یببان 

کنیتوج که مخالف نصا قرآن یم ولیه  ت یا منافی 3آنچه را  کبرده  3با عقائبد اهبل سبنا اظهبار 
گونه موارد تقیا م؟  دریکن هیرا چگونه توج از علمباء  یاریه بدون موضوع است و لبذا بسبین 

تاهل  کتب سنا  1.اند هف نمودیرا تأل یبا او مخالفند و در ردا او 
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ة عیگو یم یابن عرب .3 را ل یمان الذین لفرعون باالید:کان قرا س یاعطاه اهلل عند الغرق فقبضه طاهرا مطها
اُه د: یفرما ین کّلم خّلف نصا قرآن است می.. ا 251 :ء من الخبث. فصو  الحکم یه شیف ْذن  خ 

 
أ ف 

ین   م  ال 
ُة الظا  ب  اق  ان  ع  ک  ْیف   ک  انُظْر  ما  ف  ي اْلی  اُهْم ف  ْذن  ب  ن  ُه ف  ُجُنود  ة   …و  ام  ی  ْوم  اْلق  ی  ةا و  ْعن  ا ل  ْنی  ه  الداُ ذ  ي ه  اُهْم ف  ْعن  ْتب 

 
أ و 

ین  ُهم  ْقُبوح  ن  اْلم   32 -35 :. قصصما 
ن فقل ید: اذا حصلت لّلنسان حالة مشاهدة عیگو یداند م یه را معصوم میخ صوفیمانند آنکه مشا .3

کملت عصمته فلم  کما  یحقا الول یهذه العصمة ف یل و تسما یه من سبیطان علیکن للشیکمل و  حفظا 
 111  1ج :و الرسول عصمه . فتوحات یحقا النب یف یتسما 
 ق 253 – 221 :ین شافعیف برهان الدیتال یر ابن عربیتکف یال یه الغبیمانند تنب .1
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که در مکاشفاتش یشود ابن عرب یم ن جا روشنیاز هم کبرده  یمب انیبافتبه بی یمب آنچه را 
ت ه و چه معارض با عقائد اهل یچه مخالف عقائد امام ره او یا نصا قرآن باشد در سبیو سنا

وجبود اسبت و آثبار و  یه وحبدت شخصبیبندارد و تمام مطالبش ببر طببق نظر یگاهیه جایتق
کرده است.یلوازم آن را پذ  رفته و بدون خوف ابراز 

کبببه شبببخص عقایببب: تقاا یخخخثان تد اهبببل یبببه ببببدان معناسبببت  را ردا و انکبببار نکنبببد و در  سبببنا
کنببد و تاای  اعتقببادات بببه انببدازه ل و ائد نببه آنکببه در فضببیببد نماییببکببه آنببان قائلنببد مماشببات 
گونه گوای  مناقب خلفاء به  که  کند  ت سبقت را از اهل  یمبالغه   د مابل آنکبه عمبریبرباسنا

ف ت که اهل  یحال رکند د یرا معصوم معرا سبند: ینو یمب سبتند.یقائبل ببه عصبمت عمبر نسنا
ک یبقا عمبر، مالیب – ةذکر مبا اعبزاه اهلل مبن القبوا یب –عمبر ببن خطباب  یاهلل  فبلهذا قال رسبول »
اا   یطان فیالش ک یفجا االا سلک فجا  ر فجا

 یسلک قط بنبا االا البیطان ما یعصمته بشهاده المعصوم، و قد علمنا انا الش یفدلا عل
کان عمر یالباطل و هو   ، فکبان ببحبقا سلک االا فجاج الیر فجا عمر بن الخطاب، فما  النصا
 1«مسالکه عیجم یالئم ف ةاهلل لوم یه فذممن ال تأخ

اد یببز یمطبوعببه از )فتوحبات( دسبتکار ین نسبخه هبایبدر ا»سببند: ینو یمب :ه پخججمیختوج
 …به عمل آمده است ییصه هایو نق یشده است اضافات

کنببد: مببن در  یمبب انیببن عبببارت مطلبببش را بیببن ایدر )مختصببر فتوحببات( بببا عبب یشببعران
کثهنگام  کبردن )فتوحبات( در مواضبع  کبه طببق آراء  یافتم مطبالبیباز آن، ای  رهیبمختصر  را 
ت اهبل  کببردم، و چبه بسبا اشببتباه حبذف ن مختصبر یببو جماعبت نبببود، فلهبذا آنهبا را از اسبنا

کبببه ببببرا یرویبببکبببردم، و در اشبببتباه پ کتببباب اصبببل نمبببودم، همبببانطور   ببببا یضببباویب یاز خبببود 
 .اتفاق افتاده است یزمخشر

کبه مطالبب میوسته ببر همبیپو سدس من   نیالبد یبیخ محیذوفبه را از شبحن حبال ببودم 
کرده ام، تاا یم ه حذف  ف ینکه ببرادر مبا عبالم شبریدانستم و بواسطه عدم موافقتشان با عاما
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د دیسن یشمس الد ن مطلبب را یببر ما وارد شد و من با او ا یب مدنیالط یاب دیسبن  محما
که مقابله نمود با نسخهای  آورد نسخهرون یمن ب یان نهادم، او برایدر م ت که بر ای  را  صبحا

ن نسببخه آن یببشببد. مببن در ا یه مشبباهده مببیببن در قونیالببد یببیخ محیآن، خببط شبب یو امضببا
کببرده بببودم  ییزهببایچ کببه در آن توقببف داشببتم و حببذف  ن نسببخه یببافتم. لهببذا دانسببتم: ایببرا 
کبه ببر نوشب یینسبخه هبا ینک از )فتوحات( در مصبر اسبت از رویکه ا ییها ته شبده اسبت 
کردیبن دسا و تحریالبد یبیخ محیشب کبه مخبالف عقا یو مطببالب انبد هف  ت د اهبل یبرا  و سببنا

کتاب فصو  الحکم و   اند هجماعت است وارد ساخت  1«رهیمال 
سببت و شببما از ا ن دو نفببر متوقببف بببر احببراز وثاقببت آن دویببرش شببهادت ایپببذاّولا پاسخخخ: 

کرده ا  د؟یکجا احراز وثاقت آن دو نفر را 
مه که  ی: درمتنایثان کرد یطهرانعّلا کبه داللبت یشباهد اند هترجمه  کنبد  یمب وجبود دارد 
کث»د یبگو یمب رایبثقه نببوده ز یشعران کبه  یافتم مطبالبیباز آن )فتوحبات( ای  رهیبدر مواضبع  را 

تطبق آراء اهل  کردمیو جماعت نبود، فلهذا آنها را از ا سنا  «ن مختصر حذف 
کتب، بجهت سبازگار نببودن آن ببا عق یحذف قسمت ح، دلیباز  ببر  یل قباطعیبده مصبحا

 عدم وثاقت اوست.
کبه آنچبه مخبالف عقائبد اهبل  یمب : آن دو نفر شبهادتثالثاا  تدهنبد  ف یباسبت تحر سبنا
ف یبز تحریبه است نید امامینکه آنچه مخالف عقایبر ا شود ینم لین شهادت، دلیشده و ا

 شده باشد.
ت ند آنچه مخالف عقائد اهل یگو یم آن دو نفر رابعا: کبّلم یبف شده ایاست تحرسنا ن 
کبه آنچبه از عقائبد شبیانگر ایقت بیدر حق ت کبه مخبالف اهبل یعین اسبت  اسبت و در  سبنا

فیاز ناح یشود اضافات یم افتیفتوحات   ن است.یه محرا
گببر تحرخامسخخاا  کتببب ابببن عربببیبب: ا را یببشببود ز یمبب ت سبباقطیببگببر از حجیابببد دیراه  یف در 
کّلمبیوقوع تحر د ببه آن دو یبتوان ینمب از فتوحبات و فصبو  محتمبل اسبت ولبذا یف در هبر 

کن  دیکتاب استناد 
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کببه در فتوحببات تحر یمبب : آن دو نفببر شببهادتسادسخخاا   ،در آخببر یافتببه ولببیف راه یببدهنببد 
ف یفبات اببن عرببیر تألیفصبو  و سبا عبان یبببر ا یلبینکبه دلیشبمارند ببدون ا یمب را محبرا  ادا

کنند و باقخره که بنظر شما ) یکتب اقامه  مهرا  ف واقبع شبده یب( مبورد دسا و تحریطهرانب عّلا
رکببن  – یدیببد و از آن مباحببث توحیببده یمبب قببرار یمعببارف و مسببائل اعتقبباد یچگونببه مبنببا

 د؟ ینمائ یم استفاده را –ن ید
 :ه ششمیتوج

مه  را  یگبریهبات دیاتش توجیبازاشبکاالت وارده ببر نظر یتبرئبه اببن عربب یببرا یطهرانعّلا
کببه ارزش علمبب یذکببر مبب کتبباب )فتوحببات( را در یالببد یببیمح»نکببه: ینببدارد ماننببد ا یکننببد  ن 

گذاشببت کسببقف  یمکببه نوشببت و سببدس تمببام اوراق آن را بببر رو کببرد و  کسببال یعبببه پهببن 
گبردد، ای  دن باران، مطالب باطلهیبماند تا بواسطه بار گر در آن داشت شسبته شبود و محبو  ا

کبه  یو متناوب، وقتب یاپیپ ینهاادن باریک سال باریاز  پساز باطل مشخص شود، حقا و 
گسترده را جمع نمود مشا که حتهاوراق  کرد  کلمبه هبم از آن شسبته نشبده و محبو یب یده  ک 

  1.«ده استینگرد
ن داسببتان سلسببله رواتببش از آن زمببان تببا زمببان  ناقببل مجهببول اسببت لببذا یببا: اّولا  پاسخخخ:

 ندارد. یتیگزارش مذکور حج
کتابیتوان پذ یم ایرا آیست زیرش نیخبر مذکور قابل پذ: ایثان که ببه قبول خودتبان  یرفت 
از مکاشفات آن با مبتن واقبع  یو بعض 2عت مخالف استیاز موارد با ظواهر شر یاریدر بس

د ش  ر نکند؟ ییتغ یکسال بماند و بر اثر معجزه الهیر باران ی. در ز3ق نداردیعه تطبیو معتق 
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کببه یاای  شببخص، معجببزه یم بببرایحکبب یکببه خببدا ح اسببتیدر نببزد عقببل قببب کنببد  جبباد 
گمراه گردد. )چنانچه در بحث حسن و قبح عقل یسبب  به طور مبسوط ذکر شبده  یمردم 

 است(

ه   و پاسخ آن یع ابن عربیتش یادلا
مه  ه یبکننبد )در توج یم یمستضعف معرف یمالک یرا سنا  ینکه ابن عربیبا ا یطهرانعّلا

گذشت( ول که ایع ابن عربیتش یکنند برا یم اقامه را یگر دالئلیدضع وادر م یاول  ز یبن نی، 
 د.یآ یم شان بشماریدر سخنان ا یگریتعارض د
ه یما در ا  :میکن یم انیم سدس پاسخ را بینمائ یم را ذکر شانیا ین مقام ادلا

عه یده شببیببن بببر امببام زمببان طبببق عقیالببد یببینببصا عبببارت مح»سببند: ینو یمبب :ل اولیخخدل
ه و سببلم مببن ولببد فاطمببه یبباهلل و عل یرسببول اهلل صببل ةخببرج مببن عتببری ةفببیان هلل خل …هیببامام
 …واطئ اسمه اسم رسول اهللی

کبببه خبببروجای  فبببهیخداونبببد خل  رت رسبببول اهلل از پسبببران فاطمبببهتببباز ع یکنبببد و یمببب دارد 
کببه نببامش بببا نببام رسببول اهلل مطابقببت دارد جببدا او حسبب یمبب طالببب یبببن اب ین بببن علببیباشببد 

خبدا  شبباهت و  رسبول ند در خلقتش بباینما یم عتیان رکن و مقام بیبا او درماست. مردم 
 1« …است تر نییدر ُخلقش از او پا

و هبر اسبت متبواتر  یعه و سبنیاز شب  یث در رابطبه ببا حضبرت مهبدیاحاداّولا پاسخ: 
علمباء اهببل  شبود ینم عشیل ببر تشببیبد دلیبنقببل نما درببباره امبام عصبر  یایکبه حبد یکسب

ت  کردیاحادسنا از آنهبا  یبعضب یحتب انبد هث آن حضرت را به طبور مبسبوط درکتبشبان نقبل 
آخرالزمببان(  یعّلمببات مهببد یماننببد )البرهببان فبب اند هشببان نوشببتیکتبباب مسببتقلا درببباره ا

 یهند یف متقیتال
از  یاریرا بسبیبسبت زیع شبخص نیل بر تشیدل ث درباره امام زمان ین نقل حدیبنابرا
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 212/  آراء معارفی

 

کتبشبببان معتقبببد ببببه ظهبببور و قیبببواعلمببباء عامبببه ببببر اسببباس ر  ام آن حضبببرتیبببات فبببراوان در 
 باشند. یم

گببر ابببن عربببایخخثان ببا را بببرده اسببت   یک مببورد نببام امببام مهببدیببدر  ی: ا گببر یدر موضببع داما
 یرا از حضبرت مهبد ت رسبول اهلل یبت آن حضرت را انکار نمبوده اسبت و مقبام والیوال
 کند. یم یاء معرفیاقولگر خود را خاتم یکند و در موضع د یم ینف 
کانبت احکبام سد: و لما ینو یم بدا  ه و سبلم عنبد اهلل تخبالف احکبام یباهلل عل یصبل محما
واطئ یبتبه الخاصبه خبتم یکبون لوالیان حقا و اسبت …البعبث العبام یاء و الرسل فبیر االنبیسا

المعبببروف  یالمسبببم یحبببوز خلقببه و مبببا هبببو بالمهببدیه و سبببلم و یبباهلل عل یاسببمه اسبببم صبببل
به مبن سبّلله  ةیس مبن سبّللته الحسبیالمنتظر فان ذلک من سّلته و عترتبه و الخبتم لب ولکنا

 2«دون شک ةیانا ختم الوال» 1ه و سلم.یاهلل عل یخّلقه صلأعراقه و أ
مببه  بببه  یکببرده سببخن ه حکببمیببمخببالف عقائببد امام یکببه ابببن عرببب یاز مببوارد یطهرانببعّلا

کّلم  یآورند در حال یان نمیم کبه از اتبباع  یدر آملبیبح دیسبآنقبدر ببر  یمذکور از ابن عرببکه 
که به شدا  گران آمد   د:یگو یم کند و یم ت به او اعتراضاوست سخت و 

وصباف مبع هبذه اق –عم  – یس المهدیقول: لیقوله انه  یه و فیالعجب ف ةو من جمل»
( هبببو یعربببب )اببببنخ یعراقبببه، و الشبببأو  یخّلق النببببأموصبببوفا بببب ةیبببو المراتبببب العال ةمبببیالعظ

بب راد أن أ، یت و المهببدیببعببن اهببل الب ةیببالخاتم یه اذ نفببموصببوف بهببا و عجببب آخببر: و هببو انا
 …ضاا یعنهم الوارثه أ ینفی

کل العجب انا اماال هبوالء  عون الکشبف و العرفبان و یبو العجب  حصبل مبنهم مابل یدا
ببا هببذا الکببّلم  ببا فقببد عرفببت خبطببه و مهمّلتببه و  یصببریالقاما ف یببک …یخ الحبباتمیالشبباما

ببه ینفسببه و  ینسبببها الببی ابببت هببذا المقببام لنفسببه بحکببم یجببزم بببذلک بعقلببه؟ و العجببب انا
ن النبوم یبأالنقبل و العقبل و الکشبف و  ةبمسباعد ةقظبیره بحکبم الیبالنوم، و قد ثبت هذا لغ
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 1«؟ةقظیمن ال
کببرده د  یت حضببرت مهببدیببوال ین عرببببببکببه ا یخّلصببه آنکببه هنگببام گببر یرا انکببار 

ت ث اهل یکه نام حضرت را آورده و طبق احاد یموردست به یح نیصح شبان یدربباره اسبنا
گفته برا کرد.یتش یسخن   ع او استدالل 

 ببببه شبببدت محکبببوم اس رایبببو ق ین در )فتوحبببات( عمبببل ببببه رأیالبببد یبببیمح:»ل دومیخخخدل
نمودنبد  یمب دیبتمجرا ن یالبد یبین جملبه محیبز ایبهاشبم ند یسحضرت آقا حاج  …کند یم
ا د و یگو یم که د فیالقاما با ه جمله واحده. و یاس فّل أقول به وال أقلا ببر  یاس، پبس مبن رأیبقاما

 2«کنم ینم دین مسأله تقلیدر ا یکل یکسره و به طوریدهم، و  ینم طبق آن
کببّلم ابببن عربببیبباسببتدالل بببه ااّولا پاسخخخ:   حیاس صببحیببعببدم عمببل او بببه ق یبببرا ین 

کبببّلم معبببارض دارد او در موضبببعیبببا رایبببباشبببد ز ینمببب  اس را مشبببروعیبببعمبببل ببببه ق یگبببرید ن 
کردن اهل ق یم  داند. ینم حیاس را صحیشمارد و تخطئه 

ه و سبببلم یببباهلل عل یهبببم بعدرسببول اهلل صبببلفبببانا اهلل قبببد علببم مبببن عبببباده أنا »سبببد: ینو یمبب
کتاب و ال سنا یتخذون فیما ال یتخذون اصّل فی اا من  ق رسبول ةه نصا  یالب اهلل وال اجماع، فوفا

س یقبیالمغبرب ل ةر صبّلیم صبّله العصبر و تبأخی( بتقبدةوم عرفبیب: یوم )أیبهذا ال یالجمع ف
به حکبم یم لهبذا التقبدیر و التقدیاس التأخیمابتوا الق ر الشبارع حکبم المجتهبد انا م، و قبد قبرا

لبه و نظبره و اجتهباده حکبم یالشبرع بمبا اعطباه دل یاس اصّلا فیمشروع فاثبات المجتهد الق
کان ال یس القیه من لیرد علین أ ینبغیال  یشرع قول به، فانا الشارع یاس من مذهبه، و ان 

ره حکما ف ض للبردا علحقا  یقد قرا ض للبردا یبمبن اعطباه اجتهباده ذلبک، فمبن تعبرا ه فقبد تعبرا
 3«حکم أثبته الشارع یعل

أ عن» أ مجتهداا فیمابت الق یدکلا من خطا کان أو فب یاس اصّلا أو خطا اصبل فقبد  یفرع 
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 1«الشارع یأساء اقدب عل
که بپذاا یثان ع او یل ببر تشبیباز هم دل یکرده ول ینم اس عملیبه ق یم ابن عربیری: بر فرض 
تاز اهببل  یاریرا بسبیببشببود ز ینمب کببه بببه ق سببنا  یکننبد ماننببد شببافع ینمبب اس عمببلیبهسبتند 

مه چنانکه   ن مطلب اذعان دارندیز به این یطهرانعّلا
کسببیببفقببط از م: »سببندینو یم عه از همببه یاس بببه شببیببکببه در عببدم عمببل بببه ق یان عامببه 
کبببه مبببا حجبببت یح منبباط قطعبببیبببباا همبببان تنقبببیاسببت او تقر یباشبببد شبببافع یمببب کتببرینزد  را 
 2«کند ینم اسیداند و عمل به ق یم ز حجتیم او نیدان یم

ن ابن عرب ه و شواهد بر تسنا کبهیبز یخّلصه آنقدر ادلا تبوان ببه صبرف عبدم  ینمب اد اسبت 
کرد.یحکم به تشاس یعمل او به ق  ع او 

کتبباب یببمراجعببه نمائ مببه ف یتببأل« متعصببب یسببن یابببن عرببب»د بببه   یجعفببر مرتضببعّلا
ه فراوان یعامل ت د اهل یب او بر عقابر تعصا  یادلا  افت.یدیخواهسنا

مبه : ل سخومیخدل کتباب یبن اشبعار را نیبت( ااصباحب )روضب»سبند: ینو یمب یطهرانبعّلا ز از 
 :مستند داشته یت نموده و به ویاو روا یا(ی)وصا

بببببببت رسبببببببله یوصببببببب  االلبببببببه و وصا
کببان الخلبق فببیلبوال الوصبب  عمببة یة 
 قتهبببایهبببا و ال تهمبببل طریفاعمبببد ال

 

بببب   بهببببم أفضببببل العمببببل یکببببان التأسا
ول یة دام الملببببک فببببیو بالوصبببب  الببببدا
 االزل یة حکببببببببم اهلل فببببببببیانا الوصبببببببب

 

کاشف است حسن ضمین اشعار آبدار نیا.… که نسج خاطر اوست،  ت یبر و صبفاء نیز 
که عقیز یو که تعده علماء تسنا یرا  سبت و او از یغمببر الزم نیببر خبدا و پ ین وصیین آنست 

انه خود را اظهبار نمبوده و یده صافین اشعار آبدار، عقیت خود با ایجهت إشعار از حسن طو
 3«ض آورده استیفت جماعت تعرلبر مخا

                                                           

 113  2ج :همان .1
 313روح مجرد:   .2
 321 - 323روح مجرد:   .3



 
د حسین طهران یسیر / 211 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

: کتبباب فتوحببات در تحببت ا ین شببعر را ابببن عربببیببا پاسخخخ: اّولا کببرده ن عنببیببدر  وان ذکببر 
 :است

د السبببالک و یبببنتفبببع بهبببا المری ةیبببحکم ةیوصببب یفببب ةن و خمسبببمائیسبببت یالبببباب المبببوف
 1.یها ان شاء اهلل تعالیالواصل و من وقف عل

که مبراد او از وصبین عنوان پیاز ا ت مرشبد ببه سبالک یت، در شبعر مبذکور، وصبیداست 
در امبببر امبریببت پیبببه وصبب یچ ربطببیاسببت و شببعر مببذکور هبب یو معنببو یور ببباطنامببدر 

 ندارد. نیرالمؤمنیامخّلفت به 
کببّلم یببرا ایببسببت زیح نیصببح یع ابببن عربببیتشبب ی: اسببتدالل بببه شببعر مببذکور بببراایخخثان ن 

ه و سبلم و مبا نبصا یبو اهلل و عل یمات رسبول اهلل صبل»د: یگو یم گریمعارض دارد در موضع د
ته من  ینا فأنه لعلمه یاحد و ال ع یعنه ال ةبخّلف به ف ةالخّلفبأخبذ یاما فبه یکبون خلیعبن ربا

 2«الحکم المشروع یف ةعن اهلل مع الموافق
کببّلم دقیببدر ا کببه اهببل ین  ت قببا آنچببه را  ان نمببوده و لببذا بببا یببمعتقدنببد بببه صببراحت بسببنا
کّلم دیوجود ا کرد.یتش یتوان به شعر مذکور برا ینم گرین   ع او استدالل 

 یاحببد( خّلفببت ببباطن یعنببه البب ةاز )و مببا نببصا بخّلفبب یمببراد ابببن عرببب انببد هگفت یبعضبب
که پ د پبس یببرگز یرا ببه خّلفبت ظباهر  نیرالمبؤمنیام امبر یباست و االا روشن است 

ن یبرا منکبر شبود بلکبه نظبرش ببه ا ر یبخواهد خّلفت و امامت حضبرت ام ینم یابن عرب
که پ  ن نفرمود.ییخود تع یبرا یو باطن یفه معنویخل امبر یاست 
گبببر اببببن عرببببیبببسبببت زیح نیز صبببحیبببه نیبببن توجیبببا یولببب و امامبببت  یخّلفبببت ظببباهر یرا ا
 یو مقامبات معنبو ین امر، خّلفت باطنیرفته بود، ایپذ امبر یرا بعد پ نیرالمؤمنیام
کسبب  نیرالمببؤمنیام یو ببباطن یدارد چببون مقامببات معنببو یز در پببیببرا ن امبر یببپ  یبببر 

 ر یبحضرت ام یخّلفت ظاهر یگر معنا ندارد ابن عربین صورت دیست در ایده نیپوش
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 ت نکرده است.یوص یامبر درباره خّلفت باطنید پیرفته باشد بعد بگویرا پذ
 است. یت به خّلفت باطنی، وصیامبر به خّلفت ظاهریت پین وصیب ی الزمه

مه : ل چهارمیدل  سند:ینو یم یطهرانعّلا
کتاب )فصو ( ا یدر عنوان فصا هرون» ث منزلبت فرمبوده و در یق ببه حبدیبدق یمائیاز 
ف ببه وجبوب یبنمبوده، و اشبارات لط یمان به امامت خلفبا را طبیخود ذکر ا ا مشهورهیرساله 

که از آن جمله خّلفت حضرت امیاعتقاد امور واقعه در روز  د  1«ر است فرمودهیر 
: تاز علماء اهل  یاریبس پاسخ: اّولا ث منزلبت یدحب ر ویث  دیمانند حد یایاحاد سنا

کببردهرا در  گونببه روایببانببد، نقببل ا کتبشببان نقببل  گونببه داللتببیات هببیببن   ع شببخصیبببر تشبب یچ 
کسان ینم گرنه  عه شبمرده شبوند یسبت شبیبا یمب زیبحنببل ن و احمد یمانند فخر راز یکند و 
گونه روایز ایرا آنان نیز کرد یل تر از ابن عربمفصا  یلیات را خین  کتبشان نقل   .اند هدر 

ت علماء اهل   نیرالمبؤمنیامات مذکور تنها داللت بر فضائل و مناقب یمعتقدند رواسنا
ن بحبث در ی، اشود ینم کند و خّلفت و امامت بّلفصل آن حضرت از آنها استفاده یم 

کّلم بدف ید به )دالئل الصبدق( تبالیامامت موجود است مراجعه نمائ یکتب  مبه محما  عّلا
ر رحم  ه.یاهلل عل ةحسن مظفا

کسی: شاا یثان که دارا یعه   ت باشد:یسه خصوص یاست 
 رد.یرا بپذ تیامامت و خّلفت بّلفصل اهل الب -1
 د.یبجو یزاریب او امبر و آلیاز دشمنان پ -2
 باشد. تیامبر و اهل البیع پیمطلقاا مط ینیدد یعقاو در معارف  -3
 را او:یات مذکور مفقود است زیخصوص یدر آثار ابن عرب یول
ر عبن اق…: »سدینو یم رفته است.یخلفاء ثّلثه را پذامامت و خّلفت  -1  الا أل وا فمبا تبأخا
ره یتبأخ یعلم ان الحکم فبیع الوجوه فیه من جمیف ةینه الزمان قنا وجود اقهلیسره وأبیقمر أ
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کخّلفللره یم  و تقدا   1« …عهمیاهلل عن جم یرض یبکر و عمر و عامان ثما عل یأب ةزمان 
ا : »سدینو یم زیو ن به  یوصبل البفلما بغ علبحبجا مکا النباس سبوره  یالب یاببوبکر بالنباس و بلا
بکببر  یبببأ ةخّلفبب ةصببحا  یک علببدلا یببعببن رسببول اهلل و هببذا ممببا  ةابببیهم نیو تّلهببا علبب ةبببراء
 2«قیالصدا 
 یلبببه اسبببرائه فبببیل یع فببب یأنس ببببه نبببودیبببألف الحبببال و یبببفالعبببارف : »سبببدینو یم زیبببو ن
ه و سببلم و یبباهلل عل یبکببر خلببق رسببول اهلل صببل یبببأبکببر فببآنس بصببوت  یاببب ةحاشببه بلغببیاست

ببدفسبببق  ةواحببد ةنببیابببوبکر مببن ط ن یاثنبب یابببوبکر )ثببان یه و سببلم و صببلا یبباهلل عل یصببل محما
کّلمه سبحانهیالغار اذ  یاذهما ف کّلمهما   3«قول لصاحبه ال تحزن انا اهلل معنا( فکان 
بأ یاهلل تعبال ةکبان مبن حکمب یبعد رسول اهلل الذ ةکالخّلف» أعطاهبا اببابکر ثبم عمبر ثبم  هنا

 3«بحسب اعمارهم اا یعامان ثم عل
 :کند یم شیرا مدح و ستا :ت یدشمنان اهل الب یابن عرب -2

ببل عباسبب  ین مببن الشببمس اسببت را دارایاو بببا خانببدان عصببمت أببب یکببه دشببمن یمتوکا
 شمارد. یم یو باطن یخّلفت ظاهر

 ةکمببا حباز الخّلفبب رةالظباه حببوز الخّلفبهیکبون ظبباهر الحکبم و یو مببنهم مبن »د: یبگو یمب
کأب ةمن جه ةالباطن د و عمبر یبزیببن  ةیو الحسن و معاو یبکر و عمر و عامان و عل یالمقام 

 1«ز و المتوکلیبن عبدالعز
بهداء د یسببوده و به دسبتور او مرقبد مطهبر  یناصب یعباسمتوکل  ب شبد و یبتخر الشا

 ن ظلم و اجحاف فراوان روا داشت.ییبر سادات و علو
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کتببب معتبببر ای  کببه او در مسببأله شببود ینم افببتی یمببورد یع آثببار ابببن عربببیببدرجم -3 از 
کبه در همبه مباحبث ببه منبابع رواای  عهید. او چگونه شیعه استناد نمایش  یبیروا یتبیاسبت 

ببه متمسببک مبب  تیببت او از اهببل البیبببببر عببدم تبع یل روشببنیببن خببود دلیببشببود؟  ا یعاما
 است.

ث یالحبد یفب» یث، جملبه یاعظبم در مقبام نقبل حبدخ یش: »سدینو یم یانیاستاد آشت
را ورد زبببان خببود قببرار « ه و سببلمیبباهلل عل یصببل یعببن النببب ةریببهر یح المنقببول عببن ابببیالصببح

کببه علمببایث ضبعیره چنبدان شببهرت در نقبل حببدیکبه ابببوهر یدرحببالداده اسبت   یف دارد 
دانسببت و از نقببل  یمبب زاده یهببودیره را عمببر یانببد ابببوهر ث( نببام دادهیمصببر او را )بازرگببان حببد

 1«کرد یم ث منعیحد
گذشته گرفت ذکر فضائل و مناقب اهل البیتوان نت یم از مطالب  و عشق و  تیجه 

ببت مببه گببردد چنانچببه  ینمبب عیل بببر تشببیبببزرگببواران دل بببه آن  محبا قببت ین حقیبببببه ا یطهرانببعّلا
گرچه مشحون است از مناقبب اهبل یالد ییکتب مح»سند: ینو یم اعتراف دارند ت یبالبن 

کتاب محاضر : ت اساس مطلبش بر اصول اهبل  یار ولیاالخ ةاالبرار و مسامر ةهمچون  سبنا
 2«که ذکر شده ین فصا داودیاست همچون هم

نجا بجهبت دفباع از یما در ا»ماند:  ینم ین سخن باقیا یبرا ییگر جاین اعتراف، دیبا ا
کثرت یالد ییمح ت و والء به اهل بن در  سبت و نهبم یرا از بباب ب یت، فقط مختصبریمودا

کرده است حکایالکتب العرب راد عطب برکه )فتوحات(  به ینمبائ یمب تیه ذکر  ل  م تبا عشبق و و 
گردد تا چه حدا  تیاو به اهل ب  3«است دهیرسمعلوم 

گفتیز ه شخص به اهل البیرا چنانکه  ل  گبر از  یببه هبر حبدا  تیم عشق و و  کبه برسبد ا
د و امامببت یببنجو یزاریببنداشببته باشببد و از دشمنانشببان بت مطلقببه در معببارف یببآنببان تبع
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 .شود ینم او اثباتع یرد تشیبّلفصل آن بزرگواران را ندذ

 یگفتار متعارض درباره ابن عرب
که  گذشته روشن شد  مه از مطالب  سبخنان  یدرباره مذهب و مرام ابن عربب یطهرانعّلا

کردیرا ب یمتعارض  م:یکن یم که به طور خّلصه ذکر اند هان 
ان1مستضببعف بببوده  یمببالک یسببنا  یابببن عرببب -1 بببه او واصببل  تیببت اهببل البیببو حقا

کنی)اببن عربب یو یببرا»سبند: ینو یمب نشده سدس درادامبه بیب( دعبا   ید تبا پبرده جهلبش بکلا
امببام حببقا ن را از متجبباوزان بببه ی اصببب و طلحتبب ین رااز خلفببایخیحا شببیپبباره شببود و صببر
 2«بداند ةمفترض الطاع

کبه سبابقا  یخ در )فتوحبات( ببر وجهبیکبّلم شب»سبند: ینو یمب عه اسبتیشب یابن عرب -2
ه اثنا عشر نسببت ببه یمذکور شد دراعتقاد او به امامت و وصا البشبر صبلوات اهلل دیست ائما

 3«ح استیرهم صیعل
کببه ب یمبب ذکببر یع ابببن عربببیاثبببات تشبب یل بببرایببسببدس چهببار دل ان و پاسببخ آن یببکننببد 

 گذشت.
از  یر ویدر ضببم یمشببکل اسببت ولبب یوع یتشببسببند: اثبببات ینو یمبب گببریدر موضببع د -3

ببت گببر چببه اماببال ا»بببوده  یسببرور تیبباهببل ب  محبا نگونببه عبببارات بببا وجببود یوبالجملببه ا
بعبد  یمشکل است ول یع ویت اوست، اثبات تشیح سنا که مرجا  یگریکلمات متضافره د
کببه دفبباتر و تصببانیببف ایاز مّلحظببه تضبباع ف او بببه آنهببا مملببوا و مشببحون اسببت، ین عبببارات 

بترا از  یر وینکه ضمیشود به ا یم حاصل ین عادیقی ببوده  یآن ارواح مقدسبه سبرور  محبا
کتسبباب نببوریو قلببب سببل ن )مناقببب ائمببه یببنمببوده چنانچببه ا یمش از مشببکوه انببوار طبباهره ا
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 یدت وف را ببر سبّلمت ارایف شریاز نتائج خاطر او شمرده و آن تصن یعشر( را جمع یاثن
ت ایآ گرفتیت محکم دانسته و بر قوا  1«اند همان اوبرهان اعظم 

کنببیببد پاسببخ آن را بیببکببه با یانیببنکتببه پا کببه یان  مببه م   یعرببب در وصببف ابببن یطهرانببعّلا
کبه از آراء یا یبقدر»سند: ینو یم کبه مخبالف و ن مرد با انصاف بوده است  به او  افکبار خاصا

ه  2«اند هعه دانستیرا ش یباشد و یم عاما
گرپاسخ کن ید انصاف ابن عربیخواه یم : ا کبه  ید به مبواردید مراجعه نمائیرا مشاهده 

: ابببوبکر و عمببر و عامببان و سببدینو یم کنببد. یمبب شیتاسببمببدح و  را تیببدشببمنان اهببل الب
اح فهبذا  ةدیبالرحمن ببن عبوف و ابوعبر و عببدیبو الزب ةد و طلحیو سعد و سع یعل ببن الجبرا

 3.ةاهلل و شهد لهم بالجن نهم رسولیمنه ع یمنزلهم الذ
کنیببو ن والببد بزرگببوار  درببباره حضببرت ابوطالببب  یکببه ابببن عرببب ید بببه مببوردیببز رجببوع 
: سببدینو یم امبریببرسبباندن بببه پ یاریبببببا آن همببه سببابقه درخشببان در  نیرالببومنیام
ه ابیاهلل و عل یصل یأمرالنب»  3«طالب و هو مشرک یه و سلم بغسل عما

 مببان و اخببّل  آن حضببرت موجببودیدر ا یخیتببار یقطعببکببه شببواهد ودالئببل  یدر حببال
 است.

ا  ی ا بع د مان  ع إ  ش ککت یام  ا  می: بس م اهلل ال رمحن ال رحعن ااماک الرضا 
کا  مص اَب  2النار. و ایریطالا 

ه یببا عمبر در قضب امبر یبدر اخبتّلف پ یکبه اببن عربب ید ببه مبوردیبز مراجعه نمائیو ن
 شمارد. یم ممقدا  امبر یحکم پ ران جن  بدر قول عمر را بریاس
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 یأسبار یفضبل عمبر فب یه فبیبد مبا ذهبنبا الیویظاهر شرعنا ما  یو قد ظهر ف»سد: ینو یم
 1 «همیبدر بالحکم ف

ببا و  کببه یببااما گفتببار  کببه مخببالف »ن  ببه او  ببهاز آراء و افکببار خاصا عه یرا شبب یباشببد و یمبب عاما
 مردود است.« اند هدانست

 : کبه نظر یمب ع داشته باشد مشباهدهتتبا  یدر آراء ابن عرب یکسپاسخ: اّولا ات او ببر یبکنبد 
 :چهار قسم است

 2مخالف با نصا قرآن. -1
ه امام -2  3ه.یمخالف با عقائد حقا
ه. -3  3مخالف با عاما
 1ن.یع مسلمیمخالف با تسالم جم -4

 .شود ینم یوع یل بر تشیچگاه دلیه هما ت او با عان مخالفیبنابرا
م از یببحث قببل در توج : دراا یثان مبه ه سبوا کبرد یطهرانبعّلا کبه ینقبل  در حبال  یببن عرببام 
کبرده ببه جهبت خبوف از دشبمنان اهبلیبد امامیبکه بر خبّلف عقا یه بوده و مطالبیتق  ه ذکبر 
گفتببار اخیببدر ا یبببوده ولبب تیببالب کببردیکببه از ا یریببن  از آراء و »سببند: ینو یمبب میشببان نقببل 

                                                           

 13 - 12  :فصو  الحکم .1
کان قرة عیگو یدرباره فرعون م .2 اعطاه اهلل عند الغرق فقبضه طاهرا مطهرا  یمان الذین لفرعون باالید: 
ُه د: یفرما ی.. قرآن م 251  :ء من الخبث. فصو  الحکمیه شیس فیل ُجُنود  اُه و  ْذن  خ 

 
أ ما  ف  ي اْلی  اُهْم ف  ْذن  ب  ن  ف 

ة  ال  یُ  ام  ی  ْوم  اْلق  ی  ار  و  ی النا 
ل  ْدُعون  إ   ی 

ةا ما  ئ 
 
اُهْم أ ْلن  ع  ج  ین   و  م  ال 

ُة الظا  ب  اق  ان  ع  ک  ْیف   ک  انُظْر  ُرون  ف   31 - 35. قصص نص 
کما  یفة عن رسولیکم خلیعل یسد: اذا ولینو یاالمر منکم( م یه )و اولیل آیدر ذ .3 أو التمسوه من عندکم 

کان عبدا حبشیشرع لکم، فاسمعوا له و اط اه طاعة رسول اهلل یطاعتکم ا یا مجدع اقطراف، فانا فیعوا و لو 
 213  1ج  :ه و سلم. فتوحاتیاهلل عل یصل
 111و   111  1د به فتوحات جیداند مراجعه نمائ یه را معصوم میاقطاب صوف یابن عرب .3
ا او من قیهمه مسلم .1 که مقام نبوت مطلقا ختم شده است اما ست ید نبوت عامه منقطع نیگو یائلند 

 13  2ج :ه منقطع شده است. فتوحاتیعیفقط نبوت تشر
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که مخالف  ه او  هافکار خاصا  «اند هعه دانستیرا ش یباشد و یم عاما
ببه نکتببه قابببل  گببر ابببن عربببیبباتوجا کببه ا د آراء و افکببار یببگببر نبایه بببوده دیببدر تق ین اسببت 

کند ه ارائه   ست.یآراء عامه سازگار ن مخالفه با سخنان یتق مخالف عاما
کبرده جبوابیبد امامیبمطالبب مخبالف عقا یم چبرا اببن عرببیگوئ یم که یهنگام  ه ارائبه 

 ه بوده.یدر حال تق دهند چون یم
عبباسببدس  کببه او شبب یمبب ادا دهنببد بببه  یمبب ل؟ جببوابیببم بببه چببه دلیگببوئ یمبب عه بببوده.یکننببد 
کببردهآنکببه جهببت  ببه اظهببار  گببر در حببال تقیگببوئ یمبب مطالببب مخببالف عاما  گببریه بببوده دیببم: ا

ه ارائه نما نستهتوا ینم اظهار مطالب مخبالف عامبه سبازگار  ه باید. تقیمطالب مخالف عاما
 ست.ین

که بگوئین مبحث شایان ایپادر  ط اهبل ینکبه درمحبیل ایبببه دل یم ابن عرببیسته است 
ت به اسبت  یاز موارد، مطالبش بر طببق مببان یاری)اندلس( رشد و نموا داشته در بس سنا عاما
رفته، ببه نتبائج و یرا پذ –ه یده صوفیعق –وجود  یوحدت شخص یبه جهت آنکه مبنا یول

که در بعض تد اهل یاز موارد مخالف عقا یثمراتش تن داده  ن یبثمرات ا از یکیاست،  سنا
 ان است.یدمبنا وحدت ا

شبود و  یمب یمنتهب –خداونبد  –ان و مبذاهب در نبزد او ببه موجبود واحبد یباد یتمام یعنی
ق نادیب یرها و تفاوت هایهمه تغا ر  گرفتهین مذاهب و ف  ن بحبث دربباره یشبود بنبابرا یمب ده 

خبّلف  یع او امبریاثببات تشب یده است. خصوصاا تّلش برایبدون فا ین ابن عربین و آئید
ن و یببچ دیوجببود اقتضبباء التببزام بببه هبب یوحببدت شخصبب یرا مبنببایبباسببت ز یصببناعت علمبب

 را ندارد. یمذهب
کثیببفوتببک خید بعقببد مخصببو  و تکفببر بمببا سببواه فیبباک أن تتقیببسببد: فاینو یمبب ر بببل یببر 

هبا، فبان  یولیبنفسبک ه یفکبن فبه یبعلمبا هو یفوتک العلم باقمر علی کلا لصبور المعتقبدات 
به یمن أن  أوسع و أعظم یاهلل تعال بوا فباما وجبه اهلل( یقبول )فأیحصره عقد دون عقد فانا نمبا تولا

کبلا ب یمصب لکبلا اف کببل سبعیب مبأجور سبعیمصب و   یزمانبا فبب یو إن شبق هعنب ید مرضبید و 
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 .ةالدار االخر
 إاللبببه عقائبببداا  یعقبببد الخّلئبببق فببب

 

 1ع مبببببا عقبببببدوهیبببببو أنبببببا اعتقبببببد جم 
 

ب تعالیصراط مستق یفما أحد من العالم االا عل  2.یم و هو صراط الرا
مه  گفتنبیا»سند: ینو یم یطهرانعّلا کبه اببن عربب ین نکتبه  کبه ببه  یببر اثبر عّلئقب یاسبت 

ه یان صببوفیبهبم در م یقببل از وکببه ز یبان را نیبمسبئله )حببا اهلل( داشبت، مسببأله وحبدت اد
کوشب شبتر دادیعنبوان ببود رونبق ب نبه و  ببور آن کرا فبرو بکشبد، و ببه  یوحب ید تبا پببرده صبوریو 
 3«دیجوبان یهمه اد یدرون یدر محتوا یبنگرد و وحدت

  

                                                           

 132   :فصو  الحکم .1
 112همان:    .2
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 بسمه تعالی
ه س  با عرض سّلم و تحیات وافره نظر به اینکه عبدا ب و مبردم عبادی در شبهر مقبدا ای از طبّلا

ف شده ای خا ا را با عنوان عرفبان تاسبیس نمبوده و  اند و شعبه مشهد جذب مسلک تصوا
گماشت ت  یم نظر مبارک خبود  اند هدر نشر و ترویج عقاید صوفیه هما از حضرتعالی تقاضا دار

گونه عقایبد،  کتب مشتمل بر این  را در رابطه با آراء و نظریات ذیل و نیز خرید و فروش و نشر 
گیرد:اعّلم فرمایید   تا مورد استفاده حق جویان قرار 

کببوتر و ایبن مر بابی، ایبن بوتبه و : »اند هنوشت-1 گل و سنبل، این بلبل و این طوطی ایبن  این 
گیاه و شجر، این آب و این آبشار، این ابر و این باد و ایبن بباران، و  …درخت، این نجم و این 

گونه که دلت میخواهد از قبیل این  که تبا در صبور نفبخ بدمبد، همبه  بر سر همها  آن قدر  کن 
 311   3اهلل شناسی جلد  «اینها یک خدا بیش نیست یکی است،

کببه خببدا »کننببد:  از استادشببان نقببل می-2 آب خداسببت، وضببو خداسببت، جببایی نیسببت 
  70روح مجرد   « نیست

 حقا سبحانه و تعبالی خبالق اسبت در مرتببه عبالی و مخلبوق اسبت در مرتببه دانبی، آمبر»-3
مقام باال، مأمور است در مقام پبایین، راحبم اسبت در افبق مببین، مرحبوم اسبت در است در 

 222   3اهلل شناسی ج « نشأه اسفل السافلین
که»-4 یبم اببدا وجبودی نبدارد  می کنیم یا به اندیشه و عقل بینیم یا احساس می می آنچه  آور

جببود مببا  یببر از )و وجببود و موجببود( فقببط حببقا اسببت جببلا شببأنه و بببس، و مببا عببدم هسببتیم و و
 وجود او نیست 

 ها نمببببببا مببببببا عببببببدم هببببببایم هسببببببتی
 

 تببببببببو وجببببببببود مطلببببببببق و هسببببببببتی مببببببببا 
 
 201صفحه  3اهلل شناسی ج« که همه اوست و نیست جز او وحده ال اله اال هو

بب »-1 کبردن خبیبث از طیا که وظیفه وی جدا  شیطان یک مامور مطیع و فرمانبر خداست 
 120  3اهلل شناسی ج« است
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بر نفبوس مابل تسبلط امیرالمبومنین علیبه السبّلم اسبت و از خیبر و شبر نفبوس تسلط من »-3
گاهم، من در خودم صفات امیرالمومنین طببع  322نور مجرد  « بینم  می را مطلع و آ

 1اول 
ب حوزه علمیه مشهد گروهی از طّلا گوی شما   دعا 
  

                                                           

که عبارت مذکور را از اولال .1 کرده ایزم به ذکر است  کتاب نور مجرد نقل  دان آقای یرا مریم زین طبع 
ن را به یر المؤمنیمن در خودم صفات أم»ن عبارت: یاند به ا ر دادهییطهرانی در چاپ های بعدی آن را تغ

 «نمیب ینحو أضعف م
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 پاسخ مراجع عظام 
 

 العظمی مکارم شیرازی: اهلل  آیةپاسخ 

کسی واقعاا به آنچه در باال نوشته اید معتقد باشد راه ضبّللت و  بسمه تعالی» با سّلم هرگاه 
گر قابل ارشاد می گمراهی را طیا  گونبه  کند و ا کبه ایبن  کتابهایی  کرد، و  است باید او را ارشاد 

کتب ضّلل محسوب کند،  شود ان شاء هلل با اقدامات علما و فضّل ایبن  می مطالب را نشر 
 24/ 12/3شوند. همیشه موفق باشید  می هدایتعده به راه راست 

 

گلپایگانی:   پاسخ آیت اهلل العظمی صافی 

کسببی دارای ایببن » گببر  کلببی ا بسببم اهلل الببرحمن الببرحیم، علببیکم السببّلم و رحمببة اهلل، بببه طببور 
گمبراه  افکار و عقاید باشد عقاعد او باطل و برخّلف عقاید صحیح اسبّلم و تشبیع اسبت و 

کبه آنبان را ببه راه صبحیح باشد. بر  می کننده علمبا و فضبّلی حبوزه هبای علمیبه الزم اسبت 
هببدایت نماینببد. خداونببد همببه را از شببرور و فتنببه هببای آخرالزمببان حفببظ فرمایببد. اول محببرم 

   1437الحرام 
 

قا تقی طباطبایی قمی:   پاسخ آیت اهلل العظمی حاج آ

کفبر اسبت خداونبد » کلمات و مطالب مذکوره فاسبد و  متعبال همبه مبا را از شبرا بسمه تعالی 
اره حفظ نماید آمین رب العالمین.  نفس اما

 
 پاسخ آیت اهلل العظمی موسوی اردبیلی:

گرفتبه شببود بببر هببا  بسبمه تعببالی، ایبن عقایببد، عقایبد ببباطلی اسبت بببه بایبد جلببوی اشباعه آن»
گمبراه  گونبه سبخن هبای  تمام مؤمنین و خصوصاا بر روحانیت متعهد الزم است جلوی ایبن 

کشببند، امببر بببه کننببد ه را بگیرنببد و اجببازه ندهنببد عببده قلیلببی سببودجو جامعببه را بببه چببالش 
کنند و امید است آن عده قلیل به راه بیایند و صبراط مسبتقیم الهبی  معروف و نهی از منکر 

کنند  « را سلوک 
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 العظمی نوری همدانی: اهلل  آیةپاسخ 

بسمه تعالی، سّلم علیکم، در فرض سؤال مطالب مذکور مشبتمل ببر اباطیبل اسبت و الزم »
که از این فرقه جداا دوری نمایند    24/ 21/3« است 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم: 
کتاب  ینگاه دبه  مه طهرانی)  نور مجرا  (یادنامه عّلا

 



 

 



 

 

 
 
 

مه طهرانیتوص د یف عّلا کتاب نور مجرا  3در 
قبببات حضبببرت یتوفه یر در سبببایبببکبببه در عصبببر أخ یاز معبببدود أعببباظم یکبببی: »اند هنوشبببت

ت سبن گرامبیبه رسبول خبدا و اهبل بیپروردگار ببا اقتبداء ببه سبنا آن حضبرت صبلوات اهلل  یت 
د، قلبببب و جبببان خبببود را از عشبببق و یبببب و تجرین و قبببدم نهبببادن در راه تهبببذیهم اجمعبببیعلببب

ت ت  محبا ده و یب، عبوالم ُملبک و ملکبوت را در نورد حضرت حقا مملوا ساخته و با ُبراق محبا
ت بسبباط یةا بببا فنبباء و انببدکاک محببض در ذات حضببرت احببدیببون آمببده و نهانببات بببریاز تع

بانیبخود را از دو جهبان ب د یباعجوببه زمبان و وح یو عبارف صبمدان یرون زده اسبت، عبالم ربا
د آین و عبببیدوران انسبببان العببب د یسببب یالهببب یت عظمبببایبببن االنسبببان، نبببور مطلبببق و روح مجبببرا

مه یالطائفت نبا یافباض اهلل عل یطهرانب ینین حسبید حسبد محما یحاج ساهلل  آیةن مرحوم عّلا
ه یبد الهیبن معبارف توحیبیشبان در تبیکه از قلبم ا یمطالب …ه بودندیمن برکات نفسه القدس

کببه بببه یوا نقبباب از رخسببار حقیح و شببیتببراوش نمببوده، آنقببدر صببر  نیقببیقببت برگرفتببه اسببت 
گفت جز قلم اعجاز برآن سطور نرفته است. یم  توان 

کمباالت ا قت آن بزرگوار برتریحق که در وهبم بگنجبد و اوصباف و  شبان بلنبدتر یاز آنست 
کببه در دائببره از ای  م جببز قطببرهیدیم و شببنیدیببشببان دید، و آنچببه از ایببادراک مببا در آ ی از آنسببت 

که آن نیکران وجود ایانوس بیوضات اقیف  2«ز فراتر از ظرف وجود و ادراک ما بودیشان نبود 
کبه بایفضائل اول یآر» کمباالت یان نیبد، قاببل بید و شبایباء خدا آنچنبان  کبه  سبت، چبرا 

                                                           

د  .1 مه طهرانیکتاب نور مجرا که فرزندشان جناب آقا یادنامه عّلا د صادق طهرانیس یاست   ید محما
 اند ف نمودهیتال
د .2  33 - 32  :نور مجرا
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شبان را یتبوان ا یعالم محسوسات نم ین عالم نبوده و با الفاظ موضوعه برایشان از سنخ ایا
ه یم دایشان در عوالم طبع ظهور پیوصف نمود و آنچه از ا و حقبائق  یاز آن معبانای  کند، ذرا
که در عوالم علو  شان متحقق شده است.یدر ا یاست 

 ه قاصرین حرفا عن معالیو عشر ط من نسج تسعةیانا ثوبا خاال 
گاه باش اا پیآ کنبار هبم یکبه تبار و پبود آن ب یراهنبید  حقا سبت و نبه حبرف الفبباء ببوده و از 

کوتاه استیان ُخلق نینهادن آن دوخته شده، از ب  …کو و قامت بلند محاسن محبوب من 
کببه خببود در عببال ید هاشببم موسببویحبباج سبب یحضببرت آقببا یوقتبب اد  ن نقطببه از یتببر یحببدا

آقبا »نبد:یفرما یشبان میدر وصبف ا یعالم نور و فسحت قرار دارد با آن حبال ابتهباج و شبگفت
د حسبیس اء و عرفبا وطائفبه یبآقبا و سبرور طائفبه اول یعنبی« ن اسبتید الطبائفتین، سبید محما

که خود حکا م. از هبر مبدح و یگبوئگبر مبا چبه بیشبان دارد، دیع و بلند ایت از مقام منیعلماء 
گر فصبیباالتر هست ییثنا احان در مقبام سبتایغ تبریبن و بلیح تبری، ا د، نباتوان یبش توبرآین مبدا
 ن آنها خواهد بود.یتر

که مردم در مشعر و صفا به طواف و سع پردازند، من مزار تبو را مطباف  یم یدر آن هنگام 
گرد آن  چرخم. یم و مشعر خود ساخته و پروانه وار به 

گر  بت یم رهیخود ذخ یهمانند نماز و روزه را برا یمردم عبادتا و عشبق   کنند همانبا محبا
 ره من خواهد بود.یرو و ذخین نیتو،تمام تر
گبباهیببدر ب مببه والببد،  کببردهیببنطببور تعبیبنببده ا یان مقببام و عظمببت شببأن عّلا ت یببآن آام  ر 
 ی ه بببه منزلببهیببامببام زمببان سببّلم اهلل عل ید، بببرایببو آن آفتبباب عببالم تبباب توح یالهبب یعظمببا

م: مالک اشبتر یگو یم بودند بعد با خود طالب یبن اب یعل نیرالمؤمنیام یمالک اشتر برا
م ببببود آنچنانکبببه حضبببرت در شبببهادت او یببببس عظببب یمقبببام یه دارایبببعل یرضببوان اهلل تعبببال

 ستند و فرمودند:یگر
کبوه عظیمالک  و چ کبوه ببود آنچنبان  گبر  کبه د یمبیست مالک؟  به خبدا سبوگند ا ر ببود 

گبر سبن  ببود آنچنبان سبن  سبخت و صباف و بلنبدی یو سبرافراز یاستوار  یگانبه ببود، و ا



 
مه طهرانی(  د  )یادنامه عّلا  211/  نگاهی به کتاب نور مجرا

 

کببه هبب  در اوج آن بببه پببرواز در یچ طببائر بلنببد پببروازیرود و هبب ینمبب از آن ببباالای  چ رونببدهیبببود 
 د.یآ ینم

کبم اسبت  ا یز برایر نین تعبیم: ایگو یم باز با خود یول شبان نبه تنهبا مالبک یوالبد بزرگبوار 
ار بودند، حجربن عدیاشتر بودند بلکه م  ید جعفبیبزی، و جبابر ببن  نیرالمؤمنیام یام تما

که حضرت ببه وجبود این ، و ابان بن تغلب امام صادق امام باقر  شبان افتخبار یز بودند 
 د:یفرما یم کرده و خطاب به أبان

کبن )و علبوم مبا اهبل بیأبان  با اهل مد یا کبه یبآنبان ببازگو( ز یت را ببرایبنبه مجالسبت  را 
اا دوست دارم همانند تو را در م  نند.یان ما ببیعیان شیمن حقا

نبد: خبدا یفرما یمب شبود، حضبرت یاد میکه پس از رحلتش در نزد حضرت از او  یو زمان
کببه مبرگ ابببان دل مببرا بببه درد آورد و خبباطر مببرا مجببروح  کنببد  هببان بخببدا سببوگند  او را رحمبت 

 …ساخت 
ن عبالم مجباز و خلبع ببدن یبت نبور و طبائر عبالم قبدس از ایبارتحبال آن آن و قطبع، یقبیبه 
بة البذات، قلبب مببارک حضبرت حجبة ببن الحسبن  یمادا  و بازگشبت ببه وطبن مبألوف و جنا

 یارواحنا له الفداء را به درد آورد و حال حضرت، همان حال  بم و حبزن و انبدوه یالعسکر
که در مص  1«ه داشتندید رحمت اهلل علیخ مفیش یبت و عزایبود 

کبببان  …» ه مبببن الحلمببباء و یبببعل یالعّلمبببة الوالبببد رضبببوان اهلل تعبببال –واهلل  –و بالجملبببه 
ه، تعبرف الربانین بطاعته و امره و المهتدینه و العالمیالعلماء باهلل و د وجهبه و  یة فبیبن بحبا

کلا ظلمة و ر یه فیالرهبان کل قبیسمته، مصباح  ب و الخبالص یبس اللبیل، فهو الکیحان 
 2«بیالنج
مبه  شانیم درباره ایچه بگو» کنان بارگباه عبالم قبدس، او را عّلا خواننبد و  یماهلل  آیبةکه سبا

اد ایحضببرت حبباج سبب ات علببم و یببداننببد  و قلببم آ یمبب نید الطببائفتیشببان را سببید هاشببم حببدا
                                                           

د .1  331 - 333  :نور مجرا
 331  :همان .2
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گوهرها آورد و همبه  یمب ر دریبشان ببه سبلک تحریاقوت را در مدح اید و یدرا و مروار یعرفان، 
فاق ابه   1«اا یبعث حیوم یوم مات و یوم ولد و یه یند: فسّلم علیستا یم شان رایاتا
ه رسیشان به فعلیا» شبان را در یوجبود ا یایبد حضرت حبقا تمبام زوایو نور توح دهیت تاما

کلمببه، مظهببر اسببم  یواقعبب ینمانببده و بببه معنببا ین و  بببار وجببود مجببازیاز تعبب یبرگرفتببه واثببر
 2«اند هجامع اهلل شد

مبه  یدیان مقدمات توحیو ب یت معنویو شخص یقت عرفانین حقییتب» حضرت عّلا
که با ق مید و شایوالد آنچنان  خبود را بتمامبه وکمالبه  یکه هست یست، محبا یسور نید، الحا

رون زده و از یبش را از دو عبالم بینمبوده و بسباط و خرگبه خبو یدر ذات حضرت محببوب فبان
گنجببد و هرچببه در وصببف او  یان نمیببدر نطبباق بره حببدا و رسببم خببارج شببده اسببت، ابببداا یببدا

گردد جز رشحه  3«کران نخواهد بودیانوس بیاز آن اقای  گفته شود و نگاشته 
مه والد شبعاع وسبیمشکوة وال» کبرد و  یمب ت را روشبنیاز عبالم انسبان یعیت حضرت عّلا

گردان ز یائیجزء معدود اول که شبا کاشبف از سبعهیبرفتنبد و ایرا پذ یادیببودند  ر و صبد ی ن 
گسبببتره وال یکبببه حضبببرت آقببباای  شبببان اسبببت بگونبببهیعظمببت وعببباء ا اد از  شبببان یت ایبببحبببدا

 یو بعبد از آقبا یقاضب یهماننبد آقبا تیبالب فرمودنبد: بعبد از اهل یم شگفت زده شده و
د حسیمانند آقا س یقاض  3«ده امین ندید محما

کببه تمببام توصبب یمبب اهببل فببنا پاسخخخ: کببه یبببببر ا یفات مببذکور مبتنببیداننببد  مببه ن اسببت  عّلا
د  یطهران کمبال اسبت رسب –ه یکبه از نظبر صبوف –به مقام تجبرا شبان در یا یده باشبند ولبیاوج 

 .اند هند به آن مقام نائل نشدیگو یم کتاب روح مجرد به صراحت
کسبب: »سببندینو یم ف روح ینببات اسببت توصببیکببه محببدود بببه جهببات و تع یآخببر چگونببه 

                                                           

 253 : همان .1
 333  :همان .2
 212  :نور مجرد .3
 131همان:    .3



 
مه طهرانی(  د  )یادنامه عّلا  212/  نگاهی به کتاب نور مجرا

 

کنبد و بخواهبد آن را در قالب یمجرد )آقا اد( را  گبرد او بچرخبد و او را شبرح و حدا گردا ب آورد و 
 1«د؟ یان نمایب

مه طهرانیدر ا کّلم عّلا  یعنبیکننبد  یم ینبات معرفبیخود را محبدود ببه جهبات و تع ین 
د  گفبت  ینمب کبه قطعباا  اند هدینرسب –ن رتببه اسبت یه بلنبدتریدر نزد صبوف –به مقام تجرا تبوان 

د درباره ا ین اعتراف، خّلف واقع است ولیا کتاب نور مجرا  …»سبند: ینو یمب شانیصاحب 
ة با فناء و اندکاک محبض ینات برون آمده و نهایده و از تعیعوالم ملک و ملکوت را در نورد

بانیبت بساط خودرا از دو جهان بیدر ذات احد  یو عبارف صبمدان یرون زده اسبت، عبالم ربا
د ن االنساین و عید دوران انسان العیاعجوبه زمان و وح  2«…ن، نور مطلق و روح مجرا

کرد ییش هایح و ستایخّلصه آنکه تمام مدا کبه ببه  یم در صورتیکه نقل  صادق است 
د رسببیه ایصببوف یمبنببا کتبباب روح خودشببان  یباشببند ولبب دهیشببان بببه مقببام تجببرا درابتببداء 

که به آن مقام نرس یم اعتراف  اند. دهیکنند 

ک مشا  کماالتدر  نیصومعائمه م ه بایخ صوفیاشترا
ها یکببی کببه آنببان بببه  یه مببواردیشکسببته شببده درسببخنان صببوف یاز مرزهببا و حببدا اسببت 
شبوند  یمب خبود قائبل یوارد شده و شوون و مقامات آن بزرگواران رابرا اء و ائمهیم انبیحر

 م:یکن یم را ذکر ییکه نمونه ها
مببه والببدتیخخول -1 اد عبب یت آقببایببوال»فرمودنببد:  یمبب : حضببرت عّلا ائمببه ت یببن والیحببدا
کببه آن اوصبب یر الببیدر سبب یعنببیکنببد  ینمبب یچ فرقببین اسببت و هببیطبباهر  یالهبب یایاهلل هرجببا 
 3«ز رفته استیشان نیا اند هرفت
ا وال یو آقا یقاض یت آقایوال» کّلا اد،  کاملیحدا ت امبام زمبان یببا وال یاء الهین از اولیت 

                                                           

 13روح مجرد:   .1
د .2  32  :نور مجرا
 213همان:    .3



 
د حسین طهران یسیر / 211 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

 1«ندارد یفرق 
که فعل اولیبا: »عصمت -2 ببوده و در آن خطباء راه نبدارد، ن حبقا یاء خدا عبید دانست 
ت و طهبارت محضبه یافتبه و ببه هبداید راه یبو ببه آبشبخور توح دهیکه به مقام فناء رسب یکس

 2«م او لغزش وجود نداردیدست نموده درحر
مه والد ل نمبوده یبد در فتوا مطالببه دلینبا یانسان از اماال مرحوم قاض»فرمودند:  یم عّلا

سبند و  یش مرحبوم قاضبید خبود فرمبایبشبان اعتبراض نمایببه اافتن مستند فتبوا یابه خاطر نی
ت است  3«حجا

 یطبباهر و پبباک بببوده و نفببوس را بببه سببو یاء حضببرت حببقا همگببیببتراوشببات نفببوس اول»
ن حبقا ببوده و فعبل خداونبد ین جهبت عبیبآورد و لبذا از ا یحضرت پروردگبار ببه حرکبت درمب

 3«ندینما یم ریم سیبر صراط مستق یگردد همگ یم محسوب
ک یحضرت آقبا: »یجیت تکویول -3 اد نفسشبان  کردنبد ببه  یا ببود هرچبه اراده مبیبمیحبدا

ق د اراده محقا گبره هبا یم مجرا و چبه در  ینحبلا چبه در امبور مبادا یکبور و مشبکّلت ال یشبد و 
کر ن امبر را یبشد ما بارها ا یم شان حلا یک اشاره ایراه خدا به  یوه هایامر سلوک و عقبات و 

 1-1«میتجربه نموده بود
کامل به جهت وصول به مقام والی، اولیبار: »عیعلم وس -4 کبان ومبا یاء  کبون یت، به ما

کائن ظهبور آن در مرتببه  یدارنبد، ولب یببه حسبب مقبام بباطن احاطبه و علبم حضبور 1و ماهو 
                                                           

 123 : همان .1
 113  :همان .2
 112  :نور مجرد .3
 113  : همان .3
 233   :همان .1
مه طهران .1 اد(  یشان )آقایدر تمام عمر از ا»سند: ینو یم یعّلا کیحدا که حا کّلم  کشف و یاز مقام و  یک  ا 

 111روح مجرد:  « بود یر در عوالم معنیو س یدیفرمودند از مقامات توح یم آنچه میدیکرامت باشد نشن
له  یقول: و اهلل انا ی: آل سام: قال: سمعت اباعبداهلل  یمول یعن عبداالعل» .1 کتاب اهلل من اوا ق علم 



 
مه طهرانی(  د  )یادنامه عّلا  212/  نگاهی به کتاب نور مجرا

 

ببه ا را  کببه علببم امببام  یاتیبب، و روا1باشببد یمبب شببانیعببالم طبببع و حببسا متوقببف بببر اراده و توجا
شببان در اوقبات خببا  چبون شببب جمعبه سببخن یاد علبم ایببا از ازدیبمتوقبف ببر اراده دانسببته 

ل ا 2گفتببه  یبببه عببالم ظبباهر و فعلبب ه نفببس امببام یببن علببم از مراتببب عالیبباسببت نبباظر بببه تنببزا
ق و ثبوت آن، و لذا ب یم ن عالمیشدن آن در ا کبه در  یات مختلفین روایباشد نه اصل تحقا

 3«وجود ندارد یعلم امام وارد شده تعارض
کائنببات و إخبببار از مغ» اهلل  یاول سببلوک البب یبببات مربببوط بببه قببدمهایتصببرف در امببور 

و پببس از عببالم فنبباء  …ن مشببترک اسببتین همببه سببالکیان سببفر اول دربببیبباسببت و از آن تببا پا
ل و آخریگرچه همه نفوس مح  یاختصاصب ن درجبات، درجباتیبا …گردنبد یمب ط به علم اوا
بببق ببببه این نیحضبببرات معصبببوم الا و بالبببذات متعلا شبببان ببببوده و ببببه برکبببت و یسبببت، بلکبببه اوا

کببرده و ببه آن مقامببات  یر بنببدگیتواننببد در مسب یمب زیبگببران نیشبان دیوسباطت ا خبدا حرکبت 
گردندیعال  3«ه نائل 
گاهنبد ولبیه خود از همه چیاء خدا بواسطه سعه نفس قدسیاول» به و التفبات  یز آ تبا توجا
بّلع و علبم تفصبن در عبالم  یاء الهبیباول شبود ینم آنهبا حاصبل یات ببرایبببه جزئ یلیکنند اطا

کل یم ریوحدت س گبر از آن عبالم یا …باشبند یمب ه آن بهبره منبدیبکنند و از موائبد علبوم  شبان ا
کرده و به موضوع ل  به، حق یتنزا کنند به محض اراده و توجا ه  قبت آن را شبفاف و ببدون یتوجا

 1«افتیخفا خواهند 
                                                                                                                                        

ه ف یال کأنا کائن . قال اهلل عزوجل ی، فیکفا  یآخره  کان، و خبر ما هو  ه خبر السماء، و خبر االرض، و خبر ما 
کل شیه تبی)ف  3ح 223  1ج :یکاف «ء.(یان 
کاف«علم، علمیقال: إنا االمام اذا شاء ان  عبداهلل  یعن اب» .1  212  1ج :ی. 
کان ل: عنه » .2 ت معهم فما ارجع یو واف االئمة یالعرش و واف رسول اهلل یلة الجمعه وافیاذا 

کاف« یاالا بعلم مستفاد، و لوال ذلک لنفد ما عند  213  1ج :ی. 
د .3  یپاورق 335  :نور مجرا
 335همان:    .3
  333 – 332همان:    .1



 
د حسین طهران یسیر / 212 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

اد )آقبا یات حضبرت آقبایبدر زمان ح: »یوجود اعجاز -1 فرمودنبد:  ی( مبیطهرانب یحبدا
اد معجببزه ینببد و از آقببایآ یم یبرخبب کببه شببما  یمبب حببدا کبباریببخواهنببد  د تببا مببا یببانجببام ده یک 
ج هسبتینیبب کجبا سبیم شما چند مبرده حبّلا کبرده اید؟ تبا  د در عبالم طببع یبنتوا یمب ایبد؟ آیبر 

کن ف  اد خبودش  یفرمودنبد: وجبود آقبا یمب د؟ حضبرت آقباینمائ لیر و تبدیید و تغیتصرا حبدا
کنیم و از خارج معجزه پید برویگر نبایهزار معجزه است د اد  یم آقایم و بگوئیدا  نبد یایبحدا

 1«ن معجزه را انجام دهندیا
عباپاسخ د ببرا یسبعه علمب ی: ادا کتباب نبور مجبرا ه قاببل قببول یخ صبوفیمشبا یمبذکور در 

کشبف و شبهود حاصبلرا علوم آنبان یست زین م، عبدم  یمب ببا  شبود و مبا در ابتبداء بخبش سبوا
کردیحج کشف و شهود را اثبات   م.یت 

گببر مشببا گببر آراء یکردنببد د یمبب اخببذ علببم –متعببال  یخببدا –ه از منبببع واحببد یخ صببوفیا
مه طهران ینم گر را ردا و إبطالیکدی اد یدر وصف آقا یکردند ماّل عّلا ن یبا»سبند: ینو یمب حدا

کببه در علببوم عرفان یمببرد، مببرد انیبباسببت  کامببل و صبباحب نظببر یببه و مشبباهدات ربا ه، اسببتاد 
کلمبببات مح یاریاسبببت، بسببب  کنبببد و ببببه اصبببول آنهبببا اشبببکال یمببب را ردا  ین عرببببیالبببد یبببیاز 

 2«دینما یم نیرا مب یو ید و وجه خطاینما یم
مببه طباطبببایببد بببه مباحاببات میببز مراجعببه نمائیببو ن مببه طهرانبب ییان عّلا کتبباب  یو عّلا در 

 مهرتابان درباره فناء.
گر سعه علمیو همچن  کائن اسبت و ببه محبض اراده  یصوف ین ا کان و ما هو  علم به ما 

اد  یخواهببد عببالم شببود پببس چببرا جنبباب آقببا یمبب اش، قببادر اسببت بببه هببر چببه در مسببائل حببدا
کسب یعنید یتقل 3کرده؟، یم دیتقل یشرع  یکبه آنچنبان سبعه علمب یرجوع جاهبل ببه عبالم 

                                                           

د .1  232  : نور مجرا
 123روح مجرد:   .2
مه طهران .3 اد بس» سند:ینو یم یعّلا د بودیار نسبت به امور شرع و احکام فقهیمرحوم حدا از باب … ه متعبا

 152روح مجرد:  « کرد ید میه تقلیه و احکام جزئیحفظ شرع و احکام شرع، در امور عباد



 
مه طهرانی(  د  )یادنامه عّلا  213/  نگاهی به کتاب نور مجرا

 

 یاز مجتهبد یتین شخصبیک چنیست یمعناست چون معقول ن ید درباره او بیتقل دارد،
اد ن یسه ببا آقبایکه علمش محدود و قابل مقا کسبیبد آیبد نمایبسبت، تقلیحبدا کبه ببه قبول  یا 

ل و آخببر اسببت از مجتهببدیشببما محبب  دیبباسببت تقل یکببه عببالم بببه علببوم ظبباهر یط بببه علببم اوا
 کند؟  یم

ببا عصببمت مشببا  یبببرا یا نقلببیبب یل عقلببیببچ دلیرا هببیببسببت زیقبببول نه قابببل یخ صببوفیو اما
 ه را مشبباهدهیات بزرگببان صببوفیببم بلکببه بببه وضببوح اشببکاالت فبباحش در نظریاثبببات آن نببدار

که ایکن یم کیم   از عدم عصمت آنان است ین حا
مه طهران کبه یب یم …ن وارد باشد یالد ییکه بر فتوحات مح یکس»سند: ینو یم یعّلا ند 

که با متن واقع و معتقد شیاز مکاشفات او ن یبعض یحاو  1«ق نداردیعه تطبیز هست 
مبه طهرانب ای  خبدا در مسباله یگباه ممکبن اسبت دو ولب»سبند: ینو یمب یچنانکه فرزند عّلا

را  یگبریقبه دیشبان طریاز ا یکبیت نفبوس اسبت اخبتّلف نظبر داشبته و یبکه مربوط به امبر ترب
کببببه طر مرحببببوم حبببباج  یتببببیواطر در روش تربخبببب یقببببه نفببببیناصببببواب بشببببمارند، همببببانطور 

گردان آن بزرگوار با طر یهمدان ینقلیمّلحس دبحرالعلوم مخبالف ببوده و یقه مرحوم سیو شا
 2«دانستند یم د را خطایروش مرحوم س

کردنیا گونه اختّلفات و تخطئه  ه اسبت یباز دو نظر یکیخطاء در  یابیل بر راهیدلها  ن 
 باشد. یم یجه آن عدم عصمت صاحب آن رأیکه نت

ل ببر یبافبت نشبد بلکبه دلیه یخ صبوفیع و عصبمت مشبایببر علبم وسب یلبیکه دل یهنگام
عایخّلف موجود بود د رش یقاببل پبذ نیت ائمبه معصبومیبت آنبان ماننبد والیبوال یگر ادا

ه ناشیست چون والین کبه آن  یع و عصبمت آنبان اسبت هنگبامیاز علبم وسب یت مطلقه ائما
عا، موجود ن تیبر وال یلیگر دلیدو مفقود بود د  ست.یمورد ادا
عببا ببا ادا کارهببایببه نیخ صببوفیاز مشببا ینیت تکببویببوال یاما خببارق  یز مببردود اسببت چببون 

                                                           

 313روح مجرد:   .1
د  .2  113  :نور مجرا



 
د حسین طهران یسیر / 211 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

کهانبت، شبعبده، تسبخ یمب که آنان انجامای  العاده ر جبنا و یدهنبد چبه بسبا از بباب سبحر و 
گبباه دلین امببور هببیببن هنببد و ایا اسببتدراج باشببد ماننببد مرتاضببیببن یاطیشبب ت یببل بببر والیببچ 
کببه انب، ینیتکببو سببت، معجببزات آنببان از یانببد، ن منببد بببوده از آن بهببره اء و ائمببهیببآنچنببان 

 انه. یر و سلوک صوفیاضت و سیبوده است نه بر اثر ر یجانب حقا تعال
عاهببایگببوئ یمبب در خاتمببه بببر  …ت و یببع، عصببمت، والیعلببم وسبب یعنببیمببذکور  یم تمببام ادا

وجبود اسبت  یبر وحدت شخص ین مقام، مبتنیاساس وصول به مقام فناء و بقاء است و ا
مه طهران م از عّلا کرد یکه در ابتداء بخش سوا که اینقل  کشبف و شبهود  یه مبتنیرظن نیم  ببر 

کرد ت نیاست و در آنجا اثبات  عاهبایم مکاشفه حجا  یمبذکور ببر مبنبائ یست پبس تمبام ادا
گرد یب  ده است.یاساس استوار 

عا   نیرالمؤمنیاموصول به مقام  یادا
مه  :سدینو یم یطهران فرزند عّلا

ر بببه حببجا و ز یکببی» مببه مکببرا گردان حضببرت عّلا ره یخببدا و مد ی ارت خانببهیببازشببا نببه منببوا
ف که خود را برایشد  یم مشرا ر خواسبت تبا از یبسباخت، از حق یمب اید مهیجد یسفر یکبار 

که ا کنم  ، مشبرف شبود ین بار نیحضرت آقا استفسار   یشبان پاسبخ منفبیر؟ ایبا خیبز به حبجا
   …دارد ینفسان ینفس بوده و تنها داع یهوا یروها  ارتین نوع حجا و زیدادند و فرمودند ا

ق و ممانعبت یان خود را از تعویعی، شات ائمهیروا یدم: در برخیشان پرسیر از ایحق
چبه جهبت  اند هنمود یداا نهین عمل شدیبرادران خود از حجا خانه خدا بر حذر داشته و از ا

که ا یو مصلحت نظر شما بود     …د؟یشان را از حجا خانه خدا منع نمودیمدا
گر ا کسبب مصبلحت نیرالمبؤمنیامن سؤال را از یفرمودند: ا  داشبت و از آن حضبرت 

کببردم: البتببه نبا یمبب دیببفرمودنببد: نببرو چببه با یمبب کببرد و حضببرت یمبب رفببت  یمبب دیببکببرد؟ عببرض 
کببردن یببو بببا نزد –کوچببک اسببت  یلببیفرمودنببد: عقببول مببردم خ سرانگشببتان خببود بببه هببم ک 

گفبتن ا عقل امبام  یول –آن را نشان دادند  یکوچک ط دارد، و در هنگبام  ن یبببر همبه تسبلا
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کردنببد و سببدس یجملببه هببردو دسببت خببود را ببباال بببرده و بببه حالببت سبب ط آن اشبباره  طره و تسببلا
ط ط من بر نفوس مال تسلا ر و شبرا نفبوس مطلبع یاست و از خ  نیرالمؤمنیام فرمودند: تسلا

گاهم و  آ
 1«نمیب یرا م  نیرالمؤمنیامفرمودند: من در خودم صفات  یم کبارین منوال یبه هم
گفتار متعبارض در بباب امامبت احبادی: در بخش سوم، آراء معارفپاسخ  یای، در بحث 
کرد که به وضوح داللتیرا ذکر  که مقام امامان معصوم قابل دست یم م   ست.ین یابیکردند 

عببا یببعببّلوه آنکببه ا کنببار واقعببهن ادا کتبباب نببور  یبروجببرداهلل  آیببةکببه از مرحببوم ای  را در  در 
د نقل شده قرار  م.یگذار یم یگرام ی شما خواننده ی م و قضاوت را به عهدهیده یم مجرا
مه طهران  یبروجبرداهلل  آیبةمنبزل مرحبوم  یرونبیک دهه محرم در بیدر »فرمودند:  یم یعّلا

گبرفتن یبوسبط ح شبانیآمبده بودنبد و ا ینه زنیس یدسته ها کنبار حبوض مشبغول وضبو  اط، 
و  امببام زمببان  یسببّلمت ید: بببرایببگو یمبب بلنببد یک نفببر بببا صببدایببن حببال یبودنببد در همبب

 صلوات. یبروجرداهلل  آیةحضرت  یسّلمت
 یوضببو یبروجببرداهلل  آیبةفرسبتند مرحببوم  یمبب ت حاضببر در منبزل، بلنببد صبلواتیبو جمع
کببرده و بببا صببورت برافیخببود را ن کبباره رهببا   نببد ویآ یمبب ت جلببویروختببه از خشببم و عصبببانمببه 

کسبیگو یمب کبرد؟ بببرود بیقببر مببن امبام زمبان ینببام مبرا ببا نببام مبوال ینبد: چببه  گببر یرون  دیبن 
کنبار اسبم ولبیاید  تا ابد به خانه من نیاینجا نیا و صباحب مبن قبرار داد؟ از  ید  چرا اسم مبرا 
 2 «د یایگر نیرون و دینجا برود بیا

ن امببر یببش قائلنببد ایخببو یه مقببام امامببان معصببوم را بببرایصببوفخ یکببه مشببا یحبال هنگببام
 خواهد داشت: یرا در پ ینتائج

                                                           

د .1 ل ال  323 – 321  :نور مجرا که عبارت مذکور را طبع اوا کتاب نور مجرد یاز اولزم به ذکر است  ن طبع 
کرده ا من در »ن عبارت: یاند به ا ر دادهییدان آقای طهرانی در چاپ های بعدی آن را تغیرا مریم زینقل 

 «نمیب ین را به نحو أضعف میر المؤمنیخودم صفات أم
د .2  331  :نور مجرا
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 :مانند امامان معصوم یاطاعت مطلقه از مرشد صوف -1
ببه یمببؤمن و محبببا واقعبب» ت و عصببمت قببول و فعببل یببکببه بببر حجای  بعببد از مّلحظببه ادلا
کامبل، آئیداللت دارد و بعد از علبم ببه ا امام حضبرت حبقا و  یتمبام نمبانبه ینکبه انسبان 

ببب پروردگبببار اسبببت، در براببببر قبببول و فعبببل  یاسبببماء و صبببفات حسبببنا یمحبببلا ظهبببور و تجلا
گبر چبه موافبق ببا ظبواهر شبرع نباشبد، هب یا ولیو  معصوم ببه  یچ اضبطراب و تزلزلبیخدا، ا
گر او را به سخت تر ینم خود راه کبه خبود را از بلنبدیدهد، ا کارها امبر نمودنبد و فرمودنبد   ین 
کبه ببه ظباهر مسبتلزم  یگبریا هبر امبر دیبت را با دست خبود آتبش ببزن یا زندگینداز ین بییبه پا

بل و از رو د انجبام دهبد تبا طعبم یبطبوع و ر ببت با یهّلک انسبان اسبت، ببدون درنب  و تاما
کندیا یقین و حقیریش  1«مان را ذوق 

کامل یاله یایو اطاعت مطلق از اول یرویسرا لزوم پ» ن یبا تیبب اهبلان یبن از موالیو 
کبببه ا گرچبببه دارایبببن اولیببباسبببت  ان آن یبببات تبببا پایبببح یمقبببام عصبببمت مطلقبببه از ابتبببدا یاء 

که بعد از وصول به مقام فناء فعلشبان عب یستند، ولین ن فعبل خداسبت جبز حبقا از یاز آنجا 
 2«زند یشان سرنمیا

بتیبدن ببه اسبتاد خبیعامل حرکبت سبالک بعبد از رسب» خبالص و ارادت   ر، همبان محبا
تیاو به استاد بوده و از لوازم اتاما  ت محضه و بدون چون و چراسبت، سبالک ی، تبع ن محبا

کند و عبد محض باشد، چه اید اراده و اختیدر برابر استاد با بتیبار را از خود سلب    ن محبا
ف در نفببس و اصبّلح آن را بببرایو تسبل کببه راه تصببرا بب یم سببالک در برابببر اسببتاد اسبت   ببباز یمربا
 3«کند یم

ر معصبوم مبردود اسبت، اطاعبت مطلقبه یت محضه و بدون چون و چرا از  یتبع پاسخ:
کسب مببه ین یان دارد عقّلنببیبافعبال و اقببوالش خطباء و لغبزش جر کبه در یاز  سبت چنانکبه عّلا

                                                           

 113همان:    .1
 111  :نور مجرد .2
 132 – 131همان:    .3
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کببه در یاواخببر عمببر شر: »سببدینو یم ت اعتببراف دارد: فرزندشببانیببن واقعیبببببه ا یطهرانبب فشببان 
آخبر  یان حاضبر، دردعبایباز آقا یکبی بذا م، پبس از صبرف یجهت شام دعوت ببود یمجلس

گفببت: خببدا مببه قببرار بببده  ایسببفره  شببان فببورا فرمودنببد: نببه آقببا  یا  مببا را در مببنهج حضببرت عّلا
کببار  نیرالمببؤمنیاممببنهج، مببنهج  کببه خطبباء در آن راه  یم  منهجببیاسببت. مببا همببه خطببا 
 خببود یاسببت مببا در دعببا  نیرالمببؤمنیامم اسببت همببان مببنهج یکببه قببو ینببدارد و منهجبب

 1«ا ما را درمنهج آن حضرت ثابت قدم بداریم: خدایگوئ یم

 یبر حکم شرع یصوفح حکم مرشد یترج -2
ا سرا لزوم تبع» ن یبباشبد ا یکه به ظاهر مخبالف شبرع اطهبر مب یخدا در امور یت از ولیاما

که همه احکام شرع ببا آنهبا  یا اقبوی یا مفسده مساویمشروط به آنستکه مصلحت  یاست 
که در ا لیتزاحم نداشته باشد   یشبود در مبوارد نبادریت سباقط میباز فعل ین صورت حکم اوا

کباملیب کبه معصبوم  ببر خببّلف  یا عملبیبدهنبد و  یمب عتیدسبتور ببر خبّلف شبر یا انسبان 
بت یمب شان سبریظاهر شرع از ا کبه او ببا  یا مسباویب یوجبود مصبلحت اقبو زنبد در واقبع ببه علا

لبب یعلببم الهبب گبباه بببوده اسببت حکببم اوا قببت حکببم شببرع یر نمببوده و در حقییببتغ یخببود از آن آ
گرچه شا ین حکم ثانویهم ت جهل به تزاحم، حکم شبرع را همبان حکبم یاست  د ما به علا
ل  …میبپندار یاوا

گویان ادب پنجم از آداب نسبت به استاد چنیدر ب یدر لبا لباب مانو  د: ین 
که هبر چبه از او یبا یعنیر، یال و احوال و افعال پادب پنجم: عدم اعتراض است بر اقو د 

سبئلون. یفعبل و هبم یسبئل عمبا ید ببر آن انکبار نکنبد. ال یبد، مریبا به هر چبه فرمایصادر شود 
 2«بلکه آن را حقا داند و حقا آن باشد

گفتببار یبب: الا پاسخخخ: اّو  ا یببعت دهببد یدسببتور بببر خببّلف شببر یکببه مرشببد صببوف یدر مببورد»ن 

                                                           

 333همان:    .1
د .2  111  :نور مجرا
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بت یمب شبان سبریبر خّلف ظباهر شبرع از ا یعمل ا یب یوجبود مصبلحت اقبو زنبد در واقبع ببه علا
لب یکه او با علم اله یمساو گاه بوده حکبم اوا قبت حکبم یر نمبوده و در حقییبتغ یخود از آن آ

کبببه علببم بببه وجبببود یببرا سببوال ایبببمببردود اسببت ز« اسببت ین حکببم ثبببانویشببرع همبب ن اسببت 
کار خّلف شرع برا کجا آمده است؟   یمصلحت در   مرشد از 

که این یشکا  عبا، بواسبطه مکاشبفه حاصبل شبده ولبیست  مبا در ابتبداء  ین علبم مبورد ادا
م عدم حجا  کردیبخش سوا  م.یت مکاشفه را اثبات 
کاشببف قطعبب یکببه خطبباب شببرع ییگببر: جببایبببه عبببارت د از  یموجببود اسببت در واقببع 

کشبف و شبهو گاه مرشد به اسبتناد ببه  بت نمصلحت موجود است و هر  کبه حجا سبت یدش 
بت نمبوده و یخواهد در حق یم کار خّلف شرع را کبرده و اخبذ ببه ال حجا بت را رهبا  قبت، حجا

کشف مخالف شرع حج که   ت ندارد.یروشن است 
کببه یبب: ااا یخخثان گفتبببه   یدر صبببورت« اسببت ین حکببم ثبببانویقبببت حکببم شببرع همبببیدرحق»ن 
کببه شببما مرشببد صببوفیصببح د و هببو یببشببارع بدان را در عببرض خببدا و رسببول  یح اسببت 
کببات احکببام در نببزد شببارع بببوده و او بببر طبببق مصببالح و مفاسببد  یکمبباتر کببه علببم بببه مّل چببرا 

سبت تبا ین ر خبدا و رسبول و اهبلیبع  یببر حبقا تشبر یلبیچ دلیع نمبوده و هبیاحکام را تشر
 محسوب شود. یحکم او، حکم شرع

مبه طهرانبی: در موضع دثالثاا  کبرده ا یگبر از عّلا کبه حکبم شبرع ببه هبیبنقبل  وجبه قاببل  چید 
که ایترک ن کّلم مذکور شما متنافیست   است. ین امر، با 
کامبببل در براببببر شبببر» بببد  مبببه ببببر تعبا عت و احکبببام آن اهتمبببام داشبببته و آن را یحضبببرت عّلا
فرمودنبد:  یمب شبمردند و یمب ر از راه شبرع را باطبل و مبردودیب  یدانستند و هر راهب یم یضرور
گرفته تایک از دستورات شریهر  کمب عت از واجب   یمستحب، همه بر اسباس مصبالح و ح 

ببت  ببائ کببه در تکامببل نفببس انسببان و سببوق دادن او بببه علا  دیبباز خلقببت مببؤثر و مف یاسببت 
کمال حاصل از حکم یم گر  گبر تبدارک آن ممکبن یفوت شبود، ببا حکبم د یباشد و چه بسا ا

 یموهبوم و پنبدار یهبا یشبیعت به مصلحت اندیشان در عمل به دستورات شریا …نباشد
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لیت نببداده و بببر عمببل بببه آنچببه در مببتن شببریرضببا  عت آمببده اصببرار داشببتند و ابببداا از آن تنببزا
 1«کردند ینم

 یتام به مرشد صوف  لزوم محّبت -3
بتین عامل، در سیمهما تر» ت و یبو ارادت تبام و اعتمباد ببه ترب تبام  ر و رشد سالک، محبا

ه ل از ارادت و اعتقبباد بببه ای  مقببام اسببتاد اسببت، ذرا ا یبب یاسببتاد و مشبباهده نقصببان در وتنببزا
کمال ق خود در  م و تفوا کماالت و فضائل بر استاد، خود به خود بباب افباده  یمشاهده تقدا از 

گرد از فبببیو اسبببتفاده بببب  ت اسبببتاد محبببرومیبببض تربین آنهبببا را مسبببدود نمبببوده و دراثبببر آن شبببا
 2«گردد یم

کببه بببا ا» مببه والببد از آن زمببان  کامببل عاشببق و والببه و شببان آشببنا شببدند، بطببور یحضببرت عّلا
بت یآن رجببل الهب ی دلباختبه ت محبا کامبل شببدند، شببدا شبان نسبببت بببه یو شببوق ا  و انسببان 

اد به حدا یحاج س یحضرت آقا گباه ید هاشم حدا که  گبر خبدمت  یمب یبود  فرمودنبد: مبن ا
اد نببروم و ا یآقبا شبان آنچنببان سبخت و مببولم یفبراق ا یعنببیرود  یا مبیببنم از دنیبشبان را نبیحبدا

که  ل دوراست   3«شان را ندارمیا یتاب و تحما
بتیبدن ببه اسبتاد خبیعامل حرکبت سبالک بعبد از رسب» خبالص و ارادت   ر، همبان محبا

تیتاما او به استاد بوده و از لوازم ا ت محضه و بدون چون و چراسبت. سبالک ی، تبع ن محبا
کند و عبد محض باشد، چه ید اراده و اختیدر برابر استاد با بتیباار را از خود سلب    ن محبا

کببه راه تصببرف در نفببس و اصبّلح آن را بببرایو تسبل بب یم سببالک در برابببر اسببتاد اسبت   ببباز یمربا
 3«کند یم

                                                           

د .1   123 – 122  :نور مجرا
 121   :نور مجرد .2
 211همان:    .3
  132 – 131 : همان .3



 
د حسین طهران یسیر / 121 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

  از امام زمان  یازین یب -4
ف بببه محضببر یببکببه توف ینیسببالک» کامببل را یبباز اول یکببیق تشببرا وبببا نائبببان آن  انببد هافتیاء 

که با عالم وال باشبند  یمب یریو دسبتگ مرتبه ارشادافته و صاحب ید راه یت و توحیحضرت 
که حق اند هعت نمودیب د بردار نیقت والیو از آنجا  کبه یبست و نفس همبه اولیت تعدا اء خبدا 

ن اتصبال ببه یشان عبیم است اتصال به ایهمان صراط مستق اند هدیت تاما رسیبه مرتبه فعل
کانون حین سالکیاست و ا امام   …اند هوند زدیپ ات امام ین درواقع جان خود را به 

ث فتوحبات یباو از ح یافبت شبده باشبد، ببرایاء خبدا دسبته یباز اول یکبیکبه ببه  یسالک
شه در حبال حضبور و ظهبور یهم یعنیندارد،  یبت معنیه و باز شدن راه،  یوضات باطنیف

کیبباسببت حببال ا ک حببال سببّلا کببه در عصببر حضببور ائمببه  ین سببّلا چببون  یولبب انببد هبود :اسببت 
ه حکومبت یبعصبر ارواحنالبه الفبداء ببر پبا نببوده، از آثبار ظاهر یه حضرت ولبیحکومت ظاهر

به آن حضبرت بهبره منببد نداشبت با از جهببت امکبان سب اند هحقا خداونبد متعببال و  یر بببه سبویاما
کمال و قرب به حضرت حقا با سالک یط ن عصر ظهور امام عصر عجبل اهلل ینمودن مدارج 
ک نسببت ببه یبو شبوق ا و لذا انتظار اند هنداشت یف تفاوتیفرجه الشر یتعال ن دسبته از سبّلا

 1«ه بودهیظهور آن حضرت عمدةا از جهات ظاهر
مبببه والبببد» ر سبببالک و یبببمومنبببان   یفرمودنبببد: عمبببده فائبببده ظهبببور ببببرا یمببب حضبببرت عّلا
کامبل نرسب ینیسالک که به محضبر انسبان  کبه روح او ببا روح اند هدیاست  با مبؤمن سبالک  ، اما
اد متصبل اسبت و از آنبان پ یهمانند آقا یاء الهیاول کسب یمب یرویبحدا اسبت  یکنبد، ماننبد 

گو ح یا صبحیبافتبه اسبت حبال آید دست یاز ابرها فراتر رفته و به خورش یابر یا در روزهایکه 
که بگوئ  یت آقبایبز در پشبت ابرهبا، پنهبان اسبت والیبن شبخص نیا ید برایم: خورشیاست 

اد رضوان اهلل تعال یو آقا یقاض ، والهمبا یعل یحدا کباملیبکبّلاا ت یبببا وال یاء الهبیبن از اولیت 
د در عالم وال یفرق امام زمان صبل بأحبدهم فقبد یندارد، چون تعدا ت راه ندارد و لذا من اتا

                                                           

 121  :نور مجرد .1



 
مه طهرانی(  د  )یادنامه عّلا  122/  نگاهی به کتاب نور مجرا

 

صل باالمام  1«ة االمامیوال یة احدهم فقد دخل فیوال یو من دخل ف اتا

 ه و امامان معصومیخ صوفین مشایفرق ب
مه والد  اد ع یت آقایوال»فرمودند:  یم حضرت عّلا ن اسبت و یت ائمبه طباهریبن والیحدا
که آن اوص یر الیدر س یعنیکند  ینم یچ فرقیه ز رفتبه یبشبان نیا انبد هرفت یالهب یایاهلل هرجا 

گرچه در س  2«استی، نسبت قطره به درنسبتشان با یر عرضیاست 
د در موضع د کتاب نور مجرا  دهد: یم حیرا توض یر عرضیگر تفاوت در سیمؤلف 

را آنجبببا یبببسبببت زیو سبببلمان ن نیرالمبببؤمنیامن یبببب یزیبببدر عبببالم وحبببدت و فنببباء م»
کثرت خارج شبده و ا یایخداست و بس، همه اول  ین مراتبب طبولیبکامل پروردگار از عالم 

در  یگردنبد ولب یداخبل مب یةا به لقاء خدا نائبل شبده و در حبرم امبن الهبیکنند و نها یم یرا ط
کثببرت درجببات اهببل وال سببه بببا درجببه یت متفبباوت اسببت و درجببه سببلمان قابببل مقایببعببالم 

که از این نیرالمؤمنیام شبود  برض در  یمب یر به مقبام عرضبینجا تعبین جهت در ایست 
کسببین مقببام مقایبا کسببین تیببراز اهبل بیبب  یسبه  قابببل  نیرالمببؤمنیامببا  یسبت هرگببز 

 انبد هفرمود شبود ینم سبهیببا مبا مقا یکسب انبد هفرمودنکبه ین ایائمبه در عب یسبت ولبیسه نیمقا
کامبل، هبم درجبه ببا مبا و ازیعیش شبان و یه اطاعبت تباما از این امبر درسبایبباشبند و ا یمبا مب ان 

قیبهره جستن از وال  3«گردد یم تشان متحقا
ف محترم تفاوت بپاسخ کثبرت  بیبت ه و اهلیخ صوفین مشای: مؤلا را تنهبا در عبالم 

ه یرا صبوفیبسبت زین یاسبت و معنبو ین تفاوت تنها لفظیا یول اند هدانست – یمقام عرض –
کثببرات را پببوچ و سببراب و عببدم گفتببار  یمبب محاسبببه یعببالم  کننببد چنانکببه در بخببش سببوم 

مببه طهرانبب کببردیببرا در ا یعّلا ز یببچ چی، هببین صببورت در مقببام عرضببیببدر ا –م ین رابطببه نقببل 
گرد یت نببدارد پببس تفبباوتیببقببت و واقعیحق اسببت.  یفاتیو تشببر یشببد تنهببا لفظببده یببکببه ذکببر 

                                                           

  123 – 123   :نور مجرد .1
 213همان:    .2
د .3   213 – 213   :نور مجرا



 
د حسین طهران یسیر / 122 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

د ا کثببرات درکتبباب نببور مجببرا گونببه قضبباوت شببده یببدرببباره عببالم  در مسببلک اهببل عرفببان و »ن 
ص باشد و از برا یاهلل وجود یوجود، ماسو یوحدت شخص که مّلک تشخا اء یاشب یندارد 

 «1ماند ینم یباق یاعتبار ینیو تع یتیجز ماه
ان یببم یچ فرقببیقتبباا هببیحق –وجببود  یوحببدت شخصبب –ه یصببوف یجببه آنکببه بببا مبنبباینت
را ارائببه  ینکببه بخواهنببد در عببالم الفبباظ فرقببیسببت ولببو ایه نیخ صببوفیو مشببا  ن یمعصببوم
 دهند.
ا ا  کامل، هبم درجبه ببا مبا و از مبا یعیش» اند هفرمود تیاهل الب اند هنکه نوشتیو اما ان 
که شین نیمراد ا« باشند یم و منزلت عنبد اهلل ببا  یو عمل یعلمان در مرتبه و مقام یعیست 

کببه شببیببمببا هببم مرتبببه هسببتند بلکببه مببراد ا ن یببکببه اهببل عمببل بببه دسببتورات د یانیعین اسببت 
بل امبر دیبدهبد و ایهستند خداوند در بهشت آنان را با ما، هم درجبه قبرار م  یگبرین جبز تفضا

 یقبان مصاحبت در بهشت و هبم رتببه ببودن درعلبم و عمبل و منزلبت عنبداهلل فریست، مین
 باشد.  یم آشکار
نببا بقلبببه و اعاننببا بلسببانه و قاتببل معنببا اعببداءنا ب» ببة فبب یده فهببو معنببا فببیببمببن أحبا  یالجنا

 2«درجتنا
کببه مصبباحبت دریببا بببرشبباهد  دو مقولببه  یبهشببت و هببم رتبببه بببودن درمقامببات معنببو ن 
گانه کبه در روایا باشد یم جدا کبه ببر مصبائب امبام  یکسب انبد هفرمود یدات متعبدا یبن اسبت 

گریبگر تیو اهل ب نیحس که  ه ببر یبد با ما در بهشت هم درجه است و روشن است 
 ندارد. یرا در پ   نیمعصوم یمقامات و صفات معنو : تیاهل ب

و أ  فک و  معن ا ییابن ش بی : عن ااماک الرضا م ن  ال درجات الع ّ ا إ  س ر 
حج را حل  ره  رج ال ف وی  تنا ملو ا   یع بوایا نا  ماحل  حلزننا   ام ح لفرحنا   عل

 1امة.یوک القیاهلل معه 
                                                           

 351همان:    .1
 151  15بحاراالنوار: ج .2
 221  33ج :همان .3



 
مه طهرانی(  د  )یادنامه عّلا  123/  نگاهی به کتاب نور مجرا

 

لمبا أصبابنا مبن اعبدائنا حشبره  یمصبابنا و بکب ینباه علبیا دعبل من ذرفبت عی: عنه 
 1زمرتنا یاهلل معنا ف
گونه روایاز ا که هم درجه شدن دربهشت ببا اهبلیریگ یم جهیات نتین  ببه  تیبالب م 
کببه مببؤمن در مقامببات معنببویآن ن یمعنببا و منزلببت عنببداهلل بببا آن بزرگببواران هببم رتبببه  یسببت 

ببلیبببه منتسبببتیببالب گببردد بلکببه خداونببد بخبباطر علببوا مقامببات اهببل کببرم و تفضا  ن آنببان 
 دهد. یم قرار   د و آنان را در بهشت مصاحب امامان معصومینما یم

ن در یریبببا سببا  نیداللببت بببر عببدم اشببتراک معصببوم یات متعببددیببدر هببر حببال روا
نبا معبدن ینبا نبزل القبرآن و فیقباس بنبا احبد فیت الینحن اهل الب»د ینما یم یمقامات معنو

 2«الرسالة

 فناء یل نقلیدل
د به چند دل  اثبات فناء تمسک شده است. یبرا یل نقلیدرکتاب نور مجرا

که محبل اسبتدالل را  امبر یاز امام هفتم در باب معراج پ یتیروا -1 نقل شده است 
 م:ینمائ یم ذکر
حسببن أصببفه،  یلبب یصببرت تحببت العببرش فببدلا  یحتبب یببب ثببما صببعد…»

ُ
رفببرف أخضببر مببا أ

فرف باذن اهلل ال یفرفعن ب یالرا ب یربا هبم و یاصبوات المّلئکبة و دو یفصبرت عنبده و انقطبع عنا
ببب أت نفسببب یذهببببت عنا بببد  ع یبببو استبشبببرت و ظننبببت انا جم یالمخببباوف و الروعبببات و ه 

 یمببا شبباء اهلل ثببم ردا علبب یفترکنببأحببداا مببن خلقببه  ین و لببم أرعنببدیالخّلئببق قببد مبباتوا اجمعبب
قُت فکان توف یروح بیفأف  وجبلا أن  مضبت ع یقبا مبن ربا کبلا بصبر ینبیعزا ب یو  شب یو   یعنا

ت ، مبا زاغ  ینبیکمبا ابصبر بع یأبصر بقلب النظر فجعلا ببل أبعبد و ابلبغ، فبذلک قولبه جبلا و عبزا
ه الکبریمن آ یلقد رأ یالبصر و ما طغ  3یات ربا
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د حسین طهران یسیر / 121 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

گبرفتم و فرشبیبنکبه در زیبباال ببرد تاا د: مبرایفرما یم امبر یپ ببا و سببز یز یر عبرش قبرار 
که توان ندارم آن را به خوب کنم برا یرن   ن آمبد و آن فبرش مبرا بباذن اهلل ببه یمن پبائ یوصف 

گبوش مبن یمّلئکه منقطع شد و د یدم و آوازهایپروردگارم باال برد و به نزد او رس یسو گر به 
گردد و همببه ترسببها و وحشببتها از ینرسبب گرفببت و شببادمان و یببمببن برطببرف  د و نفببس مببن آرام 

گشبببتم و چنببب کبببردم همبببه مخلوفبببات الهبببیمسبببرور  کبببس را از یو هببب انبببد همرد ین احسببباس  چ 
کبه میبمخلوقات در نزد خود ن خواسبت در آن حبال رهبا فرمبود و  یافتم و خداونبد مبرا آن قبدر 

 سدس روح مرا به من بازگرداند و افاقه حاصل نمودم 
کبه چشبمم بسبته شبد و ببه  یاز جانبب پروردگبار عزوجبلا ببرا یقیفن امر تویپس ا مبن ببود 

گردام  دهیخواب فرو رفت و د گشبت و در آن هنگبام ببه یک و پوشبیبد و نگاهم تاریناتوان  ده 
کردن ببا قلببم آ باز نمبودم چنانکبه ببا چشبمم ن یبار بهتبر و رسباتر و اینم بلکبه بسبیبب یمب نگاه 

کّلم خداوند عزوجل ما زاغ الب  .یات ربه الکبریمن آ یلقد رأ یصر و ما طغاست 
که آن حضرت از حال خود در هنگام لقاء حضرت حبقا ینیب یم فهیت شرین روایدر ا م 

مببوت عبببارت اسببت از فقببدان آثببار  انببد هر نمودیببع خّلئببق و نببزع روح خببود تعبیبببببه مببوت جم
که در عوالم مادون، موت در هر مرتبهیح برتر و واجد شبدن  یمّلزم با انتقال به عالمای  ات 

انتقبال  یتوانبد ببه معنبا ینم موت در مرحله لقاء ذات یباشد، ول یم ات در آن عالمیآثار ح
گببر یگببردد عببّلوه بببر ا ینمبب ن نفببس منطبببقیجببز انعببدام و زوال تعبب یزیببباشببد و لببذا بببر چ نکببه ا

مباتوا ع الخّلئبق یبمانبده باشبد انا جم یگبر خّلئبق بباقیا در دیباز وجود آن حضرت ای  مرتبه
کرد.یاجمع  ن صدق نخواهد 

بق یبجد نیجباد تعبین ردا روح ببر آن حضبرت همبان ایبنابرا د در عبالم بقباء و ارجباع و تعلا
ر شببده یببتعب یروحبب یمانببده اسببت و لببذا از آن بببه ردا علبب یدادن نفببس بببه همببان مراتببب ببباق

 1«است
د یبفرما یمب تیبسبت. روایازفنباء در ذات پروردگبار ن یت مبذکور سبخنی: در رواپاسخ: اّولا 
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مه طهرانی(  د  )یادنامه عّلا  121/  نگاهی به کتاب نور مجرا

 

کببه هببیرسبب یکببه بببه مکببان گببوش ییچ صببدایدم  گرفببت و شببادمان یرسبب ینمبب بببه  د، نفسببم آرام 
کردم خّلئق مرد گمان  کبه مب اند هشدم  خواسبت، مبرا رهبا نمبود سبدس  یو خداوند آن مقدار 

 روح به بدنم برگشت.
 یبعد از بب یاریرا ظهور )فأفقت( در هوشیبر موت و فناء ندارد ز ین فقرات هرگز داللتیا
 است نه در موت و اضمحّلل و فناء. یهوش

با أفباق دلیبگو یمب اببن منظبور به  یالغشب یل علبیبد: قولبه فلما ه و یببعل ی شب یقبال للبذیالنا
 1ذهب عقله قد أفاقی یالذ

کلا بصبر ینید: ان  ضمت عیفرما یم ن مطلب فقرات بعد استیشاهد ا  یو  شب یو 
 النظر. یعنا 

گونبه داللتبیروح از جسبم هب یی: مبوت و جبدااا یثان ببر فنباء در ذات نبدارد شبما اصبل  یچ 
گرفته ا م  گفته ایفناء در ذات را مسلا جز انعبدام و  یزید موت در مرحله لقاء ذات، چید بعد 

 ست.ین نیزوال تع
کببه روایببشبباهد بببر ا ماشبباء اهلل( اسببت  یت داللببت بببر فنبباء در ذات نببدارد فقببره )فترکنببیببن 

کبرد پبس )مبن( فبرض شبده در حبال یم که یخداوند من را در آن حال بقدر  یخواسبت رهبا 
 ست فقط خداست و بس.ین یدیز یگریه در حال فناء دیصوف یکه بنا بر مبنا

: کببه )ظننببت انا جمیببدر روا ثالثخخاا گمببان یع الخّلئببق قببد مبباتوا اجمعببیببت آمببده اسببت  ن( 
کببه خّلئببق همببه مرد کببردم همببه  انببد هکببردم  د آمببده )احسبباس  کتبباب نببور مجببرا ببا در ترجمببه  اما

گرفتی( آنگبباه نتانببد همخلوقببات مرد کببه  یانببد در حببال شببده یهمببه مخلوقببات فببان انببد هجببه 
گببوش نمبب ییچ صببداینکببه هببیبببه جهببت ا انببد هحضببرت فرمود کببردم همببه یرسبب یبببه  گمببان  د 

 .اند هشد یهمه فاند پس یریجه بگیتا شما نت اند هنا همه مردیقینکه ینه ا اند همرد
گونه تعری: فناء را ارابعاا  کرده این   یخبدا در ذات خدوانبد منبدکا و فبان یذات ولب»د: یف 

محبو و  ینجا هر اسم و رسمیماند در ا ینم یگردد و از او اثر یم شود و وجودش مضمحلا  یم
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 1«گردد یم شود و حضرت حقا قائم مقام او یم نابود
ت تبا یباز ابتبداء روا امبر یبن خداونبد و پیت ببیبنیاثنت و یبت مبذکور دوئیبدر روا یول

و فنباء و اضبمحّلل نبدارد  یبه نبابودای  اشاره یت حتیان است روایانتهاء آن به وضوح نما
کنببیبببببه ا  …فأفقببت  یروحبب ی)اهلل( ماشبباءاهلل ثببما ردا )اهلل( علبب یم: فترکنببین جمببّلت توجببه 
بب یفنببادان ببد قلببت لبا ا یبب یجببلا و عببزا فقببال تبببارک و تعببال یربا ببیببمحما  یو الهبب یدیو سبب یک ربا
 2…یدیا سیو منزلتک و موضعک قلت: نعم  یک قال: هل عرفت قدرک عندیلب

د ببرا یگرید یل نقلیدل -2 کتباب نبور مجبرا مقبام فنباء اقامبه شبده عبارتسبت از  یکبه در 
ه» ن:یا ات و یباء قببل از مقبام ذات داللبت دارد آیهمبه اشب یکه ببر زوال و فنباای  از جمله ادلا
کببه داللببت بببر رجببوع انسببانها و همببه موجببودات بببه خداونببد یاتیببروا د و چببون یببنما یمبب اسببت 

ماا در آ باز خلقبت همبه اشب یرجوع، الوصول ال اء در قبوس نبزول یمبا منبه الببدأ اسبت و مسبلا
ز ببا یبد در قبوس صبعود نیب، پبس باانبد همحبض بود یخبود ببوده و فبان یقبیمسبوق به عدم حق

گر نه رجوع ال یرجوع ال  اهلل صادق نخواهد بود. یاهلل دوباره به فناء محض برسند و 
کبه در نهبج البّل به از حضبرت یبر هم ر یدر تفسب  نیرالمبؤمنیامن اساس است آنچه 

ا ال کبه یانا با ال …ه راجعون آمده اسبت  ن یبانفسبنا بالهلبک. ا یه راجعبون اقبرار علبیبو قولنبا و انا
 3«اهلل یو انعدام به واسطه رجوع الکّلم اقرار از ماست به هّلک 

کببه در  یوحببدت شخصبب یبببر مبنببا یر فببوق الببذکر مبتنببی: تفسببپاسخخخ: اّولا  وجببود اسببت 
کببرد یه مبتنبین فرضببیببابتبداء بخببش ا کشببف و شببهود اسبت و در آن بحببث اثبببات  کببه یبببر  م 

ت ن  ستیمکاشفات حجا
: یخخثان ببب، متجببزا  یرفت انسببانیتببوان پببذ یمبب چگونببهاا ات، مسبببوق بببه ر یبب، فقیکببه مرکا بالببذا

کنببد و فببانیببت پیببنیر، عیببو متغ یعببدم، مببادا  د، یم، ابببدیقببد یقتببیشببود در حق یدا  ، مجببرا
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ات و ال یط،  نیبس  ر؟  یتغیبالذا
 است؟ یگرید ین امریضیا نقین ین جز اجتماع ضدا یا ایآ

گر رجوع ببه معنباثالثاا   ن انبدکاک ویباشبد بنبابرا –اذبباهلل یالع –فنباء درذات خداونبد  ی: ا
گببر معنببا ین صبورت دیببا رود در یمب انیببت از میبنیت و اثنیببگبر دوئید و دیببآ یمب دیببت پدیبنیع

که خداوند در قرآن بفرما  د: یندارد 
ِلُفو َّ  تَّ ْ ُکنمُتْ ِمیِه َتَّ ا  ُئُکم ِِبَّ ب ِ ُينَّ

یًعا مَّ ِ ْرِجُعُکْم مجَّ  .3ِإیَّ اهلل مَّ
بببق شبببود د یچبببون وقتببب کسبببیانبببدکاک و فنببباء محقا بببّلع از اختّلفببباتش یگبببر ببببه چبببه   اطا

 دهد؟  یم
کنببتم تختلفببون( صببادق باشببد پببس بعببد از ینمانببده تببا )ف یاز مخلوقببات اثببر نبببئکم بمببا 

ه یح نببودن فرضبیصبح ین به معنبایاست ا ین خالق و مخلوق باقیت بیاهلل دوئ یرجوع ال
 یرجبوع ببه محکمبه عبدل اوسبت ببرا یات ببه معنبایباهلل در آ ین رجبوع البیفناء است بنبابرا

 محاسبه اعمال چنانچه فرموده: 
ْم  » ُ اَلَّ ْعمَّ

َّ
ْ ا أ ُيرَّ ِ اًتا ل  ْشتَّ

َّ
اُس أ ْصُدُر الن َّ ِئذ  یَّ ْومَّ  5« یَّ

کلمه هّلک در روارابعاا  ه یت به اصطّلح صبوفین حمل روایر شد و ایت به انعدام تفسی: 
ببه منبزل  یانتقال روح از منزل یث به معنایکه هّلک و موت انسان در احاد یاست در حال

کم للبقبباء الللفنبباء و یببهببا النبباس انببا ُخلقنببا و ایا ایبب:  نیرالمببؤمنیامباشببد عببن  یمبب گببرید ا
دوا لما أنتم صائرون ال کم من دارتنقلون فتزوا  3.هیه و خالدون فیلکنا

مببا اقببرار  یعنببیه راجعببون( یببن اسببت )انببا الیببا ر یببت حضببرت امیببروا ین معنببایبنببابرا
که از ایکن یم  م.یرو یم یگریم به جهان دیشو یم منتقلا ین دنیم 

ببا راجعببون البب کببه الزمببه انتقببال بببه دار جببزاء، مببوت و هببّلک و  یخّلصببه آنکببه انا دار جزائببه 
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 انتقال است.
د بببرا یگببرید یل نقلببیببدل -3 کتبباب نببور مجببرا ن قببرار یببمقببام فنبباء اقامببه شببده از ا یکببه در 
کبه از وصبال  یاتیبه و روایبادعن معنبا داللبت دارد، یبکه بر اای  و از جمله ادله»است:  اسبت 

بب  ن عبببد و ربا سببخنیحضببرت حببقا بببر بنببدگان و رفببع حجببب ببب یخداونببد متعببال و تجلا
کبه  یشبود و مبادام یمب قمحقا  تاما  ین درجه ممکن از وصال فقط با فنایرا باالترید. زیگو یم

 ن به واجب بر نگردد، وصال حاصل نخواهد شد.یممکن با زوال تع
کاملیو همچن  یزیبقبت حجباب چیحجب فقط با فناء ممکن است، چون حق ن رفع 

 ن امبر از  برر معبارفیبباشبد. و ا یم تین محجوبیت عیست و مخلوقیعبد ن نیجز تع
کببه فرموده ر حجبباب یببر خلقببه احتجببب بغیببن خلقببه حجبباب  ینببه و بببیس بیانببد: )لبب اسببت 
سبببت مگبببر خلقبببش خدوانبببد از ین یچ حجبببابین خداونبببد و مخلوقببباتش هبببیمحجبببوب( بببب

گشت. یمخلوقاتش بدون حجاب کننده پنهان   پنهان 
 ینهم. خلبق نمبودن خداونبد مخلوقبات را حجبابیبنبه و بیحجاب ب الخلق   یتعال خلقه 

 شان است.ین او و ایب
نبد یگو یا رفبع حجبب سبخن مبیبکبه از وصبال  یاتیبات ببه روایبن روایبمه نمبودن ایاز ضم
کببه رفببع حجبباب بببه رفببع مخلوقیببآ یمبب بدسببت اسببت  ین ببباقیاسببت و تببا تعببن یت و تعببیببد 
کببه وصببال ممکببن بببا یببن و مخلوقیبرطببرف نگشببته اسببت و بببا زوال تعببهببا  حجاب ت اسببت 

کببه ممکببن واجببب شببود ین بببدان معنببا نیببشببود البتببه ا یمبب واجببب حاصببل م یا درحببریببسببت 
 1«زوال ممکن و بقاء واجب است یواجب قدم بنهد، بلکه به معنا

کنبد و ذکبر شبد ببه  یمب و مخلبوق یق تعبالن خبالیکه داللبت ببر حجباب بب یاتی: رواپاسخ
کبه نفبس مخلوقیا یمعنا ن ببدان یبن مبا و ذات خداونبد اسبت و ایت، حجباب ببیبن است 

کببه هرگببز نم گبباه ذات مخلببوق ید چببون هببیتببوان بببه ذات حببقا رسبب یمعناسببت   –ممکببن  –چ 
 منقلبببب ببببه ممکبببن –واجبببب   یگببباه ذات حبببقا تعبببال چیو ه شبببود ینم منقلبببب ببببه واجبببب
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 ل است.یقت در نزد عقل مستحیانقّلب حق رایز شود ینم
د مرادشبان وصبل ببه یبگو یمب که سخن از وصال یاتیم جز آنکه روایندارای  ن چارهیبنابرا

گبر مرادشبان وصبل ببه ذات حبقا تعبال اسبت  یرحمت و قرب و منزلت عنبداهلل باشبد چبون ا
که محال است.یآ یم دیقت پدیانقّلب حق  د 

که یو ا گفته   ر دارد:یچند صورت تصو« ن استیت و تعیمخلوق رفع حجاب به رفع»ن 
ن صبورت ممکبن یبن قبل از وقوع وصال و فناء حاصل شبود در ایت و تعیرفع مخلوق -1

ن و یکبه تعب یشبده، هنگبام یم فبانیست تبا بگبوئیان نیدر م یزیگر چینابود و منعدم شده د
 موضببوع یمببورد و ببب یشببود و وصببال ببب یمبب ت مرتفببع شببد، سببالبه بانتفبباء موضببوعیببمخلوق

گبر ینبابود شبد د –ممکبن  –ک طبرف یب یرا وقتبیبنخواهد داشت ز یگردد و صدق خارج یم
 معناست. یوصال، ب
ق فناء و وصال، تع -2 صات یدر حال تحقا شبود  یمب یمنتفب –ت یمخلوق –نات و تشخا
گاه تعین فرض هم مردود است زیا یول د یبد بگوئیبا بایبد مرتفع شبود یت زیو مخلوق نیرا هر 
که ا د واجبیز که در نزد عقل محال است ین همان انقّلب حقیالوجود شد   قت است 

کلید نابود شد تنها واجب، موجود است و زید زید بگوئیا بای -3 را یبمنعدم شد ز ید به 
و  یسببتیم نیگببوئ یمبب ن صببورتیببسببت مخلببوق در ضببمن خببالق موجببود باشببد در ایمعقببول ن
کمال بشمار ینابود  د. یآ ینم در نزد عقل 

سبت یا نیبقطره آب در ضمن در ید مانند نابودیز ین فرض نابودیبه ذکر است در ا الزم
گر چبه تشبخص نبدارد بلکبه نبابودیان دریرا در هر حال قطره در میز د در یبز یا موجود است ا

 ید از او بباقیبنبا یقتبیچ وجود و حقیه یعنیقه باشد یبالحق ید نابودیحال وصال و فناء با
د از یبل است پس زیرا اجتماع ممکن و واجب مستحیشود ز یم نیبماند و االا اجتماع ضد

گفتیاساس با که چنانکه  گردد  کمال نید منعدم   ست.یم عدم، 
 حیو مخلبوق را توضب ین خبالق تعبالیحجباب بب یمعنبا یات فراوانبیبگر آنکبه رواینکته د

کببامّلا ببب یدهنببد بطببور یمبب کم اسببت و هببین واجببب و ممکببن مبایکببه  گونببه ینببت تبباما حببا چ 
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بببر آن  یل عقلببیببو دل شببود ینم افببتیت و اشببتراک در مصببداق در ذات و در صببفات یسببنخ
را حمبل ببه ذات 1گبر یات دیبسبت وصبال و لقباء در بعبض روایح نیکنند پبس صبح یم اقامه

گباه اسببتحاله عقلبیم چبون هبینمبائ یخبالق تعبال د یبببلکبه با شبود ینم ل ببه امکبانیتببد یچ 
 زلت عنداهلل نمود.وصال و لقاء را حمل بر وصل به رحمت و من

ک ل  م ا  ق ع علجعفر عن اَب ه اس م ی : ا   اهلل خلو م ن خلق ه   خلق ه خل و من ه   
کل  یشیش  5ء.ء ما خال اهلل مهو خملوق  اهلل 

کَنه فف عن ااماک الرضا  1 خلقه.نینه   بيق بی: 
کل  یش یق بالذیلی: ا عن ااماک الصادق ن ا لک ل یکو  مبایء اا  ا  رو خالق 

کل  یشیمتعالء یش  .4ءا عن 
ه بائن من ااشی: ا   ااشعن ااماک الرضا  2اء.یاء بائنة منه   ان 

 6الصفات. ع ما احدث یین  می: مبانیراملنمنیامعن 
ر ممکببن و نببا معقببول شببد و عقببل و نقببل آن را باطببل یبب  یفنبباء در ذات امببر کببه یهنگببام
کببه یببشبمرد پببس ا گفتببه   یاء بببرایبباء و اولیببانب یو دعببوت هببا یع الهببیتمببام دسببتورات شبرا»ن 
ل یک امبر مسبتحیبسبت شبرائع ببه یرا معقبول نیبمردود است ز 1«ت افناء استیحصول قابل
 دستور دهند.

ه مردمیبطّلن توح  د عاما
اسبت و  یو اجمبال یدیبشناخت و معرفت عامه مردم نسبت به حضرت پروردگبار تقل»

                                                           

کلمه وصل و لقاء در آن بکار رفته اسنادشان ضع یاتی الب روا .1  ف استیکه 
 23  1ج :یکاف .2
 31  :دیالتوح .3
 132  3 بحاراالنوار: ج .3
 351  3ج :همان .1
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ده و بببا یان و شببهود نرسببیببتجبباوز نمببوده و بببه ع یو اسببتدالل ید آنببان از حببدا و مببرز علمببیببتوح
 1«کنند یم یکه از حضرت حقا دارند، عمر خودرا سدر یاالتیهمان اوهام و خ

گفتببار، تمببام روایبنببابرا فببیکببه حببدا معرفببت خداونببد راخببروج عببن الحببدا  یاتیببن   ین معرا
ببر در آثببار و آ یاتیببات و روایببکننببد و تمببام آ یمبب  –خواننببد  یمبب فببرا یات الهببیببکببه مببردم را بببه تفکا
ان یببث، شببهود و عیببات و احادیببن دسببته از آیبباوهببام پببرور هسببتند. چببون از ا –اذببباهلل یالع

 گردد. یحاصل م ید بلکه تنها معرفت اجمالیآ ینم بدست
اِت  » ا َّ ْل  ِق الس َّ  مَّ ن َّ ِِف خَّ ک َّ  ُر فَّ تَّ یَّ ْم نَّ مِهِ َّ ُجُن  و َّّ عَّ   ُقُع  وًدا  َّ اًم  ا  َّ ن َّ اهللَّ ِقيَّ   ِذینَّ یَّ  ْذُکُر

ال َّ
اِر  ابَّ الن َّ ذَّ ا عَّ ِقنَّ كَّ مَّ انَّ اِطاًل ُسْبفَّ ذا بَّ ْقتَّ رَّ لَّ ا خَّ ا مَّ نَّ ب َّ اْلَّْرِض رَّ َّ 5 

ن  ح ییا   امل  ذرا الص  ف –رمح  ع اهلل  –: ق  ال: م  اعلم عب  داهلل ع  ن اَب یم  ا و
ه ید ما نلل به القرآ  من لفات اهلل عل جل، مانف عن اهلل البطال    الت بیالتوح

ا  ه رو اهلل الثابت املوجود فعایی  ا ف ب مال نی  1صفو یاهلل عم 
ر   ال  ث  ة ی  البع ع  ّ ع  ن اثب  ات الص  انع مق  ال: البع  رة ف  دل   نیرامل  نمنیامس  ئل »

مه ذه اللطام ة   مرک ز  یک ل عل ویر مهیاملس  ار الق دک ف دل  ع ّر   آث یاحلم فدل  عّ
ک سفّ ا  عّیف ا یمهذه الکثامة   4«ریف اخلبیاللط د 

 انتفاء اسناد عذاب به خداوند
 ید ولبیر خود به مقام لقاء و قرب خواهند رسبیت سیهمه در نها یبه اعتبار: »اند هنوشت

که یاز جهت تمتع از اسماء جمال کافر به قهبر و طبرد و ه فقط مومن  به مقام قرب نائل شده و 
 1«دیمبتّلست و هرگز به جوار رحمت حضرت حقا نخواهد رس یدورباش اله

                                                           

 351  :نور مجرد .1
 121 :آل عمران. 2
 155  1ج :یکاف .3
 11  3 بحاراالنوار: ج .3
د .1  333 - 332   :نور مجرا



 
د حسین طهران یسیر / 122 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

گیا یول کافر مورد عذاب قهر خداوند قرار  اد است یرد مخالف نظر آقاینکه   حدا
اد:  یآقا  ییکدارچبه عشبق اسبت، خبدایکدارچه نبور اسبت، یفرمودند: خداوند  یم»حدا
مبا از  ین عبذاب بجهبت بعبد و دوریب  اشبود ینم یاست اصّل عذاب از او متمش نیکه چن

ت  1«دیآ یاست و االا از عالم نور عذاب نم  آن عالم نور و آن عالم عشق و محبا
کننبد و نحبو  یف مبیکبه جهبنم و دوزخ را توصب یاتیبات رواید از همه آیه، باین نظریبنابرا 

کفار را بیشکنجه منافق  یدهبد چشبم پوشب یمب و آنهبا را ببه خداونبد نسببت کنند یم انین و 
کن یگوارائ یآنها را بمعنا یا مانند ابن عربیم و یکن  م. یمعنا 

 د:یگو یم یده ابن عربیح عقیدر توض یفیعف
 یعبا الببیالببدار اآلخبرة ببل مببآل الخلبق جم یفب ینیالبد یال عبذاب و ال ثبواب اذن بببالمعن

النار، فانا  یالجنة، و من قدر له الدخول ف یالدخول فم سواء منهم من قدر له یم المقیالنع
دت اسمائهیم الجمینع  ع واحدة و ان اختلفت صورة و تعدا

 حقا اهل النار یف یقول ابن عربی
 و ان دخلببببببببوا دار الشببببببببقاء فبببببببببانهم

 م جنببببان الخلببببد و االمببببر واحببببدینعبببب
 عبببببذابا مبببببن عذوببببببة لفظبببببه یسبببببما ی

 

ة ف یعلبببببببب   نیم مبببببببببایهببببببببا نعببببببببیلببببببببذا
ببببببببنهمببببببببا عنببببببببد یو ب  نیتبببببببببا یالتجلا

کالشببببقر و القشببببر صببببائن  و ذلببببک لببببه 
 

ا اهل النار فمآلهم الب ة  یم و لکبن فبیالنعب یو اما النبار اذ الببدا لصبورة النبار بعبد انتهباء مبدا
 2العقاب ان تکون بردا و سّلما.

 گفتار متعارض در لزوم استاد
گبباه اسببت و حضببرت ی، اسببتاد و شببیاز ارکببان مهببما در سببلوک و عرفببان عملبب» مببه خ آ عّلا

ت دانسبته و در کتاب و سنا د والد لزوم استاد را از مسلمات عقل و  از )دوره  یمواضبع متعبدا

                                                           

 232همان:    .1
 32   :فصو  الحکم .2



 
مه طهرانی(  د  )یادنامه عّلا  123/  نگاهی به کتاب نور مجرا

 

 .اند هنمود یعلوم و معارف اسّلم( آن را برهان
، مشبببروط بببه مراعبببات یت و درمبببان امببراض قلبببیببر عبودیمسبب یمببودن راه خببدا و طبببیپ

کببه جزاسببتاد خب یظرائببف و دقببائق کسببیر مهببیبباسببت  گبباه  یمببن یمن بببر نفببوس  توانببد از آن آ
گمان خود قدم در ا یگردد، سالک از آفبات  یچ منزلبین راه بگذارد در هبیکه بر اساس ظنا و 

 …ستیو تبعات آن در امان ن
که قدم در راه تهذیگذشته از ا گبذارد  یم ر آنیب نفس و تطهین مساله، سالک از ابتداء 

 و قابل  )رقم ف
که مستعدا رو  یپروردگار شود همواره با آفات و مبوانعض( حضرت یتا آن زمان 

گبباه او را تببا مرتبببه سببقوط و محروم یمبب بببه رو کببه   از لقبباء حضببرت پروردگببار یت ابببدیببشببود 
گاه یم گباه در چنگبال تسبو یم طانیمبتّلء به وساوس ش یکشاند  باره یشود و  ّلت نفبس اما

گاه مغرور و فر  1«گردد یم فته به ظهورات نفس خودیگرفتار و 
گبباه یکسببان» واردات،  یاز شببدت سببخت یکببه از نعمببت وجببود اسببتاد محببروم هسببتند، 

مبا، مرحببوم  یجبدا مبادر …شببوندیمببتّل م یا بببه امبراض صبعب جسبمانیبکبرده و  یقالبب تهب
گاه یم فیر تعریحق یبرا یرازین شیحاج آقا مع در نماز، تنهبا ببه  یمرحوم انصار یکردند: 

کتفاء ب ذکبر رکبوع یبنکه ذکبر صبلوات عقیکردند و با ا یم مقدار ذکر واجب از رکوع و سجود ا
کبردم: آقبا  یخبدمت ا یفرسبتادند  روز ینم و سجده مستحب است، صلوات شبان عبرض 

سببت؟ فرمودنببد: مسببتحب اسببت  یمگببر ذکببر صببلوات در رکببوع و سببجده نمبباز مسببتحب ن
کردم پس شما چرا گباه ینمب د؟ فرمودنبد:یگوئ ینم عرض  کبه  یمب حبالم چنبان یتبوانم   شبود 

ه گر نماز را ذرا  .شوم یم شتر ادامه دهم، قبض روحیبای  ا
به شبد ین واقعبه از طرفبیبگرچه ا شبان ببه حضبرت ید و شبور و عشبق وافبر ایداللبت ببر توجا

کبه مرحبوم انصبارین حاالت و عدم تحمل آن، به خباطر ایبروز ا یپروردگار دارد، ول  ینسبت 
گبببر ببببه اسبببتاد  یقاضببب یآقبببا یرزا علبببیبببحببباج ماهلل  آیبببةهماننبببد مرحبببوم  یاسبببتاد نداشبببتند ا

 افتاد. ینم شان اتفاقیا یبرا ین حاالتیدند در نماز چنیرس یم
                                                           

د .1    132 -131  :نور مجرا



 
د حسین طهران یسیر / 121 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

مببه والببد بببا ا کامببل یانصببار ینکببه مرحببوم آقببایحضببرت عّلا  شببهیدانسببتند، هم یمبب را 
شبان را از پبا یوارد شد و ا یانصار یکه بر قلب مرحوم آقا یدر پ ین ضربات پیفرمودند ا یم

ش از حبدا ببر ی، فشار ببینداشتن استاد بود و سبب شد از جهت روحانداخت همه بواسطه 
 1«شان وارد شودیا

در موضبع  یباشبد ولب یم سالک یات سلوک براین سخنان، وجود استاد از ضروریبنابرا
کیاز ا یگرید مه طهرانب اند هد، دست برداشتین لزوم ا اسبتادرا  یجبا یو مطالعه دوره آثار عّلا
 .اند هدانست یکاف
کثبرت امبراض و اشبتغاالت مرببوط ببه تبال» مه والد در اواخر عمر به جهت  ف )دوره یعّلا

گردان نداشتند و مبیرش و تربیپذ یبرا یعلوم و معارف اسّلم( فرصت  یفرمودنبد ببرا یت شا
باشبند دو  یمب قیبکه مشتاق و طالب حضبرت پروردگبار بودنبد و ببه دنببال اسبتاد طر یکسان

کنیببمطلببب را ب کببه بببا آیببان  ل: اخببّل  در عمببل و دوم:  یمبب ین از اسببتاد مسببتغند  گردنببد اوا
کمال دوره علوم و معارف اسّلم  2«خواندن تمام و 

به د گفتبه شبد جنباب آقباینکته قاببل توجا بواسبطه نداشبتن اسبتاد از  یانصبار یگبر آنکبه 
کاف  یافتبه ببود و لبذا ضبربات پبیشان توسعه نیاند و ظرف وجود برخوردار نبوده یشرح صدر 

 شان را از پا انداخت.یا یدر پ
کبه نداشبتن اسبتاد،  یانصبار ین آقبایسبند همبینو یمب گبریجالب آنکبه در موضبع د یول

کارشان بوده به مقام کبه هرگباه اراده دهیرس ینقصان  لبع یمب است   کبرده از لبوح محفبوظ مطا
 شده است. یم

  

                                                           

  131 – 133همان:    .1
د .2  123  :نور مجرا



 
مه طهرانی(  د  )یادنامه عّلا  121/  نگاهی به کتاب نور مجرا

 

قا ّلع جناب آ  از لوح محفوظ یانصار یاطا
د کتاب نور مجرا  :سدینو یم صاحب 

کسبانیات و نیب یو مرحوم آقا یرازین شیمان حاج آقا معیر از مرحوم جدا مادریحق»  یز 
که از محضبر پبر فبید بد جبواد انصباریحباج شباهلل  آیبة ض مرحبومیگر  بهبره  یهمبدان یخ محما

کبببه روزیببببدون واسبببطه شبببن اند همنبببد شبببد  شبببان از ظهبببور امبببام زمبببان یدر محضبببر ا یدم 
مشببان جنبباب حسببن آقببا یانصببار یدند حضببرت آقببایپرسبب کردنببد بببه فرزنببد مکرا  یاشبباره 
را  دهببد و زمببان ظهببور امببام  یمبب مببا خببدا بببه او عمببر ین حسببن آقببایببو فرمودنببد: )ا یانصببار
 1«ش از شصت سال عمر دارندیشان اآلن بیکند( جناب ا یم ادراک

مببه طهرانبب گفتببه شببود: در روا» اند هن داسببتان نوشببتیببل ایببدرذ یفرزنببد عّلا گببر   ات آمببدهیببا
ببه البب کببذب یاسبت: فانا بباتون. و لببذا معبب اهلل و   ن نمببودن وقببت ظهببور باطببلیببین بببودن و تعیالوقا

 باشد. یم
ماا هبببر واقعبببه ایگبببوئ یمببب در جبببواب ة اهلل درلبببوح یببب، از جملبببه ظهبببور حضبببرت بقیم: مسبببلا
کمبببال  یائیببباسبببت و اول ینبببیأمبببد مع یمحفبببوظ دارا صبببلند و ببببه  کبببه ببببه لبببوح محفبببوظ متا

ّلع یانصارهمچون مرحوم  اند هدیرس کنند از آن اطا گر اراده  کبه بلبوغ  یافبراد یابند ولبی یم ا
 2«شان لوح محو و اثبات است بدان راه ندارندیا یعلم

گر به احادپاسخ: اوّلا  که حت یم ث مراجعه شود مشاهدهی: ا ز از یبامامان معصبوم ن یگردد 
ّلع یکرده و اظهار ب یخوددار ن وقت ظهور امام عصر ییتع  .اند هنمود یاطا

جال مق  ال ل ه ع  ُّي   م ی نیرامل  نمنیاما ی مق ال لعص  عة ب ن ل  وحا   :  ا ال د 
کالمع   علم ما أردت   اهلل مااملسئول عنه بأعلم من السائل    اقعد مقد مسع اهلل 

کفذ  النعل بالنعلیئات یلکن لذلع عالمات   ر  1تبع بعضها بعضًا 

                                                           

 153  :نور مجرد .1
  153همان:    .2
  133 – 132  12 بحاراالنوار: ج .3



 
د حسین طهران یسیر / 121 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

افو  قال: سألته عن القامئ  عبداهلل  ر عن اَبیبص عن اَب کذب الوق  . مقال: 
ا ارل ب تيان  نوق   3ت ا

 وک ح یی وک  اح د لط  ول اهلل ذل ع الی ا اا  یبق من الدنی: لو  عن ااماک الرضا 
ا میی ا مُي کما ُملئت جورا   ام  ثی مأرا عدا   اَب ماخبار ع ن الوق ت   لق د ح د 

 ا القامئ من ُي ا رسول اهلل مییل یق  ا   النی  ه عن آبائه عن عّيعن اب
لَّ  ه مث  ل الس  اعة ا یذو ثَّ الس  ما ات    ا لوقهت  ا اا  ر  و ثقل  ت یهی  لجیت  ع مق  ال مَّ

 5کم اا  بغتةیاارض ا فأف
کسببی: اقطاب صوفاا یثان د و مبا در ابتبداء بخبش نبینما یمب ه علومشان را از راه مکاشفه 
کببه مکاشببفات حجببت نیببح دادیضببسببوم تو کببه القائببات شببسببت یم  ّلت ی، تسببویطانیچببرا 
گونبه یبکه اای  ا مکاشفهیدر آن دخالت دارد. آ یروان یهایماری، بیذهن ی، باورهاینفسان ن 

صل به لوح محفوظ دانست؟  یم ب و آفت است رایدر معرض آس  توان متا

 یکتمان مقامات معنو
لببب: »اند هنوشبببت کشبببف و اخببببار از اء اهلل، ظهبببور و اظهبببار خبببوارق عبببادات و یبببن از اولیکما

کبریمغ کائنات را منازعه ببا حضبرت حبقا در  ت از یببات و تصرف در  اء او شبمرده و ببه شبدا
و  یریت و دسبتگیان احتراز دارند مگر در موارد خا  و به اذن حضرت حقا به جهت هبدا

 ارشاد.
مه والد رضوان اهلل علیبر ا بن در مقبام عبودیبن اساس حضرت عّلا ت و یبه ببه جهبت تمکا
، نببه تنهببا در صببدد اظهببار حبباالت و مقامببات معنببو دیببتوح د خببود یببو توح یحضببرت حببقا

که مبادا لمحه کتمان داشتند  گبران یشبان ببر دیا یاز مراتبب بباطنای  نبودند بلکه به شدت 
گردد.  آشکار 

                                                           

 312  1ج :یکاف .1
 113   11 بحاراالنوار: ج .2



 
مه طهرانی(  د  )یادنامه عّلا  121/  نگاهی به کتاب نور مجرا

 

ها در حضبر و سبفر درخبدمت ایر با وجود ایحق کلمبه ینکه مدتا کّلمبیبشبان ببودم هرگبز   یا 
کنبد از ا یت و اشراف باطنکه بخواهد داللت بر منزل مه والد  دم مگبر دو سبه یشبان نشبنیعّلا

که آن هم برا  1«ر بودیارشاد حق یجمله 
ت مقیا» کتمبان ببوده و ببه هبیبشان به شبدا دادنبد  یچ وجبه حباالت خبود را ببروز نمبید ببه 
بد داشبتند خبود را  یمب کبه ییز تبا جبایبأذکار و عبادات خودرا ن یحت کبرده و تعما کتمبان  شبد 
کببامّل عببادک یببماببل  کببه  یاز آن سببعه و اطّلقبب یگذاشببتند اثببر ینمبب نشببان دهنببد و یانسببان 

گرددیشان حاصل شده بود نماید برایبواسطه انغمار درعالم توح  2«ان 

  یابراز مقامات معنو
کردیاز مقامات معنو یموارد کتمان آن سازگار ن اند هشان ذکر   ستیکه با سفارش به 
سبت سببال ینبد: بیگو یمبب خ عببداهللیگفتنبد: آقببا شب یمب نیمرحبوم حباج آقبا معبب یروز» -1

کشب مبه والبد فرمودنبد: مبا ببدون یم یدم تبا طبّل و خباک ببرایزحمت  کسبان شبد  حضبرت عّلا
کم ارزش تر استیمان از خاک نیزحمت، طّل برا  3«ز 

مه والد رسب یرجهانیماهلل  آیةمرحوم » -2 کیخدمت حضرت عّلا گفتنبد: مبن  ا یبمیدند و 
کیبخبواهم ا یمب گفتند یرجهانیمرحوم م …فرزندم آموخته امدارم و آن را به  ا راببه یبمین علبم 
کار بردند و فرمودنبد: مبا  یهمدان یانصار یر حضرت آقایشان همان تعبیشما بدهم  ا را به 

گفتنببد: آقببا  شببما چببه ی یرجهببانیم یم  مرحببوم آقبباینببدار یازیببزهببا نین چیبببببه ا ببه خببورده و  کا
کشها  د؟ سالیفرمائیم گذاشبتم تبا یبو خون جگر خوردم و عمر خود را ببر سبر اده یزحمت  ن 

ک کبه یا را به دست آورم و جبز ببه فرزنبدم، آن راببه احبدیمیعلم  کنبون  خبواهم  یمب نبداده ام  ا
مه والد فرمودند: ما بباالتر از ایکن ینم حاصل عمرم را به شمابدهم قبول م  یبنهبارا دارید؟ عّلا
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»1 
مبه والبد: پ» -3 اد  از مرحبوم یراهنبیحضرت عّلا کبه آن را ببه عنبوان تبحبدا ن و یداشبتند  ما

ببهیببنمببودن و ن یمبب یتبببرک نگهببدار کببه برایاز عمامببه سبببز اای  ز تکا ار یشببان بسببیشببان داشببتند 
امه ا یکه حضرت آقا قسمت یمحترم بود هنگام اد یم شان را طلبیاز عما  کنند مرحبوم حبدا

مه در پاسخیخواه یم چه یند: برایفرما یم ای  نبد: ببا هبر تبار آن مبردهیگو یمب د؟ حضرت عّلا
اد ببا ایر همینطور بود نظیکنم و واقعا هم هم یم را زنده شبان داشبتند ین برخورد را مرحوم حدا

مببه والببد بببودم و آقببا یمنببزل آقببا یرونببیر در بیببکبببار حقی اد خببدمت عّلا اد در منببزل  یحببدا حببدا
کمبکینبودند. ا حضبرت  یکبردم وقتب یمب شبان مشبغول اصبّلح مبو و محاسبن بودنبد و بنبده 

اد تشر یآقا کار تمام شبد و قببل از ایم، بعد از ایف آوردند ما هنوز مشغول بودیحدا نکبه ینکه 
گهببان آقببا اد  یموهببا جمببع شببود، نا کحببدا کببرده و در  گذاشببتند و آن ای  سببهیموهببا را مشببت 

گنجه شان مخفیک گنجه را ن یسه را درون  ن حبال حضبرت یبز قفبل نمودنبد در ایبکرده و در 
کردنببد بببه بنببده فرمودنببد: ببببآقببا ر کسببیببکننببد؟ مرادشببان ا یمبب ن آقببا چکبباریو  کببه مببا   ین بببود 
که آقایستین اد  یم   «2کنند یم ن نحو رفتارین مقام، به ایبا احدا

ر ببه ین دوره تفسبیببحمد هلل و المنة تمام مجبالس ا: »سدینو یم یطهران یجناب آقا -4
ر ین تفسبیبافبت از عجائبب و  رائبب ایاسبت خاتمبه « هبو»کلمبه  207با  یکه مساو 11عدد 
الا حقیا که اوا کتبابیگرچه ای  ر اصّل مطالعهین بود  و  یک سطر باشبد نکبردم و اصبوال ببا خبود 
کببه ب یهمببراه نداشببتم. آنچببه بببود انشببائات یریا تفسببیبب ده و یناشببن یشببد و مطببالب یمبب انیبببببود 

گفته ب که من خودم هم تعجب یم انیناخوانده و نا  ت معنکردم از  یم شد  و علبوا مفباد  یرقا
ت مغز کبه القباء آنهبا از حضبرت ا یو دقا کبه  یشبان )آقبایو مبراد، و پبر روشبن ببود  اد( ببود  حبدا

گبویحق ک ییر در حکبم بلنبد  کبه تبا بحبال بنبده چنب یآن معبان یحبا را  یرین تفسبیببودم چبرا 
کیبد  3«ام ت نگفتهیفین وضع و 
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گوشزدها در عیا» -1 کنائین تذکرات و  کبه مبا ین آنکه   بود، آن قدر شفاف و روشبن ببود 
 (یطهرانببب یشبببان )جنببباب آقببباینبببه در مقاببببل ایم خبببواطر و افعالمبببان هماننبببد آیدانسبببت یمببب
ت نبور یبنکبه آن آیت داشبت، و ایبشبان حکایا ینهبا از آن اشبراف تبام بباطنیباشد و همه ا یم

 تیبتربکه طفل خود را در آ وش  یدان حضرت حقا همچون مادرین و مریچگونه از سالک
که مبادا اس ینم ک لحظه از آنان  فلتیرد مراقبت نموده و یگ یم ا در یبر نفس شده و یکند 

گاهیاطیدام ش گرفتار شوند،  ان و روشبن یبفرمودند آنچنان ع یم ریکه به حق یمطالب ین راه 
کبه اهبل ب گو یمب ر بهبت زده شبدند ویبت حقیببود   شبان داخبل منبزل مبا را آشبکاریا ایبگفتنبد: 

 1«و مراقب ما هستند نندیب یم
مه » -3 کبه دسبت  یانیباز آقا یکبیفرمودنبد:  یمب یوالد به بنده خصوصاهلل  آیةمرحوم عّلا
کبه در بسبتر یبه حضرت آقا یتولا  کبه در اواخبر عمبر  اد نبداده ببود  افتباده ببود، بنبده ببه  یحدا
گفتم: دیع اد را  یت آقبایبده، شبما والیگر آفتاب عمر شما به لبب ببام رسبیادتش رفته و  حبدا

مه والد فرمودنبد: مبنیکن ینم قبول ا یبمبان( از دنیشبان مبومن )کمبال االیخواسبتم ا یمب د  عّلا
شبان خبوب اسبت، یا یده شبده و جبایبد ییشان خوابهبایبرود، البته بعد از فوت نسبت به ا

شبان یم ایخداست و ما در نظبر داشبت یایکه مختص اول یبه آن مقام یدربهشت است، ول
مببه والببد پببرده از عظمببت یببن حکایببدند. ایبرسببند نرسببگبباه یبببدان جا کببّلم حضببرت عّلا ت و 

اد بر یمقام حضرت آقا  2«دارد یم حدا

 کرامات
مه والد کرامبات، اثباتباا »فرمودند: یم حضرت عّلا داللبت  اا یبو نف مقامات و مکاشبفات و 

کمال سالک و عدم آن ندارند، بلکبه اقتضبا کبه برخب یبر  کله و نبوع نفبوس اسبت   ادیبز یشبا
بسبته و چبه بسبا  یبعضب یبباب مکاشبفه بباز اسبت و ببرا یبعضب یکبم ببرا ینند و برخیب یم
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ل حضبرت یتحصب یو رشد سالک شود و عطش طلب او را ببرا ین امور سدا راه تعالیوجود ا
 1«سه قانع شودین امور خسیپروردگار فرو نشانده و به هم
کرامببات سببالک نف گببر  کمببال یببا یببا کرامببات  ا عببدم آنیببا اثباتببا داللببت بببر  نببدارد پببس نقببل 

ان یه سببودیصببوف  موجبببای  زهیببن چببه انگیکنببد بنببابرا ینمبب ت آنهببایببنببدارد و داللببت بببر حقا
کن یم کرامات نقل  که  کارهبا یمختلفب ید و ببه مناسببتهایبشود  خ یخبارق العباده مشبا یاز 

 د؟  یغ نمائیه تبلیصوف
مه طهران  :سدینو یم یماّل فرزند عّلا

کبه ببا یحق» کبه حبلا نشبده و بباق ریبدرگ یمشبکل نفسبانک یبر مدتها ببود  مانبده ببود  یببود 
مبه والبد ابتبداء دربباره آن از حقی ر سبئوال فرمبوده و بنبده مشبکل را عبرض یبکبار حضرت عّلا

د این یزیبنکه چیآقا؟ ا یکردم فرمودند: چرا تا بحال نگفت کلمبات از یبنکبه ایسبت ببه مجبرا ن 
ه یشان خارج شد مشکل حقیا یدهان نوران ر یبحق ین مسباله ببرایبر ایببرطبرف شبد نظر ببالمرا

اد اتفاق افتادیحاج س یدر خدمت حضرت آقا  2«د هاشم حدا
اد  یحضرت آقا: »اند هز نوشتیو ن کحدا د  یم ا بود هرچه ارادهیمینفسشان  کردنبد ببه مجبرا

ببق گببره هببا یمبب اراده محقا و چببه در امببر  ینحببلا چببه در امببور مببادا یکببور و مشببکّلت ال  یشببد و 
کر سلوک و عقبات ن امبر را یبشبد مبا بارهبا ا یشبان حبلا مبیک اشباره ایبراه خبدا ببه  یها وهیو 
 3«میتجربه نموده بود

 نیجدا از مؤمن
ت ح» مببه طهرانببیات ایببدر مببدا کببه بببا افببرادیبب( ابببداا دیشببان )عّلا ر یمسبب کببه در یده نشببده 
گمشبده خبود را  یبتقو گبر چبه  یمب د حضبرت پروردگباریبتوح از ریبت نفبس ببوده و  دانسبتند، ا

 داشبببته باشبببند و یابببار بودنبببد، حشبببر و نشبببریخبببوب، اهبببل تهجبببد و زهبببد و ا یانسبببان هبببا
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 1«فرمودند: راه ما جداست یم
که احاد ین درحالیا  خواند. یم با مومنان و صالحان فرا ینیث ما را، به همنشیاست 

 5الصالب. ة ایی داعنی: جمالسة الصاحل نیبن احلس عن عّ
 1ا   ا خرة.یشر  الدن نی: جمالسة ارل الد عن النی

 نسبت فعل خود به خدا
کسب یمب د، افعبال خبود را ببه خبدا نسببتیبفرمودند: اهل توح یم» گبر  ببه خبود  یدهنبد و ا

کشببف باا  کببه در راه متوقبف شببده و ازتوح یمب نسببت داد، انا کببرده و مببتّلیبشبود  ل  بببه  ید تنبزا
 یعنبیسبقاط االضبافات د ایبرا التوحیبد من و ما وجبود نبدارد زیشرک شده است  در راه توح

خببت و فقببط بببه خببدا ید دور ریببد بایبببببه خببود و نفببس را در توح یو نسبببت هبباها  ن اضببافهیببا
 3«نسبت داد

 یالوجبود االا اهلل و ال حب یالوجود االا اهلل و ال قبادر فب یاهلل و العالم ف الوجود اال یال مؤثر ف»
 الوجود االا اهلل یالوجود االا اهلل و ال ذات مستقلة ف یف

کبه تمبام اختیا یرو ار و اراده و علبم و یبن اختیار و اراده و علبم و قدرتشبان عبیبن اسباس 
، و از یتببا ملکببوت ی، و از ُملکببیگرفتببه تببا علببو یقببدرت خداسببت، تمببام موجببودات از سببفل

، و در موجبودات عبالم طببع و یتبا اخبرو یویب، و از دنیتبا بباطن یو از ظاهر یتا روح یجسم
کمببال، هرچببه هسببت و شببده اسببت و یببن نقطببه فعلیتببا آخببره یبباول یوالیببعببت از هیطب ت و 

نهاسببت چببون بنببا بببه یخواهببد شببد، همببه و همببه مخلوقببات و مقببدورات و معلومببات خببود ا
متصبور  یزیبراز خبدا چیبت  یبن مرحله از والیفرض، همه مخلوقات خداست و بس، و درا

کبار یبنبابرا …محض اسبت یستیمحض در مقام ن یست اند و خدواند هست، و هستین ن 
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کارها از آنان ساخته استیاول کار حقا است و همه   1«اء اهلل 
کارهببا یمببب ن سبببخنان، عببارفی: بنببابراپاسخخخ خببود را ماننبببد  یشببببانه روز یتوانببد تمبببام 

 جببلا و عببزا نسبببت یبببه خببدا –اذببباهلل یالع – …دن، راه رفببتن و یببدن، خوابیخببوردن، آشببام
 قولون.یعما  یدهد. سبحانه و تعال یم

 نماز به سمت حضرت رضا 
مببه طهرانبب کببرارا نقببل مببیبب: اسببدینو یم یفرزنببد عّلا کببه »فرمودنببد: ین داسببتان را )والدشببان( 

ببن  یارت مرقد مطهبر حضبرت علبیبه ز یب اهلل خراسانیرزا حبیمعظم حاج ماهلل  آیةمرحوم 
ارت و یببسببتادند بعببد از عببرض سببّلم و زیحضببرت ا یوارد شببدند، و روبببر الرضببا  یموسبب

ام جلبو آمبده و ببه ایبدعا، تکب گفتبه و رو ببه حضبرت مشبغول نمباز شبدند خبدا شبان عبرض یر 
د بببه آن طببرف یببد و بایحضببرت هسببت ین طببرف اسببت و شببما روبببرویببکردنببد: آقببا قبلببه از ا

 ن شعر را خواندند:یالبداهه ا ین عالم بزرگوار فید. ایبرگرد
کعبه به م  ن اشتباه مایقیخوشتر از هزار  یا خانه راه مایشد مشتبه ز 

کعببه حق یم ولبیکعببه هسبت یگر چه در ظاهر مبأمور ببه سبجده ببه سبو یعنی  یقبیچبون 
گببوارا امببام  کببه شببراب  ن اشببتباه و رو یببنوشبباند، ا یمبب د رابببه انسببانیببوصببل و توح یاسببت 

کعبه به م  ن برتر است.یقیخانه از هزار یکردن از 
ماا نمبباز خوانببدن عمببدا بسببو ببا اسببت یح نیر قبلببه صببحیبب  یمسببلا ةاهلل یببنکببه مرحببوم آیاما

ه به پروردگبار و اسبتغراق در عبالم بباطن، یچن یخراسان ت توجا کردند چه بسا بجهت شدا ن 
کرد و  انبد هباشبند و لبذا شبروع ببه نمباز نمود یمب که واقعا رو ببه قبلبه اند هاز ظاهر شده و تصور 

گرفته، در آن حال بر ایشا که همه عالم را فرا  شبان یکبرده و ا یتجلا شان ید نور قاهره حضرت 
کبببه ا آن نمببباز  یشبببان آن جهبببت را قبلبببه بداننبببد و ببببه سبببویرا احاطبببه نمبببوده و سببببب شبببده 

 2«بگذارند

                                                           

 213 - 212روح مجرد:  و  115همان:    .1
د .2  332  :نور مجرا



 
مه طهرانی(  د  )یادنامه عّلا  113/  نگاهی به کتاب نور مجرا

 

اء یعببادت همبه اشب –وجبود  یوحبدت شخصب –ه یصبوف یالزم به ذکر است بنابر مبنبا
ل من رأ»د: یگو یم یز است ابن عربیجا ه یبعببد فیللحقا  یکلا معبود مجل یالعارف المکما
کان فبفال – و لبذلک  –ل یصبورة التفاصب یصبورة الجمبع أو فب یحقا هو المعبود مطلقا سواء 

هم الهاا مع اسمه الخا ا بحجر او شجر او ح کلا وه  کوکب أو ملکیسما  1«وان او انسان او 

قا اد یلزوم درس خواندن و استثناء آ  حدا
کبردم: آی مبه والبد عبرض  حضبرت دن ببه خبدا و لقباء یا رسبیبک روز خدمت حضرت عّلا

، متوقف بر تحص دن ببه یرسب یه است؟ و سالک راه حقا برایه ظاهرین علوم رسمیل ایحقا
کبه یبن علبوم اشبتغال داشبته باشبد مگبر نبه ایبد ببه ایو مطلوب خود با یمقصد اسن ن اسبت 
اد بدون خواندن ا یحضرت آقا گرفتبه و ببه مقصبد و یحدا ن علوم، شاهد وصل را در آ بوش 

کبه مبا، درس را  یم پس چه …دند؟یمقصود خود رس کنبیشود  کمتبر یبم و یکبباره رهبا  ا الاقبلا 
کن یشتر در عبادت و انس با خدایم و اوقات خود را بیبخوان  م؟یخود صرف 
فببه اسببت، دسببتور یک وظیببشببما  ین دروس بببرایببخوانببدن ا»شببان در جببواب فرمودنببد: یا

گردان  یقاضب ین اسبت مرحبوم آقبایبهم این صبلوات اهلل علبیرسول خدا و ائمه طباهر ببه شبا
ببد بببرا کببه ممها  ن علببوم تببا درجببه اجتهببادیببدرس بببودن، دسببتور بببه خوانببدن ا یطلبببه خببود 

اد ن یدادند و حضرت آقا یم گرفتن ایحدا  2«دهند یم ن علومیز دستور به خواندن و فرا 
مببه والببد م» اد دروس رسببم یفرمودنببد: آقببا یمرحببوم عّلا خوانببده  یوطیرا فقببط تببا سبب یحببدا
 3«بودند

مببه طهرانبب یپرسشبب کببه چببرا جنبباب آقببایببم ایافتیببن یکببه پاسببخ آن را از آثببار عّلا  ین اسببت 
ک اد از لزوم ا  یکه لزوم درس خواندن بحبدا  ی؟ در حالاند هد درس خواندن استثناء شدیحدا

کببه دسببتور خببدا و ائمببه ص زده ین دسببتور را تخصببیبب، ایلببیشببمرده شببده چببه دل اسببت 
                                                           

 131  :فصو  الحکم .1
د .2   111 – 111  :نور مجرا
  215  :نور مجرد .3



 
د حسین طهران یسیر / 111 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

 است؟ 
د یمطلببب د کببه: گببر آنکببه درکتبباب نببور مجببرا و  یع الهببیتمببام دسببتورات شببرا»آمببده اسببت 

کبه چبون اراده الهبیبحصبول قابل یاء ببرایباء و اولیبانب یدعوتها دن یببه رسب یت افنباء اسبت 
له عمبل ببه دسبتورات شبرع، یرد، آن سالک به وسبیتعلق بگ ین سعادت عظمیبه ا یسالک

گذاشته و ا یعوالم قبل  1«دینما یم لیت را تحصین قابلیرا پشت سر 
گببر  دن بببه آن مرحلببه، بببه درس و یا رسببیببع بببر حصببول إفنبباء اسببت آیتمببام دسببتورات شببراا
 به درس خواندن ندارد؟ یازیر نیا خیازمند است ین ینیل علوم دیتحص

ل چگونه آقا اد بدون تحص یدر صورت اوا  ؟ اند هدیبه مقام فناء رس ینیل دانش دیحدا
مه طهران م چرا عّلا ک یو در صورت دوا کننبد ببه  یم یل علوم حوزویتحصد بر یآن همه تأ

 ند؟ینما یم فیتوص نیکه آن را، دستور رسول خدا و ائمه طاهر یطور

 نیاهانت به منتقد
بببم در ترسببب  ن عرفبببان و حکمبببت و اهبببل آنین و معانبببدیت منکبببریم شخصبببیوالبببد معظا

گرفتار مالایا»فرمودند: یم کبه  ینان  گبر عنباد و ضبلع یک ضبلعش جهبل، ضبلع دیبهسبتند 
 2«است ییایح یسوم ب

کسبپاسخ سبت چنانکبه یکنبد معانبد ن یمب کبه ببه نظبرات فّلسبفه و عرفباء اشبکال ی: هر 
مه طهران کما ا یم ، خود در بعض موارد، آراء فّلسفه را مردودیعّلا  ینکه جنباب آقبایشمارد 

اد ن  را مورد اشکال قرار داده است. ی، آراء ابن عربیز در مواردیحدا
مه طهران ت بر تجر»سند: ینو یم در ردا فّلسفه یعّلا که هما کثر فّلسفه  د عقبل و ادراک یبا

کردند، درا گماشتند و عمر در آن صرف  ن مقام بماندند و آن را وصول به مقصبد یمعقوالت 
نشببناختند، از شببواهد دگببر مببدرکات  یقببت چببون مقصببود اصببلیشببمردند و بببه حق یقببیحق

                                                           

 321همان:    .1
 121  :نور مجرد .2



 
مه طهرانی(  د  )یادنامه عّلا  111/  نگاهی به کتاب نور مجرا

 

گشببتند،  گببم  کببرده و درمرتبببه ضببّللت  وا محببروم افتادنببد و انکببار آن  وا مببن قبببل و أضببلا فضببلا
 1«راا یکث

ت علوما مهلکة ما اشتغل بهبا احبد االا هلبک مبن یفرأ»د: یگو یم درباره فلسفه یابن عرب
 یؤدا یبت منهبا مبا یبن فرأیعلوم العقل المخصوصة بأرباب اقفکبار مبن الحکمباء و المتکلمب

 2«الهّلک الدائم یصاحبها ال
اد یدرباره آقا کبه در علبوم عرفان یمردن مرد، یا»سند: ینو یم حدا ه و مشباهدات یباست 

کامببل و صبباحب نظببر اسببت، بسببیببربان کلمببات مح یاریه، اسببتاد   را ردا  ین عربببیالببد یببیاز 
 3«دینما ین میرا مب یو یکند، و وجه خطا یم کند و به اصول آنها اشکال یم

گر بخواه کسیا که ببه آراء فّلسبفه و عرفباء نقبد ید هر  مبذکور کنبد ببه مالبث  یمب وارد یرا 
کنیتوص را یبن مالث خواهند شد زیاز موارد، خود فّلسفه و عرفاء دچار ا یارید، در بسیف 

کردیکدیدر مباحث مختلف، آنان، نظرات   .اند هگر را ردا 
گر بخواه کسانید و بگوئیل دهید تفصیو ا ن یبن موصوف ببه ایمانند فقهاء و متکلم ید 

گببر نقببد یل نین تفصببیبببببر ا یلببیدلچ یم: هببیگببوئ یمبب مالببث هسببتند نببه عرفبباء و فّلسببفه سببت ا
گر نقبد عالمانبه ن یباطل است برا یعلم کوسبت یهمبه ن یکوسبت ببرایهمه باطل است و ا
 د.یدان بحث، خارج نمائین اهانت ها، از مین را با ایندارد منتقد یگر وجهید

مه در خواب  لقب عّلا
ب شدن به القاب متعارفبه همچبون )آیا» تیبشان از ملقا داشبتند  یتحاشب ة اهلل( ببه شبدا
کببه نببام خببود را بببر آثببار مطبببوع بببا یبببه اای  صببادقه یایبببعببدها در رؤ یولبب شببان امببر نمببوده بودنببد 

مه آ»لقب   3«ت دادندین امر رضایز از آن پس به ایشان نیند و ایدرج نما« ة اهللیعّلا
                                                           

 23  2ج  :یاهلل شناس .1
 123  2ج :فتوحات .2
 123روح مجرد:   .3
د .3  253  :نور مجرا



 
د حسین طهران یسیر / 111 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

کببببه در نببببزد عالمببببان د ببببت نیببببالزم بببببه ذکببببر اسببببت  سببببت مگببببر خببببواب ین خببببواب حجا
 ح شده است. یز به آن تصریات نیچنانکه در روا نیمعصوم

قال له: رلع، یطانا یس شیقول: ا   ابلی: قال مسعته جعفر  ر عن اَبیبص عن اَب
ق   املغرب ینیأ ما بی  3املناک. الناس ی أیتیلة، یکل  ل  امل  

: : ق ال: ق ال رس ول اهلل:ع ن آبائ ه  ه ي عن أب بن جعفر  عن ااماک مویس
ث به اانسا  نفسه حی یطا   الذین من ال یمن اهلل،   رل یا ثالثة: ب  یال   د 

 5منامه. راه ییم
ت نیبنابرا  صادقه دانست. یایتوان آن را به ضرس قاطع رؤ ینم ست وین خواب حجا
د در توص پس کتاب نور مجرا مبه طهرانبیکّلم صاحب  باشبد آنجبا  یح نمیصبح یف عّلا
مببه یدرببباره ام یچبه بگببو»سببد: ینو یکبه م کنان بارگبباه عببالم قبدس، او را عّلا کببه سبا اهلل  آیببةشبان 
 3«خوانند یم

بببم توحین نوشبببتار ظهبببور خورشبببیبببان ایبببدر پا بببان یبببد عبببالم تببباب و معلا د را از خداونبببد منا
 م:یخواستار

هم و صلا عل ل یول یاللا  …و العدل المنتظر أمرک القائم الموما
هم أظهر ة نبیبه داللا بیبنبک و سبنا ٍء مبن الحبقا مخافبة احبٍد مبن یبشب یسبتخفیال یک حتا

 الخلق.
ا نر ب ال هم إنا کر یک فیاللا  …النفاق و اهله مة تعزا بها االسّلم و أهله و تذلا بهایدولة 

غناه  لناه و ما قصرنا عنه فبلا فتنا من الحقا فحما هم ما عرا  …اللا
 ن.یا رب العالمین یآم
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د حسین طهران یسیر / 122 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا
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ن. ی. ناشبر: موسسبه السببطیید ابوالقاسم خویالساهلل  آیةث یالموار یمحاضرات ف -41

د عل  خرسان یمقرر محما
 ش 1337انتشارات توس  یدر آملید حیالمقدمات من نص النصو  س -43
  م منشبببورات مکتببببةید محسبببن الحکبببیالسببباهلل  آیبببة، یمستمسبببک العبببروة البببوثق -47



 
د حسین طهران یسیر / 121 د محما مه سیا  یدر آثار عّلا

 

 قم یالداور
د حسیس .مهر تابان -42 مه طباطبا ین طهرانید محما  ییانتشارات عّلا
ببد علبب -42 ح یبببا مقدمببه و تصببح یبهبهببان یمببرآت االحببوال جهببان نمببا. احمببد بببن محما
 نشر قبله یمرکز فرهنگ یدوان یعل

کبر  فار یح علیخ صدوق تصحیه شیحضره الفقیمن ال  -10  نیجماعة المدرس یا
د  -11 مه سینور مجرا د حسبیادنامه عّلا بد صبادق یف سبی، تبألین طهرانبید محما د محما
مه طباطبایطهران  یی، انتشارات عّلا
د حسینور ملکوت قرآن. س -12  ین طهرانید محما
 ق 1412 تیموسسه آل الب یخ حر عاملیعه شیوسائل الش -13
ببد حسببیحکومببت اسببّلم. سبب یایببفببه فببرد مسببلمان در احیوظ -14  .ین طهرانببید محما

مه طباطبا  ییانتشارات عّلا
ببد حسببیسبب .ه در حکومببت اسببّلمیببت فقیببوال -11 مببه . ین طهرانببید محما انتشببارات عّلا
 ییطباطبا


