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مقدمه استاد 
حجة االسالم و المسلمین حاج شیخ محمد حسن وکیلی

بســم اهلل الرمحــن الرحــم. احلمــد هلل رب العاملنی و صیل اهلل عیل ســیدنا 
یــن. و لعنة اهلل عــیل أعداهئم أمجعــنی و ال حول و ال  حممــد و آلــه الطاهر

قوة إال باهلل العیل العظم:
ْرِض ىف 

َ
ذى َنْفىس ِبَيــِدِه إّنَ ىف اْل

َّ
قــال أمیراملؤمننی صلوات اهلل علیه: َوال

ْو 
َ
 َجناَح َبعوَضٍة؛ َو ل

ُ
هــا ِعْنَدُهْم َتْعِدل ِ

ّ
کل ْنیا 

ُ
ْطراِفهــا ُمْؤِمننَی ما َقْدُر الّد

َ
أ

َّ َسَقَط  ُ
َحِدِهْم ث

َ
 ُعُنِق أ

َ
رآُء َعیل ْيا َذَهَبٌة مَحْ

َ
میِع ما فيا َو َعل ْنیا ِبَ

ُ
ّنَ الّد

َ
أ

ّىُ َشْ ٍء َسَقَط ِمْنا 
َ
کاَن َعیل ُعُنِقِه َو ال أ ّىُ َشْ ٍء 

َ
َعْن ُعُنِقِه َما َشَعَر ِبا أ

ْرٍض، 
َ
ْرٍض إَل أ

َ
ُة دياُرُهْم ِمْن أ

َ
ْنَتِقل ىّفُ َعْيُشُهْم، اْلُ َ ْم. َفُهُم الْ ْيِ

َ
واِنا َعل ِلَ

ُعْمُش 
ْ
ْســبیِح، ال ُة ِشــفاُهُهْم ِمَن الّتَ

َ
بل

ُ
ْم ِمَن الّصیاِم، الّذ میَصُة ُبُطوُنُ َ الْ

ــَهر ... َفُهْم ِعْنَد الّناِس ِشــراُر  ُوجوِه ِمَن الّسَ
ْ
ْفُر ال ُبکآِء، الّصُ

ْ
ُعیوِن ِمَن ال

ْ
ال

ْم  ِسَنُتُ
ْ
ل

َ
، أ ٌة ِمَن اهلَلِ

َ
ْم خآِئَفٌة َوِجل وُبُ

ُ
ق  ... ُقل

ْ
ل َ ِق َو ِعْنَد اهلَلِ خیاُر الْ

ْ
ل َ الْ

ْيِه َنْبًذا 
َ
 َنَبذوُه إل

ً
ْهل

َ
ُه أ

َ
؛ إْن َوَجدوا ل َمْســجوَنٌة َو ُصدوُرُهْم ِوعآٌء ِلِســّرِ اهلَلِ

بوا َمفاتیَحها َو َجَعلوا  ْقَفااًل َغّيَ
َ
ْم أ ِسَنِتِ

ْ
ل

َ
 أ

َ
َقْوا َعیل

ْ
ل

َ
 أ

ً
ْهل

َ
ُه أ

َ
دوا ل َو إْن َلْ َيِ

ْم  باِل اَلُیْنَحُت ِمْنُ ِ
ْ

ُب ِمَن ال
َ
ْصل

َ
ٌب ِصــلٌب أ

َّ
ْوکَيًة. ُصل

َ
ْفواِهِهْم أ

َ
َعــیل أ

َهَدآِء 
ُ

ّديقنَی َوالّش بینّیَ َو الّصِ مَکِة َو ُتّباُع الّنَ ِ
ْ

ِم َو َمْعِدُن احل
ْ
ِعل

ْ
َشْ ٍء. ُخّزاُن ال
نَی. َو الّصاحِلِ
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َقْوِم ِمــْن َخَرٍس َو ال 
ْ
ًهــا َو ما ِبال

ْ
ناِفُق ُخْرًســا ُعْمًيا ُبل ُم اْلُ َســُهُ کیــاٌس َيْ

َ
أ

َمآُء ُحمکــآُء أْتقیآُء 
َ
مــآُء ُحل

َ
کیــاٌس ُفَصَحــآُء ُعل

َ
ــْم َل ُ ــٍه؛ إّنَ

َ
َعًمــى َو ال َبل

ْم َخْوًفا ِمَن اهلَلِ  ِســَنُتُ
ْ
ل

َ
ْم أ ْعَيْتُ

َ
ْشــَيُة هلِِل َو أ َ ُم الْ ْســکَتُ

َ
، أ َبــَرَرٌة َصْفَوُة اهلَلِ

کْرباه ِلَفْقِدِهْم،  ْم، َیا  ْم َو حُماَدَثِتِ َسِتِ
َ
ه. َواَشــْوقاه إَل ُمال کْتماًنا ِلِســّرِ َو 

وُهْم َو اْقَتَبْسُتْ ِمْن  ُبوُهْم َفإْن َوَجْدُتُ
ُ
م. اْطل َسِتِ

َ
َجال کْرباه ِلُ کْشَف  َو َیا 

َعــّزُ ىف الّناِس ِمَن 
َ
ِخــَرِة؛ ُهْم أ

َ
ْنیــا َو ال

ُ
ــْم ىف الّد نوِرِهــْم، اْهَتَدْیــُتْ َو ُفــْزُتْ ِبِ

ِر.1 يِت المْحَ کبِر
ْ
ال

ى قســم بــه آنکــس کــه جان من در دســت اوســت، در أطراف  )آر
زميــن مؤمنينى هســتند کــه تمام دنيا در نزد ايشــان بــه مقدار بال 
گر دنيا با همه آنچه در اوســت طالیى ســرخ  پشــه اى نمــى ارزد و ا
باشــد که بر گردن يکى از ايشــان آويخته شده و آن طال از گردنش 
ى دنيــا در نزد ايشــان أصاًل متوّجه  بــر زميــن افتد، بــه جهت خوار
نمى گــردد کــه بر گردنــش چه بوده و از گردنش چه ســاقط گرديده 
اســت. ايشــان کســانى مى باشــند که در اختفاء زندگى مى کنند 
و بــه جهــت احتراز از شناخته شــدن از شــهرى به شــهرى منتقل 
مى گردنــد. شکم هايشــان از گرســنگِى روزه فرو رفته و لبانشــان از 
کثــرت ذکــر و تســبيح خشــک و چشمانشــان از گريــه ضعيــف و 
ى شبها زرد شده است. ... ايشان در نزد  صورت هايشان از بيدار
مردم بدترین خلق و در نزد خداوند برگزيدگان خلق مى باشند... 
دل هايشــان از خداونــد خائف و ترســان اســت و زبان هايشــان در 
حبس و زندان مى باشد و سينه هايشان مخزن سّر خداوند است. 

1. بحار األنوار، ج 64، کتاب اإلیمان والكفر، باب علمات المؤمن و صفاته، ح 54، صص 350 - 352.
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گر کسى  گر براى سّر إلهى اهلى بيابند، آن را به او عطا مى کنند و ا ا
را اهــل و الئــق آن نيابنــد، بــر زبان هايشــان قفل هایــى مى نهنــد و 
کليدهــاى آن قفلهــا را پنهان مى کنند و دهان هــاى خود را محکم 

مى بندند.
انسان هایى مى باشند سخت و قوى و استوار؛ سخت تر و استوارتر 
کــه ذّره اى از ايشــان تراشــيده نمى شــود. خازنــان علــم و  کــوه  از 
معــدن حکمــت و پيروان انبيــاء و صّديقين و شــهداء و صالحين 
یــرک که منافق ايشــان را گنگ و کــور و نادان  مى باشــند. افــرادى ز
ى و نادانى نيســت؛  مى پنــدارد ولــى در ايشــان هيــچ گنگى و کــور
 ايشان انسان هایى زیرک و کّيس، فصيح و شيواسخن، 

ً
بلکه حّقا

عالم، حليم، حکيم، مّتقى، نيکوکار و برگزيده خداوند مى باشند 
کت گردانده و به جهت خوف از او  که ترس از خداوند ايشان را سا
و کتمان سّر إلهى، زبان هايشان ايشان را به سختى انداخته و وادار 

به خاموشى نموده است.
چقدر من مشتاق مجالست و هم نشينى و گفتگوى با ايشان بوده 
و از نبود ايشان محزون هستم، و دوست دارم با مجالست با ايشان 
گر  غــم و اندوهــم برطرف گردد. بــه دنبال این مؤمنيــن بگرديد که ا
ايشان را بيابيد و از نور ايشان بهره گيريد، به واسطه ايشان هدايت 
گرديده و به فوز دنيا و آخرت خواهيد رســيد. ايشــان در بين مردم از 

کبريت أحمر کمياب تر و نادرتر هستند.(1

1. برگرفته از نور مجرد، ج 1، صص242 – 244.
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مــه آیةاهلل حاج ســید محمدحســین حســینی طهرانی؟ق؟ 
ّ

مرحــوم عل
بی شــک یكی از برترین عارفان شــیعی در ســدۀ اخیر و چه  بســا در تاریخ 
مكتب تشــیع بودند و کمتر کســی را می توان به مانند ایشان در جامعیت 
میان شــریعت و طریقــت و حقیقت و علوم ظاهــری و فقاهت و اجتهاد 
فنی در کنار علوم باطنی و معارف شهودی و نیز سلوک و خلوت معنوی 
و حضــور در عرصــۀ مبــارزات سیاســی و اجتماعی یافت. بــا وجود این، 
همچــون دیگــر عارفان راســتین در زمان حیات ظاهریشــان، قدر ایشــان 
شــناخته نشد و ایشــان اقیانوس مواج معارف الهی شــان را با خود به دیار 
باقــی بردنــد و جــز قطراتــی از آن که مجموعۀ گران ســنگ علــوم و معارف 

اسلم را رقم زد؛ نصیبی برای اهل عالم طبیعت باقی نماند.
خصوصًا پس از حضور ایشان در ارض اقدس رضوی و التجاء ایشان 
بــه آســتان مقدس حضرت امام رئــوف؟ع؟ نه فقط از علوم و انوار ایشــان 
اســتفاده نشــد بلكه هر از چند گاهی نامه ای پر از ناســزا و اهانت از سوی 
تربیت شدگان مكتب تفكیک برای ایشان می آمد و سیلی از تهمت ها و 
جسارت ها در محافل و مجالس نثار این ولّی الهی می شد. البته ایشان 
»کالبــل الراســخ ال يتحرکــه العواصــف«، بی هیــچ عكس العملــی در صــراط 
مســتقیم خــود پیش رفته و به بســط و نشــر معــارف قــرآن و عترت همت 

می گماشتند.
به برکت اســتقامت این رجل الهی و لطف شــرایط مهیاشــده پس از 
انقلب اسلمی، بساط توحید و والیت در مشهد مقدس بار دیگر گسترده 
شد و رفته رفته مباحث عرفانی و معارف ربانی که در حوزۀ علمّیه مهجور 
شــده بود، زنده گشــت و با بحث های تفســیری و روایی و اســتدالل های 
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عقلــی و فلســفی قدم هایــی در راه وصــول بــه حقیقــت معــارف قــرآن و 
ک این معــارف به عموم  اهل بیت؟مهع؟ برداشــته شــد. چنان کــه انوار تابنا
مردم نیز رسید و سخن از توحید حقیقی و عشق خداوند متعال و حرکت 
به ســوی مقــام لقــاءاهلل و عبودّیــت و فناء بر ســر زبان ها افتــاد و جان های 

تشنه کام و قلب های تفتیده از ماء معین عرفان بهره مند شدند. 
کــه از ســر  کنــار هــم هنــوز هســتند کســانی  بــا ایــن حــال در گوشــه و 
بی اطلعــی و تلش نكــردن برای فهم عمیق آیات قــرآن و روایات عترت، 
از چشــمۀ جوشــان توحیــد محرومنــد و از ســر جهــل، هــم خود تشــنه کام 
می ماننــد و هــم راهــزن جوینــدگان توحید می شــوند و گاهی نیــز اغراض 
کار را دشوارتر نموده و بساط جسارت  نفســانی و شیطانی به میان آمده و 

و اهانت به اولیاء الهی را همچون گذشته می گستراند.
چندین سال قبل، کتابی در فضای مجازی منتشر شد که محصول 
کز نقد عرفان بود.1 پیام های فراوانی  یادداشت برداری جمعی در برخی مرا
به اینجانب رسید که توصیه یا تقاضا می کردند به پاسخ آن کتاب بپردازم 
ولی فراوانی مشغولّیت ها از یک سو و ناشناس بودن نویسندگان و سستی 
بیــش از حــد کتاب از ســوی دیگــر، مانع انجام این مهم شــد تــا اینكه در 
ســال گذشــته همان کتاب با ویرایش هایی به شكل رسمی منتشر شد و 
این بار، نام دو نفر به عنوان مؤلف بر آن درج شده بود. این بار، نویسندگان 
و دوستان ایشان در ترویج و نشر و توزیع رایگان آن در شهر از هیچ تلشی 

1 .  جالب اســت که در نســخه های اینترنتی منتشــر شــده از این متن، گاهی )جمعی از مؤلفان( 
و گاهــی شــخصی به نام )رضا حســینی( به عنوان مؤلف ذکر شــده اند. امــا در نهایت نام جناب 
ســیدمحمود هاشمی نســب و شــیخ شــعیب حدادی به عنوان مؤلف بر روی نسخه های چاپی 

درج شده است.



حمک 16

یــغ نكردنــد و در بســتن باب توحیــد و مقابله با صراط مســتقیم عرفان  در
م خود نّیــت خیر و قصد 

َ
یــادی نمودنــد و البتــه چه بســا در عال مســاعی ز

اصلح داشــتند ولی اســتضعاف علمی ســبب شــده بود که به جنگ با 
توحید برخیزند.

کــه پاســخی روشــنگرانه بــه  بــا ایــن وصــف، وظیفــه اقتضــا می کــرد 
اشتباهات کتاب داده شود تا راه بر طالبان حقیقت مشتبه نگردد و حقیر 
هم مترصد فرصتی جهت انجام وظیفه بودم که شنیدم برادر معظم، عالم 
محقق حجةاالسلم والمسلمین شیخ محمدعلی توالئی آستین همت 
باال زده و سلسله جلساتی را در پاسخ به اتهامات و شبهات کتاب برگزار 
نموده  و بار تكلیف را از دوش دیگران برداشته اند. اینک نیز به توفیق الهی 
بخش اول از آن سلسله جلسات در قالب مجلد اول این مجموعه آمادۀ 
نشــر شــده که حقیر را مفتخر نمودند تا مطالب آن را مرور کنم. الحمد هلل 
و له الشكر ایشان به خوبی از پس این مهم برآمده اند، هلل دره و علیه اجره.
ایشــان حدود شش سال اســت که قدم در حوزه علمّیه نهاده اند و به 
لطف الهی و عنایت اهل بیت؟مهع؟ و به برکت حسن قریحه و حّدت ذهن 
و جودت فهم در این مدت دروس مقدمات و ســطح و خارج را در فقه و 
اصول و حكمت و برخی مباحث عرفان پشــت ســر گذاشــته  و توشــه ای 
کتاب ارائه  که در این  ارزشمند در این وادی اندوخته اند و با توضیحاتی 
نموده اند در ضمن حفظ احترام منتقدان، به خوبی عیار علمی مخالفان 
عرفان و اختلف ســطح علمی دو مكتب عرفان و تفكیک را مشــخص 
کوتاه، بافته های چندســالۀ منتقدان را  نموده و با بیاناتی زیبا و روشــن و 
پنبــه نمــوده و نشــان داده اند که مخالفــان مكتب عرفــان و توحید حتی 
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از آشــنایی بــا اولیــات روایات معرفتــی و اصطلحات حكمــی و عرفانی 
ّیه  بیگانه اند و راهی دراز برای رسیدن به سطح مطالعۀ عمیق صحف نور

عرفانّیه دارند چه رسد به قلم زدن در نقد آن.
البتــه بــرادران منتقد باید عنایــت بفرمایند که این کتــاب و امثال آن 
فقط سرنخی برای آغاز علم اندوزی در وادی معارف قرآن و عترت است 
و رســیدن بــه عمــق این مباحث جز با زانوزدن در نزد اســاتید فن و صرف 
گر بخواهند با  عمــر در راســتای این حقائــق راه دیگری ندارد و مخالفــان ا
تــورق کتــب، آن هم به نّیت اشــكال گرفتن از بــزرگان، به دنبال یافتن این 

مسائل باشند باز هم راه به جایی نخواهند برد.
امیــد کــه این اثر موجب روشن شــدن ابهامات و حل شــبهات کتاب 
»ســیری در آثار عّلمه ســّید محّمدحســین طهرانی« شــود و مورد عنایت 
ولی نعمتمان حضرت بقیة اهلل االعظم ارواحنا فداه قرار گیرد و گامی بلند 
در نشــر هرچه بیشــتر معارف توحید و والیت و گسترش طریق عبودّیت و 

خلوص باشد.
غره رمضان المبارک 1442 

مشهد مقدس رضوی على شاهدها آالف التحية و الثناء
األقل شيخ محمدحسن وکيلى عفى عنه 
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مقدمۀ مؤلف

نا أمیراملؤمننی علیه الصلة و الّسلم: قال موال
َوْقَرِة 

ْ
وِب َتْسَمُع ِبِه َبْعَد ال

ُ
ُقل

ْ
کَر ِجلًء ِلل  الّذِ

َ
»ِإّنَ اهلَل ُسْبَحاَنُه َو َتَعاَل َجَعل

ُؤُه  ْت آاَل َعاَنَدِة، َو َما َبِرَح هلِِل َعّزَ َعْشَوِة َو َتْنَقاُد ِبِه َبْعَد اْلُ
ْ
َو ُتْبِصُر ِبِه َبْعَد ال

َفَتــَراِت ِعَبــاٌد َناَجاُهــْم ِف ِفکِرِهْم َو 
ْ
ْزَمــاِن ال

َ
ُبْرَهــِة َو ِف أ

ْ
ُبْرَهــِة َبْعــَد ال

ْ
ِف ال

اِع َو  ْسَ
َ
ْبَصاِر َو اْل

َ
ْم، َفاْســَتْصَبُحوا ِبُنوِر َیَقَظٍة ِف اْل َمُهْم ِف َذاِت ُعُقوِلِ

َّ
کل

َواِت. َمْن 
َ
َفل

ْ
ِة ِف ال

َّ
ِدل

َ
ِة اْل

َ
ْنِزل ُفوَن َمَقاَمُه ِبَ ّوِ

اِم اهلِل َو ُيَ ّیَ
َ
وَن ِبأ ْفِئَدِة ُیَذکُر

َ
اْل

ااًل   َو ِشَ
ً
ینا َخَذ َيِ

َ
َجاِة َو َمْن أ وُه ِبالّنَ ــُر

َ
يَقُه َو َبّش ْيِه َطِر

َ
ُدوا ِإل َقْصــَد مَحِ

ْ
َخــَذ ال

َ
أ

لکِة، َو کانوا کَذِلک َمَصاِبيَح ِتلک  َ وُه ِمَن الْ ُر
َ

یَق َو َحّذ ِر ْيِه الّطَ
َ
وا ِإل َذّمُ

ْنَيا 
ُ

َخُذوُه ِمَن الّد
َ
 أ

ً
ْهل

َ
کــِر َل اِت. َو ِإّنَ ِللّذِ ــُهَ

ُ
َة ِتلک الّش

َّ
ِدل

َ
َمــاِت َو أ

ُ
ل

ُ
الّظ

ِتُفوَن  َياِة َو َيْ َ اَم احلْ ّیَ
َ
اَرٌة َو اَل َبْيٌع َعْنُه َیْقَطُعوَن ِبِه أ ُهْم ِتَ

ْ
ْم َتْشــَغل

َ
َبَداًل َفل

وَن ِبِه  ُر َتِ
ْ
ِقْسِط َو َیأ

ْ
وَن ِبال ُمُر

ْ
َغاِفِلنَی َو َیأ

ْ
اِع ال ْسَ

َ
اِرِم اهلِل ِف أ َواِجِر َعْن حَمَ ِبالّزَ

ْنَيا ِإَل اْلِخَرِة َو ُهْم 
ُ

ا َقَطُعوا الّد َ َ
ّن

َ
نکِر َو َیَتَناَهْوَن َعْنُه؛ فکأ ْوَن َعِن اْلُ َو َیْنَ

َبْرَزِخ ِف ُطوِل 
ْ
ْهِل ال

َ
ُعوا ُغُيوَب أ

َ
ل ا اّطَ َ َ

ّن
َ
ِفَيا َفَشــاَهُدوا َما َوَراَء َذِلک َفکأ

ْهِل 
َ
ا، َفکَشُفوا ِغَطاَء ذِلک ِل ْم ِعَداِتَ ْيِ

َ
ِقَياَمُة َعل

ْ
َقِت ال

َ
َقاَمِة ِفیِه َو َحّق اْلِ

اُس َو َیْسَمُعوَن َما اَل َیْسَمُعوَن...«1 ى الّنَ ْوَن َما اَل َیَر ْم َیَر ُ ّنَ
َ
ْنَيا َحّتَ کأ

ُ
الّد

1. نهج البلغه، خطبه 222.
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)خداونــد ســبحانه، ذکــر و يــاد خــود را موجــب زدوده شــدن زنگار 
دلها از ريب و شــّک قرار داده، دلها بدان روشــن شــود و جال گيرد. 
بواســطه ياد خدا گوش هاى دل بعد از ســنگينى و گرانى بشــنود و 
آيات خدا را ادراک کند، و چشم هاى دل پس از تاريکى و پنهانِى 
بصيرت، بينا و روشــن گردد و آيات الهّيه را ببيند و حقائق و أســرار 
را بفهمد، و دل ها پس از ســتيزگى و سرکشــى آرام گيرد و رام شود. و 
هميشــه براى خداوند- عّزت آالؤه- در طول زمان هاى دراز از دهور 
ترتى که بين قيام 

َ
و اّيــام يکــى پس از ديگــرى و همچنين در اّيــاِم ف

دو پيامبــر بــزرگ بوده اســت، بندگانى خاّص و صالــح بوده اند که 
خداونــد با الهــام و القاء مطالب و مهّمات با افکار و انديشــه هاى 
م مى کرده اســت و با بنياد عقول و ريشــه و اصل 

ّ
آنان بطور راز تکل

نفوس آنها ســخن مى گفته اســت. پس آنها با ديده بصيرت و نوِر 
ى، در گوش هــاى خــود و چشــم هاى خــود و دل هــاى خــود  بيــدار
چــراغ هدايت و معرفت افروختند. به يــاد مى آورند روزهاى خدا را 
بــراى مغتنم شــمردن اعمال، و مى ترســانند از مقام حــّق تعالى در 
مواقــف حســاب. این بنــدگان به منزله راهنمايانى هســتند که در 
وادى ظلمــات مــردم را بــه هدايت و عالم نور رهبرى کنند. کســى 
کــه طريقــه اعتدال و راه راســت و مســتقيم را در پيش گرفــت، او را 
در آن راه ســتايش گويند و راهش را امضاء نموده و تأیيد کنند و او 
ى بشــارت دهند؛ و کســيکه از راه مستقيم  را به نجات و رســتگار
انحــراف ورزد و به راســت و چــپ بگرايد، او را مذّمــت نمايند و از 
کــت و نابــودى برحــذر دارند و بيم دهند. ایــن بندگان خدا به  هال
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منزله چراغ هاى درخشان وادى هاى ظلمتند، و راهنمايان شبهه ها 
ى، بــراى ذکــر خــدا و يــاد خــدا مردمى  و شــک ها در ميــان مــردم. آر
هستند که به عوض اشتغال به دنيا و زينت هاى دنيا به ذکر خدا 
يــده و آن را بــدل از تعّينــات دنيوّيــه گرفته اند، و هيچ  اشــتغال ورز
تجارت و معامله اى آنان را از خدا و ذکر او به خود مشغول نمى کند. 
بــا يــاد خدا اّيام زندگانى خود را مى گذرانند، و با صداى بلند مردم 
را از معاصــى و گناهــان منــع نموده و آواز مى  دهنــد و در گوش هاى 
مردم غافل طنين مى اندازند. مردم را به عدالت امر مى کنند و خود 
نيــز بــه عدالت رفتار مى نمايند، و از کار زشــت باز مى دارند و خود 
نيــز به کار زشــت دســت نمى آاليند. چنان بــا اراده اى متيــن در راه 
وصــول بــه مقام قــرب قدم گذارده انــد که گوئى تمــام عالم زندگى 
و دنيــا را در هــم پيچيــده و در دِل آخــرت قرار گرفته انــد، و آنچه در 
پس پرده دنياست از امور عقبى و بهشت و جهّنم همه را در مقابل 
ديدگان خود مى بينند. و مثل آنکه آنان بر پنهانى ها و خفاياى اهل 
بــرزخ در دوران َمکــث در آن عالــم اّطــالع دارنــد، و قيامــت با تمام 
ى شــده و به تحّقق 

ّ
خصوصّيات و وعده ها و وعيدها بر آنها متجل

رسيده است، و در آن هنگام آنان پرده غيب را براى مردم دنيا پس 
زده و آنهــا را بر امــور واقعه اّطالع مى دهند. مثل آنکه آنها مى بينند 
چيزهائــى را کــه مردم دنيا نمى بينند، و مى شــنوند چيزهائى را که 

مردم دنيا نمى شنوند...(1

1. معاد  شناسی، ج2، صص80 - 82.
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گهربــار حضرت  بی شــک یكــی از بارز تریــن مصادیــق ایــن فرمایــش 
مه آیة اهلل حاج ســّید 

ّ
مولــی الموحدیــن؟ع؟ در عصــر حاضــر، مرحــوم عل

محّمدحسین حسینی طهرانی افاض اهلل علینا من برکات تربته الشریفه 
گیــری معارف الهــی و چــه تحقق این  کــه چــه در فرا اســت؛ شــخصیتی 
معارف عالیه، از سرآمدان عصر خود بوده و با چراغ فروزان دانش و بینش 
خــود، مســیر عبودّیــت و بندگــی خداونــد متعال را بــرای خیــل کثیری از 

دلدادگان کوی توحید و محّبان وادی قرب و فناء روشن ساخت. 
گران بها  کنار تألیفات  گرد پروری پدرانۀ این عالم باهلل و بأمر اهلل در  شــا
و کم نظیــر »دورۀ علــوم و معــارف اســلم«، بــاب جدیــدی از ترویج عرفان 
ناب اسلمی را در این سرزمین گشود که ابعاد آن به هیچ مرز جغرافیایی 
محدود نشــده و تمام انســان های زنده دل و حقیقت جو را مخاطب خود 
قــرار داده اســت. پیــام توحید و والیــت که تمامی آثار، بلكــه تمام زندگی 
معظم  لــه را به خود اختصاص داده اســت، همــان آب زاللی بود که جان 
خســتگان از طاغــوت و طاغــوت زدگان را پــس از انقــلب شــكوهمند 
اســلمی، از عطش حیرت و حیرانی نجــات داده و به حیات توحیدی و 

والیی رهنمون  شد.
خوش مشـــام آدمـــی  دهـــان  هــم پیام حق شنـــودم هم ســـلم»از 
آن بربـــوی  باقیـــان  ســـلم  یـــن  من  همی  نوشم بدل خوشتـر ز آنو
کاتش  اندر  دودمان  خود زده  استزان  سلم  او سلم حق  شـده  است
زان بود اســـرار حقـــش بـــر دولـبمرده  است از خود شده زنده برب
رنج این تن روح را پایندگی است«1 مردن تن  در ریاضت زندگی  است

1. مثنوی معنوی، دفتر سوم.
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کــه اسرافیـــل وقتند  اولیـــا مرده را زیشــان حیـاتســـت و حیا»هیــن 
تـــن گــور  انــدر  مــرده  جانهــای  کفـــن   بـــر جهــد ز آوازشــان انــدر 
کـــار آواز خداســت«1گویند ایــن آواز ز آواها جداســت زنـــده کردن 

مــه 
ّ

هرچنــد دســتیابی بــه ذروۀ حقیقــت کســی همچــون مرحــوم عل
طهرانــی؟وضر؟ که از خویشــتن خویش عبــور کرده و در لجــۀ بحر احدّیت 
ىن  ِمــْن َصْفَوِة 

ْ
ْخِلْصــىن  ِباِلَصِة َتْوحیــِدک َو اْجَعل

َ
مســتغرق گشــته و دعــای »َفا

َعبیِدک«2 در حق جنابش مســتجاب گشــته اســت، هیچ گاه از کسی که 
اســیر چاه نفس و در بند ظلمات خود اســت، ســاخته نیســت، اما باید 
خداونــد متعــال را بر این نعمت بزرگ شــكرگزار بود که به مــا این توفیق را 
عطا فرمود تا هر یک به قدر وسع و توان خود از بیكران آثار سراسر علم و نور 

ایشان، متنعم شده و عرضه بداریم:
کشــید نتــوان  گــر  ا را  یــا  در هــم به قدر تشــنگی باید چشــیدآب 

مه؟وضر؟ کــه دورۀ کامــل و جامع 
ّ

عــلوه بــر مجموعــۀ آثار حضــرت عل
شناخت اسلم ناب است، مجموعۀ فاخر و بسیار ارزشمند نور  مجّرد اثر 
حضرت آیةاهلل حاج ســّید محّمدصادق حسینی طهرانی مّدظله العالی 
مه 

ّ
زمینــۀ دیگــری بود که با تمرکز بر زندگــی و آراء حیات بخش مرحوم عل

طهرانی؟ق؟، دروازۀ جدیدی بر مشتاقان لقاء اهلل باز نمود و امكان سیاحت 

1. همان، دفتر اول.

2. فرازی از مناجات الراجین.
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هفت شــهر عشــق زندگی نورانی ایشــان را بــرای همگان فراهم ســاخت؛1 
اما متأســفانه بــا وجود این آثار گرانقدر که عــلوه بر اتقان علمی، با بیانی 
شــیوا و لســانی روان بــه تبیین حقائــق و معــارف پرداخته اند، شــماری از 
افــراد به دلیــل ضعف و اســتضعاف علمی و فكری، و متأســفانه گروهی 
هم با اغراض غیرالهی و بی تقوایی آشكار به نقد جاهلنه و غیر روشمند 
مه آیةاهلل حسینی طهرانی؟وضر؟ پرداخته و حقایق 

ّ
زندگی و آثار مرحوم عل

مطالب عرشی ایشان را واژگون جلوه داده و می دهند. 
اخیــرًا شــماری از ناآشــنایان بــا معــارف الهــی و محجوبــان از اســلم 
نــاب و راســتین، حقیقت ندیــده، ره افســانه زدنــد و بــا مجموعــه ای از 
مه 

ّ
تحریفــات و تقطیعــات و بی دقتی هــا، اثری بــه نام »ســیری در آثار عل

ســّید محّمدحســین طهرانی« منتشر نموده و زمینۀ رســوایی علمی خود 
گروهــی را فراهــم ســاختند. اندکــی پــس از انتشــار  و احیانــًا ســوءتفاهم 
کتاب، به درخواســت تعدادی از عزیزان، جلســات پرســش و پاسخی با 
هدف بررســی کتاب مذکور برقرار شــد و حقیر سعی نمودم در خلل این 
کتاب را متذکر  جلســات، در حد امكان، بخشــی از اشــتباهات متعدد 
شــده و تفــاوت تبیین هــای دقیــق اهل عرفــان و توحیــد را از قــرآن کریم و 

روایات ائمه اطهار؟مهع؟، با برداشت های سطحی مخالفان نشان دهم.
گرانقدر و  اثر پیش رو حاصل ُنه جلســه از مصاحبات یكی از برادران 
دغدغه مند با این حقیر است که پس از پیاده سازی و ویرایش و بازبینی 

هم اکنون در اختیار مخاطبان فرهیخته و حق طلب قرار گرفته است.

1. دربــارۀ کتــاب شــریف نــور  مجــّرد به تناســب مباحــث، در مجلــدات بعــدی این اثــر گفت و گو 
خواهیم نمود.



25حمک

البته در خلل گفت و گو ها، ســعی شــده اســت تا دامنۀ بحث به این 
اثــر محدود نشــده و در حد توان، شــّمه ای از عمــق معارف بلند حضرت 
مه؟وضر؟ بیان شــود و زمینه های لغزش فكری منتقدان آشــكار شــده و 

ّ
عل

به شماری از پرسش های دیگری که در کتاب مذکور مطرح نشده است، 
نیز پاسخ داده شود.

اثــر حاضر به بررســی مباحث مطرح شــده در بخــش اول و دوم کتاب 
مــه ســّید محّمدحســین طهرانــی« یعنی بخــش »آراء 

ّ
»ســیری در آثــار عل

سیاســی«  و »بررســی داســتان ها و حكایت هــا« اختصــاص یافتــه و نقــد 
بخش های دیگر کتاب مذکور را در مجلدات بعدی دنبال خواهیم کرد، 
بعــون اهلل و فضله. توفیق رفیق اینجانب شــد که اســتاد معّظــم و بزرگوار، 
حجةاالسلم والمسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی؟ظفح؟، ذره پروری 
نموده و به این اثر عنایت داشــته و با مقدمۀ خود، این صفحات را مزّین 
نمودند. در همین جا از ایشان و تمام عزیزانی که در پیاده سازی و تدوین 

و نشر این اثر همكاری نموده اند کمال تشكر را دارم. 
کتــاب، اثــر ذی قیمتی با عنــوان »عرفان و  در خــلل تنظیــم مباحث 
سیاســت« توســط مؤسســه مطالعــات راهبــردی علــوم و معارف اســلم، 
بــه چــاپ رســید کــه اطلعات بســیار ارزشــمندی دربــارۀ آراء سیاســی و 
مــه طهرانــی قّدس  اهلل نفســه الزکّیه در 

ّ
فعالیت هــای انقلبــی حضرت عل

اختیــار مخاطبان قرار می دهد. ســروران معظم جهت تكمیل اطلعات 
بخــش مربــوط بــه آراء سیاســی این اثــر، می توانند بــه این کتاب شــریف 

مراجعه نمایند. 
ان شــاءاهلل این ســیاهه مقبول درگاه خداوند متعال، حضرت بقیةاهلل 
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اروحنــا لتــراب مقدمــه الفــداء و اولیــاء الهی قرار گیــرد و در دیــوان الهی، 
به عنــوان گامــی ولو ناچیز و کوچک در جهت گســترش نــگاه توحیدی و 
فرهنــگ عبودّیــت و بندگی حقیقــی خداوند متعال ثبت شــود. در پایان 

خطاب به خداوند متعال عرضه می داریم:
 ِب َغْيِري!«1

ْ
ْن َتْنَتِصُر ِبِه ِلِديِنک َو اَل َتْسَتْبِدل ِن ِمَّ

َ
َعل ْ َ

ْن ت
َ
ک أ

ُ
ْسَئل

َ
ُهَم  اّن  أ

َّ
»الل

مشهد مقّدس رضوی على شاهدها آالف التحّيه و الثناء
شيخ محّمدٔ على توالئى
14 رمضان المبارک 1442

َة َعْن  ِد ْبِن َعِطّیَ ِبي ُعَمْیٍر َعْن ُمَحّمَ
َ
1 .برگرفته از دعای شریفۀ منقول در: الكافی، ج4، ص162: اْبُن أ

ُر  َك ِفیَما َتْقِضي َو ُتَقّدِ
ُ
ل

َ
ْسأ

َ
ُهّمَ ِإّنِي أ

َّ
- الل

ُ
ٍة َتُقول

َ
ْیل

َ
َعاِء ِفي َشْهِر َرَمَضاَن ِفي ُکّلِ ل

ُ
ِبي َعْبِد اهلِل؟ع؟ ِفي الّد

َ
أ

اِج َبْیِتَك  ْن َتْكُتَبِني ِمْن ُحّجَ
َ
 أ

ُ
ل

َ
 ُیَبّد

َ
 ُیَرّدُ َو ال

َ
ِذي ال

َّ
َقَضاِء ال

ْ
َحِكیِم ِمَن ال

ْ
ْمِر ال

َ ْ
َمْحُتوِم ِفي األ

ْ
ْمِر ال

َ ْ
ِمَن األ

ْن َتْجَعَل ِفي َما 
َ
َمْشُكوِر َسْعُیُهْم َو أ

ْ
َمْغُفوِر ُذُنوُبُهْم ال

ْ
َئاُتُهْم ال ِر َعْنُهْم َسّیِ

َ
ُمَكّف

ْ
ُهْم ال َمْبُروِر َحّجُ

ْ
َحَراِم ال

ْ
ال

ْن 
َ
 أ

ُ
ل

َ
 ُیَبّد

َ
 ُیَرد َو ال

َ
ِذي ال

َّ
َقَضاِء ال

ْ
َقْدِر ِمَن ال

ْ
ِة ال

َ
ْیل

َ
َحِكیِم ِفي ل

ْ
ْمِر ال

َ ْ
َمْحُتوِم ِفي األ

ْ
ْمِر ال

َ ْ
ُر ِمَن األ َتْقِضي َو ُتَقّدِ

 ِبي َغْیِري.
ْ

 َتْسَتْبِدل
َ

ْن َتْنَتِصُر ِبِه ِلِدیِنَك َو ال ِني ِمّمَ
َ
ْن َتْجَعل

َ
ّيَ ِفي ِرْزِقي َو أ

َ
َع َعل ْن ُتَوّسِ

َ
ُتِطیَل ُعُمِري َو أ
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فصل اول
مباحث مقدماتی
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لزوم دفاع از مکتب عرفانی فقاهتی شیعه 
 

 بســم اهلل الرمحــن الرحــم. اللهــم صــل عــیل حمّمــد و آل حمّمــد و عجــل 
مه 

ّ
فرجهــم. چندی اســت کتابــی با عنوان »ســیری در آثــار عل

سید محّمدحسین طهرانی« منتشر شده است. در این کتاب 
که توســط دو تن از نویســندگان با نام های آقایان ســیدمحمود 
شــده،  نگاشــته  شــعیب حّدادی  شــیخ  و  هاشمی نســب 
مه طهرانی بیان شده است. محضر 

ّ
نقدهایی به برخی آراء عل

حجة االسلم  و المسلمین شیخ محّمدعلی توالئی رسیدیم تا 
مه 

ّ
کــه در واقع نقدی بر آثار عل نگاهــی به محتوای این کتاب 

حسینی طهرانی؟وضر؟  است، داشته باشیم. 

استاد توالئی: بسم اهلل الرحمن الرحیم. عرض سلم و ادب، ان شاءاهلل 
حسب توفیق در خدمت هستم. الزم است در ابتدای بحث به این نكته 
توجه کنیم که ما متوقف بر این کتاب نمی شویم و این مباحث، بهانه ای 
مه طهرانی آشنا شویم 

ّ
است که بیشتر با بحر دانش و خلوص و صفای عل

و تلش کنیم معارفی را که در اندیشۀ ایشان موجود است ذکر کنیم. 
همچنیــن الزم اســت این نكتــه را عرض کنم که تبییــن دیدگاه های 
مــه طهرانــی و پاســخ به شــبهات مطرح شــده دربــارۀ معظم له 

ّ
مرحــوم عل
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کــه عمدتًا ناشــی از بدفهمی آثار و نظریات عمیق ایشــان اســت، به زعم 
بنــده یــک وظیفــۀ دینی و یک رســالت فرهنگی اســت، نه صرفــًا دفاع از 
یک شــخص یــا تبیین نظریات یــک مجتهد صاحب نام؛ چراکه ایشــان 
طلیه دار و پرچم دار مكتب عرفان  شــیعی فقاهتی نجف هستند و امروز 
از معدود افرادی محسوب می شوند که به تعبیر رهبر معظم انقلب علوه 
بر فقه اصغر و اجتهاد در علوم متعارف حوزوی و استنباط احكام از منابع 
کــرده بودند.  دینــی، به فقه اکبر که از مقولۀ شــهود اســت نیز دســت پیدا 
مه طهرانی یكی از ناب ترین اشــخاصی اســت که تشــنگان 

ّ
حضرت عل

وادی عرفان و معنوّیت می توانند به دنبال ایشــان بروند و از مطالب شــان 
گر ما با بدفهمی های خود و یا خدای نكرده اغراض غیرالهی،  بهره ببرند؛ ا
مه 

ّ
مه طباطبائی، عل

ّ
جامعه را از فیض معارف بزرگانی چون حضرت عل

مه حسن زاده و... محروم نماییم، باید خود را برای تبعات آن 
ّ

طهرانی، عل
نیــز آماده کنیم؛ گرایش های افراطی ای که امروزه به معنوّیت های کاذِب 
عرفان هــای نوظهــور وجــود دارد، در معرفی نكــردن اســلم نــاب و چهــرۀ 
مه طهرانی دفاع 

ّ
حقیقی عرفان خالص شیعی ریشه دارد؛ لذا دفاع از عل

از شــخص نیست، بلكه از منظری دفاع از مكتب عرفان شیعی فقاهتی 
است، که متن دین به حساب می آید.

مه طهرانی؟ق؟ را 
ّ

از منظر دیگر، تبیین صحیح اندیشه های مرحوم عل
باید یک حرکت انقلبِی بنیادین در راســتای اجرای منوّیات رهبر معظم 
انقــلب بــه حســاب آورد؛ خداوند متعال توفیــق داده و بنده تفصیل این 
مطلــب را در کتــاب عرفان امین ذکر کرده ام اما به اجمال باید عرض کرد 
که ســال های ســال اســت که رهبر معظم انقلب مكتــب عرفانی نجف 
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را به عنــوان جریــان »خــاص الخــاص« حوزه هــای علمّیــه مطــرح فرموده 
و ایــن مكتــب نورانــی را الگویی برای تمام اقشــار جامعــه تبیین و معرفی 

می نمایند. ایشان می فرمایند:
»مهمتریــن مســئله در این باب، این اســت که ما در بين سلســلۀ 
علمــى فقهــى و ِحکمــى خودمــان در حوزه هــای علمّيــه - در این 
صــراط مســتقيم - يک گذرگاه و جريــان خاص الخاص داريم که 
مى تواند برای همه الگو باشد، هم برای علما الگو باشد - علمای 
بزرگ و کوچک - هم برای آحاد مردم و هم برای جوانها؛ مى توانند 
 الگو باشــند. اينها کســانى هســتند که به پایبندی به ظواهر 

ً
واقعا

اکتفــاء نکردنــد، در طریق معرفت و طریق ســلوک و طریق توحيد 
تــالش کردنــد مجاهــدت کردنــد کار کردنــد، و به مقامــات عاليه 
رسيدند. و مهم این است که این حرکت عظيم سلوکى و رياضتى 
را نــه بــا طــرق مــن درآوردی و تخّيلــى - مثل بعضى از سلســله ها و 
 از طریق شرع 

ً
دکانهای تصّوف و عرفان و مانند اينها - بلکه صرفا

مقّدس آن هم با خبرويت باال، به دست آوردند.«1 

همچنین ایشان در جمع دانشجویان و جوانان می فرمایند:
»اســتقرار عدالت، نفى تبعيض، نفــى فاصله های طبقاتى؛ اينها 
جــزو آرزوهــای بزرگ اســت. اصــاًل در قرآن، اقامۀ قســط را مســئلۀ 
اصلى و هدف پيغمبران مى داند: ِلَيقوَم الّناُس ِبالِقســط. ما ]هم[ 

1. بیانــات رهبــر انقلب در دیدار اعضای ســتاد برگزاری کنگره بزرگداشــت حضرت آیة اهلل ســید 
علی قاضی؟هر؟،  مورخۀ 1391/4/26.
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راه پيغمبــران را مى رويــم ديگر، ما راه اســالم و راه پيغمبران را داريم 
 عدالــت، يکى از برترین يا شــايد بشــود 

ً
مى رويــم. بنابرایــن قطعــا

گفت برترین آرمان و ارزشــى اســت که دنبالش بايســتى باشيم. با 
لّفاظى هم عدالت درســت نمى شــود. عدالت البّته چيز ســختى 
اســت؛ اجــرای عدالت جزو ســخت ترین کارها اســت. پيشــرفت 
مــاّدی و تمّدنــى به برکــت علم و فّنــاوری؛ این هم يکــى از آرمانها 
اســت. يعنى کشــور از عقب ماندگى بايد نجات پيدا کند. يکى 
ديگر از آرمانها رشــد اخالقهای معاشرتى ]است[؛ معاشرت مردم، 
معاشــرتهای اخالقى باشــد. رحم، انفــاق، ايثار، کمــک، تعاون و 
مانند اينها؛ رشــد این خلقّياتى که مربوط به معاشــرت انســانها با 

هم در جامعه است.
آماده ســازی فضــا بــرای رشــد معنوّيــت و رهایى از بردگِى شــهوت 
و غضــب در انســانهای مســتعد؛ این هم يکــى از آن برترین آرزوها 
 بــه این توّجه نيســت. بايد فضا جوری بشــود که 

ً
اســت کــه غالبا

انســانهای مســتعد بتواننــد در آن فضا حرکت کننــد، امثال حاج 
مۀ طباطبائى ها و شــخصّيت های 

ّ
ميــرزا على آقای قاضى ها و عال

برجســتۀ این جوری به وجود بيايند؛ انسانهای واال و برتر که از این 
فضای ماّدی توانسته اند تعالى پيدا کنند و فراتر بروند؛ يعنى فضا 
بايســتى بــرای این آماده بشــود. البّته همۀ ما اســتعداد يک چنين 
يــم اّما در ميان ما کســانى هســتند که اســتعداد این  چيــزی را ندار

حرکت را دارند، بخصوص در دورۀ جوانى.«1

1. بیانات رهبر انقلب در دیدار جمعی از دانشجویان، مورخۀ 1397/03/07.
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کاری انقلبی تــر از تحقق برترین  بنــده گمان نمی کنم در تمــام عالم، 
گر در دید رهبر معظم انقلب،  آرزو های رهبر انقلب وجود داشته باشد! ا
مكتــب عرفانــی نجــف الگویی جامع جهت ســلوک شــرعی بــرای تمام 
گر رسیدن افراد به افق معنوی مرحوم آیة اهلل قاضی  اقشار جامعه است و ا
مه طباطبائی؟امهر؟ یكی از برترین آرزو های ایشان است، پس یقینًا 

ّ
و عل

مه طهرانی و تبیین دیدگاه این شــخصیت 
ّ

تلش برای معرفی مرحوم عل
کم نظیــر حقیقتــًا یــک حرکت انقلبــی بنیادین محســوب می شــود. این 
گر بخواهیم مكتب  دوستاِن مخالف عرفان هستند که باید پاسخ دهند ا
مه طباطبائی و آیة اهلل قاضی را 

ّ
کنیم یا مرحوم عل عرفانی نجف را تبیین 

به عنوان الگوی سلوکی و معنوی1 معرفی نماییم، چه راهی پیش روی ما 
گرد  قرار دارد جز معدود آثار مرحوم آیةاهلل حاج میرزا جواد ملكی تبریزی، شا
برجسته مرحوم آیةاهلل حاج ملحسینقلی همدانی، و تألیفات ذی قیمت 
مه طهرانی و آیة اهلل 

ّ
مه طباطبائی مثل مرحوم عل

ّ
گردان عل شماری از شا

مــه حســن زاده و چنــد تن دیگــر از بزرگان؟! اساســًا با 
ّ

ســعادت پرور و عل
آثــار متكلمیــن و بــزرگان مكتب تفكیــک و شــیخّیه و... می تــوان افراد را 
به سوی آیة اهلل قاضی شدن سوق داد؟! متأسفانه جریاناتی بوده اند که جز 
همراهی فیزیكی مختصر با انقلب اسلمی، کارنامۀ درخشان دیگری در 
این عرصه ندارند، البته بحث ادعا کامًل متفاوت است. در هر صورت، 
مه طهرانــی را یک امر ُخــرد و جزئی 

ّ
نبایــد تبییــن دیدگاه هــای مرحــوم عل

گردان متعددی  مه طباطبائی شا
ّ

کید دارم زیرا حضرت عل 1. بر واژۀ »الگوی سلوکی و معنوی« تأ
تربیت نمودند و هر کدام حســب ظرفیت خود، بخشــی از ویژگی های عرفانی، فلسفی، تفسیری 
کاملی  که نمایندۀ  گردانی  کم بوده اند شــا مه را بازتاب داده اند و 

ّ
و فقه الحدیثی و... حضرت عل

مه طباطبائی رضوان اهلل تعالی علیه باشند.
ّ

جهت ظهور ابعاد مختلف عل
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دانســت، بلكــه باید به این امر مهم در قالب یــک حرکت دینی، علمی و 
فرهنگی و انقلبی نظر داشت.

نكتــۀ دیگر اینكه، وقتی کســی در فضای علمــی می خواهد کتابی را 
نقــد کند بایــد حداقل های علمــی را در نقد آن کتاب احراز کرده باشــد. 
کتــاب »ســیری در اندیشــه های عّلمــه ســید محّمدحســین طهرانــی« با 
که برای مؤلفان محترم قائل هســتیم، به دالیل متعددی  کمــال احترامی 
که در نقد و بررســی مشــخص خواهد شــد، ارزش و اعتبار علمی ندارد. 
کــه در فضای جامعه ســؤالی مطرح می شــود ولو این ســؤال،  البتــه وقتــی 
مخاطــب چندانــی نداشــته باشــد؛ رســالت حوزه های علمّیه اســت که 

سؤاالت را پاسخ دهند و در برابر شبهات بایستند.
در کتــاب یادشــده، در مــوارد متعــددی بی تقوایی هــای علمی مانند 
گرفته اســت؛ یعنی صدر و ذیل مطلبی را حذف  تقطیع مطلب صورت 
کــرده و از ذکــر بخــش اصلــی مطلب به  و تنهــا بخشــی از مطلــب را نقــل 
هــر دلیلــی، صرف نظــر کرده انــد. در نتیجه تحلیــل نادرســتی از مطالب 
نقل شده ارائه داده اند؛ مانند دیگر آثار مخالفان عرفان که عمدتًا از دّقت 
مه 

ّ
بی بهره انــد. علوه  بر ایــن، نگارندگان کتاب در مواجهه با عبارات عل

طهرانی دّقت کافی را مبذول نداشته اند که ان شاءاهلل در خلل مباحث، 
این نقایص را کامًل بیان خواهیم کرد.

نگاهی به چینش کتاب
گــر قبــل از ورود به کتاب، فهرســت مطالب را نگاه کنیــد، کتاب در  ا
مه طهرانی می پــردازد. در بخــش اول؛ آراء 

ّ
چهــار بخــش، به طــرح آراء عل
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سیاســی، بخش دوم؛ بررســی داســتان ها و حكایت ها، بخش ســوم؛ آراء 
کتاب نور مجّرد است که حضرت  معارفی و بخش چهارم نیز نگاهی به 
ه، فرزند ارشــد 

ّ
آیــة اهلل حــاج ســید محّمد صادق حســینی طهرانــی مّد  ظل

د تألیف نمودند. 
َّ
مه طهرانی آن را به عنوان یادنامۀ ایشــان در سه مجل

ّ
عل

که در آن  کتابی با این چینش عرضه می شــود و اولین بحثی  حال وقتی 
مه طهرانی دربارۀ رهبر معظم انقلب است و مباحث 

ّ
ارائه می شود نظر عل

مه مثل توحید و والیــت و... که مقدمۀ فهم 
ّ

پایه ای اندیشــۀ حضــرت عل
تمــام اندیشــه های ایشــان هســتند در رتبه هــای بعــد مطرح می شــود، آن 
هــم بــا چینشــی غیرعلمی؛ ممكــن اســت اینگونه بــه ذهن متبادر  شــود 
مه طهرانی 

ّ
کــه نگارنــدگان محتــرم بیش از تبیین و نقــد آثار حضــرت عل

اهداف دیگری را در اولویت داشته اند.

نقدی بر علت اصلی تألیف کتاب
در مقدمــه، علت اصلی تألیف این کتاب توســط دو مؤلف محترم، 

این گونه ذکر شده است که: 
»ايشان از پايه گذاران تصّوف در حوزۀ علميۀ مشهد مى باشند که 
با تأليفات و آثار خود، عّده ای از طالب و دانشجويان علوم دينى 

و گروهى از مردم عادی را جذب عقايد صوفّيه نمود.«1 
کــه واژۀ صوفّیــه را این گونــه به کار  ایــن ادعا باید بررســی شــود. کســی 
می بــرد، یــا عامدانه به دنبال انگیزه هایی اســت، که ان شــاءاهلل مؤلفان از 
این مســئله مبّرا هســتند؛ یا دربارۀ ســیر تطــّور واژۀ صوفّیــه در طول تاریخ، 

مه سید محمد حسین طهرانی، ص7.
ّ

1. سیری در آثار عل
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مه 
ّ

جاهــل اســت. در ادامــه خواهیم گفــت، معنایی که از تصــّوف به عل
طهرانی نسبت داده اند، خلف انصاف است. برای توضیح این مطلب 

الزم است ابتدا معانی مرسوم و مستعمل واژۀ صوفّیه را بیان کنیم. 

معانی مستعمل واژۀ صوفّیه
کامًل متفاوت از تصوف برخورد می کنیم:  در طول تاریخ با دو معنای 
کســانی  کــه بســیار رایــج اســت؛ متصّوفــه  معنــای اول، معنایــی اســت 
کامل  که معتقدند صرف نمازخواندن و روزه گرفتن، دینداری را  هســتند 
نمی کنــد. نمــاز بایــد به واقع معــراج مؤمن باشــد و نمازی کــه َتْنَهــٰى َعِن 
ُمْنَکِر1باشــد نماز حقیقی اســت. اینكه انسان تنها به اعمال 

ْ
َفْحَشــاِء َوال

ْ
ال

ظاهــری اکتفــا کند و صرفــًا در وادی ُمعذرّیت و ُمنجزّیت حرکت کند تا 
در پیشگاه خداوند عذر داشته باشد، تمام دینداری نیست. انبیاء ما را 
به سوی خداوند دعوت کردند بدین معنا که انسان از افق این عالِم ظاهر 
کنــد و در نتیجه به  و مــاّده رها شــده و به ســمت خداوند متعــال حرکت 
مقامات عالیه و مرتبه ای برســد که سلمان رسید؛ همان جایی که گفته 

گر ایمان ده درجه داشته باشد سلمان بر پلۀ دهم ایستاده است.2  شد ا
کریــم و اهل بیــت؟مهع؟ این فضــا را به خوبــی ترســیم کرده اند که  قــرآن 
دینــداری مقوله ای تشــكیكی اســت. ایمــان مراتبــی دارد و مؤمنــان باید 

1. سورۀ عنكبوت، آیه 45.

ِم، یصَعُد ِمنُه ِمرقاًة بعَد ِمرقاٍة... 
َّ
ِة الُسل

َ
 اإلیماَن َعشُر َدَرجاٍت ِبَمنِزل

َ
2.امام صادق؟ع؟فرمودند: »ِاّن

و کاَن الِمقداُد فی الثاِمَنِة و أبوَذر فی التاِسَعة و َسلماُن فی العاِشَرة؛ ایمان مانند نردبانی است که 
ده پله دارد و پله های آن یكی پس از دیگری پیموده می شــود... و مقداد در پله هشــتم قرار دارد و 

ابوذر در پله نهم و سلمان در پله دهم آن«)بحار االنوار، ج69، ص 166.(
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تــلش کننــد تا بــه عالی ترین حــد و مرتبۀ آن دســت یابند. کســانی که از 
افــق دینداری عوامانه خارج شــدند، احســاس می کنند بایــد کار ویژه ای 
انجــام دهنــد و آن، مجاهده و جهاد با نفس اســت. به ایــن افراد در طول 
مه مجلســی اول، 

ّ
گفته شــده اســت. لذا بزرگانی نظیر عل تاریخ، صوفی 

شــیخ بهایی، شــهید اول و بســیاری دیگر از بزرگانی که از علمای جهان 
تشّیع اند در این وادی به عنوان صوفی شناخته می شدند.1 

وقتی این معنا از تصّوف به علمای بزرگ اطلق می شــود یعنی آن ها 
عــلوه بر ظاهر دین، باطــن دین را به مفهوم صحیح آن که در بحث های 
که تنها  کرده اند. آن ها به دینداری عوامانه  عرفانی مطرح می شــود، درک 
در یــک الیــه باقــی می مانــد اکتفــا نكرده انــد و به دنبال کســب مقام های 
عالی ای هستند که اهل بیت؟مهع؟ برای شیعیان خالص تعریف کرده اند. 
معنای دوم؛ اصطلح دیگری است که در طول تاریخ سابقه داشته و 
چه بســا استفاده از این اصطلح در چند دهه اخیر پررنگ تر شده است. 
در ایــن اصطــلح تصــّوف در مقابل عرفــان حقیقی و ناب قــرار می گیرد. 
واقعیــت عینی فرقه هایی که امروزه به نام صوفی موجودند، فارغ از نقطۀ 
آغــاز و چگونگــی تشــكیل آن هــا، ایــن اســت که دستشــان آن چنــان که 
کــه آن گونه  باید از شــریعت پر نیســت. شــاخصۀ اصلی آن ها این اســت 
کــه الزم اســت بــه ســراغ دین نرفتنــد و چه در مســائل عرفانی و فلســفی و 
چه در مســائل احكام اســلمی، بســیاری از مســائل را از دین نگرفته اند. 
ایــن فرقه ها در مســائل ســلوکی نیــز به دنبــال روایات نرفته انــد و به همین 

کتاب:  مه طهرانی؟ق؟  و دو 
ّ

1. برای تحقیق بیشتر می توان به رسالۀ فقهای حكیم اثر حضرت عل
شهید عارف و تطهیر الشریعة عن حدیقة الشیعه مراجعه شود.
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ســبب، دچار انحراف شــده اند. ازهمین رو، رهبر معظم انقلب در بیانی 
که از  برجســتگی جریــان عرفــان فقاهتی شــیعی نجــف؛ یعنــی جریانــی 
آخوند ملحسین قلی همدانی و آقا سید علی شوشتری تكّون پیدا کرده، 
می فرمایند که ویژگی آن ها این است که عرفان آن ها مّتخذ از دین است 

و مسائل من درآوردی در آن پیدا نمی شود.

صوفّیۀ مذموم، صوفّیۀ ممدوح
مه طهرانی 

ّ
با این مقدمه، اکنون باید نویسندگانی که ادعا می کنند عل

از مرّوجان صوفّیه اســت مشخص کنند مقصودشان از واژۀ صوفّیه کدام 
مه محّمدتقی مجلسی، 

ّ
اســت. آیا مراد ایشــان، تصّوف شیخ بهایی، عل

شــهید اول و بزرگانــی از ایــن قبیل اســت که در کتاب های ســیره و تراِجم 
بسیار پررنگ دیده می شود؟ البته این اتهامات در گذشته نیز بوده است. 
به عنوان مثال، در زمان مرحوم آیةاهلل حاج ملحسین قلی همدانی خدمت 
زعیم وقت آیة اهلل شربیانی می رسند و می گویند: »مرحوم حاج ملحسین قلی 
همدانــی صوفــی هســتند.« آیــة اهلل شــربیانی بســیار صریــح می فرمایــد: 
»ان شاءاهلل خداوند من را هم مثل حاج ملحسین قلی، صوفی قرار دهد.«1 

کتــاب مهــر تابــان مرقــوم می فرمایند: »علمــه طباطبایــی می گوید:  مــه طهرانــی در 
ّ

1. مرحــوم عل
کردنــد و روش عرفانــی و الهــی و توحیــدی مرحــوم آخونــد )مــل  گروهــی، دســته جمعی توطئــه 
حســین قلی همدانــی( را بــه انتقاد گرفته و در یــک عریضه ای به مرحوم شــربیانی در هنگامی که 
مرحوم شــربیانی ریاست مسلمانان را داشــته و رئیس مطلق وقت شمرده می شده است نوشتند 
گرفته است. مرحوم شربیانی نامه را مطالعه  که ملحسینقلی همدانی، روشی صوفیانه در پیش 
فرمــود و قلــم را برداشــته زیــر نامــه نوشــت: »کاش خداوند مرا مثل آخونــد صوفی قرار دهــد« با این 
جملــۀ آن عالــم بزرگ، کار تمام شــد و دسیســه های آنان همه بــر باد رفت« )مهر تابــان، ص140.(
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آیــة اهلل قاضــی دعا می کردنــد: »جعلک اهلل فقيا صوفیا« خــدا تو را فقیه 
کــه خداوند تو را اهل معنوّیت و باطن قرار  صوفــی قرار بدهد؛ به این معنا 
دهد و تنها به خواندن چند خط کتاب علمی، دلخوش نباشی! زندگی 
مرحــوم قاضــی که بر کســی پوشــیده نیســت؛ همــۀ افــرادی که با ایشــان 
اندکــی انس داشــته اند، تصریح دارند که مرحوم آیــةاهلل قاضی در نهایت 
تقوا و شریعتمداری بودند. مطلب رهبر معظم انقلب را هم به عنوان یک 
کــردم. این نوع تصّوفی که ایشــان  شــاهد منصف و خبیــر معاصر عرض 
مًا به معنای تبرزین برداشتن و 

ّ
دعا می فرمایند، هیچ اشكالی ندارد و مسل

شارب گذاشتن نیست.
کتاب، معنای دوم از تصوف اســت، طبیعتًا  اگر مقصود مؤلفان این 
باید برای ادعای خود دلیل بیاورند؛ یعنی باید شــاهدی در آثار یا زندگی 
مه طهرانی پیدا کنند که نشــان دهد ایشــان از حریم شــریعت 

ّ
مرحوم عل

فاصله گرفته اند و بدعتی در دین ایجاد نموده و مسیری تربیتی بر خلف 
مه طهرانــی و آثار 

ّ
مســیر اهل بیــت؟مهع؟ ابــداع کرده اند. کســی که آثــار عل

مه طباطبایی و آیة اهلل قاضی را مشاهده کند، 
ّ

اساتید ایشان از جمله عل
درمی یابــد کــه تهمت تصوف به ایشــان و اســاتید معظمشــان، به معنای 
دوری از شــریعت یــا ایجــاد بدعــت در دیــن، ُبهتانــی بیــش نیســت و به 
صــرف اشــتراک بعضی از مباحث عرفانی با بعضــی جریانات انحرافی، 
نمی توان همه را یكی دانست. یقینًا اسلم نیز با مسیحیت تحریف شده 
و یهودیــت اشــتراکاتی دارد ولــی هیچ کــس بــه این ســبب، اســلم را یک 
که در مرام  گر فرقه های صوفّیه حرفی دارند  دین تحریف شده نمی داند. ا
و مكتــب آیــة اهلل قاضی یافت می شــود بایــد به آن ها تبریــک گفت که در 
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معارفشــان مطلــب صحیح نیز وجــود دارد. رهبر معظــم انقلب به عنوان 
یک اسلم شناس در جمع مردم شاهرود، می فرمایند: 

»ایــن شــهر، شــهر معلمان دیــن و اســاتيد اخالق اســت. در قديم 
شــما بایزيد بســطامى و ابوالحســن خرقانى داشــتيد. این هــا با آن 
فرقه هــای صوفّيــه منحرف فــرق دارند، چرا که این هــا معلم دین و 

استاد اخالق حقيقى هستند.«1 

وقتــی شــخصی ماننــد بایزید بســطامی و ابوالحســن خرقانــی که نزد 
بعضــی از متشــرعه نیــز متهم انــد، نســبتی بــا صوفّیــه منحــرف ندارنــد و 
تصّوف به معنای مذموم شامل حال آن ها نمی شود، ما چگونه می توانیم 
گر تصوفی که  مه طهرانی را با عنــوان تصّوف قدح کنیم؟ لذا ا

ّ
مرحــوم عل

مه طهرانی نسبت می دهند به معنای 
ّ

نویسندگان محترم به حضرت عل
مــه محســوب نمی شــود و از 

ّ
اول باشــد، یقینــًا ذمــی بــرای حضــرت عل

افتخارات مؤمن اســت و اگر مقصود نویســندگان معنای دوم باشد، الزم 
مه منهج و ســلوک خــود را مبتنی بر 

ّ
اســت اثبــات کنند کــه حضرت عل

که ایشــان را از نزدیک مشــاهده  کســانی  شــریعت تنظیم نفرموده اند؛ اما 
که در زندگی ایشــان هیچ  کرده اند و حتی مخالفان ایشــان، اذعان دارند 
نقطۀ حرام یا حتی مكروهی یافت نمی شود، آثار و تألیفات ایشان نیز که 
در واقع شــرح فنی روایات و به نوعی یک تفســیر دقیق موضوعی به شــمار 

1. »در زمــان گذشــته هــم نام بایزید بســطامی و ابوالحســن خرقانی را همه مســلمانان و مرتبطین 
با معارف اســلم -ولو غیرمســلمان- شــنیده اند. البته امثال بایزید و ابوالحســن خرقانی را با این 
مدعیان صوفی گری نباید اشتباه کرد. آن ها داستان دیگری دارند و ماجرا و سخن دیگری است« 

)بیانات رهبر در دیدار مردم شاهرود، 1385.(
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می آید شاهد کاملی بر این مدعاست.
اگر هم اعتقاد به وحدت وجود، انســان کامل و دفاع از عرفایی مانند 
محیی الدین ابن  عربی و مل جلل الدین محّمد رومی و عطار و... سبب 
کثیــری از  می شــود کســی صوفــی به معنــای مذمــوم آن باشــد بایــد خیل 
بــزرگان مكتب حّقۀ تشــّیع از شــیخ بهائی و مجلســی اول تــا مرحوم رهبر 
فقید انقلب و رهبر معظم انقلب و شهید مطهری و.. را صوفی به معنای 
گر مطالب علمی مرقوم شــده در »دورۀ علوم و معارف  مذموم آن بدانیم! ا
مه طهرانی سبب شده است که نویسندگان کتاب، 

ّ
اسلم« حضرت عل

ایشــان را صوفی با همان معنای معهود خود بدانند، خوب اســت ســری 
هــم به کتاب های »مصباح الهدایه الی الخلفه و الوالیه«، »ســّر الصلة« 
کــه آن چه به نام تصــّوف آن  را رجم  و »دیــوان امــام« بزنند تا متوجه شــوند 

می کنند، چیزی جز اسلم ناب نیست.
نســبت برخی با انقلب اســلمی مشخص اســت؛ زیرا از همان ابتدا 
هــم بنــای موافقــت نداشــته اند، این ها بــه کنار؛ خطــاب من بــه برادرانی 
است که حقیقتًا انقلب را باور دارند و برای بنیانگذار کبیر انقلب و رهبر 
مه طهرانی 

ّ
معظم انقلب احترام قائلند؛ به شــخصیتی مانند مرحوم عل

کــه امین رهبر فقید  تهمــت صوفی گــری آن هم به معنــای مذموم می زنند 
انقــلب و مــورد علقۀ شــدید رهبر معظم نظام اســت. علــت را در کتاب 
جویا می شوید، پاسخش اعتقاد به وحدت وجود و والیت انسان کامل و 
حجیت کشف و شهود در شرایط خاص و... است. بعد هم که صغرای 
بحــث ثابت شــد، می گویند کــه صوفیه چنین و چنان انــد و فلن روایت 
در ذمشــان آمده اســت و... . حال اگر کسی بگوید تمام این اعتقادات را 
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رهبر فقید انقلب و رهبر معظم انقلب هم داشتند، چه پاسخی داریم؟ 
کنیم و بگوییم این بزرگواران وحدت وجود و  کتمان  می توانیم واقعیت را 
فناء فی اهلل را قبول نداشتند؟ هرکس اندکی با منظومۀ فكری این سروران 
آشــنا باشد متوجه می شــود که جایی برای انكار نیســت. چه راهی برای 
مه 

ّ
مه طهرانی و مرحوم عل

ّ
دشمن بهتر از اینكه به کسانی مانند مرحوم عل

طباطبائی انگ تصوف بزند و زمینه را برای تهمت زدن به ارکان حقیقی و 
کند و در نهایت پروژۀ ایجاد تفرقه میان شیعیان  حقوقی این نظام فراهم 
و تشویش اذهان متدینان نسبت به ولّی فقیه را به موفقیت برساند. البته 

.یَن کر وا َوَمکَر اهلُل َواهلُل َخیُر املا َوَمکر

ادعای ترویج تصّوف در میان طالب مبتدی و مردم عوام
  در بخش دوم مقدمه، جناب آقایان هاشمی نسب و حّدادی 
گروهــی از مریدانشــان  کــه: »بعــد از درگذشــت وی،  آورده انــد 
بــا جدّیــت، دیدگاه هــای ایشــان را گســترش دادنــد و در حوزۀ 
کهن خراســان شــعبه ای خاص با عنوان عرفان تأســیس کرده 
و جمعیــت قابــل توجهی از طّلب مبتدی و مــردم عامی را در 
مســیر تصــّوف قــرار دادنــد.«1 در بخــش اول معنای تصــّوف را 
فرمودید و شاهد بودیم که مؤلفان محترم، هیچ توضیح علمی 
که قرائت  در ایــن زمینه نداشــتند. حال راجع به این عبــارت 

شد نیز توضیح بفرمایید.

مه سید محمدحسین طهرانی، ص8.
ّ

1. سیری در آثار عل
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استاد توالئی: خلصۀ کلم در قسمت اول این بود که وقتی می گویند 
مه طهرانی از پایه گذاران تصّوف در حوزۀ علمیۀ مشــهد اســت، دقیقًا 

ّ
عل

چــه معنایــی را قصد کرده اند؟ آیا مراد آن  چیزی اســت کــه امروز برخی از 
دراویــش در اقصــی نقاط ایران و بعضــی فرقه ها در عراق و ترکیه و آفریقا و 
مه آن آداب و 

ّ
شــبه قــاره هند و غیره ترویج می کنند؟! یعنی حضــرت عل

که در دین نیست و ایشان این فرقه ها را به عنوان  ُسَننی را تبلیغ  فرمودند 
جزئــی از دیــن تلقــی کرده اند؟ یا ســخنان و روش ســیر و سلوکی شــان، بر 

مبنای مكتب اهل بیت؟مهع؟ و با روش اجتهادی است؟
گواه بــر طریــق تصّوف  بنــده ســخن رهبــر معظــم انقــلب را به عنــوان 
کــردم؛ خصوصیــت جریــان آیــة اهلل حــاج ملحســینقلی  صحیــح ذکــر 
همدانــی به شــهادت بســیاری از بــزرگان و متخصصــان از جمله رهبری 
معظــم این اســت کــه اجتهــادات دینی داشــتند و عرفان آن هــا مّتخذ از 
شــریعت بوده و با مســائل من درآوردی آمیخته نشــده است. در حقیقت 
کــه نباید به مرتبــۀ پایین دینــداری اکتفا کرد.  ایــن بــزرگان بیان می کنند 
ِذیَن آَمُنوا آِمُنوا 1 باید ایمان خود را دائمًا تجدید 

َّ
َيا ال

َ
مطابق آیه شریفه: يا أ

کنیم و به مراتب باالی آن، یعنی همان جایی که حضرت سلمان دست 
کرد برســیم. به بیان دیگر، باید از معرفت مفهومی خداوند متعال به  پیدا 
معرفت شــهودی دســت پیدا کنیم. حاصل اینكه، چون لفظ تصّوف در 
که بر افرادی اطلق می شود که در دین بدعت  جامعۀ امروز لفظی است 
وارد کرده اند و مسیر آن ها مّتخذ از دین نیست، َرهزن ذهن شده و معنای 
خوبــی را در ذهــن مخاطــب القــاء نمی کنــد و مســلمًا این معنــای منفی 

1. سورۀ نساء، آیه 136.
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خــلف واقعیت زندگی و اندیشــه شــخصیت هایی ماننــد مرحوم علمه 
آیةاهلل حسینی طهرانی است.

مرّوجان تصّوف صحیح
مه طهرانــی از پایه گــذاران تصــّوف در حوزۀ 

ّ
وقتــی کســی می گویــد عل

مه با جریان های دیگر 
ّ

علمیۀ مشهد است باید مشخص کند نسبت عل
مه طهرانی وحدت وجود را ترویج 

ّ
گر منظور این اســت که عل چیســت؟ ا

می کردند، باید گفت که اولین کسی که به صورت علنی و رسمی وحدت 
وجــود را در کشــور ترویــج کرد رهبر فقید انقلب؟ق؟ بود. ایشــان در رســانۀ 
رسمی و تلویزیون جمهوری اسلمی در دروس تفسیر سورۀ حمد، وحدت 

وجود را توضیح دادند و توحید را بر مبنای وحدت وجود بیان کردند.
گر منظور این است که ایشان سیر و سلوک و مسیر مجاهدۀ با نفس را  ا
ترویج کردند، در این جا نیز رهبر فقید انقلب پیشگام اند. به عنوان مثال، 
حجة االسلم والمســلمین شــیخ حســین انصاریان، که نه به عنوان مرید 
مه طهرانی شــناخته می شــوند و نه در اختلف های عرفان و تفكیک 

ّ
عل

که هیچ کس تابه حال  گزارشگران انقلب  حضور دارند، به عنوان یكی از 
ایشان را متهم به دروغگویی نكرده است، نقل می کنند که: اوایل انقلب 
به دلیل فعالیت های عرفانی گستردۀ امام، آن چنان میل جوان ها به سیر و 
سلوک و ریاضت های شرعی و ذکر و عبادت زیاد شد که بیم آن می رفت 
جوان ها در دام فرقه های مختلف انحرافی بیفتند. فلذا ایشان به نوشتن 
کتاب عرفان اســلمی در 15 جلد اقدام کردند که شــرح مصباح الّشریعه 
اســت. ایــن بدان معنا اســت که در آن زمــان به برکت انقلب اســلمی و 
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رهبر فقید انقلب حرکتی عظیم در ســلوک و مجاهدۀ نفس ایجاد شــد. 
کــرارًا در آثارشــان به این اشــاره دارند که ما به برکــت این انقلب و  مــه 

ّ
عل

مجاهدت های آیة اهلل العظمی خمینی توانستیم این مطالب را نشر دهیم 
و این جوان ها، تشــنۀ معنوّیت و عرفان شــدند. با این تفاســیر، مشخص 

نیست از نظر نویسندگان کدام یک از این اقدام ها مذموم است.

سابقۀ عرفان و حکمت در حوزۀ علمیۀ خراسان
دو مؤلف بزرگوار در ادامه می فرمایند: 

جدّيــت،  بــا  مريدانشــان  از  گروهــى  وی،  درگذشــت  از  »بعــد 
کهــن خراســان  ديدگاه هــای ايشــان را گســترش دادنــد و در حــوزۀ 

شعبه ای خاص با عنوان عرفان تأسيس کرده اند.«1 

گر کســی این عبارت را بخواند احساس می کند حوزۀ کهن خراسان  ا
به طــور کامل با عرفــان بیگانه بوده و دفعتًا گروهی پیدا شــدند و عرفان را 
کسانی  در این حوزه نشر دادند. طبیعتًا انسان باید در این مواقع به سراغ 
کرده و در این زمینه مستنداتی دارند. در این زمینه نیز از  که تحقیق  برود 
رهبر معظم انقلب به عنوان کســی که حوزۀ خراســان را دیده و این حوزۀ 

مقدسه را به خوبی می شناسد مطلبی را نقل می کنم، ایشان می فرمایند:
»همين مشهدی که شما مثال زديد و تعجب مى کنيد که مشهد 
طالب و مايل مســائل ِحکمى و فلســفى اســت، خب این مشهد 
يک روزی در کشور ما کانون حکمت بوده است. يعنى حکمای 

مه سید محمدحسین طهرانی، ص8.
ّ

1. سیری در آثار عل
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بزرگى در این شــهر حضور داشــتند؛ مثل مرحوم آقــا بزرگ حکيم، 
پســرش آقا ميرزا مهدی حکيم، يا مثل مرحوم شــيخ اسداهلل یزدی 
کــه عارف بود. این ها همه در مشــهد بودند، مــال دوره قبل از دوره 
اســاتيد ما هستند. يعنى پدر من، هم پيش مرحوم آقا بزرگ درس 
خوانده بود، هم پيش مرحوم آ شيخ اسداهلل یزدی. طبقه قبل از ما 
کرده بودند قبل از این ها، مرحوم آ ميرزا  و اســاتيد ما، این ها را درک 
حبيب - عارف و حکيم - در مشــهد بوده. يا مرحوم حاج فاضل 
 و مدّرس 

ّ
سبزواری االصِل َسرَخروی در مشهد در عين حال که مال

فقــه و اصول بــود، ليکن اهل حکمــت بود. بنابراین، مشــهد مرکِز 
اينجوری بوده. خب، دّقت نکردند، توّجه نکردند، يکباره از بين 
رفت؛ مشــهد تبديل شــد به يک مرکز ضد حکمــت. يعنى توّجه 

نکنيد، اينجوری مى شود.«1

گر بــازۀ تاریخی این حــوزه را از میرزا  لــذا بــه تعبیر رهبــر معظم انقلب ا
کنیــم می بینیم که مشــهد مهــد عرفان و  مهــدی اصفهانــی به قبــل نگاه 
حكمت نیز بوده اســت. این حكمت نیز تنها حكمت فلســفی نیست. 
وقتــی رهبــر می فرمایند فلنــی حكیم و عارف بود یعنی شــخصیت های 
عارف با روحیۀ عرفانی در مشهد حضور داشتند و حوزۀ کهن مشهد یک 
حــوزۀ بیگانــه از عرفان نبوده اســت. پس این گونه نیســت که یک شــعبۀ 

خاص به عنوان عرفان در مشهد تأسیس شده باشد. 

1. بیانات رهبر معظم انقلب در دیدار اعضای مجمع عالی حكمت اسلمی، 1391/11/23.
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مقصود از تأسیس عرفان
منظور از تأســیس عرفان نیز در این کتاب مشــخص نیســت. آیا مثًل 
مدرسه ای به نام عرفان احداث شده است؟ آن مقداری که بنده مطلع ام 
مؤسســه مطالعات راهبردی علوم و معارف اســلم در مشهد که منسوب 
مــه طهرانــی اســت، در صــدد بــود مدرســه ای 

ّ
گردان حضــرت عل بــه شــا

را به عنــوان مدرســۀ تخصصــی حكمــت و عرفان اســلمی تأســیس کند 
کار را هــم داشــتند، بــه  و بــا اینكــه دســت اندرکاران، مجوزهــای قانونــی 
علــت مخالفت شــماری از بزرگان تفكیكی مســلک شــهر، ایشــان موفق 
نشــدند این مدرســه را تأسیس کنند و در نتیجه مدرسۀ مزبور، به مدرسۀ 
که  گر منظور این اســت  تخصصی فلســفه و کلم اســلمی تبدیل شــد. ا
کنــار عوامل دیگر،  مه طهرانی در مشــهد در 

ّ
بــه برکــت حضور مرحــوم عل

تحصیل و تدریس علوم حكمی و عرفانی رشد یافت و مسائل سلوکی و 
تهذیبی رونق بیشــتری گرفت؛ این مطلب، مطلب حّقی است اما یقینًا 
مه طهرانی به شــمار می رود نه از ســیئات ایشــان! 

ّ
از حســنات مرحوم عل

نویسندگان سپس در ادامه بیان می کنند: 
»و جمعيت قابل توجهى از طاّلب مبتدی و مردم عاّمى را در مسير 

تصّوف قرار دادند.«1
دربــارۀ ایــن نكتــه نیــز بایــد توّجه داشــت ســروران محتــرم احتمــااًل با 
مه طهرانی؟وضر؟ آشنایی ندارند 

ّ
گردان و ارادتمندان مرحوم عل فضای شا

که البته تحصیل آشنایی کار چندان سختی نیست. ایشان می توانند با 
گردان طبقات اول حضرت  اندک تفحصی به دست آوردند که دروس شا

مه سید محمدحسین طهرانی، ص8.
ّ

1. سیری در آثار عل
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مه در مشــهد، جزو نخبه پرورترین دروس است و آن هایی که در زمان 
ّ

عل
مه با ایشــان آشــنا شــدند امــروز از افتخــارات حوزۀ 

ّ
حیــات حضــرت عل

علمّیــه خراســان به شــمار می آیند. اتفاقــًا این طلب ممتــاز و خوش فكر 
کــه بــا این مكتــب و این عزیزان آشــنا شــده و به ایــن جریان که  هســتند 
همان جریان اســلم ناب اســت دل بســته می شوند نه کســانی که به قول 

آقایان: »طلب مبتدی!« هستند.
بسیاری از بزرگان مشهد اذعان دارند که طلب مدارس علمیه ای که 
مه طهرانی اند از بهترین ها هستند. در امتحانات شفاهی 

ّ
منتسب به عل

و بررســی ها و تحقیق ها، همواره طلب مدارسی مانند مدرسۀ علمیۀ نور 
که توســط حضرت آیة اهلل حاج ســّید محّمدصادق حســینی  الرضا؟ع؟ 
طهرانی؟ظفح؟ تأســیس شــده اســت، از برترین طلبند؛ حتی کســانی که به 
ک  این جریان توهین می کنند و ناسزا می گویند و به عبارتی مخالفان هّتا
هســتند، اعتــراف می کننــد که در زمینــۀ والیت مــداری، ادب و نزاکت و 
همچنین در زمینۀ پایبندی به شریعت، طلب مدارسی مانند مدرسه نور 
الرضا؟ع؟ از برجسته ترین و خوش فكرترین طلبه ها هستند. البته باید در 
کن  مه فقط در مشهد سا

ّ
نظر داشت که طلب علقه مند به حضرت عل

مه 
ّ

نبوده و در بسیاری از شهر های ایران نیز شخصیت هایی به مرحوم عل
که افتخار شهر و منطقۀ خود به شمار می آیند. پس  طهرانی ارادت دارند 
گر این اهانت از ســر نا آشــنایی است بهتر است هرچه سریع تر شناخت  ا
مــه خصوصًا ســربازان 

ّ
صــورت بگیــرد و از علقه منــدان بــه حضــرت عل

حقیقی امام زمان؟جع؟ عذرخواهی شــود و اگر هم چنین حرفی از روی 
شناخت گفته شده است که کار بار ها و بار ها سخت تر می شود.
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فصل دوم
نقد و بررسی

مه«
ّ

»بخش آراء سیاسی عال
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مه طهرانی
ّ

آراء سیاسی عال
مه 

ّ
گــر اجــازه بدهید نقد بخش اول کتاب ســیری در آثار عل   ا

کــه بــه آراء سیاســی ایشــان  ســید محّمدحســین طهرانــی را 
اختصاص یافته شروع کنیم.

کتــاب از نظــر  کــه عــرض شــد،  اســتاد توالئــی: متأســفانه همان طــور 
فــن تألیــف، اســتحكام الزم را نــدارد. هر انســانی، خصوصًا انســان های 
اندیشــمند و به خصوص عالمان اســلمی اظهارنظر های خود را بر مبانی 
مختلفــی اســتوار می نماینــد؛ مثًل اســلم به ما یــاد داده اســت نگاه های 
خــود را در مســائل مختلف مبتنــی بر اصل توحید قــرار دهیم. به هر حال 
نمی تــوان انــكار کــرد که بعضی نظرات و نگاه ها نســبت بــه بعضی دیگر 
گر بخواهیم اندیشــه های  مبنایی تر و پایه ای تر به شــمار می روند. طبیعتًا ا
کنیم به ناچار باید ســراغ نظریات مبنایی وی برویم. تا  یک نفر را بررســی 
وحــدت وجــود محیی الدیــن را درســت نفهمیــم، عرفــان محیی الدینی 
بــرای مــا قابل هضم نخواهد بــود؛ اصالت وجود، حكــم مبنا در مباحث 
حكمــت متعالیــه را دارد و برای فهم انتقادات میــرزا مهدی اصفهانی به 
منطق و قیاس، باید ابتدا متوجه نظریات معرفت شناسی ایشان باشیم. 
طبیعتــًا با هــر نگاهی، چه موافــق و چه مخالف اندیشــه های مرحوم 
مه طهرانی باشــیم؛ به راحتی می توانیم دریابیم که اندیشه های ایشان 

ّ
عل
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در زمینه های معرفت شناســی، انسان شناسی، توحید و معاد، پایۀ سایر 
مباحــث ایشــان اســت. خود ایشــان نیز بــه همین امــر التفات داشــتند و 
تألیفات خود را به دو دستۀ علوم و معارف تقسیم فرمودند. دستۀ معارف 
شــامل دوره های اهلل شناسی، امام شناســی و معاد  شناسی است و حكم 
پایــه و مقدمــۀ دورۀ علــوم اســت و دورۀ علــوم نیــز شــامل والیــت فقیــه در 
حكومت اســلم، نور ملكــوت قرآن، روح مجّرد و... اســت. پس چه برای 
مه طهرانی، مباحث سیاســی به 

ّ
تبییــن و چه بــرای نقد اندیشــه های عل

هیچ عنوان مدخل مناسبی نیست.
گر بخواهیم مسائل سیاسی ایشان را مطالعه کنیم، خصوص  ما حتی ا
که در قســمت اول این بخش از  نظر ایشــان دربارۀ رهبر معظم انقلب؟دم؟  
گرفته است، از نظر فنی نقطۀ شروع مناسبی نیست؛ در سایۀ  کتاب قرار 
نگاه ایشــان به اســاس حكومت در اسلم و مسئلۀ والیت فقیه است که 
می توانیــم خیلــی بهتــر به جایگاه ولّی فقیه در اندیشــۀ ایشــان پــی ببریم. 
مه ســید محّمدحسین 

ّ
کتابی مانند »اندیشــه سیاســی عل در این زمینه 

ئی چینش بسیار  حسینی طهرانی« جناب حجةاالسلم والمسلمین مل
منطقی تری را اتخاذ کرده است. این کتاب علوه بر اینكه بسیار ارزشمند 
که مورد بررســی و  اســت،  به دلیل نظم منطقی و ســطح علمی، جا دارد 

بحث صاحبان فكر و اندیشه قرار بگیرد.  

مه طهرانی
ّ

تقطیع سخنان عال
کــه در فصــل اول کتــاب  کــه عــرض شــد، اولیــن عنوانــی  همان طــور 
مه طهرانی دربارۀ رهبر معظم انقلب 

ّ
یادشده، بررسی شده است، نظر عل
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اســت. البته در بین انبوهی از عبارات مكتوب و شــفاهی که از حضرت 
مه طهرانی در این زمینه نقل شده است، مؤلفان محترم کتاب به ذکر 

ّ
عل

کمتــر از یک صفحه اکتفا می کنند! برای وضوح بیشــتر جفای علمی ای 
که در این مبحث انجام شده است، به متن عبارات کتاب سیری در آثار 
کتاب وظیفۀ فرد  کتاب، عبارتی را از  مه طهرانی رجوع می کنیم. این 

ّ
عل

مسلمان در احیای حكومت اسلم نقل می کند: 
کــه عنوان رهبری بــه جناب آقای  »بعــد از رحلــت آيةاهلل خمينى 
حاج سيد على خامنه ای سپرده اند؛ در اينجا هم بايستى ما وظيفۀ 
خودمان را بدانيم، چون بدون اشکال از این به بعد عنوان تقليد از 
عنوان حکومت جدا شد يعنى ديگر جناب آقای خامنه ای مرجع 
تقليد مردم نيستند، زیرا بدون شک در تقليد عنوان اعلمّيت الزم 
گــر چه اعلمّيت الزم اســت ولى چون  اســت اّمــا در حکومت هم ا
به حسب جهاتى نتوانستند اعلمّيت فقهى را با قدرت رهبری در 
يک فرد جمع کنند و شخصى از نقطه نظر استنباط مدارک فقهيه 
و دينيــه اعلــم از همــه، و از جهت قدرت رهبــری مردم هم بهترین 
کفايت ترین و بصيرت دارترین مردم امروز باشد پيدا کنند  مردم و با

لذا تفکيک پيدا شد.«1

در این فرمایش، عبارت »بایستی ما وظیفۀ خودمان را بدانیم« به چه 
مه طهرانی به این 

ّ
چیزی برمی گردد؟ متأسفانه در کتاب سیری در آثار عل

مه نیست. 
ّ

قسمت از عبارت که می رسیم دیگر خبری از ادامۀ سخن عل

مه سید محمدحسین طهرانی، ص10.
ّ

1. سیری در آثار عل
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حال آنكه ایشان در ادامه مبحث در کتاب وظیفۀ فرد مسلمان در احیای 
حكومت اسلم می فرمایند:

»از نقطه نظر اينکه عنوان بيعت با ايشــان بر اســاس رهبری بعد از 
آية اهلل خمينى بوده اســت؛ اطاعت از ايشان هم در امور اجتماعى 
و سياســى کــه الزمــۀ رهبــری اســت واجب مى باشــد و ايشــان هم 

بحمداهلل فردى است مجاهد و عامل و مدّبر و متدّین.«1

مه طهرانی می فرمایند باید وظیفۀ خودمان را مشخص 
ّ

پس اینكه عل
کنیــم، بدیــن معنا نیســت که باید معتقد باشــیم که رهبر مــا دیگر مرجع 
گر رهبر در مســائل فــردی مرجع  تقلیــد نیســت؛ بلكه ایشــان می فرمایند ا
تقلیــد نیســتند امــا حكــم ایشــان بــر مراجــع تقلیــد و مجتهــدان در امــور 
اجتماعی و سیاسی نافذ است! به بیان دیگر، وظیفۀ ما تبعّیت از ایشان 
در امور اجتماعی و سیاسی است و حتی بر مراجع تقلید نیز این تبعّیت 
الزم اســت. بله در احكام طهارات و نجاســات و نماز نباید از کســی که 
مرجع نیست تقلید کرد لكن ایشان در مسائل سیاسی اجتماعی، واجب 

التقلید هستند.
متأســفانه در ایــن قســمت، بخشــی از کتــاب را انتخــاب کردنــد که 
که رهبر معظم  مه طهرانی این اســت 

ّ
مخاطب احســاس می کند نظر عل

انقــلب اعلمّیت ندارند و مرجع تقلید نیز نیســتند امــا چون در بین افراد 
موجود، بهتر از دیگران بودند؛ با اینكه اعلم محســوب نمی شــدند، ناچار 
که از نظر  زعامت سیاسی از مرجعّیت جدا شد. در توضیح باید بگوییم 

1. وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حكومت اسلم، ص192.
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م اســت کــه در آن دوران آیة اهلل گلپایگانی اعلم محســوب 
ّ
تاریخــی مســل

گر مرحوم  می شــدند و کســی در اعلمّیت ایشــان شــكی نداشــت؛ حتی ا
آیةاهلل خوئی را نیز در مظان اعلمیت بدانیم، باز هم به هیچ عنوان ایشان 
امــكان رهبــری نظــام را نداشــتند و مســئله از نظــر واقع متعّیــن در مرحوم 
گلپایگانــی بود. ازطــرف دیگر، مجلس خبــرگان رهبری نیــز در آن  آیــةاهلل 
کــرده و این مســئله در قانون  زمــان مرجعّیــت را از رهبــری سیاســی جــدا 
اساســی منعكس شــد. در مجلس خبرگان شرط مرجعّیت حذف شد و 
به صرف اجتهاد اکتفا نمودند. در نتیجه در ذهن هیچ کدام از خبرگان، 
مه طهرانی نیز 

ّ
رهبــر معظم انقــلب به عنوان مرجع تقلید مطرح نبود و عل

اولین شخصی نبودند که چنین اظهارنظری کردند بلكه این نظر در ذهن 
تمام خبرگان و عموم مردم، وجود داشت.

کتاب وظیفۀ فرد مسلمان در صفحۀ 382، قبل  گر در چاپ جدید  ا
مه نقل شــده مشــاهده 

ّ
که در کتاب ســیری در آثار عل و بعد از عبارتی را 

مه تا چــه اندازه بــا تصویری که 
ّ

کــه نظر حقیقــی عل کنیــد، خواهیــد دید 
مه ســید محّمدحســین طهرانی به مــا می دهد 

ّ
کتــاب ســیری در آثــار عل

متفــاوت اســت. به این نكتــۀ مهم و بدیهی هم باید اشــاره کنم که وقتی 
می خواهیــم نظــر کســی را نقد کنیم، بایــد مجموعۀ ســخنان او را در کنار 
هم ببینیم و در آن تدقیق کنیم. شرط انصاف نیست که بخشی از کلم 
کرده و ذهن مخاطب را منحرف ســازیم. در واقع تحریف فقط  را تقطیع 
گر اندیشــه  ایــن نیســت که عین الفاظ یــک عبارت را تغییر دهیم؛ بلكه ا
یــا عبارتی را به نحوی تقطیع کنیم که برداشــتی متفاوت با محتوای متن 
اصلی در ذهن مخاطب ایجاد شود؛ باز هم ما دچار تحریف شده ایم. از 
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ایــن قبیــل تحریف ها در آثــار مخالفاِن بی دقت عرفــان و حكمت فراوان 
یافــت می شــود و متأســفانه دوســتان منتقــد مــا از توجه به ایــن حقیقت 

غافلند.

مه
ّ

وظیفۀ فرد مسلمان در حکومت اسالم از نگاه عال
کتــاب بــر خــلف نــام خــود، بــه تبییــن اندیشــه های  کــه ایــن  حــال 
که ما بخشــی  مه طهرانی؟ق؟ نپرداخته اســت، خوب اســت 

ّ
حضرت عل

از فرمایشــات ایشــان دربــارۀ اصل حكومت اســلمی، انقلب اســلمی و 
رهبر معظم انقلب را مرور کنیم. ایشــان در کتاب وظیفۀ فرد مسلمان در 

احیای حكومت اسلم می فرمایند: 
»بارهــا مــن بــه دوســتان و رفقا عرض کــرده ام که ایــن حکومت که 
 بدانيد 

ً
ما

ّ
شــما مى گویيد فالن ضعف و فالن ضعف را دارد مســل

کــه آيــة اهلل خمينــى کــه حــاال حکومــت را به دســت گرفته اســت 
نمى تواند يک ُمشــت فرشــتۀ آســمانى بياورد و مردم را اداره کنند. 
آخر این حکومت به دســت خود ما بايد اداره شــود. ما که خودمان 
را مى شناســيم که چه آدم های شــارالتانى هستيم. شما که از زيد 
تنقيد1 مى کنيد، از فالن و فالن بد مى گویيد، این خود ما هستيم. 
و این حکومت به دســت خود ماســت، و این خيانت هایى است 

که خودمان داريم به دست خودمان انجام مى دهيم.«2

1. انتقادکردن.

2. وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حكومت اسلم، ص190.
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در ادامــه بیــان می کنند که شــما حق ندارید رهبر جامعه را به ســبب 
مشكلت، ملمت کنید چراکه این انتخاب مردم است و هر وضعی که 
پیش آید نتیجۀ انتخاب خوِد مردم است. ایشان سپس به بیان وظایف 

مردم در قبال جامعۀ اسلمی می پردازند و این چنین می فرمایند: 
»يکــى اينکــه کارهــای خــوب را تقويــت کنيــم، تعريــف کنيــم و 
بگويــم َبــه َبه چــه نمــاز جمعه هایى برپا مى شــود؟ چــه خطبه ها 
خوانــده مى شــود؟ االن در تمام مملکت يک ُدکان شراب فروشــى 
پيــدا نمى شــود، مــا از بيــن منزل مــان تــا مســجد قائم کــه هفت - 
که  هشــت دقيقه بيشــتر راه نبود، چند تا شراب فروشــى بود، ظهر 
مى خواســتيم برويم برای مســجد،... این ها همه جلوی چشم ما 

بود. ديگر این ها هيچ کدام بحمداهلل ديده نمى شود.«1 

در ادامه ایشان می فرمایند: 
»آيا این ها از مزايای حکومت اسالمى نيست؟ و عالوه بر این شما 
چــه مى خواهيد؟ آيا دوســت داريد دو مرتبــه جلوی محّمدرضا تا 
کمر خم بشــويد؟ يا جلوی همان اشــرف خانم که اول قاچاقچى 
دنيا بود؛ و صندوق های هروئين را خودش از مرز وارد مى کرد تا کمر 
گر این را مى خواهيد،  خم بشويد و دست بوسى کنيد؟ این است؟ ا
مبارک تــان باشــد. إّن اهلل اليغّيــر ما بقــوٍم حتى يغّيروا ما بأنفســهم. 
گر آن را نمى پســنديد بايد با این مشــکالت بســازيد، و شّکى  اما ا
نيست که عزت با راحتى و خوش خوراکى و تنّعم نمى سازد بلکه 

1. وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حكومت اسلم، ص190.
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عــزت بــه تحمل مشــکالت و صبر و قناعت توأم اســت. ائمۀ ما، 
پيغمبر عظيم الّشــأن ما این طور بوده اند و راه همين اســت. پس ما 

بايد هميشه کارهای خوب و مثبت را تقويت کنيم.«1

کــه  در حقیقــت نــوع نــگاه ایشــان بــه حكومــت اســلمی ایــن اســت 
حكومــت، دو جنبــه دارد. یقینــًا محاســنی دارد و معایبــی. محاســن را 
که  کنیم و مقابل چشــم خود قرار دهیم؛ به عنوان مثال عزتی  باید تقویت 
کمر  که در برابر هر بی ســروپایی  جامعۀ اســلمی به دســت آورده و همین 
خم نمی کند، قابل مقایســه با هیچ چیز دیگر نیســت؛ یا این واقعیت را با 
هیچ چیزی نمی توان مقایســه کرد که احكام اســلم ولو با هزاران مشــكل 
که جامعه در حال  در جامعۀ اســلمی پیاده می شــود. اما ســختی هایی 
حاضــر متحمــل شــده اســت از یک ســو در مقایســه با ســختی هایی که 
مســلمانان در زمان رســول خدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ تحمل می کردند 
مقدار بسیار ناچیزی است و از سوی دیگر، هرچه باشد، باز باید به عشق 
اســلم این ســختی ها را تحمل کنیم. ایشــان در ادامه، وظیفۀ ما در قبال 

بدی ها و معایب را نیز بیان می کنند و می فرمایند:
»اما وظيفۀ ديگر ما این اســت که: کارهای منفى و خرابى ها را هم 
گر ديدم يک جای این دیوار يک آجرش کم شــده  اصالح کنيم؛ ا
اســت نبايد بگویيم حاال که این طور اســت ما هم بزنيم يک آجر 
ديگــرش را بشــکنيم! ]همــه اختــالس مى کننــد ما هــم اختالس 
گر  کنيم[ نخير این آجر را برمى داری و با این مالت مى چســبانى! ا

1. وظیفه فرد مسلمان در احیای حكومت اسلم، صص191-190.
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گر ما بيایيم و  ديديد مثاًل يکى از مصادر امور يک کار خالفى کرد ا
در مجلس خودمان بنشــينيم و از او بدگویى کنيم، این چه فايده 
گر او کار زشــتى  دارد؟ بدگویــى از او در نــزد شــما چه فايــده دارد؟ ا
کرده ما بايد به خود او متصل بشويم، به هر قسمى که مى توانيم، 
و به او بفهمانيم، و بگویيم که این کار شما غلط است، این کار را 
نکنيد. بدون اينکه کسى هم مطلع بشود. این است راه اصالح، 
نــه بدگویــى کردن در غياب او، بدگویى جز خرابى و فســاد، کاری 

نمى کند.«1 

یعنــی وظیفــۀ مــا در خوبی هــا، تقویــت و تمجیــد اســت و در بدی ها 
کــه  یــم  کنیــم یــا ســراغ آن کســی برو کــه یــا خودمــان اصــلح  ایــن اســت 

می تواندمشكلت را اصلح کند.

مه طهرانی دربارۀ تبعّیت از ولّی فقیه
ّ

دیدگاه عال
مه طهرانی در ادامه می فرمایند: 

ّ
عل

کم دســتور داد که برويد بــرای جنگ، بر همه واجب  گر حا »مثــاًل ا
اســت به جنگ بروند و به نحو وجوب کفائى، يعنى به اندازه َمن 
ِبــِه الکَفايــه بايد به جنــگ بروند، تا آنجایى که اعــالم کنند ديگر 
کــه مى گفتند ما  محتــاج نيســتيم؛ کمااينکه مالحظــه مى  کرديد 

ديگر محتاج نيستيم، حاال نيایيد تا اطالع ثانوی.«2

1. همان.

2. وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حكومت اسلم، صص192-191.
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کــه بايد به جبهه ها برويم، ایــن امر ولّى فقيه  گــر ولّى فقيه بگويد  »ا
گر نظر شــخصى کســى، خــالف نظر  بايــد اطاعــت شــود. حتى ا
گر آيــة اهلل خمينــى به من  ولّى فقيــه باشــد. بارهــا مى فرمودنــد کــه ا
گر  ِگل مى گيرم و ا ِگل بگير، من در خانه ام را  بگويند در خانه ات را 
گر آنجا به خاطر   مى روم جنگ و ا

ً
بفرمايند برويد جنگ، من حتما

سّنم و این سستى ای که در سن هفتاد سالگى بر من عارض شده 
اســت نتوانستم اسلحه به دست بگيرم، برای رزمنده ها پياز رنده 

مى کنم.«

عین عبارات ایشان در کتاب وظیفۀ فرد مسلمان این چنین است: 
»و بنــده در هميــن مدت حيات آية اهلل خمينى بارها به رفقا گفتم 
گر ايشان بر خود من هم به عنوان وجوب تعيينى امر کنند که  که: ا
برو بجنگ! من مى روم چرا؟ چون این جا نظر شــخصى نبايســتى 
إعمال بشود؛ نظر شخصى در اينکه آيا این جنگ صالح هست 
يا نيســت؟ ِکى شــروع شــده؟ ِکى بايد تمام شود؟ کجا خوب بود 
صلح مى شد؟ و امثال آن، این ها مسائل و نظرهایى است که برای 
انســان هســت، و چه اشــکالى دارد که برای همه هم باشد. اّما در 
تصميم گيری ها و موارد تقاطِع أنظار، انسان بايد تابع باشد، عماًل 
ف کنــد، ]توجــه بفرمایيد، تخلف کنــد از فرمــان ولّى امر 

ّ
گــر تخل ا

مسلمين[ مجرم است و گناهکار.«1

1. وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حكومت اسلم، ص192.
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گــر نظــر مــن چیــز دیگــری بــود، حــق نــدارم به عنوان مثــال در  یعنــی ا
بی بی ســی مســتندی بســازم بــا این مضمــون که بایــد در فــلن موقعیت 
گر می توانم باید مســتقیمًا  کنــم؛ بلكه ا صلــح کنیم و ســپس آن را پخش 
ْسِلِمنَی«1  ِة اْلُ ِئَّ

َ
ِصیَحُة ِل

ّ
کنم و باید بر اساس روایت »الَن برای اصلح، اقدام 

گر نتوانســتم آن گاه  ائمۀ مســلمین را مورد ُنصح و مشــورت قرار دهم، اما ا
باید سكوت پیشه کنم.

مه طهرانی با مقام معظم رهبری
ّ

آشنایی عال
آیــة اهلل خامنــه ای  بــا حضــرت  ایشــان در ادامــه دربــارۀ روابــط خــود 

می فرمایند: 
که  »بنده گرچه تابه حال ايشــان را مالقات نکرده ام ]تا ســال 68 
رهبــر معظم انقالب به عنــوان رهبر انقالب انتخاب شــدند[ ولى 
که شهيد مطهرى آمده بودند به منزل ما، از ايشان سؤال  يک روز 
کردم: چه افرادى در شــوراى انقالب شــرکت دارند؟ ايشــان چند 
نفــر را اســم بردند که يکــى از آن ها آقاى خامنــه  اى بودند که در آن 
هنــگام رهبــری چنــدان بيــن مــردم معــروف نبودنــد ]به خصوص 
مه در 

ّ
که آية اهلل خامنه ای بيشــتر فعاليتشــان در مشــهد بوده و عال

طهران بودند و طبيعى اســت آن مقدار شــهره نباشــند[ بعد من از 
ايشــان پرســيدم: آقاى خامنه  اى چطور آدمى اســت؟ گفتند: آدم 

ُزوُم 
ُّ
ُمْسِلِمیَن َو الل

ْ
ِة ال ِئّمَ

َ
ِصیَحُة أِل َعَمِل هلِِل َو الّنَ

ْ
ُص ال

َ
ُب اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإْخل

ْ
یِهّنَ َقل

َ
 َعل

ُ
یِغّل

َ
ٌث ال

َ
1.  َثل

کــه دل هیچ مســلمانی را در آن ها دغلی نباشــد:  ِلَجَماَعِتِهْم«)پیامبــر فرمودنــد: ســه چیــز اســت 
کردار براى خدا و خیر اندیشــی براى پیشــوایان مســلمانان، و همراه بودن با جماعت  کدلی در  پا

مسلمانان(.)الكافی، شیخ کلینی،  ج 1، ص 403؛ أمالی ، شیخ مفید، ص 186.(
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خوب و وزین و عاقل و مدّبر و آدم مجاهدى است و خالصه آقاى 
مطّهرى از ايشان تعريف کرد. و در این هفت - هشت ساله که زمام 
امور به دست ايشان بوده است ]اشاره به زمان رياست جمهوری 
آيــة اهلل خامنــه ای[ آنچــه به گوش مــا خورده خدمــات خوبى بوده 
اســت، چــه از نظــر خطبه هایــى که در نمــاز جمعه ایــراد کرده  اند 
و چــه مســافرت هایى کــه بــه خــارج داشــته اند و چــه مالقات ها 
مصاحبه هایــى که کرده اند و چه خدماتى که برای إعالء اســالم 
و مســلمين انجــام داده انــد، خالصــه من حيث المجمــوع يــک 
آدم جاافتــاده و عاقــل و دلســوزی اســت براى دیــن و در این کوران 
انقالب امتحانات زيادى داده  اند که نتايج خوبى داشــته اســت 
و شــايد هم بر همين اساس نمايندگان خبرگان ايشان را انتخاب 

کرده  اند.«1

ســپس در ادامــه به ســراغ نظریۀ خودشــان در باب »بیعــت خبرگان با 
یک شــخص بر همۀ مردم حّجت اســت« می روند و آن را مطرح می کنند 
که در صفحۀ 389 این کتاب در چاپ های جدید، در دســترس است. 
در جلد سوم کتاب نور مجرد نیز حضرت آیة اهلل حاج سید محّمدصادق 
حســینی طهرانــی در تشــریح نــگاه والــد معظمشــان دربــارۀ رهبــر معظــم 

انقلب؟دم؟  می فرمایند:
»نســبت به شــخص حضرت آية اهلل خامنه ای نيز بسيار سفارش 
مى نمودند. در ابتدای رهبری ايشان فرمودند: من ايشان را نديده ام 

1. نور مجرد، ج3، ص240.
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ولى تعريفشان را قديم االيام از مرحوم آية اهلل مطهری شنيده ام و در 
کــه متصدی رياســت جمهــوری بوده اند خدمات  ایــن مدت نيز 
گاهى و بصيرت  شايســته ای کرده اند و آثار جامعّيت و توانایى و آ
در ايشــان مشــاهده مى شــود. و خبــرگان نيــز که ايشــان را انتخاب 
 کســى را 

ً
نموده انــد افــرادی خبــره، بصيــر و متقــى هســتند و حتما

بهتر از ايشان و به جامعّيت ايشان نيافته اند که ايشان را انتخاب 
کرده اند و نظر خبرگان برای همه حّجت است و از روزی که ايشان 
انتخاب شــده اند تبعّيت از ايشان همچون مرحوم آية اهلل خمينى 

بر همه واجب است.«1

و همچنین در ادامه می فرمایند: 
»بعــد از مدتــى حضــرت آيــة اهلل خامنــه ای که به مشــهد مشــّرف 
شــدند، از مرحــوم عالمــۀ والــد تقاضــای مالقاتــى نمودنــد، ولــى 
مالقــات محقق نشــد و چندی بعــد که آية اهلل خامنــه ای به تهران 
رفتنــد مرحــوم والــد خودشــان در تهــران بــه ديــدار ايشــان رفتــه و 
مالقاتــى بــا انــس و الفــت و صميميــت فــراوان برگــزار شــد و از آن 
پــس رابطــۀ ميان طرفين مســتحکم شــده و مکرر ديدار داشــتند و 
برخــى از ديدارهايشــان خصوصى بود و حقيــر و اخوان نيز حضور 

نداشتيم.«2

1. نور مجرد ،ج3، ص234.

2. نور مجرد ،ج3، ص235.
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سپس می فرمایند: 
»بعــد از این مالقات ها ايشــان بيشــتر از آيــة اهلل خامنه ای تمجيد 
و تعريف مى کردند و در محافل، ايشــان را مى ســتودند و ســفارش 
ايشــان را بــه مــا مى نمودنــد. از تنهایــى و غربــت ايشــان در ميــان 
کــه در  دشــمنان قســم خوردۀ خارجــى و داخلــى و بــار ســنگينى 
زعامــت و رهبــری اســالم بــر عهــده دارنــد مطالبــى بيــان نمــوده و 
مى فرمودنــد: شــما همــواره پشــتيبان ايشــان باشــيد و در دفــاع و 
همراهــى بــا ايشــان کوتاهــى نکنيــد و در مظــاّن اســتجابت دعا و 
نيمه شــب ها هميشــه برای ســالمتى و حفــظ ايشــان از خطرات 
ظاهــری و باطنى دعا کنيد تا در ســايه عنايــات الهيه و توجهات 
حضــرت ولّى عصــر ؟جع؟ مصــون و محفــوظ و در اقامۀ احکام 

الهيه مؤيد و منصور باشند.«1

و در ادامه می فرمایند: 
ــم اســالم در دســت حضــرت آيــة اهلل خامنه ای اســت و 

َ
»امــروز َعل

تعظيم ايشــان تعظيم اســالم و تضعيف ايشــان تضعيف اسالم 
اســت و هر ســخن و عملى که منجر به تضعيف ايشان شود حرام 
م و معصيت کبيره است و گناهى است که بخشوده نمى شود 

ّ
مسل

مگر اينکه صاحب آن سخن و آن عمل، تدارک کرده و هرکس را که 
نســبت به ايشــان بدبين نموده و حکومت اســالم را در چشم وی 

1. نور مجرد، ج3، ص237.
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تضعيف نموده اصالح کند و تصور باطل او را تصحيح نمايد.«1

مه دربارۀ رهبر معظم انقلب است، باید در 
ّ

اگر کسی به دنبال نظر عل
ایــن آثــار به دنبــال آن بگردد و از دل این عبــارات آن را بجوید و نقل چند 

خط از یک کتاب، همان طور که اشاره شد نوعی تحریف است.

مه طهرانی
ّ

نظر رهبر معظم انقالب دربارۀ عال
مــه طهرانــی دربــارۀ حضــرت آیــة اهلل 

ّ
کــه بــه دیــدگاه مرحــوم عل حــال 

خامنه ای اشاره کردیم، خوب است نظر رهبر معظم انقلب دربارۀ ایشان 
را نیــز از نظــر بگذرانیــم. رهبر معظــم انقــلب در دیداری که با شــماری از 
مدیران و اساتید مؤسسۀ جوانان آستان قدس رضوی داشته و خود حقیر 

نیز توفیق درک محضر معظم له را در آن دیدار داشتم فرمودند: 
مه طهرانى( عرض 

ّ
»راجع به آقا ســيد محّمدحســين طهرانى)عال

کهنه کارهــا و قديمى هــای انقــالب  یــن و  کنــم ايشــان جــزء مبارز
بودند. ايشــان در مشهد که مستقر شدند مقّيد بودند نماز جمعه 
را در ســرما و گرما و باران و آفتاب، با ســن باالی شــان شرکت و نماز 
 از ايشــان 

ً
را پشــت ســر افــرادی که از لحــاظ علمــى و معنوی قطعا

 به خاطر اينکــه امام جمعه 
ً
پایين تــر بودنــد اقامــه کنند؛ ولى صرفــا

منصــوب امــام بودنــد ایــن کار را مى کردنــد. ما در طول ســال ها، با 
ايشان جلسات مفصل داشتيم. سال آخر عمر ايشان، دوبار ديدار 
داشــتيم. بار اول وقتى بود که ايشــان با تمام آقازاده ها آمدند و يک 

1. همان، ص238.
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نوبت ديگر هم خودشــان تنهایى تشــريف آوردند و جلســه يک و 
نيم ساعته مفصلى داشتيم. ارتباط ما این طور صميمى بود. بچه 
انقالبى هایى که نسبت به ايشان موضع گيری دارند اينها آدم های 
خوبى هســتند، عناد هم ندارند، ولى نســبت به ايشان کم اطالع 

هستند و جهل دارند و این نکات را نمى دانند.«1

همچنین معظم له در پیام تســلیت خود به مناســبت ارتحال مرحوم 
مه طهرانی می نویسند:

ّ
عل

»بســم اهلل الّرحمن الّرحيم. حضرات محترم حجج اسالم، آقايان 
حاج ســيد محّمد صادق حســينى طهرانى و اخوان. خبر رحلت 
عالــم عامــل رّبانى، و ســالک مجاهــد روحانى، آية اهلل حاج ســيد 
محّمد حسين حسينى طهرانى را با اندوه و افسوس بسيار دريافت 
 متأســف و مصيبــت زده شــدم. ايشــان از جملــه 

ً
کــردم و عميقــا

فرزانــگان معدودی بودند که مراتب برجســتۀ علمــى را با درجات 
 دارا بودنــد، و در کنار فقاهت فّنى و 

ً
واالی معنوّيــت و ســلوک توأما

کبر نيز که از مقوله شهود و محصول تجربه  اجتهادی، به فقه اهلل األ
حّســى و مجاهدت معنوی است نيز نائل گشته بودند. فقدان آن 
ک و غمى هائل  عزیز برای آشنايان و ارادتمندانشان خسارتى دردنا
اســت. ایــن جانــب با قلبــى اندوهگين و ملول به شــما آقــازادگان 
محترم و والده محترمه و ديگر فرزندان و اخوان و کســان و نزديکان 

کتاب هــای معارفی »برتریــن آرزو« و  بــا دســت اندرکاران تدویــن  انقــلب  1. دیــدار رهبــر معظــم 
اردوهای»هفت روز در بهشت« در سال 1398.
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و نيز دوســتان و ارادتمندان ايشــان تســليت مى گويم، و از خداوند 
متعال برای ايشــان علّو درجات و حشــر با احّبه و اولياء را مسألت 
ُه اهلُل إلوليآء اهلِل و عباِده الّصالحين. و سالم 

َ
ُه ما أعّد

َ
مى کنم. هنيًئا ل

عليکم و رحمة اهلل. سيد على خامنه ای.«

مه طهرانی با رهبر فقید انقالب و بررسی 
ّ

بررسی رابطه عال
مه طهرانی

ّ
موقعیت و جایگاه علمی عال

مــه طهرانــی ســه 
ّ

آثــار عل کتــاب ســیری در    در صفحــۀ 15 
گــزارش تاریخــی آوردنــد و دو ایراد به این گزارشــات وارد شــده 
گزارش های تاریخی ایشان این است: »ادعای  اســت. عنوان 
راهنمایــی رهبــر کبیر انقلب اســلمی، ادعای نقش اساســی 
در شــكل گیری قیــام 15 خرداد ســال 42، ادعــای نجات جان 
مه طهرانی 

ّ
بنیانگذار جمهوری اسلمی ایران« که از جانب عل

بیان شــده است. ایرادهای وارد به این سه گزارش، این است 
مه طهرانی که در آن زمان 38 ساله بودند، به رهبر 

ّ
که چگونه عل

کبیر انقلب مشاوره داده و به ایشان توصیه کردند که: »شما از 
این به بعد این گونه اعلمیه بنویســید یا در مطالب خودتان به 
مه 

ّ
این شكل صحبت بفرمایید.« ایراد دیگر این است که عل

طهرانی ادعاهایی دارند که در اسناد انقلب موجود نیست یا 
یــخ انقلب اســلمی کســی این ها را مطــرح نكرده و تنها  در تار
از جانب ایشان مطرح شده است. لطفًا دربارۀ این اشكاالت 

توضیح بفرمایید.
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مه 
ّ

استاد توالئی: همان طور که فرمودید مؤلفان کتاب سیری در آثار عل
سید محّمدحسین حسینی طهرانی، سه گزارش را با عنوان گزارش های 

تاریخی مطرح می کنند. 
-ادعای راهنمایی رهبر کبیر انقلب

-ادعای نقش اساسی در شكل گیری قیام 15 خرداد 1342 
مه 

ّ
-ادعــای نجــات جــان بنیانگــذار جمهــوری اســلمی توســط عل

طهرانی. 
کــه می خواســتند در آثار  در ایــن بخــش شــاید نظــر مؤلفــان این بــوده 
کما اینكه عملكرد آن ها  کنند و قصد نقد نداشتند،  مه طهرانی سیر 

ّ
عل

در بعضــی مــوارد این چنین اســت. اما هرکس کتــاب را اندکی توّرق کند 
متوجه می شود که این نقل ها و نقدها کامًل با سوگیری مشخصی صورت 
گر کســی بخواهد تنها آراء سیاســی را نقــل کند، متن  گرفتــه اســت؛ زیرا ا
کتاب را مشــخص و با ذکر مقدمه و مؤّخره آن را می آورد. اما ایراد اول این 
کبیر انقلب با  که اشــكال می کنند چگونه می توان پذیرفت رهبر  اســت 
مه طهرانی کسب مشورت کرده 

ّ
وجود علمای برجسته در آن عصر، از عل

و در یک جلســه، چهار مرتبه از ایشــان کســب رأی و نظر می کنند؟ شأن 
رهبر فرزانه انقلب برتر و واالتر از آن است که این گونه عمل نمایند.

مخالفان عرفان در مقابل آیة اهلل العظمی خمینی؟هر؟ 
قبــل از پاســخ به این ایــراد، الزم اســت موضوعی تاریخــی را یادآوری 
کنیــم. نقــل اســت افــرادی در حــوزه، وقتی آقــا ســیدمصطفی خمینی از 
کــوزه ای آب می نوشــیدند، آن کــوزه را آب می کشــیدند، چــون رهبــر فقید 
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یــس می کردنــد.1 این افــراد آن چنــان معاندانه و  انقــلب؟هر؟ فلســفه تدر
کینه توزانــه بــا رهبر کبیر انقلب تعامل کردند که حتــی در زمان زعامت و 
رهبری ایشــان، نامه نوشــتند و دروس تفسیر ســورۀ حمد ایشان را تعطیل 
گر بخواهید دروس تفســیر را  کردنــد! و با چه جســارتی اعــلم کردند که: »ا

ادامه دهید ما هم همراهی خود را با انقلب قطع می کنیم.« 
پس از پیروزی انقلب اسلمی، پنج جلسۀ تفسیر از رهبر فقید انقلب 
از تلویزیون پخش شد اما مخالفان عرفان حتی همین حد بیان معارف را 
تاب نیاوردند و اعلم کردند که با این سبک و سیاق نمی توانند ایشان را 
کنند؛ خود مرحوم آیةاهلل میرزا جواد تهرانی از همین مشهد نامه  همراهی 
نوشتند و درس تفسیر را تعطیل کردند. جلسۀ پنجم تفسیر سوره حمد به 
این اختصاص یافت که چرا عده ای با عرفان و فلسفه مخالف هستند.2 

کــه خطــاب بــه روحانیــون سراســر  1. ایــن مطلــب را مرحــوم رهبــر فقیــد انقــلب؟هر؟ در پیامــی 
کشــور صــادر کردنــد، عنــوان نمودند. ایشــان در بخشــی از ایــن پیــام دردمندانه، ضمن اشــاره به 
کارشكنی های متحجران و مرتجعان، مسئلۀ جدایی دین از سیاست و انحرافات در حوزه های 
علمیه را مطرح می کنند و می فرمایند: »در شــروع مبارزات اســلمی اگر می خواستی بگویی شاه، 
خائن اســت، بلفاصله جواب می شــنیدی که شــاه شیعه اســت! عده ای مقدس نمای واپسگرا 
که در مقابل آن ها قد علم کند.  همه چیز را حرام می دانســتند و هیچ کس قدرت این را نداشــت 
خون دلی که پدر پیرتان از این دستۀ متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختی های دیگران 
گناه و شرک به شمار می رفت. در  کفر و فلسفه و عرفان،  نخورده است... یادگرفتن زبان خارجی 
مدرسۀ فیضیه، فرزند خردسالم، مرحوم مصطفی از کوزه ای آب نوشید، کوزه را آب کشیدند؛ چرا 

که من فلسفه می گفتم.«)صحیفه امام، ج 21، ص 279.(

2. مطالب بسیار ارزشمندی در درس تفسیر سورۀ حمد رهبر انقلب بیان شده است. کسانی که 
دربارۀ نسبت عرفان با انقلب تحقیق می کنند و در این فضا سواالتی در ذهن آن هاست و کسانی که 
می خواهند نسبت عرفان را با اسلم بهتر درک کنند یا تصور می کنند عقاید عرفانی و اندیشۀ عرفان و 
حكمت متعالیه، اندیشه ای مخالف اسلم است یا برایشان سوال شده است که چرا بعضی از علما و 
بزرگان با عرفان و فلسفه مخالفت کردند، جلسۀ پنجم را حتمًا به صورت کامل مطالعه یا مشاهده کنند.
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این جلسه به نوعی اندرز پدرانۀ رهبر سیاسی و معنوی امت به کسانی بود 
کــه هرچند در مقابل انقلب نایســتاده بودند، امــا صرفًا همراهی فیزیكی 
و مكانیكی با انقلب داشــتند و روح توحیدی و تمدنی انقلب اســلمی 
را که تبلور اندیشــه های اصیل معمار کبیر انقلب بود درک نكرده  بودند. 
خوب است بخشی از فرمایشات پدرانۀ ایشان را در جلسۀ انتهایی تفسیر 

سوره حمد با هم مرور کنیم:
»قبــل از اينکــه دنبالــه آن مطلــب را عــرض کنــم، مطلبــى را بايــد 
عــرض کنــم کــه شــايد هم مفيد باشــد و هــم الزم؛ و آن این اســت 
کــه گاهــى وقتهــا اختالفاتى که بين اهــل نظر و اهــل علم حاصل 
مى شود، براى این است که زبانهاى يکديگر را درست نمى دانند. 
هــر طايفــه اى يک زبان خاصــى دارند... عمده نظر مــن به این بود 
که این ســوءتفاهم برداشــته بشــود، و این اختالفى که در مدرســه 
هســت و بيــن اهل علم اســت، برداشــته بشــود؛ و جلــوى معارف 
گرفته نشــود. اسالم، فقط عبارت از احکام فرعّيه نيست؛ فرعند 
این ها، اساس، چيز ديگر است، نبايد ما اصل را فداى فرع بکنيم؛ 
گــر هــم اصلــى  و بگویيــم کــه اصــل، از اســاس بيخــود ]اســت و[ ا

بگویيم، يک اصلى که خالِف واقع است بگویيم.
ى   مرحوم آقا شــيخ محّمد بهار

ً
يکــى از آقايــان مى گفت که ظاهــرا

]يک وقتى که [ اسم يک کسى آمد، گفت: »عادل کافرى است.« 
گفتيم: »خوب، عادل اســت يعنى چه؟ کافر اســت يعنى چه؟« 
یــن عمل مى کند؛  گفــت: »اما عادل اســت، براى اينکــه روى مواز
هيچ معصيت نمى کند؛ اما کافر است، براى اينکه آن خدایى که 
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او مى پسندد، خدا نيست، آنکه او مى پرستد اصاًل خدا نيست.« 
ه خيال کند براى خدا دو 

َ
 که َنْمل

َ
َعّل

َ
در روايات ما هم هســت که ل

تا شــاخ اســت، این ُحّبِ نفس است. معلوم مى شود در نمله هم 
این هست... در هر صورت این سوءظن ها، و این جدا کردن ]يک 
عده [، خودشــان را از يک خيراتى، این موجب تأثر اســت که يک 
حوزه اى از يک خيراتى که هســت، محروم بماند؛ حتى از فلســفه 
که يک امر عادى اســت، تا برســد به آن مســائل ديگر؛ و عمده این 
اســت که بــه مطلب يکديگــر نرســيده اند؛ چون نرســيده اند، این 
گر برســند به مطلب يکديگر، نزاعى در کار  صحبتها پيش آمده؛ ا
نيست. نه او این آقایى ]را[ که تکفيرش مى کند، با ريش و عمامه، 
گر بداند او چــه مى گويد، انکار  خــدا مى دانــد، و نه این آقــا ]او را[. ا
گر بداند  نمى کنــد. این نمى دانــد او چه مى گويد، انــکار مى کند. ا
ى او این اســت که تعبيرات ]نارساســت، نمى گويد که  کــه گرفتار
ى اســت کــه این  ایــن [ تعبيــرات کفــرى اســت. پيــش او ایــن طور
تعبيــر بــه علّيــت و معلولّيــت و امثــال آن، تعبيــرى اســت که غير 
واقعيت اســت، واقعيت این نيســت. اينکه در این چند روز، من 
چند دفعه عرض کردم، اســم جدا نيســت از مســمى، اســم ظهور 
]مســمى اســت [، »عالمــت« هــم - نه مثــل عالمتهایى کــه براى 
فرســخ مى گذارند - نمى شــود از او تعبير کرد. »آيه« نزديکتر اســت 
که از ضيق خناق است.  به واقعيت، ]ولى [ آن هم تعبيرى است 
اصاًل قرآن - همان طور که عرض کردم - مثل يک ســفره اى اســت 
کــه هر کــس، به اندازه خودش از آن اســتفاده بايد بکنــد. ماِل يک 
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دســته نيســت، مال همه اســت، مال همه مردم است. همه مردم 
بايــد از آن اســتفاده بکننــد؛ هر کس به انــدازه خــودش، ادعيه هم 

همين طورند.
آن قدر معارف در ادعيه ائمه؟مهع؟ هســت و مردم را از آن دارند جدا 
مى کنند، آن قدر معارف در ادعيه هست ]که احصا نمى توان کرد.[ 
لســان قرآن اســت ادعيه، شــارح قرآن هســتند ]ائمه ما[ راجع به آن 
مسائلى که ديگران دستشان به آن نمى رسد. مردم را نبايد جدا کرد 
از دعــا، نبايــد گفت: حاال که ما قــرآن را مى خواهيم بخوانيم، پس 
دعا را نبايد خواند! خير، مردم بايد با دعا انس پيدا کنند، با خدا. 
آنهایى که انس به خدا دارند و دنيا پيش آنها این طور جلوه ندارد، 
کسانى هستند که براى خودشان ارزش ]قائل [ نيستند، براى خدا 
مشغول به کار مى شوند. آنهایى که شمشير زدند براى خدا، همانها 
هستند که همين ادعيه را مى خواندند و همين حاالت را داشتند؛ 
آنهــا ]بودنــد کــه [ شمشــير مى زدند بــراى خدا. نبايــد مــردم را از این 
برکاتى که هســت جدا کرد. قرآن و دعا از هم جدا نيســتند، همان 
طور که پيغمبر هم از قرآن جدا نيست. ما نبايد بگویيم: قرآن را که 
ى نداريم! جدا نيستند این ها، هر دو  ما داريم، ديگر به پيغمبر کار
کار نيست. اگر بخواهيم  يکى است. این ها باهمند... افتراقى در 
کنيــم؛ قــرآن على حــده باشــد و ائمــه على حــده  حســاب را جــدا 
ى کنيم،  ى به ادعيه نداريم و آتش سوز باشند، و بگویيم که ما کار
ى، کتاب دعا بسوزانيم، کتاب عرفا را بسوزانيم، این  در آتش ســوز
از بــاب این اســت کــه نمى داننــد، بيچاره اند. وقتى انســان از حد 
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خودش پايش را باالتر گذاشت، در اشتباه مى افتد.
گــر پيش بيايد  ایــن مقدمــه بــود براى همه مســائلى که بعدها هم ا
گــر مــا هــم يــک وقتــى يــک احتمــال داديم،  و عمــرى باشــد کــه ا
نگویيــد کــه ایــن تعبيرات را شــما آورديــد دوبــاره در ميــدان، مثاًل 
دوبــاره ]تعبيــرات [ عرفا ]را آورديــد.[ خير، بايد بيايــد! مرحوم آقاى 
شاه آبادى؟هر؟ براى عده اى از کاسبها ]که [ مى آمدند آنجا، مسائل 
ى که براى همه مى گفت، براى آنها هم مى گفت. من  را همان طور
کردم: »آخر این ها ]که سنخيتى ندارند![« گفت:  به ايشان عرض 

بگذار این کفريات به گوششان بخورد!...«

گــر وضعیــت حوزه هــا در  کــه ا ایشــان در تعبیــر دیگــری می فرماینــد 
مخالفت با فلسفه و علوم عقلی یا مطالب عالی عرفانی به همان شكل 
ادامــه پیــدا می کــرد، وضعیتــی مشــابه حوزه هــای قرون وســطی بــه وجود 
می آمــد.1 مشــرب خــود ایشــان هم کــه کامًل عرفانی اســت. آیة اهلل شــیخ 

مهدی حائری یزدی نقل می کند:
 در منزل خودشــان به من 

ً
 و اختصاصــا

ً
» آقــای خمينــى خصوصــا

درس مى دادنــد و گاهى   هم در مدرســه دارالشــفاء؛ بنــده يک دوره 
کامــل منظومه به اســتثنای فلکيــات منظومه را     تنها پيش ايشــان 
خوانــدم. فلکيــات را ايشــان گفتند کــه اباطيل اســت و فلکيات 

1. »تردیــدی نــدارم اگر همیــن روند ادامه می یافــت، وضع روحانیت و حوزه ها، وضع کلیســاهای 
قرون وسطی می شد که خداوند بر مسلمین و روحانّیت منت نهاد و کیان و مجد واقعی حوزه ها را 

حفظ نمود.«)پیام منشور روحانیت، صحیفۀ امام، ج 21، ص 279.(
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يــس نکردنــد. آقــای  جديــد بــا     اينهــا قابــل مقايســه نيســت و تدر
خمينى مى گفتند اسفار را  نخوانده اند، اما آن را با حاج ميرزا خليل 
کمره ای مباحثه کرده اند و لذا به نظر من،     درس اسفار ايشان خيلى 
ســّنتى نبود تا بتوان گفت سلسله سند ايشــان در تعليم اسفار     به 
صدرالمتألهين )مؤلف اسفار( مى رسد. هر چه بود حّدت و جودت 
فهم خود     ايشــان بود که مى توانست از عهدۀ تدريس اسفار برآيد، 
زیرا این خصوصيت اســفار     اســت که سطح آن بسيار شيوا و روان 
است و ژرفای فوق العاده پيچيده و پيل افکن     دارد. شاهد راستين 
آن حواشى بعضى ُمحّشين اسفار است که نکات مخدوش و     غير 
وارد به متن کتاب بســيار دارد. ايشــان عالقه ای به فالســفۀ مّشاء 
و منطق نداشــت.     درس اسفار ايشان بيشتر جاذبه عرفان داشت. 
 هم 

ً
عرفان را پيش آقای شاه آبادی به     خوبى خوانده بودند و دائما

مشــغول مطالعه کتب ابن عربى و غيره بودند. لذا به     اســفار از نظر 
ابن عربى نگاه مى کردند، نه از نظر ابن ســينا و فارابى؛ به کلمات 
ابن ســينا     و فارابى که مى رســيدند به کلى ناراحت مى شــدند و با 
توان سرشــار عرفانى از     تنگناهای فلســفه خارج مى شــدند. روزی 
کــه من ایرادی اظهار کردم، ايشــان در جواب     گفتند: »شــما بايد از 

این گونه سخنان ابن سينا استبرا شويد...«1

مطالب و تقریرات فلسفی و آثار دیگر ایشان موجود است. ایشان برخی 
مطالب عرفانی و سلوکی را نیز نزد مرحوم آیة اهلل شاه آبادی خوانده اند، که 

1. سلسله موی دوست، صص67 و 68.
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جســته و گریخته در آثارشــان نقل شــده است. شــّم عرفانی ایشان بسیار 
باالتر از بحث های فلسفی بود، هرچند در آن زمینه هم متبّحر بودند؛ اما 
ســبقۀ عرفانی ایشــان، برجســته تر و پررنگ تر بود و از همین جهات هم با 
ایشــان مخالفت های شــدید تری می شــد. گزارش ها حكایت از این دارد 
کــه ایشــان از جهات متعــدد حقیقتًا تنهــا بودند که یكــی از دالیل مهم و 
مه 

ّ
ــق ایشــان به مباحــث غلیظ عرفانی بــود. عل

ّ
پررنــگ آن، علقــه و تعل

که ایشــان دائمًا از اینكه علما  گزارش های خود نقل می کنند  طهرانی در 
مه 

ّ
کــه مرحوم عل پشــت مــا را خالی می کنند، گلیــه می کردند، تا جایی 

طهرانی به ایشــان می گویند: »شــما حرکت کنید و معطل علما نباشــید، 
علما پشت سر شما راه می افتند.« 

به همین دلیل شخصیت های برجسته ای که پای کار انقلب بودند، 
از نخبــگان خوش فكــر و پیشــرو حــوزه محســوب می شــدند امــا در زمــرۀ 
علمای طراز اول وقت حســاب نمی شــدند؛ افرادی مانند آیة اهلل منتظری 
و آیة اهلل شــهید مطهری، آیة اهلل شــهید بهشــتی و رهبر معظم انقلب و... 
که در آن دوران ســن کمی داشــتند، انقلب را به پیش بردند و باقی افراد 
عمدتًا یا حمایتی نداشــتند یا مخالفت صریح داشتند و یا کمک هایی 
در حیطــۀ توانایی و تشــخیص خود انجــام می دادند؛ البته عدۀ کمی نیز 
مه طباطبائی الزامات شــكل گیری حكومت و تمدن 

ّ
ماننــد حضرت عل

گرد  بــر مبنای اســلم را ملحظــه می فرمودند و بــه تولید علم و تربیت شــا
کــه به عنوان پیشــروان نهضت  مشــغول بودنــد؛ اتفاقــًا تمامی اشــخاصی 
مــه طباطبائــی بــه شــمار 

ّ
گردان حضــرت عل انقــلب ذکــر کردیــم، از شــا

مــه طهرانــی را در چنین فضایی 
ّ

می آینــد. حــال نقل قول هــای مرحوم عل
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باید بررسی کنیم.
مه طهرانی

ّ
جایگاه علمی عال

مه طهرانی در سن 38 سالگی که زمان تقریبی نقل این خاطرات 
ّ

عل
اســت، تقریبــًا هفت یا هشــت ســال در قم و همیــن مقدار نیــز در نجف 
اشــرف درس خوانــده بودنــد. ایشــان مدتــی درس خارج آیــة اهلل بروجردی 
کــرده و در زمــرۀ نخبــگان قــم درآمدنــد. همچنیــن در ایــن دوره از  را درک 
مه طباطبایی بودند و نه تنها در ُبعد سلوکی که در 

ّ
گردان برجستۀ عل شــا

مه طهرانی 
ّ

گردان ایشــان قرار گرفتند. عل ُبعد علمی نیز در حلقۀ اول شــا
عــلوه بــر علــوم عقلــی، دروس علوم نقلــی را نیز بســیار متقــن  خواندند تا 
کــه آقا شــیخ مرتضی حائــری، فرزند مؤســس حوزۀ علمیــۀ قم، به  جایــی 
مه طهرانی فرمودند: »حق این بود که زعامت حوزه در دستان 

ّ
فرزندان عل

پــدر شــما قرار می گرفت.«1 ایشــان در قم آن چنــان از خود صلبت علمی 
نشــان دادند که شــماری از اساتید ایشــان، ایشان را مجتهد  دانستند. به 

مه در کتاب شریف وظیفه فرد مسلمان: 
ّ

فرموده خود مرحوم عل
»ما که در حوزه مقّدسه علمّيه قم مشغول کار شديم خيلى خوب 
کار مى کرديم؛ من در شبانه روز عالوه بر اوقاتى که درس مى خواندم، 
ده ســاعت تمــام هم مطالعه مى کــردم. و اينکه من در قســمتهاى 
گرد أّول بودم به جهت این نبود که در منزل درس  فّنى هر ســاله شــا
بخوانم، بلکه همين قدر که از منزل مى خواســتم به مدرســه بروم 

1. »بــه یــاد دارم در مجلســی که عده  از علمای اعلم حضور داشــتند و بنده نیز همراه والد معظم 
قدس اهلل نفسه الزکیه در آن محفل شرکت کرده بودم، حضرت آیة اهلل حاج شیخ مرتضی حائری، 
به علمای مجلس رو کرده و فرمودند: حق این بود که اداره و مدیریت تدریس خارج حوزۀ علمیه 

را آقای حاج سید محمدحسین به جای ما به عهده می گرفتند.«)نور مجرد، ج1، ص64.(
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گرد  يکــى از کتــب دروس را در راه مطالعــه مى کردم، و هميشــه شــا
اّول مى شــدم؛ فقط من رســم فّنى حســاب فّنى و رياضّيــات را در 
منزل حّل مى کردم که آن هم نمى شــد رســم را در بين راه کشــيد، و 
ى ده ســاعت مطالعه مى کــردم، و باز هم مى گفتم:  لکن در قم روز
خدايا اى کاش به من يک وقت بيشــترى مى دادى و شــبانه روز را 
ى امتــداد مى دادى تا ما آنطور که ميــل داريم بتوانيم به کارها  قــدر
و نوشــتجات و دروســمان برســيم. تا اينکه الحمد هلل و له الشــکر 
کارمــان در قــم تمام شــد من هنگامى کــه از قم حرکت کــردم براى 

نجف اشرف بعضى از اساتيد ما نظر مى دادند که من مجتهدم.
ى از دوســتان بــه من نظر خاّصى داشــتند و پيوســته با این  بســيار
نظــر بــا ما مواجه بودند. مرحوم آيةاهلل شــيخ محّمد صدوقى یزدى 
رحمة اهلل عليه که چه آدم شريف و خوبى بود، يک روز آمد حجره 
مــا و گفــت: من امروز فقط آمده ام ایــن را به تو بگويم که جنابعالى 
ى و موّظفــى و خالصــه متعّهــدى از طرف پــروردگار که به  مجبــور
ى از رفقا هم  نجف بروى و حّداقل شش سال طهران نيائى. بسيار
اصرار زيادى بر کارهاى ما داشتند که باالخره ما هم مشّرف شديم 
بــه نجف اشــرف. و در نجف اشــرف هم مجمــوع ماندمان هفت 
ســال شــد کــه در این مّدت بحث هــاى واليت فقيــه و بحث هاى 
گــون پيــش آمــد. و مــن رســاله اى دربــاره  اجتهــادى و مســائل گونا
وجوب عينى تعيينى نماز جمعه در نجف نوشتم که اآلن موجود 
اســت. و بحثهــاى والئــى واليــت فقيه و أمثــال آن يــک بحثهائى 
اســت مخصوص طلبه ها تا اينکه باالخره براى ما خوب ملموس 
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ى  م ولــّى و صاحــب اختيار
َ
و مشــهود شــد کــه خداونــد بــراى عال

معّيــن نموده اســت و این دســتگاههاى ظلم و جور بــه هيچ وجه 
من الوجوه داراى اعتبار نيست و سندّيت ندارد و خداوند براى ما 
راهى تعيين نموده و منهاجى معّين کرده است که ما بايد خودمان 

را به آنها برسانيم.«1

مه طهرانی
ّ

اجازه اجتهاد عال
ایشــان بعــد از آنكه به نجف مشــرف شــدند درس آیة اهلل شــاهرودی، 
کردند و از مرحوم آیةاهلل  ی و آیة اهلل خوئی را درک 

ّ
آیة اهلل شــیخ حســین حل

حلی هم اجازۀ اجتهاد را دریافت کردند که متن اصلی آن در کتاب آیت 
ی می دانند که 

ّ
نور ذکر شده است. آشنایان با مرحوم آقا شیخ حسین حل

ایشــان در مســائل علمی ریزبین و دقیق و در بحث اجازۀ اجتهاد بســیار 
مه طهرانی است در 

ّ
سخت گیر بودند. تقریرات درس ایشان که به قلم عل

قالب کتاب خیارات چاپ شده است. آیة اهلل خوئی به عنوان یكی دیگر 
از اســاتید ایشــان، تمجیدها و تعریف هایی از ایشان دارند و می فرمایند: 
»اگر نجف بمانید بعد از من، دو نفر هم در اعلمّیت تو شک نمی کنند.«2 
آیة اهلل سید احمد مددی که از اساتید مطرح درس خارج حوزۀ علمّیه 
هســتند، نقل می کنند که برخی از قدمای نجف، کسانی که حلقه های 

1. وظیفه فرد مسلمان در احیای حكومت اسلم، ص15.

2. »و نیز می فرمودند: هنگامی که تصمیم داشتم از نجف أشرف به تهران مراجعت کنم، مرحوم 
گر  آیة اهلل خوئی به من فرمودند: »آقا ســید محمدحســین! شــما در نجف بمانید و به تهران نروید، ا
در این جا بمانید بعد از من الیختلف علیک اثنان.« یعنی حتی دو نفر از علما هم در مرجعیت 

شما اختلف نمی کنند.« )روح مجرد، ج1، ص65.(
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مه 
ّ

اول درس آیــة اهلل خوئــی را دیــده بودنــد تصریــح داشــتند بــر اینكــه عل
مه طهرانی در آن دوره از 

ّ
طهرانی با آیة اهلل سیســتانی هم بحث بودند و عل

هم بحث خودشان اقوی بودند. آیة اهلل خوئی نیز درس خودشان را موقوف 
مــه طهرانی در 

ّ
مه طهرانــی نمودند.1 عل

ّ
بــه حضــور آیة اهلل سیســتانی و عل

مســائل حدیــث نیــز از محضــر شــیخ آقابــزرگ طهرانــی اســتفاده کردند و 
بارهــا فرمودنــد: »ما در بحث های رجالــی و درایه و حدیثی هرچه داریم از 
آقابزرگ طهرانی داریم« و البته جایگاه آقابزرگ طهرانی نیز بر کسی پوشیده 

نیست. 
مه 

ّ
مرحــوم آقا بزرگ در بخش انتهایــی اجازۀ روایت خود به مرحوم عل

مــه طهرانــی رضــوان اهلل تعالــی 
ّ

طهرانــی، بــه معرفــی اجمالــی مرحــوم عل
علیهمــا می پردازنــد که حاوی نكات بســیار قابل توجهی اســت. در این 

متن آمده است:
ــلِف الّصالــِح، و اْقتفآِء  قــُه اهلُل تعالــى ِلالْقتدآِء بالّسَ

َّ
ــن َوف »...و ِمّمَ

َب إلى اهلِل تعالى  هــذا األثــِر الّراجِح، فَتَغّرَب عن وطِنه و أهِلــه، و َتَقّرَ
قى َمولى  بالِهجرِة عن مسکِنه و َرحِله، إلى جواِر باِب العلم و َمناِر الّتُ
ِة- و ذلک بعَد ُنبوِغه فى العلوِم الَحديثِة 

ّ
الَموالى و أبى األئّمِة األجل

مين- فَعکَف على 
ّ
فى َمدارِسَها، و َنيِله شهاداِت األساِتذِة و الُمعل

باِب َمدينِة العلم عّدَة سنيَن، لتحصيِل المعارِف و ُعلوم الّدین، و 

1. »می فرمودنــد: زمانــی کــه در نجــف أشــرف، خدمــت مرحــوم آیة اهلل خوئــی درس خــارج اصول 
می خواندیــم، ایشــان تصمیــم داشــتند یــک درس خارج فقه نیز شــروع کننــد، ولی آن را مشــروط 
گر دو نفر در این درس حاضر شــوند  کــرده بودنــد به شــرکت دو نفــر از تلمذۀ خود و فرموده بودنــد: ا
درس را آغــاز می کنــم.« آن دو نفــر یكــی حضرت علمــة والد؟وضر؟ بودند و دیگــری حضرت آیة اهلل 

سیستانی؟دم؟.« )نور مجرد، ج1، ص65.(
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 فى الّطلِب حّتى َوَجد، و اجتهد فى َنيل الَمطلِب حّتى َنَقد، 
َ

جّد
کَمَل؛  َر األ

َ
 األوف

َ
و فاز بســعاَدَتِى العلِم و العمِل، و حاَز منهمــا الَحّظ

ُد المعتَمُد، العالُم الفاضُل الّنحریُر،  أال و هو الّسّيُد الّسنُد، الُممّجَ
الجامــُع بيــَن فضيلَتْى ُحســِن الّتقریــِر و الّتحریِر، الفآئُق على ســآئِر 
أ من کّل َشــيٍن و َميٍن، موالنا  األقــراِن، و الُمشــاُر إليــه بالَبناِن، الُمبــّرَ
الّسّيد محّمد الحسين، بن العالِم الجليِل الّسّيد محّمد صادق بن 
مة الّســّيد إبراهيم بن الّســّيد على أصغر الحسينّى الّطهرانّى، 

ّ
العال

ه 
َ

ه؛ قــد َترَجْمنا جّد
ُ
ــه، و کُثر فــى العلمآء و أبنائهم أمثال

ُ
يــَد إفضال ز

فى »الّنقبآء«، فهو ُساللُة الّسياَدِة، و نتيجُة الفقاهِة. قد جمع َبيَن 
شرِف الّنسب، و الفضِل المکَتَسب، و حاز من العلوِم و المعارِف، 

القديَم و الجديَد، و الّطارَف و الّتليَد.
ثم تأّســى بســيرِة قدمآء األصحاِب فى انخراط نفِســِه فى سلسلة 
واِة عــن األئّمــِة المعصومين الُهداِة، و ِلُحســِن ظّنــه بهذا الحقيِر  الــّرُ
اْســَتجازنى فــى الّروايــِة؛ و بمــا أّنــى وجدُتــه أهــَل ذلــک بــل فوَقــه 
اْســَتَخرُت اهلَل عــّز و جّل و باَدرُت إلنجاِح مأموِلــِه، و أَجزُته أن َیروَى 
لُت ِذکَر  ّصَ

َ
ذین ف

ّ
عّنى َعن جميِع مشــايخى من ُحَجِج اإلســالِم ال

يُتها »ضيآَء الَمفازات فى  تى سّمَ
ّ
ُطُرقهم و رواياِتهم فى الُمشّجرة ال

ُطُرِق مشاِيِخ اإلجازات« و ناَولُته الّنسخَة حّتى اْسَتکَتَبها لنفِسه؛ 
َيــرِو دامــت برکاُته عّنى عنهم بجميع طرِقهم لمن شــآء و أحّب. 

ْ
فل

واته من الّدعآء. أنشــأُت 
َ
و الّرجآُء من مکارِمه أن ال َيْنســانى فى َخل

ى فى  رُته بَبنانى الُمرَتِعشة فى دار ذلک بلسانى قبَل سنين، و َحّرَ
الّنجِف األشــرِف فى عيِد الفطر ســنَة 1375- و أنا المسيآُء الفانى 
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المسّمى بمحّمد محسن و المدعّوُ بآقا بزرک الّطهرانّى عفا اهلُل عنه 
 و َءاخًرا.« )و از جمله کســانى 

ً
و َغَفــَر لــه و ِلوالَديه، و الحمــُد هلل أّوال

که خداوند تعالى به او توفيق اقتداء به ســلف صالح و اقتفاء این 
طریــق راجــح را عنايت فرمود، پس او از وطن و اهل خويش به ديار 
غربت شــتافت و بواســطه هجرت از محّل ســکنى و اقامت خود 
ة 

ّ
بــه جــوار باب علم و منــار تقوى مولــى الموالى و أبــو األئّمة األجل

بسوى خدا تقّرب جست- که این هجرت بعد از نبوغ او در علوم 
جديــده کــه در مــدارس مربوطــه تحصيل شــده و بعــد از دريافت  
مــان آن مــدارس بــوده اســت- و 

ّ
گواهينامه هائــى از اســاتيد و معل

چندین سال بجهت تحصيل معارف و علوم دین معتکف باب 
مدينه علم گشــت، و در مقام طلْب جّدّيت به خرج داد تا اينکه 
بدســت آورد، و براى رسيدن به مطلوب خويش سعى فراوان نمود 
تــا اينکه بهتریــن آنرا تحصيل کرد، و به ســعادت علم و عمل فائز 
گاه  ى آ شــده و از این دو، حّظ و بهره اوفر و اکمل را حائز گشــت؛ آر
باش که او سّيد سند، مورد تمجيد و اعتماد، عالم فاضل حاذق و 
ماهر، جامع بين دو فضيلِت حسن تقریر و خطابت و حسن تحریر 
و کتابت، کسى که بر اقران خود تفّوق يافته و مورد توّجه و انگشت 
نماى همگان گرديد، آنکه از هر عيب و کذبى مبّراست؛ موالى ما 
ســّيد محّمد حســين فرزند عالم جليل سّيد محّمد صادق فرزند 
مــه ســّيد ابراهيــم فرزند ســّيد على اصغر حســينى طهرانى که 

ّ
عال

افاضه فضلش زياده و أمثال او در بين علماء و فرزندانشــان بسيار 
باد، و ما ترجمه جّد او را در »نقبآء البشر« آورده ايم.
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او ســالله ســيادت و نتيجه فقاهت اســت که بين شــرف نسب و 
فضل مکتسب جمع نموده، و از علوم و معارف، قديم و جديد و 
تازه و غير تازه اش را حيازت نموده، ســپس تأّســى به سيره قدماى 
اصحاب کرده به اينکه خويش را در سلسله راويان از ائّمه معصوم 
و هدايتگر قرار دهد؛ و بخاطر حســن ظّنى که به حقير دارد در نقل 
روايــت از مــن طلب اجازه نمود، و از آنجا که من او را اهل این مقام 
بلکــه باالتــر از آن يافتــم، از خداونــد طلب خيــر کرده و بــه برآوردن 
خواسته او مبادرت نمودم و به او اجازه نقل روايت دادم تا از طریق 
من از همه مشــايخ من که حجج اســالم هســتند و من طرق آنان و 
رواياتشــان را به تفصيل در شــجره نامه اى که آنرا »ضيآء المفازات 
فــى طــرق مشــايخ اإلجــازات« ناميــده ام ذکــر کــرده ام نقــل روايــت 
نمايد، و يک نسخه از آن کتاب را نيز به او دادم تا از آن استنساخ 
نمايــد؛ پــس او دامت برکاته مى تواند از من، از همه مشــايخ من به 
جميع طرقشــان براى هر کس که بخواهد و دوســت داشــته باشــد 
روايــت نمايــد. و از مکارم او چنين اميد اســت که مرا در خلوات از 
دعا فراموش نکند. این اجازه را چند سال پيش بصورت شفاهى 
انشــاء کــرده و اينک آنرا با انگشــتانى لرزان تحریر نمــودم، در بيت 
خــود در نجــف اشــرف، عيــد فطــر ســنه 1375- گنهــکار فانــى، 
مسّمى به محّمد محسن و مدعّو به آقا بزرگ طهرانى که خداوند از 
او بگــذرد و او پــدر و مــادرش را مورد مغفرت خود قرار دهد. و حمد 

مختّص خداوند است در اّول و آخر.(1

1. آیت نور، صص177-174.
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پس باید دّقت داشــته باشــیم که ایشــان در آن دوران یک انســان 38 
ساله عادی و معمولی نبودند، بلكه یک فقیه 38 ساله بودند که دو مرکز 
مهم علمی جهان تشّیع یعنی قم و نجف را دیده و در هردو مرکز نیز خوش 
ی و آیة اهلل خوئی به 

ّ
درخشــیده اند و افرادی مانند آیة اهلل شــیخ حسین حل

علمّیــت و اجتهــاد و موقعیــت ممتــاز ایشــان تصریــح کرده اند. درســت 
مه طهرانــی در آن دوران تدریس  دروســی مانند خارج فقه و 

ّ
اســت کــه عل

که ایشــان با یک ســابقۀ درخشــان  کنیم  اصول نداشــتند، اما باید دّقت 
علمــی و یــک عقبــۀ مســتحكم خانوادگــی مجــددًا بــه ایــران مراجعــت 
که مستحضرید ایشان فرزند آیة اهلل سید محّمدصادق  کردند؛ همان طور 
که از چهار دانشــمند و شــخصیت علمی برتر  حســینی اللــه زاری بودند 
تهــران بــه شــمار می رفتند. البته در نجف نیز پدر ایشــان شــناخته شــده 
بودند و ایشان علوه بر موقعیت خود، به واسطۀ نسب خانوادگی نیز مورد 

احترام و توّجه بوده اند.

کبیر انقالب با دیگران  مشورت رهبر 
البتــه بــدون درنظرگرفتــن تمــام این نكات، بــاز هم این مطلــب کامًل 
بی اساس است که بگوییم اگر شخصیتی مانند مرحوم رهبر فقید انقلب 
در آن دوران، با نزدیک شصت سال سن از انسان مجتهد خوش فكری چند 
بار ســؤال کند: »ما چه کار کنیم؟« و نظر آن شــخص را جویا شود، خلف 
شــأن خــودش رفتــار کرده اســت؛ بلكه این مطلــب، آزادگــی رهبر انقلب 
را نشــان می دهد. آیا انســان شصت ســاله ای که درس خارج فقه و اصول 
دارد بایــد بــه همــه بی اعتنایی کنــد؟ این واقعیت، شــخصیت و حرّیت 



حمک 84

رهبر انقلب را مشــخص می کند زیرا ایشــان به فردی که احساس می کند 
حرف و نظری دارد گوش دل می سپارد؛ مگر رسول خدا؟ص؟ برخلف این 
عمل می کردند؟ مگر ســیرۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ غیر از این نوع رفتارها بود؟ 
کامــًل طبیعــی اســت و به غیــر از  لــذا ایــن رفتــار رهبــر فقیــد انقــلب 
انسان های نامتعادل، کسی نیست که حرف حقی را بشنود و به آن توّجه 
مه طهرانی بی توجهی می کردند، مناسب 

ّ
گر ایشان به سخن عل نكند. آیا ا

کامًل طبیعی است  شأن ایشان بود؟ این ها ابدًا منافی شأنّیت نیست و 
که یک مجتهد شصت ســاله از یک مجتهد ســی یا چهل ســاله مشورت 
بگیــرد و حتــی آن مشــورت را عملی کنــد. مضافًا بر این که مشــورت های 
مــه طهرانی 

ّ
مرحــوم رهبــر فقیــد انقــلب منحصــر در ارتباط بــا مرحوم عل

مه کوچک تر بودند 
ّ

نیســت؛ مرحوم شهید بهشــتی دو ســال از مرحوم عل
و رهبــر فقیــد انقــلب در موضوعاتی کــه بعضًا موضوعات حساســی هم 
بود، از ایشــان مشورت می گرفتند. اتفاقًا ایشان هم، نه تدریس خارج فقه 
مه 

ّ
داشتند و نه خارج اصول. رهبر معظم انقلب نیز بیشتر از ده سال از عل

طهرانی کوچک تر بودند و در زمان انقلب هنوز به چهل ســالگی نرســیده 
بودند، اما نقش ایشــان به عنوان یكی از افراد اصلی نهضت و کســانی که 
مورد مشــورت مرحوم رهبر فقید انقلب قرار می گرفتند بر کســی پوشــیده 
نیست، اتفاقًا معظم له نیز حتی تا سال ها پس از انقلب به تدریس خارج 

فقه روی نیاوردند.
مه بزرگتر بودند و یكی از ارکان 

ّ
آیةاهلل منتظری حدود چهار ســال از عل

نهضت محســوب می شــدند. نمونه هایی از این قبیل اصًل کم نیســت و 
اگر بخواهیم تک تک موارد را بشماریم یقینًا بحث به درازا کشیده می شود. 
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غرض اصلی اینكه مشورت مرحوم رهبر فقید انقلب با یک مجتهد مسلم 
تقریبًا چهل ساله، ابدًا جای تعجب ندارد. اتفاقًا بار اصلی کمک به رهبر 

فقید انقلب را جوانان خوش فكر تحصیل کرده بر دوش می کشیدند.
گــر بناســت صرفــًا حجم ســیاهی کاغذهــا افزایــش یافته و بــر تعداد  ا
صفحات تألیف اضافه شــود، این اشــكاالت نویسندگان کتاب وجهی 
 بعیــد می دانــم خــود این آقایــان در خلوت خــود برای 

ّ
پیــدا می کنــد، و اال

این اشــكاالت واهی ارزشــی قائل باشــند. اگر صرفًا آثــار مخالفان عرفان 
حلجی شــود، ممكن است در یک صفحه ده  اشــكال جدی وارد شود، 
که: اســتبعاد دارد  مه به ایشــان این اســت 

ّ
اما انتقاد مخالفان مرحوم عل

شما در سن جوانی مورد مشورت بنیانگذار کبیر انقلب قرار بگیرید! 

مه طهرانی در آینه اسناد
ّ

فعالیت های انقالبی عال
مه 

ّ
اما در بخش دوم اشكال؛ می فرمایند خاطرات ذکرشده از طرف عل

گر کنكاش بیشــتری کنیم،  طهرانــی در اســناد انقــلب موجود نیســت. ا
مه طهرانی بســیار فراتر 

ّ
خواهیم دید رابطۀ مرحوم رهبر فقید انقلب با عل

از ارتباط یكی دوجلسه ای است و اتفاقًا اسناد، بر حضور جدی ایشان در 
جریانات پیش از انقلب گواهی می دهد. 

فعالیت های تشکیالتی مخفی
مه طهرانی در مسائل سیاسی به شهادت خودشان و همۀ کسانی 

ّ
عل

که با ایشان ارتباط داشتند بسیار اهل کتمان بودند و به دلیل خطر ساواک 
و رخنۀ نحله های انحرافی، سعی می کردند فعالیت های انقلبی را پنهانی 
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پیش ببرند. هرچند که توده های مردم به میدان می آمدند و پرچم اسلم و 
انقلب را برافراشته نگاه می داشتند؛ اما در سطح تصمیم سازی و مدیریت، 
کارهــا بر اســاس کتمان و حفظ اطلعات بــود. این کتمان و مخفی کاری 
انقــلب عمــل  برخــلف جریــان  کــه  ســبب می شــد شــخصیت هایی 
می کردنــد نتواننــد در جریان انقلبی رخنه کرده و انقلب را دچار انحراف 
کید و تصریح داشتند که: »من  کنند. این عقیدۀ ایشان بود و تا آخر عمر تأ
که  بسیاری از فعالیت های انقلبی خود را مطرح نكردم و تمام آن چیزی 
نقل شــده یک ششــم یا یک هفتم کارهایی اســت که انجام شده است.« 

مه طهرانی در خاطرات مبارزان انقالبی
ّ

عال
گر کســی در صفحات تاریخ شــفاهی انقلب جستجو کند قطعًا به  ا
مه طهرانی در فعالیت های انقلبــی پی می برد. به عنوان مثال، 

ّ
نقــش عل

در خاطــرات آیة اهلل منتظری آمده اســت که ایشــان می فرماینــد: »در اوان 
سال 42 زمانی که شایعۀ فرار شاه مطرح می شود بدون فوت وقت به منزل 
آیة اهلل خمینی می روم که کسب تكلیف کنم. آنجا سه نفر را دیدم، آیة اهلل 
مه طهرانی 

ّ
امینی، آقا ســید محّمدحســین الله زاری و یک نفر دیگر.« عل

بسیار زودتر از یک شخصیت انقلبی مانند آقای منتظری در خانۀ مرحوم 
رهبر فقید انقلب حاضر می شوند. 

مصاحبۀ آقای رجبعلی طاهری
ســایت رســمی مرکــز اســناد انقــلب اســلمی مصاحبــه ای از آقــای 
کــه در آن نــكات مهمــی دربــارۀ ارتبــاط  کــرده  رجبعلــی طاهــری منتشــر 
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مــه طهرانــی بــا مرحــوم آیــة اهلل العظمــی خمینــی مطرح شــده اســت. 
ّ

عل
مه 

ّ
»برشــی از خاطرات رجبعلی طاهری، ماجرای تشــكیلت مخفی عل

مه حســینی طهرانی با نهضت 
ّ

ســید محّمدحســین طهرانی، ارتباط عل
که به مناســبت نهمین ســالگرد  اســلمی«، این تیتر مصاحبه ای اســت 
مه طهرانی در ســایت مرکز اســناد منتشــر شــده اســت. آقای 

ّ
ارتحــال عل

رجبعلی طاهری از فعاالن انقلب و از شخصیت های پرتلش و پرتحرک 
قبل از انقلب بودند. ایشان در کتاب خاطرات خود با عنوان لبخندهای 
زمســتانی که توســط مرکز اسناد انقلب اسلمی منتشر شده است دربارۀ 
مه طهرانی نیز مطالبــی را بیان می کنند. آقای 

ّ
فعالیت هــای سیاســی عل

رجبعلی طاهری می نویسند: 
»زمانــى کــه فعاليت های مان را تحت رهبری امام متشــکل کرديم 
با مســجد هدايت و آية اهلل طالقانى و مطهری نيز در ارتباط بوديم. 
امــا چــون منــزل بنــده در دروازه دولــت و نزديــک مســجد قائــم بود 
هميشه برای نماز مغرب و عشاء به آنجا مى رفتم و در آنجا بود که 
مه ســيد محّمدحسين حســينى طهرانى آشنا شدم. ايشان 

ّ
با عال

در ســال 41، يک سال قبل از قيام 15 خرداد که نهضت روحانيون 
آغاز شــده بــود، منبرهایى در جهت این نهضت عظيم داشــتند. 
وقتى این موضع گيری محکم ايشــان را ديدم بيشــتر جذب شدم. 
 ما را 

ً
حدود ســال های 41 و 42 بود که برای اولين بار ايشــان شخصا

به حضرت امام معرفى کرد.«1

1. وبگاه مرکز اسناد انقلب اسلمی کد خبر: 5230. 
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مه طهرانی واســطۀ ارتباط و آشــنایی شــخصیت های مختلف با 
ّ

عل
آیة اهلل خمینی؟هر؟ بودند. این ارتباط نیز قبل از سال های 41 و 42 وجود 

داشته است. آقای طاهری در جای دیگر می نویسند: 
یــر نظر  مــه طهرانــى تشــکيالت مخفــى ای ز

ّ
»در هــر صــورت، عال

حضرت امام ايجاد کردند که اصل طرح از خود ايشان بود. ايشان 
نــزد امــام رفتنــد و گفته بودند: با يک ســخنرانى که شــما مى کنيد 
مــردم مرتــب بــه راه و نهضــت شــما عالقه مند مى شــوند، مــا بايد 
کنيم تا بتوانيم نهضت را ادامه دهيم. حضرت  این ها را متشکل 
امام هم با این نظر موافقت مى کنند. در واقع امام در سال 42 به آن 
مــه طهرانى عهده دار این 

ّ
تشــکيالت مخفى اجازه مى دهند و عال

مســئوليت مى شــوند. و همچنين اجازه َقَســم هم به عنوان اينکه 
امام مرجع است و بايد مبارزۀ ايشان ادامه داشته باشد را مى گيرند. 
بدین ترتيب افرادی را در گوشه و کنار جذب مى کنند. لذا اولين بار 

که این قضيه را با من در ميان گذاشت من هم قبول کردم.«1 

این مصاحبه نشان می دهد این رابطۀ یک جوان ازنجف برگشته نیست 
بلكــه ایــن فرد، یک بازوی فكری و اجرایی برای انقلب اســلمی اســت.

مه طهرانی
ّ

سخنرانی آیة اهلل صدرالدین حائری در مجلس ترحیم عال
آیة اهلل حاج شــیخ صدرالدین حائری یكی از کســانی هستند که قبل 
مه 

ّ
مه طهرانــی در ارتباط بودند و زیــر نظر عل

ّ
از انقــلب بــا تشــكیلت عل

1. همان.
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مــه 
ّ

طهرانــی فعالیــت سیاســی می کردنــد. ایشــان در مجلــس ختــم عل
طهرانی در شــیراز، بعد از اتمام ســخنرانی، تریبون را در دست می گیرند و 

این مطالب را بیان می فرمایند: 
»علتى نديدم در این جلسه صحبت کنم، اما احساس مى کنم باری 
ســنگين بر دوشــم نهاده شده است، خواستم يک چند جمله ای 
 
ً
مه طهرانى عرض کنم. واقعا

ّ
درباره سوابق این مرد بزرگ مرحوم عال

نســبت به این جريان متاثر و متأســف شــدم. این ضايعه بزرگ.«1

دربــارۀ  مطالــب  از  مهمــی  حجــم  کــه  می کننــد  احســاس  ایشــان 
بــار  را  آن  و  نشــده  بیــان  کــه  دارد  وجــود  طهرانــی  مــه 

ّ
عل فعالیت هــای 

ســنگینی بر دوش خودشــان احســاس می کنند. این در حالی اســت که 
ایشــان َقَسم هایی خوردند که نباید بســیاری مطالب را بگویند. در ادامه 

می فرمایند:
»يک اجمالى از برنامه های این مرد تا حدی که در ارتباط با ايشان 
بــودم، ]را عــرض مى کنــم البته[ فضائل ايشــان در ابعــاد مختلفى 
اســت. من نسبت به ُبعد سياســى اش مى خواهم صحبت کنم، 
نســبت بــه خدمات اجتماعــى این مرد بزرگ، نســبت به ســوابق 
انقالبــى این مــرد، مى خواهــم تذّکراتى بدهم، غير مســائل علمى 
ايشــان مســئله اجتهاد ايشــان، این ها يک مسائلى اســت که.... 
اينکه مى خواهم تذکر بدهم نســبت به مســائل اجتماعى ايشــان 

مه طهرانــی در پایه گذاری نهضت انقــلب؛ در بیان 
ّ

1. وبــگاه عرفــان و حكمــت، مقالۀ نقــش عل
مرحوم آیة اهلل حاج شیخ صدرالدین حائری.
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اســت، ایــن مرد، مــردی بود تيزبين نســبت به مســائل. مــردی بود 
تشــکيالتى و اشــراف به مسائل سياســى داشــت، گوينده ای بود 
توانا، نويســنده ای بوده از هر جهت شايســته. در مســئله انقالب 
بعد از جريان 15 خرداد و آن هجرت روحانيت به تهران، در ارتباط 
دســتگيری حضــرت امــام، در آن اجتمــاع قريــب يــک صــد نفر از 
علمــای شهرســتان ها از شــمال تــا جنوب ایــران جمع شــدند، در 
 اکابر علما بودند، مســائل روز مطرح شــد، 

ً
این جلســه ای که غالبا

مســائل مبارزاتى مطرح شد، مشــکالت مبارزه مطرح شد، در این 
جلسه ها، روحانيت احساس کرد که بايد يک برنامه های تقويتى 
 اتفاق پيدا کرد به نواقصى 

ً
تشکيالتى سّری داشته باشد، اجماال

که در مســائل سياســى داشــت. در این جلســات تصميم گرفتند 
برای بررسى این مسائل برنامه هایى داشته باشند.«1 

مه طهرانی در جلوگیری از نفوذ گروهک های انحرافی در انقالب
ّ

نقش عال
آقای صدرالدین حائری شیرازی در ادامه، مشكلت آن روز را توضیح 

می دهند و می فرمایند: 
»ما مشــکلى که آن روز داشــتيم و روشــن نبود در مسائل مبارزات، 
داشــت  مبــارزات  برنامــه  بــود، چــون  گروهک هــا  رخنــه  مســئلۀ 
وســعت پيدا مى کــرد اما دروازه ای نداشــت، هرکســى هرجــا لوائى 
برمى داشــت. نکته مهم این جاســت، مرحوم امام برای جلوگيری 
از رخنــۀ گروهک هــا، آمــد برای مســائل مبارزه، مســئول گذاشــت 

1. همان.
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کــه هر فردی مى خواهد وارد مســائل مبارزه شــود بايــد از این طریق 
مه طهرانى، مرحوم آســّيد 

ّ
بيايــد. ... مرحوم امام؟وضر؟، مرحوم عال

محّمدحســين طهرانــى را برگزيــد بــرای ایــن کار. کلّيــۀ افــرادی که 
مى خواســتند در زمينــۀ مبــارزات همکاری کنند بايــد روی این ها 
کار بشود و روی این ها بررسى شود. بعد، این ها را معرفى مى کردند 
به ايشــان و در مرحلۀ آخر، حلف دست ايشان بود که به خدمت 
ايشــان قســم مى خوردند، قســم مى خوردند در ســرحّد شــهادت. 

قسم دست ايشان بود.«1

کــه از انقلبی هــای قدیمــی و امــام  حجةاالسلم والمســلمین فرزانــه 
جمعــۀ موقت مشــهد هســتند، در دیــدار که خود حقیر با ایشــان داشــتم 

 فرمودند: 
»مــا در فضــای مشــهد گروهک هــای انحرافــى را نمى شــناختيم. 
جريــان مجاهدیــن را نمى شــناختيم. امــا رهبــر معظــم انقالب در 
همــان ســال ها تذکــر مى دادند که حواســتان بايد به این ها باشــد؛ 
مســئلۀ نفوذ آن ها به جريانات انقالبى جدی بود و هيچ عالمت 

خاصى هم نداشتند که شناخته شوند.«

گــزارش آقای حائــری هم خوانی دارد. شــهید  گــزارش آقــای طاهری با 
ســید عبدالحســین دســتغیب با آن مقام و مرتبه در بحث های انقلبی، 

نزد ایشان قسم خوردند؛ چنان که آیة اهلل حائری شیرازی ادامه می دهند:

1. همان.
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»مرحوم شهيد دستغيب خدمت ايشان رسيد و قسم خورد. بنده 
خدمت ايشان، خدمت این مرد بزرگ، قسم خوردم. االن در همين 
جلســه چهره هایى را مى بينم که خدمت ايشــان قسم خوردند. و 
برنامۀ تشکيالت سّری را بنايش را ايشان گذاشت که برنامه پنج 
نفر، پنج نفر بود. حاال مسائلى بود که کليۀ افراد هر کدامشان حق 
داشــتند بــا چهار نفر با خودشــان پنج نفر با يک فــرد رابط، ارتباط 
مه طهرانى بود[ در 

ّ
داشــته باشند. این تشکيالت، ]که زیر نظر عال

مدت کمى، گســترش پيدا کرد در سرتاســر کشور، هروقت مرحوم 
امام تصميمى مى گرفت، نظری داشت، با ايشان مشورت مى کرد. 
مشــاور امام، ايشــان بود. کليــۀ برنامه های اطالعيه هــا، نظرها، به 
وسيلۀ افراد این ها در اقّل زمان، منتشر مى شد. این افراد در سرتاسر 
کشــور بودند. ممکن بود در خارج هم باشــند. کليۀ مسائل مبارزه 
تحــت نظر ايشــان اداره مى شــد. و با این برنامه جلوگيــری از رخنۀ 

گروهک ها در این انقالب شد.«1

مصاحبۀ حجة  االسالم والمسلمین سید حسن معین شیرازی
انقـــلب،  اســـناد  مرکـــز  مســـئوالن  از  دیگـــر  یكـــی  مصاحبـــۀ  در 

حجةاالسلم والمسلمین سید حسن معین شیرازی، نقل شده است: 
مه 

ّ
»امــام خمينى؟هر؟ فرمودند: ما نيــرو نداريم برای انقالب، عال

طهرانــى در جــواب مى گويند من بازوی جمع آوری نيرو برای شــما 
مى شــوم، من بازو برای شــما جمع مى کنم. برای اولين بار ايشــان، 

1. همان.
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 ما را به حضرت امام معرفى کردند و نامه ای برای ايشــان 
ً
شــخصا

نوشت و من خدمت حضرت امام رفتم.« 
ارتباط به گونه ای است که نامه نگاری دارند و مشخص است این 
گر از طرف شخص مورد وثوقى  نامه از طرف چه کسى است. زیرا ا
باشــد اطمينان به قبول و پذیرش دارند. زیرمجموعه تشــکيالت 
مــه ســيد محّمدحســين طهرانــى، آيــة اهلل صدرالدیــن حائری 

ّ
عال

شيرازی بود و از جمله کسانى که در تهران هستند مى توان به حاج 
آقای معينى شــيرازی که نمايندۀ عقيدتى هســتند و همچنين به 
پســر ايشــان رضایى که در قم روحانى اســت و مهندس مصلحى 

اشاره کرد.1

آقا سید حسن معین می گویند: 
کــه جــزو اوليــن  مــه طهرانــى شــرح انمــوذج 

ّ
»مــن نــزد مرحــوم عال

کتاب هــای طلبگــى در جامــع المقدمــات اســت را مى خوانــدم. 
ايشــان در ضمــن آن، کتاب های ديگری هم بــه من مى دادند مثل 
غروب اندلس. این کتاب مى گويد که چگونه جامعۀ اسالمى به 
ط پيدا مى کنند. 

ّ
انحــراف مى رود و مســيحى ها مى آيند بر آن تســل

کيد مى کردند که بايد حکومت  این کتاب ها را مى دادند به من و تأ
پهلوی برکنار شــود. از همان موقع برنامه ریزی مى کنند برای اينکه 

حکومت پهلوی بايد به کنار برود.«

1. فایل صوتی و متن پیاده شده این مصاحبه موجود است.
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گروه های مخفی پنج نفره
گرفتن  مه طهرانی برحسب 

ّ
ایشان پنج نفر را نام برده و فرمودند که عل

شــهادت، تشكیلت را پنج نفر، پنج نفر ســامان می دادند. هر تشكیلت 
مــه جعفــری، شــهید 

ّ
سردســته ای داشــت کــه از آن افــراد می تــوان بــه عل

گروه های پنج نفره،  کرد. تنها یک نفر از  مطهری و شهید دستغیب اشاره 
گروه  گروه پنج نفرۀ دیگر را می شناخت؛ یعنی در بین این  یک نفر دیگر از 
پنج نفــره، جــز یک نفر، بقیــه اعضای گروه هــا یكدیگر را نمی شــناختند. 
گروه های دیگر  تنها ســرگروه، ســرگروه بعدی را می شــناخت و از اعضای 
گروه ها به گونه ای  بی خبر بودند. ســاعت رفت وآمد و نشست وبرخاســت 
تنظیــم شــده بود که ابــدًا یک گروه از گروه دیگر مطلع نشــود. تا این میزان 

تی وجود داشت.  مخفی کاری در کار تشكیل

تحلیف اعضای گروه های مخفی
کــرده بودند،  مه طهرانــی دایر 

ّ
کــه عل بــه گروه هــا و تشــكیلت مخفی 

تشــكیلت »تحلیفاتــی« یعنــی تشــكیلت مبتنی بر قســم می گفتنــد. از 
کــه مطالب مطرح شــده در گروه ها منتشــر نشــود.  افــراد قســم می گرفتنــد 
مه طهرانی بســیاری ســعی کردند تا این اعضا را بیابند 

ّ
بعد از رحلت عل

مه را از آن ها بپرســند امــا تقریبًا همه به دلیل 
ّ

و فعالیت های سیاســی عل
کردنــد؛ حتی شــهید آیة اهلل دســتغیب فرمودنــد: »من  آن قســم ها امتنــاع 
که بگویم چگونه  در زندان بســیار شــكنجه می شــدم و هردفعه می آمدم 
فعالیــت می کنیم، آقا ســید محّمدحســین با آن قرآن در دســتش جلوی 

چشم من می آمد و من جرأت نمی کردم مطالب را نقل کنم.«
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در مجموِع مصاحبه های آقای معین و مطالب ایشان در مرکز اسناد، 
گزارش هــای آقــای صدرالدیــن حائــری و گــزارش آقای طاهری و اســناد و 
مصاحبه هایی که در مرکز اسناد انقلب اسلمی منتشر شده است، نشان 
مه طهرانی از همان دوران جوانی فعالیت انقلبی داشــتند و 

ّ
می دهد عل

مه 
ّ

در دوران حضورشــان در عــراق، دربارۀ جامعۀ مســلمین مفصًل با عل
عسكری به بحث و گفت گو می پرداختند. ایشان وقتی در ایران می بینند 
شخصیت معمار کبیر انقلب؟هر؟ شخصیتی است که می تواند آرمان 
اسلم را محقق کند با تمام توان در جریان انقلب حضور پیدا می کنند. 
علوه براین، گزارش افرادی که در این فضا هستند با همدیگر هم پوشانی 
مــه طهرانی اســت. 

ّ
دارد. البتــه همــۀ آن هــا قطــره ای از فعالیت هــای عل

که کســی بگوید چرا رهبر  در نتیجه، این حرف، بســیار ســخیف اســت 
کردند! چراکه ایشان در آن زمان  گفت وگو  انقلب با یک جوان 38 ساله 
یک مجتهد خوش فهم و خوش ذوق و مورد تأیید علمای برجسته بودند. 
مه طهرانی در فضای مبارزۀ انقلبی وارد شدند، سخنرانی و گفت وگو 

ّ
عل

کردنــد و نه تنهــا به رهبر فقید انقلب مشــورت می دادند بلكه بســیاری از 
امور انقلب نیز به دست ایشان سپرده شده بود.

مه طهرانی دربارۀ استفاده از لفظ »امام« برای بنیانگذار انقالب
ّ

نظر عال
کتاب نیز نویســندگان به این مســئله ایراد    در صفحۀ 21 این 
مه طهرانی از لفــظ »امام« برای رهبر فقید 

ّ
گرفته انــد که چرا عل

انقلب استفاده نكردند و از این کار پرهیز داشتند. توضیحی 
دراین باره بفرمایید.
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مه 
ّ

استاد توالئی: نویسندگان این کتاب در اشكال استفاده نكردن عل
طهرانــی از لفــظ امــام، به قســمتی از جلــد هجدهم کتاب اما م شناســی 
مه 

ّ
مــه طهرانــی اســتناد کردند. این بر کســی پوشــیده نیســت کــه عل

ّ
عل

طهرانی نه از زمان تألیف جلد 18 کتاب امام شناسی بلكه از سال 1356 
کار بردند،  که آقای حســن روحانی لفظ امام را برای رهبر فقید انقلب به 
بــا این مســئله مخالفــت داشــتند و مخالفت خودشــان را در جمــع ابراز 
می کردند. نكتۀ اساسی این است که منشأ مخالفت ایشان با استعمال 

لفظ امام برای غیرمعصوم چه بوده است؟

نگاه فقهی به استفاده از لفظ امام
اواًل به هیچ وجــه ایشــان قصد بی احترامی و تضعیــف جایگاه ولّی امر 

مسلمین را نداشتند. ایشان در یكی از فرمایش های خود می فرمایند: 
»حقيــر نه بــرای عدم تواضع به مقام منيع ايشــان )آية اهلل خمينى( 
بلکه به جهت حفظ آداب مکتب و مذهب، تابه حال در مجالس 

و محافل به حضرت ايشان امام نگفته ام.« 

در نتیجــه بحــث تضعیف جایــگاه ولّی امر مســلمین مطرح نیســت 
بلكه این نگاهی فقهی اســت. بهتر بود نویســندگان کتاب سیری در آثار 
مــه طهرانــی به کتــاب نور مجــّرد نیز مراجعــه می کردنــد. در کتاب نور 

ّ
عل

مجّرد آمده: 
مه طهرانى( ســخن از تعبيرنمودن 

ّ
»يک بار در محضر ايشــان )عال

بنيانگــذار و رهبــر فقيــد انقــالب مرحــوم حضرت آيــة اهلل خمينى 
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)اعلــى اهلل مقامــه( با لفــظ امام پيش آمد. ايشــان فرمــود این تعبير 
صحيح نيست. يکى از حضار عرض کرد: این تعبير برای تجليل 
از مقــام و زحمــات جان کاهى اســت که ايشــان در به ثمررســاندن 
مــه طهرانــى مى فرماينــد: 

ّ
انقــالب اســالمى متحمــل شــدند، عال

گر تا قيامت از فضائل ايشان برای  ايشان آن قدر فضايل دارند که ا
مردم بگويند و تجليل به عمل آورند تمام نمى شــود و الزم نيســت 
برای تجليل از ايشان از لفظى که در عرف شيعه مختص معصوم 
اســت و تابه حــال در زبــان فارســى در ميــان شــيعه بــر غيرمعصوم 

اطالق نشده استفاده کنند.«1

کــه  می شــدند  متذکــر  خــود  گردان  شــا بــه  طهرانــی  مــه 
ّ

عل مرحــوم 
شــخصیتی کــه شــما از او صحبــت می کنیــد به قــدری فضایــل دارد که 
مه طهرانی و روحّیات 

ّ
که با حضرت عل کســانی  قابل شــمارش نیســت؛ 

ایشان آشنایی دارند به خوبی می دانند که ایشان اهل تعارف نبوده و این  
قبیل تعبیرات ایشــان از روی تســامح نیســت. ایشــان در همین تعبیری 
کــه خواندیــم می فرمایند: آن قدر رهبــر معظم فقید انقلب جایــگاه دارند 
گر لفظ  گر تا روز قیامت فضایل ایشــان شــمرده شــود هنوز جــا دارد، ا کــه ا
امام گفته نمی شود نه به سبب انكار فضایل ایشان بلكه به دلیل مسئله 
فقهــی اســت و مــن فقهــًا و اجتهادًا بــه این رســیده ام که نباید لفــظ امام 
که بحث فقهی شد،  کار برود. در یک مسئله، زمانی  برای غیرمعصوم به 
یعنی یک اختلف علمی است و قاعدۀ مباحث علمی این است که با 

1. نور مجرد، ج3، ص224.
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جنجال های سیاسی آمیخته نشود.
مرحــوم آیــة اهلل شــیخ مرتضی حائــری نیز قائــل به اســتعمال لفظ امام 
برای غیرمعصوم نبودند. شــما تعابیر شــخصیت های کامًل انقلبی مثل 
کــه در ارادتشــان بــه رهبر  مرحــوم شــهید مطهــری؟وضر؟ را در نظــر بگیریــد 
فقید انقلب؟ق؟ هیچ شــكی نیســت؛ ایشــان کــرارًا در تعابیر خــود از لفظ 
مه از بــاب آدابی که برای 

ّ
»آقــای خمینی« اســتفاده می کردند. مرحوم عل

ذکــر اهــل علم ضروری می دانســتند حتــی مخالفان خــود را که وجاهت 
علمــی داشــتند با تعبیر آیــة اهلل خطــاب می فرمودند، تعابیرشــان در باب 
مرحــوم آیــة اهلل العظمــی خمینی نیــز که کامــًل گویای یک علقــۀ قلبی و 
گر ایشان  احترام و قدردانی فراوان است. پس اول از همه باید روشن شود ا
می فرماینــد اســتعمال لفــظ امام بــرای غیر معصــوم جایز نیســت، تنها و 
تنهــا یــک نكتۀ فقهــی را در نظر دارند. یعنی بر اســاس ضوابط شــرعی به 
این نتیجه رســیدند که جایز نیســت لفظ امام بر غیرمعصوم اطلق شود 
 

ّ
و طبیعتــًا چون ایشــان مجتهد هســتند باید بــه این نظر عمل کننــد و اال

مرتكب خلف شرع گردیده اند.

مقصود از لفظ »امام«
نكتــۀ بعــدی اینكــه گاهی به کســی می گوییم امــام جماعت یــا امام 
مدرســه و او را مقّید به یک مكان و فعل می کنیم. این مقدار مشــخص و 
واضح است که هیچ اشكالی ندارد؛ اما زمانی می گوییم »امام« و این لفظ 
را مطلق و بدون قید ذکر می کنیم، آنچه متبادر می شود، اماُم الُكّل، پیشرو، 
پیشوا و راهبر همه است. چه کسانی که اطلق لفظ امام بر غیرمعصوم را 
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که این اطلق را جایز نمی دانند؛ هیچ کدام  جایز می دانند و چه کســانی 
ایــن معنــا را برای مرحوم آیــة اهلل العظمی خمینی به کار نمی برند. کســی 
ُکّلِ عالم نمی داند بلكه این معنــا و لفظ را همه به اتفاق بر  ایشــان را امــام 
مه 

ّ
امام زمان ؟جع؟ صادق می دانند؛ یعنی نه استفاده نكردن مرحوم عل

طهرانــی از لفــظ امام برای مرحــوم رهبر فقید انقــلب از روی بی احترامی 
است و نه استعمال لفظ امام توسط سایر سروران، به این داللت می کند 
که به اعتقاد ایشــان مرحوم آیة اهلل العظمی خمینی به مقام عصمت و... 

رسیده اند. گمانم تصدیق این دو نكته چندان سخت نباشد.
حــال بایــد ببینیم اســتفاده از لفــظ امام بــرای بنیانگــذار انقلب چه 
معنایی می تواند داشته باشد؟ آن عزیزانی که نظرشان این است که این 
لفظ باید اســتفاده شود، منظورشــان از امام، پیشرو و رهبر جامعه است. 
چه بســا در همین فضا، این ســؤال را بشــود مطرح کرد که با این حساب، 
آیا لفظ امام و این واژه امتیاز محسوب می شود؟ به این معنا مگر ناپلئون، 
امــام فرانســوی ها نبــود؟ مگــر لنین و اســتالین پیشــوا و امــام جامعۀ خود 
گــر امــام به معنــای پیشــوا و پیشــرو و جلودار اســت و منظــور از  نبودنــد؟ ا
آن، رهبر و قائد سیاســی و اجتماعی اســت، لنین و اســتالین و ناپلئون و 
بسیاری از رهبران سیاسی کافر و مشرک دنیا نیز همین ویژگی را داشتند. 
آیــا شــأن رهبر فقید انقلب این اســت که هم ردیف آن ها قــرار گیرند؟ آیا 
بایــد عنوانــی را بر ایشــان اطلق کنیم که بر لنین و اســتالین هم اســتفاده 
می شــد؟ عرضم این نیســت که با این نگاه، حتمًا اســتفاده از لفظ امام 
گر این گونه به مسئله نگاه  اشــتباه و غلط می شــود، منظور این اســت که ا
مه طهرانی، 

ّ
کنیــم دیگر نگاه فقهــی و اجتهادی فقیهی مانند مرحــوم عل
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مخالفت با بنیانگذار کبیر انقلب تلقی نمی شود و در همین فضا است 
مه طهرانی خود را بهتر نشان می دهد.

ّ
که پیشنهاد جایگزین، مرحوم عل

پیشنهاد واژۀ »نائب االمام« جایگزین لفظ امام
مه طهرانی واژۀ دیگری را پیشنهاد می دهند و آن واژه »نائب االمام« 

ّ
عل

است. ایشان می فرمایند: »شما به رهبر فقید انقلب "نائب االمام، آیة اهلل 
خمینــی" بگوییــد.« ایــن واژه قرار اســت جایگاه اصلی والیــت فقیه را در 
حكومت اسلمی مشخص کند. ولّی فقیه در نگاه و منطق ما، جانشین 
گــوش می دهیم چون در  امام زمان اســت. ما به ســخن ولّی امر مســلمین 
عصر غیبت گوش دادن به فرمان ایشان همان تبعّیت از امام زمان ؟جع؟ 
اســت. رضایت امام زمان در این است که اوامر نائب عام او انجام شود. 
در نگاه شــیعه، زمانی که غیبت صغری آغاز شــد، تا مدتی نواب اربعه، 
نائبــان خــاص امــام زمــان ؟جع؟ بودنــد. حضرت به صــورت خصوصی 
این افراد را مشــخص کردنــد، اما بعد از عصر غیبت صغری و در غیبت 
کبری، دیگر نائب خاص نداریم و با شرایط خاصی که در بحث اجتهاد، 
تقلید، قضا و کتاب های مختلف فقهی مطرح شده، فقها و مجتهدین، 

نائبان عام حضرت هستند. 
به برکت انقلب اســلمی و مجاهدت های فقهی رهبر فقید انقلب، 
عنوان والیت فقیه نیز به فقه به صورت جدی اضافه شــد. در آنجا بحث 
می کنند که نحوۀ حكومت فقها چگونه است. ایشان کامًل معتقدند که 
ولّی فقیــه، نائــب عام امام زمان ؟جع؟ هســتند. تمــام زیبایی حكومت 
اسلمی در این است که می خواهیم فرمان امام زمان ؟جع؟ را در جامعه 
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گر قرار بود   فرق ما با کشورهای کفر و استعمارگر چیست؟ ا
ّ

پیاده کنیم و اال
تابع خودمان باشیم، با دموکراسی غربی که جز تجمع وحشی گری و أهواء 
مردم هیچ چیز دیگری ندارد، چه تفاوتی داشتیم؟ منطق اسلم منطقی 
است که دل به والیت داده و دل به والیت دادن را در عصر غیبت کبری 
در این می بیند که به فرمان ولّی فقیه عمل کند و از او تبعّیت کند. با این 
گــر لفظ »نائب االمام« یا لفظ مشــابه آن، به کار می رفت هندســۀ  نــگاه، ا
حكومتــی و فضــای فكری شــیعه، به درســتی در اذهان نقش می بســت؛ 
ربط امت با امام زمان ؟جع؟ بهتر مشــخص می شد و ارتباط ولّی فقیه با 

امام زمان ؟جع؟ نیز به درستی خود را نشان می داد.1 

مه طهرانی
ّ

کبیر انقالب اسالمی از منظر عال بنیانگذار 
کــه در کتاب ســیری در آثار    در بحــث گذشــته اشــاره کردیــد 
مه به اســتفاده از لفــظ امــام را آوردند ولی 

ّ
مــه، اشــكال عل

ّ
عل

مه طهرانی دربارۀ رهبر فقید انقلب را ذکر نكردند. نظر 
ّ

نظر عل
مه طهرانی راجع به رهبر فقید انقلب را نیز بیان بفرمایید تا 

ّ
عل

مخاطبان با دیدگاه ایشان آشنا شوند. 

مه طهرانی؟ق؟ ســیر کنیم 
ّ

گر بخواهیــم واقعًا در آثار عل اســتاد توالئــی: ا
و جانــب انصــاف را رعایــت کــرده و در اصــول فهــم متــن تدقیــق کنیــم، 

1. الزم به ذکر اســت اســتاد مكّرم، حضرت حجةاالسلم والمســلمین حاج شــیخ محمدحســن 
مه طهرانی؟وضر؟ در این زمینه مقاله مبســوطی 

ّ
وکیلی دامت توفیقاته در تشــریح نگاه حضرت عل

که در پایگاه عرفان و حكمت منتشــر شــده و مطالعه و تأمل در محتوای آن برای اهل علم  دارند 
بسیار مغتنم است.
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نیازمندیــم نگاه ایشــان به رهبر فقیــد انقلب را نیز بدانیم. اساســًا وجهی 
ندارد که در تبیین دیدگاه سیاسی ایشان، نگاه معظم له به حضرت آیة اهلل 
خامنه ای؟دم؟  مدنظر قرار گیرد اما خبر از دیدگاه ایشان نسبت به رهبر فقید 
انقلب؟ق؟ نباشد! از خلل کتاب نور مجّرد که گزارشی صادقانه و کامل 
مه اســت و کتبی مانند وظیفۀ 

ّ
از زندگی، اندیشــه ها و معارف مرحوم عل

فرد مســلمان در احیای حكومت اسلم که بیانات صریح خود حضرت 
مه است، نگاه ایشان به بنیان گذار کبیر انقلب کامًل مشخص است 

ّ
عل

و البته در جای جای آثار ایشــان موارد مشــابهی را می تــوان یافت. یكی از 
مه طهرانی در عید فطر ســال 

ّ
نمونه هــای بــارز آن، خطبه ای اســت که عل

1399 هجری قمری در مسجد قائم تهران در اولین سال پیروزی انقلب 
ایراد کردند. این خطبه مفصل و بسیار پربار و زیبا در صفحۀ 419 به بعد 
کتاب وظیفۀ فرد مســلمان در احیای حكومت اســلم آمده است. اصل 
خطبه بســیار مفصل اســت و طبیعتًا قرائت آن طول می کشــد، ایشان در 

صفحۀ 433 کتاب می فرمایند: 
»ای مردم! بدانيد که شما در روزگار سختى زندگى مى کرديد که از 
هر جهت ظلمت مادّيت و فشار و ظلم متعّديان به هوای نفس و 
شهوت و سودجویى بر شما حکومت مى کرد. ]ايشان آياتى از قرآن 
را خواندند و تفسير آن آيات را در این خطبه مطرح و بر شرايط قبل از 
 يعنى ذليالن در دست افرادی 

ّ
انقالب تطبيق مى کنند[ و شما أِذال

ط شده بودند، مستضعفانى بوديد در تحت 
ّ
بوديد که بر شما مسل

سيطره مستکبران که جان و مال و ِعرض و ناموس و اختيار شما را 
ربوده بودند و هيچ کاری نمى توانستيد در برابر آن ها انجام دهيد. 
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به همت عالى و اراده اســتوار و متين و ثبات قدم و تصميم راســخ 
ایــن زعيــم عالى قــدر، خدا شــما را نجــات داد و از گرداب های بال 
يــک این دريای ژرف و طوفانى  ّجه های تار

ُ
و َغمرات ســهمگين، ل

رهانيد شما را از ِرّق عبودّيت به مقام عزت و استقالل رسانيد.« 

همچنین در چند بند بعد می فرمایند: 
گر تا روز قيامت  »بنابراین، حقى که این رهبر عالى قدر بر شما دارد ا
به ســپاس و شــکرانه اش برخيزيد از عهده برنيامده ايد؛ چون شما 
همــه مردمــان مــرده ای بوديــد، او زنده کــرد. ملت قيام کــرد؟ ملت 
کشــيد؟ ]ایــن ســؤاالت را به صــورت اســتفهام انــکاری  زحمــت 
مى پرســند[ این هــا همه حرف اســت. جــز اراده و عزم قويم ايشــان 
هيچ کس کار نکرد؛ به دليل اينکه ملت هميشه بوده است ولى تا 
روح در ملت پيدا نشد جان نگرفت، حرکت نکرد. شما که همان 
مــردم دوره قاجار بوديد. تفاوت شــما این بود که آية اهلل خمينى به 
ــت مانند 

ّ
ایــن جامعــه اضافه شــد و همه شــما حرکــت کرديد. مل

قبرســتانى بود مرده و فرســوده و يــأس زده، بايد يک َنَفس عيســى 
ــت ماننــد ایــن چراغ هائــى 

ّ
آن را زنــده کنــد، بــه جنبــش درآورد. مل

اســت کــه در این مســجدند، اّمــا همه خاموش و ســرد، تــا جريان 
گــرم نمى شــوند، جلوه گری  بــرق نباشــد این ها روشــن نمى شــوند 
ت مانند ِصفر است، ِصفر يعنى هيچ، صفر يعنى مرده 

ّ
ندارند. مل

گــر يــک عــدد »يک« بــه او اضافه شــود زنده  و بى خاصّيــت؛ اّمــا ا
مى شود، قدر و قيمت پيدا مى کند.«
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بعد ادامه می دهند: 
ــت اضافه شــود تا 

ّ
»بايــد يــک عــدد »يک« بــه آحــاد صفرهای مل

نتيجه بى نهايت گردد؛ يعنى هزارتا صفر، ده  هزارتا صفر، صدهزارتا 
صفر، تا صفرند هيچند؛ اّما چون عدد در جلويش در آمد به قدری 
بزرگ مى شود که هيچ رياضى دانى نمى تواند بزرگى چنين عددی 
ت بود، 

ّ
ت همان مل

ّ
را در قّوه ذهِن خود تصّور و تخّيل کند. این مل

البته قابلّيت و اســتعداد داشت؛ نور وجود و ارادۀ رهبر در او تابيد، 
ایــن قابلّيت هــا را از ُکمــون و خفــا بيــرون آورد. همان طــور کــه ایــن 
چراغ های خاموش دارای قابلّيت اســت، دارای شــرايط اســت که 
مى تواند در اثر عبور ذّرات الکترونى نورافشانى کند؛ وگرنه از بستن 
چراغ  های شکسته و خراب و فرسوده به تّيار جريان الکتريک شهر 
هيچ سودی حاصل نخواهد شد، هيچ نوری پديدار نخواهد شد. 
کرد، شــما را  کرد، حّس شــما را زنده  زعيم شــما آمد شــما را بيدار 
متنّبه و متوجه ســاخت که شــما انســانيد، شما مسلمانيد، شما 
گردان مکتب اميرالمؤمنين و سّيدالشهداء هستيد، شما از قرآن  شا

کريم پيروی مى کنيد.« 

ایشــان در ادامــۀ خطبــه، آیاتــی از قــرآن کریم دربــارۀ عّزت و اســتقلل 
مسلمین قرائت می فرمایند و ادامه می دهند: 

ــت بود، ایــن آيــات را هم مى خوانــد؛ اّما 
ّ
»ایــن قــرآن در دســت مل

نمى فهميد، معنايش را ادراک نمى کرد، روح و جان آيات را مّس 
ننمــوده و لمــس ننمــوده بــود. آن زعيم گرامى و رجــل الهى که به 



105حمک

مشــارع ســّنت و آبشــخوار احــکام دسترســى دارد انســان را بيدار 
ت 

ّ
مى کنــد، نقاط ضعف را نشــان مى دهــد و جلوی ضعف و ذل

کرد،  ت قيام 
ّ
را مى گيرد. گرچه او در تمام ســخنانش مى گويد: مل

ت چيســت؟ آن 
ّ
و درســت هــم گفتــه اســت؛ اّمــا ای عزیــزان! مل

کــرد، من کاری نکردم.  ت قيام 
ّ
بزرگــواری اوســت که مى گويد: مل

گر يک هــزارم زحماتــى  را که ایــن مرد متحّمل شــده  ســران عالــم ا
اســت تحّمل مى کردند کوس فرعونّيت و أنانّيت و استکبارشان 
بــه ُثرّيا و عّيوق مى رســيد ولى او از کرامــت و ادب نفس خويش، 
خــود را خالــى مى بينــد مى گويــد: مــن کاری نکــرده ام، مــن بنــده 
هســتم، خــدا کرده اســت، مردمند که به توفيق خــدا کار کردند؛ 
يعنــى حــق را نبايــد فرامــوش کرد، تمــام این قــدرت و عظمت از 

ار.« ناحيه ذات مقّدس اوســت؛ ُسبحاَنُه ُهَو اهلُل الَواِحَد القّهَ

همچنین در ادامه می فرمایند: 
گرفتاری هــای  گــر خواســتيد مجلــس دعــا و توّســل بــرای رفــع  »ا
شــخصى فراهم آوريد، اّول برای به ثمر رســيدن نهضت اســالم و 
برقراری حکومت عدل اســالم و صّحت و سالمت مزاج و آرامش 
فکــر و طــول عمر این رهبر که به شــما حّق حيــات دارد دعا کنيد، 

سپس برای مقاصد شخصى؛ این است شکرانه اش.«1 

1. وظیفــۀ فــرد مســلمان در احیــای حكومت اســلم، ضمیمــه شــمارۀ 2: خطبۀ عید فطــر 1399 
هجری قمری، صص433 تا 438.
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د دین1 و تطبیق آن با رهبر کبیر انقالب حدیث مجِدّ
مه طهرانی در این خطبه به روایتی که البته در َمصادر اهل سنت 

ّ
عل

خیلی پررنگ تر است اشاره می کنند و به نوعی این حدیث نبوی را بر رهبر 
فقیــد انقــلب تطبیق می دهند. ایشــان طبق این روایت، امــام باقر؟ع؟ را 
کننــده ســدۀ دوم می داننــد و بعضی دیگر از مصادیق ایــن روایت را  احیا
نیز بیان می کنند و می گویند: »االن در آســتانۀ اتمام قرن چهاردهم و آغاز 
د این قرن را باید آیة اهلل خمینی  قرن پانزدهم هجری قمری هستیم و مجِدّ

بدانیم.« 
حقًا مراجعه به اصل خطبۀ ایشان بسیار سودمند است. بهتر است در 
اینجا به یک نكتۀ بسیار مهم نیز اشاره شود؛ ممكن است در ذهن بعضی 
که انقلبی بودن به معنای  از دوســتان انقلبی این چنین جا افتاده باشــد 
این اســت که نباید نظری برخلف نظر ولّی فقیه داشــت. این مطلب هم 
درست است و هم غلط. این مسئله در مقام اجرای دستورات ولّی فقیه 
مه طهرانــی همان طور که 

ّ
و در مقــام عمــل، حــرف صحیحی اســت. عل

دیدیم دربارۀ رهبر معظم انقلب فرمودند: »با اینكه ایشان در سال 68 که 
به رهبری می رســند مرجع تقلید هم نبودند و در باور علمای وقت، اعلم 
هم نبودند اما امروز در عرصه های سیاسی و اجتماعی اگر حرفی بزنند بر 
مراجع تقلید حرف ایشــان الزم االتباع اســت.« یعنی در ســاحت عمل، 
یک حرف باید پیاده شود و آن، سخن ولّی فقیه و رهبر جامعه است. این 

َها ِدیَنَها؛ 
َ
ُد ل ِس کِلّ ِماَئِة َســَنٍة َمْن یَجــِدّ

ْ
ی َرأ

َ
ِة َعل َمّ

ُ ْ
کــرم فرمودنــد: »ِإَنّ اهلَلَ یْبَعــُث ِلَهِذِه األ 1. پیامبــر ا

خداونــد بــراى ایــن امــت در ســِر هــر صد ســال کســی را مبعــوث می کند تــا دین ایــن امــت را تازه 
کند.«)سنن ابی داود، ج4، ص 178.(
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مه طهرانی است. 
ّ

مات فلسفه سیاسی عل
ّ
از مسل

اختالف دیدگاه با ولّی فقیه
اما اینكه شــخص انقلبی در ساحت نظر نباید هیچ انتقادی داشته 
باشد، از هیچ کدام از معانی انقلبی گری برداشت نمی شود. در برهه ای، 
رهبــر معظــم انقــلب در تبیین حــدود و ثغور مســئلۀ والیــت مطلقۀ فقیه 
بــا رهبر فقیــد انقلب اختلف نظرهایی داشــتند. ایــن اختلف نظرها به 
هیچ وجه کسی را از دایرۀ والیت فقیه و تبعّیت از والیت خارج نمی کند. 
کید دارند و افراد مختلف  رهبر معظم انقلب بر کرسی های آزاداندیشی تأ
را تشویق می کنند که نظرات خودشان را مطرح کنند و مباحث حكومت 
اســلمی در درس هــای خــارج فقــه طــرح شــود. ایشــان هیــچ گاه نگفتند 
کــه درس خارج حكومت اســلمی را بــا توّجه به منویات مــن برگزار کنید 
کامــًل آزاد علمی این موضوعات بیان  بلكــه توصیه دارند در یک فضای 
شــود؛ حتی حضرت آقا به کســانی توصیه فرمودند در قم تدریس مســئلۀ 
حكومت اسلمی و نظام سیاسی اسلم را برقرار کنید که به حسب ظاهر 
در طیف اســاتید انقلبــی حوزۀ علمّیه قم به شــمار نمی آیند. البته بنده 
کافی نمی توانم قضاوتی داشــته باشم ولی بسیاری از  به دلیل شــناخت نا

طلب والیی و انقلبی قم با این افراد، درست یا غلط، زاویه دارند. 
وقتــی نــگاه حضرت آیــة اهلل خامنه ای این اســت کــه در اصلی ترین و 
حیاتی تریــن مســئلۀ سیاســی، یعنی اصل و شــیوه حكومــت دینی، باید 
کــرد و حرف جدیــد زد و اظهارنظــر کرد؛ و طبیعتًا ممكن اســت  اجتهــاد 
کبیر  در چندین موضع، نتیجه ای حاصل شود که خلف دیدگاه معمار 
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انقلب و رهبر معظم انقلب باشد، پس در سایر عرصه های کشور نیز راه 
برای اظهارنظر و اجتهاد متخصصان کامًل باز است.

گــر قرار باشــد داشــتن اختلف نظر با رهبر به معنــای والیتمدار نبودن  ا
باشــد، تمــام مراجع تقلید از دامنــۀ والیتمداری خارج می شــوند چون در 
رسالۀ توضیح المسائل آن ها، فتواهایی خلف فتوای رهبر معظم انقلب 
که تمام علما باید جلســات درس  وجــود دارد. هیچ کس معتقد نیســت 
مكاسب خود را تعطیل کنند و تقریرات خارج غنای رهبر معظم انقلب 
کــه با این  را بخواننــد. مطمئنــًا رهبر معظم انقلب اولین کســی هســتند 
مســئله مخالفت می کنند. پس این جنبه از ســخن که تبعّیت عملی از 
مه 

ّ
کامًل درســتی اســت و خــود حضرت عل ولّی فقیه الزم اســت، حرف 

کید را بر این نكته داشتند  طهرانی نیز جزو کســانی بودند که بیشــترین تأ
کلم ولّی فقیه است؛ اما  که در مقام عمل تنها باید یک حرف باشد و آن 
اینكه انتظار داشــته باشــیم دیگران، تمام نظرهایشــان مطابق با ولّی فقیه 
باشــد و اختلف نظری وجود نداشــته باشــد، انتظار غلطی است. با این 
نوع نگاه، تقریبًا همۀ اهل علم و فضل از دامنۀ اعتقاد به والیت فقیه خارج 

می شوند و به نوعی اجتهادپرورِی حوزه های علمّیه بی معنا می شود.

مقامات معنوی عرفا
مه طهرانی دربارۀ مقامات و فضائل رهبر 

ّ
  اشــاره ای به نظر عل

فقید انقلب کردید. اما ایراد دیگری که در کتاب سیری در آثار 
مه طهرانی استفادۀ لفظ امام 

ّ
مه آمده این است که چرا عل

ّ
عل

برای رهبر انقلب را نمی پذیرند اما دربارۀ خودشان می گویند: 
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ط امیرالمؤمنین؟ع؟ اســت 
ّ
ط مــن بر نفــوس، مثــل تســل

ّ
»تســل

گاهم... مــن در خودم صفات  و از خیــر و شــر نفوس مطلــع و آ
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را می بینــم.«1 لطفــًا دربــارۀ ایــن مطلب نیز 

توضیحی بفرمایید. 

مه با مقام امیرالمؤمنین؟ع؟ 
ّ

پاسخ به ایراد برابری مقام عال
مه 

ّ
استاد توالئی: بله! چنین اشكالی را در کتاب مطرح کرده اند که عل

طهرانــی از طرفــی لفظ امام را برای رهبر فقید انقلب شایســته نمی دانند 
امــا ازطــرف دیگــر می گویند مــا در خودمــان صفــات امیرالمؤمنین؟ع؟ را 

احساس می کنیم. 

روایات اهل بیت؟مهع؟ منشأ عرفان اسالمی
یكی از انتقادات تكراری مخالفان، به اهل حكمت و عرفان این بوده 
کــه »شــما دســت خودتــان را از روایات کوتــاه کردید و در خانۀ فیلســوفان 
کردید و به منزل  گردی امام صادق؟ع؟ را رها  گرفتید، شــا یونان ســكنی 
عارفــان افلطونی و ارســطویی مســلک رفتید!« هرکس با کمی جســتجو 
در آثــار عرفــا درمی یابــد که این حرف خــلف واقع و ناشــی از بی اطلعی 
که ارســطو و افلطون را نبی می داند  که نظریاتی وجود دارد  اســت. بماند 
یا در حدیث مفضل تعاریفی از ارسطو می بینیم، یا دربارۀ رسول خدا؟ص؟ 
یــا امیر المؤمنیــن؟ع؟ آمــده اســت که اگر شــخص حكیمــی را می دیدند 
می فرمودنــد فلنــی ارســطوی ایــن اّمــت اســت، این ها بحــث مجزایی را 

مه سید محمدحسین طهرانی، ص19.
ّ

1. سیری در آثار عل
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می طلبد که در حال حاضر نه نفیًا و نه اثباتًا به این مسئله وارد نمی شوم. 
ســخن فعًل در این اســت که ارســطو و افلطون چه نبی الهی باشند، چه 
تئوریسین شرک تمدنی، کما اینكه بعضی چنین ادعا هایی هم دارند، به 
عنوان مبدأ و منشــأ عرفان و حكمت ناب اسلمی محسوب نمی شوند. 
البتــه اصــل تأثیرگذاری که مطلب کامًل جدایی اســت و از محل بحث 

ما نیز خارج است.
مــه طباطبائی و 

ّ
بــزرگان مــا نظیــر مرحــوم آیة اهلل العظمی خمینــی، عل

شــهید مطهری رضوان اهلل علیهم اجمعین، بیانات مفصلی دربارۀ منشــأ 
کــه در آثارشــان می تــوان به تفصیل ایــن مطالب را  عرفــان اســلمی دارند 
کرده ام گوشه ای از این نظرات را در کتاب عرفان  یافت و حقیر هم سعی 
کنند.  کنــم و علقه منــدان می تواننــد به آن جــا مراجعــه  امیــن منعكــس 

اجمااًل اشاره به این فرمایش کتاب آداب الصلة کافی است:
»هــر کــس رجــوع کند به معارفــى که در اديــان عالم و نزد فالســفه 
بــزرگ هر دین رايج اســت و مقايســه کند در معــارف مبدأ و معاد با 
معارفــى کــه در دین حنيف اســالم و نزد حکماء بزرگ اســالمى و 
عرفــاء شــامخ ایــن ملت اســت، درســت تصدیق مى کنــد که این 
معــارف از نــور معارف قرآن شــريف و احاديث نبــّى ختمى و اهل 
بيت او؟مهع؟ اســت که از سرچشــمه نور قرآن اســتفاده و اصطالح 
نموده اند. آن وقت مى فهمد که حکمت و عرفان اسالمى از یونان  
و یونانيين نيست، بلکه اصاًل شباهت به آن ندارد. بلى، بعضى 
از حکمــاى اســالم به منــوال حکمت یونانى مشــى نمــوده، مثل 
شــيخ الّرئيــس، ولى حکمت شــيخ در بــازار اهل معرفــت در باب 
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معرفۀ الّربوبيۀ و مبدأ و معاد رونقى ندارد و در پيشگاه اهل معرفت 
ارزشى از براى آن نيست. بالجمله، فلسفۀ امروز حکماى اسالم را 
و معارف جليله اهل معرفت را به حکمت یونان نســبت دادن، از 
بى اطالعى بر کتب قوم است - مثل کتب فيلسوف عظيم الشأن 
هيــن؟ق؟، و اســتاد عظيم الشــأنش محقــق 

ّ
اســالمى، صــدر المتأل

دامــاد؟ق؟، و تلميــذ بزرگــوار او، فيض کاشــانى؟ق؟، و تلميذ عظيم 
الّشــأن فيــض، عارف جليــل ايمانى، قاضى ســعيد قمــى؟ق؟ - و 
نيــز از بى اّطالعــى به معارف صحيفۀ الهّيه و احاديث معصومين 
سالم اهلل عليهم است، پس، هر حکمتى را به یونان نسبت داده و 

حکماى اسالمى را تابع حکمت یونان انگاشته اند.«1

به هرحال تفصیل مطلب را باید در جای دیگری ُجســت اما واقعیت 
که عرفان اسلمی از متن دین به  دست آمده و بخش زیادی از  این است 
روایات ما، به واســطۀ اهل عرفان فهم شــده است؛ عالم برجسته ای مانند 
که روایاتی مانند حدیث خلق اسماء  کردند  مرحوم مجلسی اول تصریح 
به واســطۀ معارف مرحوم محیی الدین فهمیده می شــود. اولین کســی که 
کافی را شرح نمود، مرحوم صدرالمتألهین شیرازی  کتاب شریف  اصول 
 صدرا 

ّ
است و سایر شارحین این کتاب حدیثی گرانقدر بر سر سفره مرحوم مل

نشسته اند، تا جایی که جامع معقول و منقول، علمه شعرانی رضوان اهلل 
علیه در تعلیقه خود بر شرح کافی مرحوم مازندرانی، هنگامی که به آخرین 
روایت شــرح شــده توســط مرحوم صدرالمتألهین می رســند، می فرمایند:

1. آداب الصلة، ص304.
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»هذا الحديث آخر ما وفق لشرحه صدر المتألهين الشيرازي قّدس 
ســّره مــن اصــول الکافــي و قد أبدع فى هذا الشــرح و بّيــن أن ما ورد 
فــى کالم االئمــة عليهــم الّســالم من التوحيــد و مســائل األصول، 
مباحــث برهانيــة ال أدلة خطابيــة إقناعية للعــوام کما يختلج في 
أذهــان کثيــر مــن النــاس.... للصدر فضــل على ما جــاء بعده من 
 و معنى و أمــا معنى 

ً
الشــراح فــکل مــا أتــوا بــه مأخــوذ منه أمــا لفظــا

 مــن مطالعة ما شــرحه لما يقــرب منها 
ً
 و تنبهــا

ً
فقــط و أمــا اقتباســا

و لــم يّتفــق ألحــد منهم بعد هــذا الحديث الذی انتهى إليه شــرح 
تحقيقي نظير ما ســبق منهم في شــرح األحاديث الســابقة. اللهم 
 ذکر وقائع تاريخية او تفاسير لفظية او نقل شىء بالمناسبة، و إن 

ّ
اال

اتفق لبعضم کصاحب الوافى فهو ايضا مأخوذ منه فى موضع آخر 
ألحاطتــه بکتب صدر المتألهيــن  و ضبط مطالبه اکثر من غيره، و 
قد نقل عنه المجلسى فى مرآة العقول و البحار کثيرا بعنوان بعض 
المحققيــن و بعــض األفاضــل و ربما نقل و لم ينســبه اليه لتغييره 
بعــض الفاظــه کما ســبق أنموذج منــه و نقل عنه الشــارح فى هذا 

1»...
ً
 معتمدا

ً
الکتاب کثيرا

 فی الجملــه جای انكار ندارد که اهل حكمــت و عرفان بار ها و بار ها 
بیشــتر از ســایر دانشــمندان اســلمی به تفّقــه در آیــات و روایــات معارفی 
پرداخته انــد. ایــن مخالفــان عرفــان هســتند کــه یــا بــا احادیث آشــنایی 
کنــار غرر معــارف اهل بیت؟مهع؟ عبور  نداشــته اند  یا آن چنان ســطحی از 

مه شعرانی، ج5، ص169.
ّ

1 . شرح اصول کافی، ملمحمد صالح مازندرانی، با تعلیقات مرحوم عل
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کــه هیچ کــدام از مطالــب عمیق حضــرات معصومیــن در باب  کرده انــد 
توحید، والیت، معاد و... را به شایستگی لمس نكرده اند!

کسب صفات امیرالمؤمنین؟ع؟ توسط هر مؤمن خالص
مات روایات شــیعی 

ّ
بــا ذکــر این مقدمه باید توّجه داشــت که از مســل

کــه هر مؤمــن کامل و شــیعۀ حقیقــی و خالصــی می تواند صفات  اســت 
کافــی از  کتــاب شــریف  حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را در خــود ببینــد. 
مهم ترین کتاب های روایی شــیعه است. علوه بر اخباری ها، شماری از 
اصولیون و فقها مانند مرحوم نائینی هم نظرشان این است که این کتاب 
نیازی به بررســی ســندی نــدارد؛ نمی خواهــم این نظر را تأئیــد کنم، فقط 
کافی  کتاب  کتاب را یاد آور شوم. در ابتدای  می خواهم جایگاه مهم این 
که در روایت چهاردهم این حدیث آمده  »کتاب العقل و الجهل« اســت 

است1: 
اَعَة  َد ْبِن حمّمد َعْن َعــیِل ْبِن َحِديٍد َعْن َسَ مْحَ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٌة ِمــْن أ

َ
»ِعــّد

اَعٌة ِمْن َمَواِلیِه  ِب َعْبــِد اهلِل؟ع؟ َو ِعْنَدُه مَجَ
َ
ُکْنُت ِعْنَد أ  :

َ
ْبــِن ِمْهــَراَن  َقال

  َو ُجْنَدُه  
َ

َعْقل
ْ
ُبو َعْبــِد اهلِل؟ع؟ اْعِرُفوا ال

َ
 أ

َ
ْهِل َفَقال َ َعْقِل َو الْ

ْ
ْکــُر ال ى ِذ َفَجــَر

 َما 
َ

ُت ِفَداَك اَل َنْعِرُف ِإاّل
ْ
ُت ُجِعل

ْ
اَعُة َفُقل  َسَ

َ
َتُدوا َقال   َو ُجْنَدُه  َتْ

َ
ْهل َ َو الْ

 
ُ

ل ّوَ
َ
 َو ُهــَو أ

َ
َعْقل

ْ
َق ال

َ
 َخل

َّ
ُبــو َعْبــِد اهلِل؟ع؟ ِإّنَ اهلَل َعّزَ َو َجــل

َ
 أ

َ
ْفَتَنــا َفَقــال َعّرَ

 
َ

َّ َقال ُ
ْدَبَر ث

َ
ْدِبْر َفأ

َ
ُه أ

َ
 ل

َ
َعْرِش ِمْن ُنوِرِه َفَقال

ْ
وَحاِنینَی  َعْن ِينِی ال ٍق ِمَن الّرُ

ْ
َخل

ْمُتَك  َکّرَ  َو 
ً
 َعِظیما

ً
قا

ْ
ْقُتَك َخل

َ
 اهلُل َتَباَرَك َو َتَعاَل َخل

َ
 َفَقال

َ
ْقَبل

َ
 َفأ

ْ
ْقِبل

َ
ُه أ

َ
ل

ُه 
َ
 ل

َ
 َفَقال

ً
َماِنیا

ْ
َجاِج ُظل

ُ
َبْحِر اْل

ْ
 ِمَن ال

َ
ْهــل َ َق الْ

َ
َّ َخل ُ

 ث
َ

ِق َقال
ْ
یِع َخل  مَجِ

َ
َعــیل

1. رهبر فقید انقلب این روایت را تحت عنوان »شرح حدیث جنود عقل و جهل« شرح کردند.
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َ

َّ َجَعل ُ
َعَنُه ث

َ
ُه اْســَتْکَبْرَت َفل

َ
 ل

َ
 َفَقال

ْ
ْم يْقِبل

َ
 َفل

ْ
ْقِبل

َ
ُه أ

َ
 ل

َ
َّ َقال ُ

ْدَبــَر ث
َ
ْدِبــْر َفأ

َ
أ

 َو 
َ

َعْقل
ْ
ْکــَرَم اهلُل ِبِه ال

َ
 َما أ

ُ
ْهل َ ى الْ

َ
ا َرأ ّمَ

َ
 َفل

ً
َســًة َو َســْبِعنَی ُجْنــدا َعْقِل َخْ

ْ
ِلل

ْقَتُه 
َ
ــٌق ِمْثیِل َخل

ْ
 يا َرّبِ َهَذا َخل

ُ
ْهل َ  الْ

َ
َعَداَوَة َفَقــال

ْ
ُه ال

َ
ْضَمَر ل

َ
ْعَطــاُه أ

َ
َمــا أ

 َما 
َ

ْنِد ِمْثل ُ ْعِطىِن ِمَن الْ
َ
َة ِلى ِبِه َفأ ُه َو اَل ُقّوَ

ُ
َنا ِضــّد

َ
يَتــُه َو أ ْمَتــُه َو َقّوَ َکّرَ َو 

ِت  ْخَرْجُتَك َو ُجْنَدَك ِمْن َرمْحَ
َ
 َنَعْم َفِإْن َعَصیَت َبْعَد َذِلَك أ

َ
ْعَطیَتُه َفَقال

َ
أ

 
َ

َعْقل
ْ
ْعَطى ال

َ
ا أ  َفَکاَن ِمَّ

ً
َســًة َو َســْبِعنَی ُجْندا ْعَطاُه َخْ

َ
 َقْد َرِضیُت َفأ

َ
َقال

ــّرَ 
َ

ُه الّش
َ

 ِضّد
َ

َعْقِل َو َجَعل
ْ
یُر ال یُر َو ُهَو َوِز َ ْنَد الْ ُ ــْبِعنَی الْ ْمَســِة َو الّسَ َ ِمَن الْ

ُحوَد َو  ُ ُه الْ
َ

ْصِدیُق َو ِضّد ُکْفَر- َو الّتَ
ْ
ُه ال

َ
مَیاُن َو ِضّد ْهِل َو اْلِ َ یــُر الْ َو ُهــَو َوِز

ْخَط َو  ُه الّسُ
َ

ْوَر َو الّرَِضا َو ِضّد َ ُه الْ
َ

 َو ِضّد
ُ

َعْدل
ْ
ُقُنوَط َو ال

ْ
ُه ال

َ
َجاُء َو ِضّد الّرَ

ْرَص  ِ
ْ

ُه احل
َ

 َو ِضّد
ُ

ل
ُ

َوّک َس َو الّتَ
ْ
یأ

ْ
ُه ال

َ
َمُع َو ِضّد ُکْفَراَن َو الّطَ

ْ
ُه ال

َ
ْکُر َو ِضّد

ُ
الّش

ُه 
َ

ــُم َو ِضّد
ْ
ِعل

ْ
َغَضــَب َو ال

ْ
َهــا ال

َ
ــُة َو ِضّد مْحَ َقْســَوَة َو الّرَ

ْ
َهــا ال

َ
َفــُة َو ِضّد

ْ
أ َو الّرَ

ُه 
َ

ْهُد َو ِضّد َك َو الّزُ ّتُ َ َها الّتَ
َ

ــُة َو ِضّد
َ

ِعّف
ْ
ْمَق َو ال ُ ُه احلْ

َ
َفْهــُم َو ِضّد

ْ
 َو ال

َ
ْهــل َ الْ

ُه 
َ

َواُضُع َو ِضّد َة َو الّتَ
َ
ْرأ ُ ُه الْ

َ
ْهَبُة َو ِضّد َق َو الّرَ ْر ُ ُه الْ

َ
ْفُق  َو ِضّد ْغَبَة َو الّرِ الّرَ

ْمُت   ــَفَه- َو الّصَ َها الّسَ
َ

ــُم َو ِضّد
ْ
ل ِ

ْ
َع َو احل َســّرُ َها الّتَ

َ
ــَؤَدُة َو ِضّد ِکْبــَر َو الّتُ

ْ
ال

 
َ

ّك
َ

ُه الّش
َ

ْســِلُم َو ِضّد ُه ااِلْســِتْکَباَر َو الّتَ
َ

ُم َو ِضّد
َ

َذَر َو ااِلْسِتْســل َ ُه الْ
َ

َو ِضّد
َفْقَر 

ْ
ُه ال

َ
ِغــىَن َو ِضّد

ْ
ُه ااِلْنِتَقاَم َو ال

َ
ْفــُح َو ِضّد َزَع َو الّصَ َ ُه الْ

َ
ْبــُر َو ِضــّد َو الّصَ

ُه 
َ

ــُف َو ِضّد َعّطُ ْســیاَن َو الّتَ ُه الّنِ
َ

ْفُظ َو ِضّد ِ
ْ

ــْهَو َو احل ُه الّسَ
َ

ــُر َو ِضــّد
ُ

َذّک َو الّتَ
ُة َو 

َ
َوّد ْنــَع َو اْلَ َها اْلَ

َ
َؤاَســاُة َو ِضّد ْرَص َو اْلُ ِ

ْ
ُه احل

َ
ُقُنــوُع َو ِضّد

ْ
َقِطیَعــَة َو ال

ْ
ال

ْعِصیَة َو  َهــا اْلَ
َ

اَعُة َو ِضّد َغــْدَر َو الّطَ
ْ
ُه ال

َ
َوَفــاُء َو ِضــّد

ْ
َعــَداَوَة َو ال

ْ
َهــا ال

َ
ِضّد

ُه 
َ

ــّبُ َو ِضّد ُ
ْ

َء َو احل
َ

َبل
ْ
َهــا ال

َ
َمُة َو ِضّد

َ
ــل   َو الّسَ

َ
َطــاُول ُه الّتَ

َ
ُضــوُع َو ِضــّد ُ الْ

َماَنُة َو 
َ
 َو اْل

َ
َباِطــل

ْ
ُه ال

َ
ّقُ َو ِضّد َ َکِذَب َو احلْ

ْ
ُه ال

َ
ــْدُق َو ِضــّد ُبْغــَض َو الّصِ

ْ
ال

َدَة 
َ

َبل
ْ
َها ال

َ
َهاَمُة َو ِضّد

َ
ْوَب َو الّش

َ
ُه الّش

َ
ُص َو ِضّد

َ
ْخل یاَنَة َو اْلِ ِ

ْ
َها ال

َ
ِضّد
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َها 
َ

ــَداَراُة َو ِضّد ْنَکاَر َو اْلُ َها اْلِ
َ

ْعِرَفــُة َو ِضّد َغَبــاَوَة َو اْلَ
ْ
ُه ال

َ
َفْهــُم  َو ِضــّد

ْ
َو ال

ْفَشاَء  ُه اْلِ
َ

ِکْتَماُن َو ِضّد
ْ
َکَرَة َو ال َما َها اْلُ

َ
َغیِب َو ِضّد

ْ
َمُة ال

َ
َکاَشَفَة َو َسل اْلُ

ُه 
َ

َهاُد َو ِضّد ِ
ْ

ْفَطــاَر َو ال ُه اْلِ
َ

ْوُم َو ِضّد َضاَعــَة َو الّصَ َهــا اْلِ
َ

ُة َو ِضّد
َ

ــل َو الّصَ
ِمیَمَة َو ِبّرُ  ُه الّنَ

َ
ِديِث َو ِضّد َ یَثاِق َو َصْوُن احلْ ُه َنْبَذ امْلِ

َ
ّجُ َو ِضّد َ  َو احلْ

َ
ُکول الّنُ

ُه 
َ

ْعُروُف َو ِضّد ياَء َو اْلَ َها الّرِ
َ

ِقیَقــُة َو ِضّد َ ُعُقوَق َو احلْ
ْ
ُه ال

َ
َواِلَدیــِن َو ِضّد

ْ
ال

ْنَصاُف  َذاَعــَة َو اْلِ َها اْلِ
َ

ِقیــُة َو ِضّد َج  َو الّتَ َبــّرُ ُه الّتَ
َ

ــْتُر َو ِضــّد ْنَکــَر َو الّسَ اْلُ
َقَذَر َو 

ْ
َهــا ال

َ
َظاَفُة َو ِضّد َبْغــى َو الّنَ

ْ
َهــا ال

َ
یَئــُة َو ِضّد ْ ِمیــَة َو الّتَ َ ُه احلْ

َ
َو ِضــّد

َعَب  َها الّتَ
َ

اَحُة َو ِضّد ُعْدَواَن َو الّرَ
ْ
ُه ال

َ
َقْصُد َو ِضّد

ْ
َع َو ال

َ
ل َ َها الْ

َ
یاُء َو ِضّد َ احلْ

َعاِفیــُة َو 
ْ
ْحــَق  َو ال َهــا اْلَ

َ
َبَرَکــُة َو ِضّد

ْ
ُعوَبــَة َو ال َهــا الّصُ

َ
ُة َو ِضّد

َ
ــُهول َو الّسُ

َوَقاُر 
ْ
َواَء َو ال َ َها الْ

َ
ُة َو ِضّد َ مکْ ِ

ْ
َکاَثَرَة َو احل ُه اْلُ

َ
َقَواُم  َو ِضّد

ْ
َء َو ال

َ
َبل

ْ
َها ال

َ
ِضّد

ْصَراَر َو  َها اْلِ
َ

َبــُة َو ِضّد ْو ــَقاَوَة َو الّتَ
َ

َها الّش
َ

ــَعاَدُة َو ِضّد َة َو الّسَ
َ

ّف ِ
ْ

ُه ال
َ

َو ِضــّد
ُه 

َ
َعاُء َو ِضّد

ُ
اُوَن َو الّد َ َها الّتَ

َ
َحاَفَظُة َو ِضّد ُه ااِلْغِتَراَر َو اْلُ

َ
ااِلْسِتْغَفاُر َو ِضّد

َفُة 
ْ
ل

ُ
َن َو اْل َز َ ُه احلْ

َ
َفَرُح َو ِضّد

ْ
 َو ال

َ
َکَســل

ْ
ُه ال

َ
َشــاُط َو ِضّد ااِلْســِتْنَکاَف َو الّنَ

َها 
ُّ
ُکل  

ُ
َصال ِ

ْ
َتِمُع َهِذِه ال ْ َ

 ت
َ

 َفل
َ

ُبْخل
ْ
ُه ال

َ
َخاُء َو ِضّد ُفْرَقَة َو الّسَ

ْ
َها ال

َ
َو ِضّد

َبُه 
ْ
ْو ُمْؤِمٍن َقــِد اْمَتَحَن اهلُل َقل

َ
ْو َوِص َنِب أ

َ
 ىِف َنــِب أ

َ
َعْقِل ِإاّل

ْ
ْجَنــاِد ال

َ
ِمــْن أ

ْن يُکوَن 
َ
و ِمْن أ

ُ
َحَدُهْم اَل ْيل

َ
ا َســاِئُر َذِلَك ِمْن َمَواِلیَنــا َفِإّنَ أ ّمَ

َ
مَیــاِن َو أ ِ

ْ
ِلل

ْهِل َفِعْنَد َذِلَك  َ  َو يْنَق ِمْن ُجُنوِد الْ
َ

ل ِ
ْ

ُنوِد َحّتَ يْسَتمک ُ ِفیِه َبْعُض َهِذِه الْ
ْعِرَفِة  ا يْدَرُك َذِلَك ِبَ َ َ

ْوِصیاِء َو ِإّن
َ
ْنِبیاِء َو اْل

َ
یا َمَع اْل

ْ
ُعل

ْ
َرَجِة ال

َ
يُکوُن ىِف الّد

ُکْم ِلَطاَعِتِه َو  َقَنا اهلُل َو ِإيا
َ
ْهِل َو ُجُنــوِدِه َوّف َ َجاَنَبِة الْ َعْقــِل َو ُجُنــوِدِه َو ِبُ

ْ
ال

َمْرَضاِتِه.«1 

1. الكافی، ج1، ص21.
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سماعة بن مهران می گوید: »خدمت امام صادق؟ع؟ بودم و گروهی از 
شــیعیان خدمت آن حضرت حضور داشتند. بحث عقل و جهل پیش 
آمــد. امــام صادق؟ع؟ فرمودند: عقل و ســپاه عقل را بشناســید و جهل و 
کافی اســت برای هدایت شما، ســماعه می گوید: خدمت  ســپاه جهل، 
حضرت عرض کردم، من چیزی را نمی دانم جز آن چیزی که شما به ما یاد 
، از اینجا به بعد حضرت عقل  َ

َق الَعقل
َ
دادید. َفقال ابوَعبِداهلل؟ع؟  : إّنَ اهلل َخل

که عقل مخلوق اول خداوند است و جهل از مراتب  را توضیح می دهند 
پایین خلقت خلق شده است و بعد می فرمایند: خداوند برای عقل 75 
ســرباز قــرار داد کــه این ها جنود عقل شــدند. از آن طرف جهل احســاس 
کــرد. گفــت خدایا من قرار اســت همیشــه با عقــل بجنگم، او  حســادت 
جنود داشته باشد من نداشته باشم؟ برای من هم سپاه قرار بده. خداوند 

در مقابل هر سربازی که برای عقل بود برای جهل هم سربازی قرار داد. 
حضرت سربازهای عقل و جهل را برمی شمرند. در ادامه می فرمایند: 
ها، خصالی که از جنود عقل اند جمع نمی شوند، 

ُّ
ُکل  

ُ
َتِمُع هِذِه اِلصال

َ
َو الت

 در پیامبر، وصی پیامبر و 
ّ

ااّل ىف َنــِبٍّ أو َوّصِ َنــِبٍّ  أو ُموِمــٍن امَتَحــَن اهلل َقلَبــُه، اال
کرده است.« عبارت   »ُمؤِمٍن امَتَحَن  مؤمنی که خداوند قلبش را امتحان 
اهلل َقلَبــُه«، در ادبیــات روایــی ما در بســیاری مواقع همان »انســان کامل« 
عرفانــی اســت. یقینــًا مصداق ایــن عبــارت، امیرالمؤمنین؟ع؟ نیســت 
زیــرا ایشــان وصِی نبی اســت. حضــرت می فرمایند تمام ایــن صفات در 
کــه خداوند   در پیامبر و وصــی پیامبر و مؤمنی 

ّ
کســی جمــع نمی شــود اال

قلبش را مورد امتحان قرار داده باشد؛ یعنی از شیعیان امیرالمؤمنین؟ع؟ 
کنند  کسانی هستند که می توانند تمام این خصال را در خودشان جمع 
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و صفاتشان با رسول خدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ در صفات و خلقّیات 
و به تعبیر حدیث شریف، در جنود عقل همسان شوند.

و 
ُ
در ادامه روایت آمده است: َو اّما ساِئُر ذِلَک ِمن َموالینا َفإّنَ اَحَدُهم الَيل

 َو َینق ِمن ُجُنــوِد اَلهِل َفِعنَد 
َ

ِمــن أن َیُکــوَن فیــِه َبعــُض هِذِه اُلُنوِد َحــّت َیســَتمِکل
نِبیآِء َو االوِصیآِء، باقی شیعیان و موالی ما،  َرَجة الُعلیا َمَع اال

َ
ذِلَک َیُکوُن ىِف الّد

بخشی از این صفات را دارند، بعضی جنود عقل در آن هاست و بعضی 
جنــود جهــل در درون آن هاســت. وظیفۀ آن ها این اســت که جنود عقل 
ک شــوند، اگر  که از جنود جهل، پا کنند تا آنجایی  کامل  را در خودشــان 
نِبیــآِء َو االوِصیآِء،  ایــن کار را کردنــد در آن مقــام عالی قــرار می گیرند و َمَع اال
هم درجۀ اولیاء و اوصیاء می شــوند؛ یعنی نه تنها این جایگاه اختصاص 
مه طهرانی ندارد بلكه تمام شیعیان خالص می توانند و باید به این 

ّ
به عل

مقام برسند. 

قرابت عرفان و معارف اهل بیت؟مهع؟ 
کــه باید از محضر اهل بیــت؟مهع؟ و روایات  مخالفــان عرفان معتقدند 
بهره گرفت، درحالی که روایات اهل بیت؟مهع؟ را به اذعان اکثر علما، افرادی 
مانند شیخ بهایی، میرداماد و مجلسی اول گسترش دادند. بحاراالنوار اثر 
مهمــی بود کــه »روایت« را زنده کرد. ایــن کتاب ها امتداد حرکت حدیثی 
مجلســی اول اســت. بــزرگان عرفان غــرق در روایات اند و چه بســا به آن ها 
نسبت اخباری هم می دهند. مرحوم مجلسی اول می فرمایند: »من کتاب 
فوائد مدنیه مل امین استرآبادی، مؤسس اخباری گری را خواندم و بسیاری 
کامًل در فضای عرفان قرار  کردم« اما ایشــان  از مطالب آن را تلقی به قبول 
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دارند. آن هایی که در فضای روایات غور کرده اند بیش از همه با محتوای 
عرفــان هماهنگ بودند زیرا محتوای روایــات را با محتوای عرفان خالص 
محیی الدیــن عربی مطابق می بینند. شــخصیت های برجســتۀ اجتهاد 
و فقاهــت مــا در اعصار اخیر نیز یا رســمًا در ســلک اهل عرفــان بوده اند یا 
به نوعــی منتســب به این جریان هســتند. شــیخ انصاری که اســتاد تمام 
فقهای ما محســوب می شــود و شانه به شانۀ شــیخ طوسی عنوان »شیخ« 
را در حوزه های علمّیه یدک می کشــد و عظمت فقهی ایشــان بر هیچ کس 
گردان اخلقی و ســلوکی مرحوم آیة اهلل سید علی  پوشــیده نیســت، از شــا
آقای شوشتری بوده  اند که مؤسس مكتب عرفانی نجف هستند. طبق نقل 
افرادی مانند مرحوم آخوند خراسانی، خود مرحوم شوشتری هم در فقاهت 
چیزی از شــیخ انصاری کم نداشــته اند. مقام فقاهتی شــخصیت هایی 
ماننــد مرحــوم حاج ملحســینقلی همدانــی و آقا ســید احمــد کربلئی و 
مرحــوم آیــة اهلل قاضی و مرحوم رهبر فقید انقلب و رهبر معظم انقلب هم 
بر کســی پوشیده نیست. تقریبًا می بینیم هرچقدر جامعّیت علمی افراد 
بیشتر بوده، به همان اندازه عرفان را راحت تر پذیرفته اند؛ البته الزم به ذکر 

است که ما در صدد ارائۀ یک قاعدۀ کلی نیستم.

مه طهرانی به اهل بیت؟مهع؟ 
ّ

ارادت عال
مــه طهرانــی؟وضر؟، گمان 

ّ
کــه به اســتناد فرمایــش مرحــوم عل کســانی 

می کند ایشــان خــود را هم تراز امیر المؤمنین؟ع؟ قرار داده و به نوعی شــأن 
امامــت را پاییــن آورده اند، مستندشــان کتاب شــریف نور مجّرد اســت. 
گر متن کتاب را درســت مطالعه می کردند، این اشــكال اساسًا  این گروه ا
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برایشــان پیــش نمی آمــد. مؤلــف کتاب نور مجــرد، حضرت آیــة اهلل حاج 
ســید محّمدصادق حســینی طهرانــی؟دم؟  در صفحۀ 332 جلــد اول این 

کتاب می فرمایند: 
»در ســفر أخيــر حقيــر بــه ســوريه، يــک روز به مناســبت از ايشــان 
کــه او را  پرســيدم: درجــه و مقام قــرب جنــاب محيى الّدین عربى 
شيخ العرفاء مى دانند و أعاظم از أهل عرفان به علّو قدر و عظمت 
مقــام او اعتــراف دارنــد، باالتــر اســت يــا بانــو حضــرت رقيه ؟اهس؟؟ 
گهان ايشــان متغير و برافروخته شــده و فرمودند: »آقا! اينها اصاًل  نا
قابل مقايســه بــا يکديگــر نبــوده و دو مقولــه جــدا از هــم هســتند. 
و  بــوده  أوالد حضــرت سيدالّشــهداء؟ع؟  از  رقيــه؟اهس؟  حضــرت 
ک و طاهر او حکايت از نفس نفيس حضرت أبى عبداهلل  نفس پا
الحســين؟ع؟ دارد، و داخــل در بيــت آن حضــرت مى باشــد، ولى 
اينهــا )محيى الّدیــن و ديگر عرفاء( خارج از آن بيــت بوده و خود را 
با عمل و مجاهده بدان بيت رسانده اند؛ و هرگز نمى شود آنان را با 

هم مقايسه کرد، چون از يک سنخ نمى باشند.«1

مه طهرانی در بیان جایگاه اهل بیت؟مهع؟ این است. مؤلف 
ّ

منطق عل
محترم در ادامه می فرمایند: 

مه والد با اينکه در أواخر عمر شــريف خود مکّرر مى فرمودند: 
ّ

»عال
کار مــن در این عالم ديگر تمام  اســت، و بــراى رفتن کاماًل آماده ام و 
ى ندارم! - که این کلمات به وضوح حکايت از  هيچ حال انتظار

1. نور مجرد، ج1، ص332.
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آن داشــت که ايشــان به فعلّيت تاّمه رسيده و نور توحيد حضرت 
حــّق تمــام زوايــاى وجوديشــان را در بر گرفته و أثــرى از تعّين و غبار 
ى بجاى نمانده و به معناى واقعى کلمه، مظهر اســم  وجــود مجاز
جامــع اهلل شــده اند - بــا این حــال اجــازه نمى دادند براى ايشــان در 
مقابــل أهل بيت؟مهع؟ جالل و شــوکتى درســت شــود؛ بلکه کمال 
أدب را رعايت نموده و خود را عبد و به مثابه غالم أئّمه هدى؟مهع؟ 
مى دانستند. در این باب حکايات فراوانى هست که حال ايشان 
ى در منزل ايشان در  را به خوبى ترسيم مى کند؛ از جمله اينکه: روز
خدمتشان بوديم که دِر خانه به صدا در آمد. حقير پشت در رفته 
و ديــدم آقائــى آمده و مى گويد: خدمت حضــرت  آقا عرض کنيد: 
به این نشانى که دیروز يک حّبه قند مرحمت فرموديد و به برکت 
آن بيمار ما که مّدتها از ابتال به مرض سرطان رنج مى برد شفا پيدا 
کــرد، لطــف کنيد و جهت استشــفاى بيمار ديگــرى که به همين 
کنيد! برگشتم و موضوع  درد مبتالست حّبه قند ديگرى عنايت 
را خدمــت ايشــان عــرض کــردم. ايشــان بــا عصبانيــت فرمودنــد: 
برونــد خدمت امــام رضا؟ع؟. مگر در مقابل آن حضــرت دکان باز 
کرده ايم!؟ بنده که شفا نمى دهم؛ بروند خدمت امام رضا؟ع؟ و از 

ايشان طلب شفا کنند.«1

خــود معظم لــه در کتــاب شــریف امام شناســی، از مقایســۀ حضــرت 
ابالفضل؟ع؟ با جناب سلمان محّمدی برآشفته شده و می نگارند:

1. همان، ص334 و 335.
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»صاحــب فصــل الخطــاب، کتــاب مضــّر و بــدون ارزش علمى و 
مخالف با آراء اســاطين مذهب مثل شيخ صدوق و سيد مرتضى 
و شــيخ الّطائفــۀ الحّقۀ المحّقــۀ و أمثالهم، صاحــب همان کتاب 
أحوال سلمان فارسى است که در آنجا به إثبات افضليتش بر قمر 
بنى هاشم قلم فرسائى نموده است. آخر کسى نبود که بدین مردمان 
بدون تعّمق بگويد: چه کسى شما را در موقف إخالص و خلوص 
و واليــت و شــرف و امامــت، و َجــرح و تعديــل، و بهشــت و جهّنم 
نشــانده اســت تا وظيفه خود بدانيد که مقام قمر بنى هاشــم را که 
ى و خاک روبى  صحن و درگاه  هزاران نفر مثل سلمان بايد کفشدار
او را بنمايند، از مقام ســلمان پائين تر بدانيــد؟! »َفْصل الخطاب« 
کتابــى اســت از نقطه نظر علماى شــيعه بــدون اعتبــار؛ و نظريات 
شــخص منحــرف از طریق اســت که پس از وى چــه اعتراضاتى از 

دنياى اسالم و تشيع به او شد و او در جواب فرومانده بود.«1

مه طهرانی داشــتند، در صفحۀ 329 
ّ

متن اشــكالی که بــه مرحوم عل
جلــد اول کتــاب نــور مجــّرد آمده اما در همــان کتاب و دقیقــًا در صفحۀ 
مه طهرانی، نسبت تمام عرفا 

ّ
بعدی مؤلف تصریح می کند که در نگاه عل

با امیرالمؤمنین؟ع؟ نسبت قطره به دریاست؛ در این کتاب آمده است:
»بيــان يــک نکتــه و توّجــه بــه آن در اينجــا بســيار مهــّم اســت که 
تصــّور نشــود أولياى إلهى با ابــراز این نوع مطالب در مقام مقايســه 
خود با أهل بيت عصمت و طهارت صلوات اهلل عليهم أجمعين 

1. امام شناسی، ج14، ص148.
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برآمده و نســبت به مقامات اختصاصى آن ذوات مقّدســه اّدعاى 
گــر معرفت صحيح به مقــام أئّمه؟مهع؟ براى  مشــارکت نموده اند. ا
کســى حاصل شود، خواهد دانست که عظمت و علّو درجه أئّمه 
طاهرین بسيار بيشتر و باالتر از آن است که أحدى بتواند در حريم 
کماالت اختصاصى ايشان وارد شود. عّده اى از مخالفين راه عرفان 
و توحيد، از آنجا که مقام أئّمه؟مهع؟ را در کماالت خاّصى، همچون 
تصّرف در عالم أجسام و نفوس و إخبارات غيبى و إحاطه علمى 
به عوالم و أمثال اينها، محدود نموده و به بيشتر از آن راه نبرده اند، 
به محض اينکه آن امور به غير حضرات معصومين؟مهع؟ نســبت 
داده شــود، آشــفته گشــته و اعتراض مى کنند، ولى حّق این است 
کــه تمایز حقيقــت رســول اهلل؟ص؟ و أهل بيت آن حضــرت؟مهع؟، از 

شيعيان و مواليان  در أمثال این جهات نيست.
تصــّرف در امــور کائنــات و إخبــار از مغيبــات مربوط بــه قدمهاى 
أّول ســلوک إلى اهلل اســت و از آن پس تا پايان ســفر أّول در بين همه 
سالکين مشترک اســت، و چنانکه گذشت در عالم واليت و فناء 
نيــز تمایــز و تعــّددى وجــود نــدارد. و پــس از عالم فنــاء گرچه همه 
نفــوس محيــط به علــم أّول و آخر مى گردند1 ولى ســعه و نورانيت و 
إطالق ايشان مختلف است و در این مرحله است که همه أولياء 
خــدا در مقابــل أنــوار قاهره آن حضرات خاضع و خاشــع هســتند. 
سعۀ نفسانى آنان در مقايسه با آن بزرگواران به مثابه قطره اى است 

1. ایــن تعبیــر، در روایــات متعــّددى درباره حضرت ســلمان رضوان اهلل علیه وارد شده اســت که: 
ِخِر.«

َ
ِل َو األ ِخَر، یا َعِلَم ِعلَم األّوَ

َ
 َو األ

َ
ل »أدَرک الِعلَم األّوَ



123حمک

يــا. صــدور اينگونــه جمــالت از أوليــاى إلهــى بــراى  در مقابــل در
آنســت که به ديگران بفهمانند: انســان با اطاعت مطلقه از رسول 
خدا و أئّمه طاهرین؟مهع؟ و اســتضائه از أنوار مقّدســه ايشــان که با 
ى از هوى و سرکوب نمودن نفس أّماره و دل کندن از هرچه غير  دور
خداســت ممکن مى شــود، مى تواند در سايه واليت ايشان مراحل 
قرب را طّى کرده و حجب ظلمانى و نورانى را پشت ســر نهاده و در 
حــرم أمن إلهى وارد گردد و مصداق شــيعه و پيــرو حقيقى و واقعى 
گــردد. و ایــن درجــات، درجــات اختصاصــى  أميرالمؤمنيــن؟ع؟ 
ق به ايشان 

ّ
ات متعل

ّ
 و بالذ

ً
حضرات معصومين نيست؛ بلکه أّوال

بــوده و به برکت و وســاطت ايشــان ديگــران نيز مى توانند در مســير 
بندگى خدا حرکت کرده و به آن مقامات عاليه نائل گردند.«1

مه 
ّ

ط مرحوم عل
ّ
با تأمل در این مطالب به راحتی می توان فهمید که تسل

طهرانی بر نفوس یا مشابهت صفات ایشان به حضرت امیر المؤمنین؟ع؟ 
به این معنا نیست که مقام ایشان و امیر المؤمنین در یک مرتبه است. مگر 
امیرالمؤمنین؟ع؟ و رســول خدا؟ص؟ هم مقام بودند؟ در روایت جنود عقل 
م اســت این اســت که خصــال در آن ها جمع اســت و 

ّ
و جهــل آنچه مســل

صفت های مشترکی دارند و آن صفات را در همدیگر احساس می کنند. 
مگــر مقــام سیدالشــهدا؟ع؟ و رســول خــدا؟ص؟ یكــی اســت؟ حضــرت 
 2.» سیدالشهدا؟ع؟ تصریح کرده اند: »أخى خیٌر ِمىّن، أّمى خیٌر ِمىّن، أب خیٌر مىِنّ

1. نور مجرد، ج1، ص329.

2. تاریخ الطبری، ج 5 ص 42٠، الكامل فی التاریخ، ج 2، ص 55٩.
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اصًل کسی خودش را با رسول خدا؟ص؟ مقایسه نمی کرد، منتها ایشان وصی 
پیامبــر بودنــد و در صفاتــی مانند حلم و شــجاعت و کرامت و نیز در همۀ 
75 صفتی که در متن روایت نقل شده است مشترک بودند و مانند رسول 
ط داشــتند، کما اینكه بنا بر روایات، ســلمان 

ّ
خدا؟ص؟ بر همۀ نفوس تســل

فارســی؟وضر؟ نیز چنین بوده اســت. پیامبــر خدا؟ص؟ می فرمایند: »حســنٌی 
ِمــىّن و أنا ِمن حســنی«1، »حســٌن ِمــىّن و أنا منه«2، »عیٌل ِمىّن و أنــا من العیل«3، ولی 
می دانیــم کــه همۀ حضرات با یكدیگر اختلف مقام دارند. در اینجا تنها 
ط در نفوس، 

ّ
در صدد بیان این نكته هستیم که »احساس صفات یا تسل

به معنــای هم رتبگــی و هم شــأنی و هم مقامی نیســت.« به عنوان مثال، در 
که ســابقًا عرض شــد، ائمه؟مهع؟، جناب ســلمان را در درجۀ دهم  روایتی 
ایمان می دانستند، یعنی باالترین درجۀ ایمان که امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز در 
کروب آستان فرزند غیر امام  آن درجه هستند؛ منتها هزاران سلمان باید خا
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ باشــند. با این حال ســلمان در پلۀ دهــم ایمان، مأموم 

است و امیر المؤمنین؟ع؟ در پلۀ دهم ایمان، امام.

َحّبَ ُحَسینًا ُحَسیٌن ِسْبٌط ِمَن 
َ
َحّبَ اهلُل َمْن أ

َ
َنا ِمْن ُحَسیٍن أ

َ
ی َو أ 1. قال رسول اهلل؟ص؟: »ُحَسیٌن ِمّنِ

ْسَباط؛ حسین از من است و من از حسین هستم. خدا دوست دارد کسی را که حسین دوست 
َ ْ
األ

بدارد. حسین نوه ای از نوه ها]یم[ است«،)اإلرشاد، شیخ مفید، ج 2، ص 127(.

ُه، الحســُن و الحســیُن ِســْبطاِن ِمن  2. رســول اهلل؟ص؟: »حســٌن ِمّنــی و أنــا ِمنــُه، أَحّبَ اهللُ  َمْن أحّبَ
که او را دوست بدارد خداوند دوستش دارد، حسن  األْسباِط؛ حسن از من است و من از اویم، هر 

و حسین دو سبط از اسباط هستند«، )بحار األنوار، ج43، ص 306.(

 أنا أو علی؛ رسول  اهلل؟ص؟ فرمود: 
ّ

3. قال رسول  اهلل؟ص؟: »علٌی ِمّنی و أنا من علّی و الیؤّدی عّنی ِاال
علــی از مــن اســت و مــن از علی ام و کاری را که بر عهدۀ من اســت یا وامی را که بر ذمۀ من اســت 
جــز خــود مــن یا علی نمی گــزارد و أدا نمی کند«، )ایــن حدیث را ترمذی در صحیــح، إبن ماجه در 

صحیح، أبن حنبل در مسند، کنزالعمال و محب طبری در الریاض النضرة نقل کرده اند.(
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حصول مقامات معنوی در گرو محّبت به حضرات معصومین؟مهع؟ 
در کنار مطالب فوق، باید این نكته را هم در نظر داشت که رسیدن به 
صفات ائمه؟مهع؟، در سایۀ محّبت ایشان و به برکت وجود شریف ایشان 
حاصــل می شــود. ایــن یكــی از مطالــب عرشــی قــرآن و عترت اســت که 
محّبت، الحاق می آورد. از امیر المؤمنین؟ع؟ نقل شده است که فرمودند:
َحّبَ 

َ
ْولیــاِء اهلِل َفِإّنَ َمْن ا

َ
َك ِلَغیِر ا

َ
ْو ُتْصىِف ُوّد

َ
ْعداَء اهلِل ا

َ
ــّبَ ا ِ

ُ
ْن ت

َ
»ِايــاَك ا

 اهلِل 
َ

 يا َرُســول
َ

؟ص؟ َفَقال
َّ

 ِإَل َرُســوِل الل
ٌ

 ُحِشــَر َمَعُهم«1 و »َجاَء َرُجل
ً
َقْوما

ْرُء  ؟ص؟: اْلَ
َّ

 الل
ُ

 َرُسول
َ

ْم؟ َفَقال َحْق ِبِ
ْ
 َلْ يل

ً
َحَب  َقْوما

َ
ى ىِف َرُجٍل أ کیَف َتَر

َحب.«2
َ
َمَع َمْن أ

محّبت، ســبب طلوع صفات محبوب در ُمحّب می شــود، هر چقدر 
این محّبت بیشــتر باشد، صفات محبوب در ُمحّب بیشتر طلوع کرده و 
مه طهرانی 

ّ
ُمحّب، صفات محبوب را بیشتر در خود می یابد. حضرت عل

قّدس اهلل نفسه الزکّیه این مطلب عمیق را چنین به نگارش در آورده اند:
»محّبــت عبــارت اســت از جاذبــۀ نفس و کشــش روحى حبيب 
نســبت بــه محبوب. این کشــش به حســب أفــراد و شــرائط ديگر 
مختلف است، و نيز از نقطه نظر تأثير محبوب و درجه فّعاليت آن 
در نفس ُمحّب نيز متفاوت است. محبوب هر چه بوده باشد خواه 
انســان يــا حيوان و جماد و ســنگ يــا موجود ديگرى، بــه هر مقدار 
کــه آثــار جمــال و محاســن او در نفــس ُمحّب اثر بيشــترى داشــته 

1. غررالحكم، ص 204، روایت 4015.

2. عمدة عیون صحاح االخبار، ص279.
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باشــد، به همان درجه این قّوه کشــش و جاذبه در ُمحّب شــديدتر 
ق نفس ُمحّب به محبوب بيشــتر خواهد شــد و 

ّ
خواهــد بــود و تعل

چون صفات و آثار هر موجود از توابع و لوازم نفس و روح آن موجود 
ت این جاذبه و کشش روحى نفس ُمحّب به 

ّ
است، بنابراین به عل

محبوب، آثار و صفات  محبوب  در ُمحّب منعکس خواهد شــد، 
گر جاذبه بيــن دو نفس به اندازه اى باشــد که  تــا به ســر حّدى کــه ا
در هر حال از يکديگر غفلت نداشــته باشــند، گوئى آن دو، چنان 
نفسهايشان در هم آميخته و به يکديگر جوش خورده و مّتصل و يا 

مّتحد شده است که هر دو داراى نفس واحدى شده اند.
در ایــن حال تمام آثــار و صفات محبوب در ُمحّب طلوع مى کند؛ 
چون بنا به فرض این آثار، آثار محبوب است؛ و بنابر رابطه محّبت 
و جاذبــه روحــى محّب، نفــس محبــوب در کارگاه وجودى ُمحّب 
حکم فرمــا مى شــود و بجــاى نْفــس او آمــر و ناهى خواهد بــود؛ و در 
این صــورت بــه تبــع نفس محبوب، آثــار و صفات آن نيــز در نفس 
ُمحــّب پيــدا خواهد شــد؛ و این راه ســريع ترین راه اّتصــال به ارواح 
طيبــه اســت. بســيار ديــده شــده اســت که عاشــقى مّتصــف به 
اوصاف محبوب شده است گرچه از اختيار او خارج بوده است، 
يا در هنگام مرض و ابتالء معشوق، او نيز مريض و مبتلى گرديده 
است در حالى که اصاًل از مرض و ابتالء معشوق خبرى نداشته 
ى از علوم و ادراکات محبوب خود به خود در نفس  اســت. بســيار
ُمحــّب پيــدا مى شــود. ُمحــّب بــدون رابطه مــاّدى و حّســى از امور 
محبوب اّطالع پيدا مى کند و با او در پنهانى گفت و شنود دارد و از 



127حمک

گزارشات و جريانات او مو به مو خبردار مى گردد.
و از ایــن باالتــر صفات محبــوب در حبيب طلــوع مى کند؛ ممکن 
است شخصى مبتلى به صفات رذيله مانند حسد، بخل، حّب 
مال و َشــَره و غيره باشــد، و چون عشــق به معشــوقى ورزيده که در 
او صفــت ايثــار و گذشــت و عّفت بوده اســت، او نيز خــواه ناخواه 
مّتصف به عّفت و ايثار شــده اســت. عشــق به بى حيا عاشــق با 
کمى حيا را بى حيا گرداند و عشق به باحيا عاشق بى حيا را باحيا 
کند. محّبت به شــخص مال دوســت شــخص ُمنفق را حريص و 
محّبت به منفق شــخص حريص را منفق گرداند. عشــق به عالم 
و دانشــمندى خاص، علــوم و ادراکات او را بطــور اجمال، و باالتر 
آنکه بطور تفصيل در نفس عاشــق جلوه گر کند و محّبت شــديد 
بــه بعضــى از طوائــف جّهــال ماننــد بعضــى از طبقــات ِنســوان، 
ى، اثر عشــق و  يــده را کــودن و جاهــل گردانــد. بار دانشــمندان ورز
محّبــت و طلــوع آثــار و صفــات محبوب به ســبب جاذبــۀ روحى 
ُمحّب در نفس او بســيار مشــهود و روشن اســت. در این باب سير 
و تواريخ داستانها آورده اند و کم و بيش براى خوِد أفرادى که دچار 
محّبــت شــده اند واضح و روشــن اســت. چون ایــن مقّدمه واضح 
گر کســى محّبت به شخص ستمگر و ظالمى  شــد مى گوئيم که: ا
داشــته باشــد گرچه او خود نيز مايل به ســتم و تجاوز نباشــد، ولى  
گر کسى محّبت  خود به خود روحيه ظالمانه در او پيدا مى شود و ا
به شــخص عادل و منّظم و مســتقيمى داشته باشد که طهارت و 
تقوى در روح او ُمهر خورده و به باطن او ســرايت کرده اســت، خود 
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به خود داراى صفت عدالت و استقامت و طهارت خواهد شد.«1

بــه  محّبــت  نهایــت  در  کســی  گــر  ا کــه  اســت  مشــخص  کامــًل 
امیر المؤمنین؟ع؟ باشد، صفات حضرت را نیز در خود احساس خواهد 
کرد و البته این کمال یا کماالت به برکت وجود مقّدس امیر المؤمنین؟ع؟ 
اســت و شــأن حضرت را پایین نمی آورد، بلكه ُمحّب امیر المؤمنین را به 

کم. برکت حضرت تا عرش باال می برد. رزقنا اهلل و ایا
تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت

 از ســمک تــا به ســهایش کشــش لیــل برد
بـــــو تـــــراب  لــــطــــف  نــــظــــر  گــــــر  ذره  بــــــه 

کــنــد2 آفـــتـــاب  کــــار  و  رود  آســـمـــان  بـــه   

اضافه کردن قید »أضعف«
مــه طهرانــی اعتراضــی هــم به 

ّ
نویســندگان کتــاب ســیری در آثــار عل

اضافه کــردن قیــد »أضعف« دارنــد و می نویســند: »مریدان آقــای طهرانی 
کتــاب را در چاپ هــای بعــدی تغییــر دادنــد و قیــد اضعــف را  عبــارت 

1. رسالۀ مودت، صص36 تا 38.

مه طهرانی؟وضر؟ می فرمایند: والدۀ حقیر در زمان کودکی گوش راست مرا سوراخ کرده 
ّ

2. مرحوم عل
و در آن حلقه ای عبور داده بودند به نام حلقۀ َحْیَدری، و مرا هم غلم َحیدری می خواندند. یعنی 
این طفل، غلم حلقه به گوش حیدر اســت. و تا این زمان گوش راســت من ســوراخ است، و دیگر 
که نطفه اش و شیرش با والیت حیدر بسته شده است، و گوشش  قابل التیام نیست. زیرا کسی 
نًا از 

َ
را بــه نــام و مهر حیدر ســوراخ کرده و حلقه گذرانده انــد، کجا می تواند ظاهرًا و باطنًا ســّرًا و َعل

غلمی خود دست بردارد؟ )روح مجرد، ص78( 
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مه را 
ّ

که آیا مســائل دیگر که مقصود عل اضافه کردند.« ســؤال این اســت 
کتاب نور  می رساند نیز حذف شده است؟ آیا عبارت های صفحۀ 330 
که به آن اشــاره شــد نیز در چاپ های بعدی اضافه شــده اســت؟  مجّرد 
مــه می فرماینــد همــۀ اولیاء در یک جــا متّحد و متصلند امــا در عالم 

ّ
عل

کثرت، هرکدام ســعۀ مختلفی دارند و نســبت آن ها به رســول خدا؟ص؟ و 
امیرالمؤمنین؟ع؟ نسبت قطره است در مقابل دریا. ایشان در این عبارت 
مفهــوم اضعــف یــا خفیف تــر را بــا بلند تریــن بیــان، مطــرح می فرماینــد و 
حقیقتًا اگر کسی متن کتاب را درست از نظر بگذراند یا با الفبای اندیشۀ 
مه طهرانی آشــنا باشــد، کامًل متوجه می شود که نیازی به ذکر 

ّ
مرحوم عل

قید أضعف نیســت. پس این قید در حقیقت چیزی به مطلب، اضافه 
یــا کم نكرده اســت، بلكه این قید ذکر شــده اســت تا سوء برداشــت های 
مه طهرانی دفع شود. این را 

ّ
عزیزانی مانند مؤلفان کتاب سیری در آثار عل

هم باید به عنوان غیرت دینی مؤلف کتاب شــریف نور مجّرد به حساب 
که معنایی ای از مطالبشان استشمام شود که  آورد که حتی بر نمی تابند 
کسی گمان کند، شیعیان أمیر المؤمنین؟ع؟ با حضرتشان تفاوتی ندارند.

مه طهرانی
ّ

چرایی بیان مطالب عرفانی توسط عال
در این جــا خوب اســت به ایراد دیگری هم اشــاره کنیــم. هر چند این 
مــه طهرانــی نیامــده، امــا جســته و 

ّ
کتــاب ســیری در آثــار عل اشــكال در 

گریخته مطرح شــده و ممكن اســت در ذهن بعضــی از مخاطبان بزرگوار 
هــم مطــرح شــود. اشــكال ایــن اســت که ممكــن اســت بعضــی بگویند 
مه طهرانی درســت اســت و هیچ شكی دربارۀ 

ّ
تمام مطالب ســخنان عل
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مقامات ایشان نداریم اما چرا چنین مطالبی را علنًا بیان کردند؟ جواب 
مشــخص اســت، در شریعت نیامده است که تفّوه1 در این معانی و بیان 
ا ِبِنْعَمِة  َمّ

َ
نعمت هایی که خداوند به انسان داده است، قبح ذاتی دارد. َوأ

گر قبح ذاتی داشت رسول خدا؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ مقامات  ْث 2، ا َك َفَحِدّ ِبّ َر
گر امام عملی انجام می دهد، نشانۀ  و کماالت خود را مطرح نمی کردند؛ ا
این اســت که آن عمل ذاتًا قبیح نیســت. حال اگر عملی مثل این مورد، 
ک باشــیم که در کجا حسن و در کجا  ذاتًا قبیح نباشــد باید به دنبال مل

قبیح است.
به نظر می رســد برای کشــف حســن و قبــح این مطالب بایــد به نّیت 
گر نّیت الهی باشد و گوینده به دنبال این باشد  گوینده مراجعه نماییم؛ ا
که نشــان دهــد می توان با تبعّیت از أمیر المؤمنیــن؟ع؟ و مملّوکردن قلب 
گر نّیت، امری شــبیه  از محّبت حضرتشــان، به  مقامات باالیی رســید؛ ا
این باشــد، گفتن بســیاری از کماالت نه تنها بد نیست که بعضًا واجب 
گر نّیت این باشــد که شــخص انانیت خــود را تقویت  هــم می شــود؛ امــا ا
کــرده و در برابــر خداونــد متعال و ائمه اطهار؟مهع؟، اظهــار وجود کند، تفّوه 
مه طهرانی را 

ّ
به این معانی از بد ترین اغلط است. کسانی که مرحوم عل

که ایشان هیچ گونه انانیتی نداشته  از نزدیک دیده اند شهادت می دهند 
ل خداونــد متعــال بوده اند. آثار ایشــان و گزارش های تاریخی 

ّ
و تمامــًا دال

هــم این معنا را به شــدید ترین وجه تأیید می کند؛ به طــور مثال در کتاب 
مهر تابان آورده اند:

1. سخن گفتن، لب به سخن باز کردن.

2. سورۀ ضحی، آیه11.
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»در تابستان سنه 1393 )هجريه قمريه( که مشّرف بوديم و آية اهلل 
مه آية اهلل طباطبائى هر دو حيات داشتند، و 

ّ
ميالنى و حضرت عال

ما منزلى را در منتهى إليه بازارچه حاج آقا جان در کوچه حّمام برق 
 از صحن بزرگ هميشــه به حرم مطّهر 

ً
اجــاره کرده بوديــم و معموال

مشّرف مى شديم. يک روز که در ساعت دو به ظهر مانده مشّرف 
به حرم شدم و حال بسيار خوبى داشتم و سپس براى نماز ظهر به 
مســجد گوهرشــاد آمده و با چند نفر از رفقا بطور فرادى نماز ظهر را 
خواندم، همين که خواستم از در مسجد به طرف بازار که مّتصل 
به صحن بزرگ بود و يگانه راه ما بود خارج شــوم، دِر مســجد را که 
ى بود بوسيدم. و چون نماز ظهِر جماعت ها در  مّتصل به کفشدار
مسجد گوهرشاد به پايان رسيده و مردم مشغول خارج شدن بودند 
چنــان ازدحــام و جمعيتى از مســجد بيــرون مى آمد کــه راه را تنگ 
گاه صدائى به گوش من  کــرده بــود. در آن وقت که در را بوســيدم نا
خورد که شــخصى به مــن مى گويد: آقا چوب که بوســيدن ندارد! 
 
ً
مــن نفهميــدم در اثــر این صــدا به من چــه حالى دســت داد، عينا

مانند جرّقه اى که بر دل بزند و انسان را بيهوش کند از خود بيخود 
شــدم و گفتــم: چرا بوســيدن ندارد؟ چرا بوســيدن نــدارد؟! چوب 
ى حرم بوســيدن دارد، کفش  حــرم بوســيدن دارد، چوب  کفشــدار
ک  پاى زّوار حرم بوســيدن دارد. و این  زّوار حــرم بوســيدن دارد، خــا
گاه خودم را در ميان جمعيت به  گفتار را با فرياد بلند مى گفتم و نا
ک  روى زمين را بر صورت  گرد و غبار کفشها و خا زمين انداختم و 
مى ماليدم و مى گفتم: ببين! این طور بوســيدن دارد. و پيوســته این 
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کار را ميکردم. و ســپس برخاســتم و ســوى منزل روان شدم. آن مرد 
گوينده گفت: آقا من حرفى که نزده ام! من جسارتى که نکرده ام!

گفتم: چه مى خواستى بگوئى؟! و چه ديگر مى خواستى بکنى؟! 
ى حرم است. اينجا بارگاه  این چوب نيست، این چوب کفشدار
حضــرت علــّى بــن موســى الّرضاســت، اينجــا مطاف فرشــتگان 
يــان و مقّربــان و پيامبران اســت،  اســت، اينجــا محّل ســجده حور
اينجا عرش رحمن است، اينجا چه و اينجا چه و اينجا چه است. 
گفت: آقا من مسلمانم، من شيعه ام، من اهل خمس و زکاتم، امروز 
صبح وجوه شرعيه خود را به حضرت آية اهلل ميالنى داده ام. گفتم: 
خمس ســرت را بخــورد! امام محتاج به این فضوالت اموال شــما 
نيســت! آنچه داديد براى خودتان مبارک باشــد. امام از شما ادب 
مى خواهد. چرا مؤّدب نيستيد؟ سوگند به خدا دست بر نمى دارم 
تــا با دســت خودم در روز قيامت تو را بــه رو در آتش افکنم! در این 
حــال يکى از دامادان ما )شــوهر خواهر( به نام آقا ســيد محمود نور 
بخــش جلــو آمدند و گفتند: مــن این مرد را مى شناســم، از مؤمنان 
اســت، و از ارادتمندان مرحوم والد شــما بوده اســت. گفتم: هر که 
مى خواهد باشد، شيطان بواسطه ترک ادب به دوزخ افتاد! در این 
حال من مشــغول حرکت به ســوى منزل بوده و در بازار روانه بودم و 
این مرد هم دنبال ما افتاده بود و مى گفت: آقا مرا ببخشيد! شما را 
به خدا مرا ببخشيد! تا رسيديم به داخل صحن بزرگ؛ من گفتم: 
من که هســتم که ترا ببخشــم؟ من هيچ نيســتم. شــما جســارت 
بــه مــن نکرديــد، شــما جســارت به امــام رضــا نموديد و ایــن قابل 
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مه ها، شيخ طوسى ها، 
ّ

بخشــش نيســت. بزرگان از علماء ما: عال
 صدراها همگى آســتان بوس 

ّ
خواجه نصيرها، شــيخ مفيدها، مال

این درگاهند و شرفشان در این است که سر بر این آستان نهاده اند، 
و شما مى گوئيد چوب که بوسيدن ندارد! گفت: غلط کردم، توبه 
کردم، ديگر چنين غلطى نمى کنم! گفتم: من هم از تو در دل خودم 
گر توبه واقعى کرده اى درهاى آســمان  بقــدر ذّره اى کدورت ندارم! ا
به روى تو باز است. و در این حال مردم در صحن بزرگ از هر سو به 

جانب ما روان شده بودند و من به منزل آمدم.«1

کــه چنیــن حالــی دارد و چنیــن ارادت هایی بــه تواتر از ایشــان  کســی 
نقل شــده، قطعًا تهمت »دیدن خود در برابر ائمه؟مهع؟ « در حق ایشــان روا 

نیست!

خالصۀ بحث
با اندک دّقت در مطالب به عرض رسیده، به سادگی می توان دریافت 
مه از لفظ امام برای رهبر فقید انقلب؟ق؟ 

ّ
که نه استفاده نكردن مرحوم عل

دال بــر ایــن معنا اســت که ایشــان احترام معمــار کبیر انقــلب را رعایت 
نكرده اند یا زحمات ایشان برای اسلم را نادیده گرفته اند و نه بیان ایشان 
ط در نفــوس بــه این 

ّ
دربــارۀ احســاس صفــات امیر المؤمنیــن؟ع؟ یــا تســل

معناست که ایشان خود را هم رتبه با حضرت امیر؟ع؟ می دانند.

1. مهرتابان، صص95 - 97.
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مه طهرانی به پیش نویس قانون 
ّ

کوتاه بر نقدهای عال مروری 
اساسی

در صفحــۀ 23 کتاب بخشــی بــا عنوان »قســمتی از نقد ها به 
پیش نویس قانون اساســی« تنظیم شــده اســت. نكتۀ جالب 
اینجاســت کــه مؤلفــان محتــرم در ایــن بخش هیــچ نقدی به 
مــه طهرانــی نداشــته اند و صرفــًا چنــد مــورد از 

ّ
آثــار مرحــوم عل

نقدهــای ایشــان بــه پیش نویــس قانون اساســی را بــدون هیچ 
گر این قسمت هم نیاز به توضیحی دارد  اظهارنظری آورده اند. ا

لطفًا بفرمایید.

استاد توالئی: همان طور که اشاره شد، توفیقی است که به بهانۀ انتشار 
مه طهرانی بنشینیم و مقداری که فهم بنده 

ّ
این کتاب بر سر سفرۀ آثار عل

اجازه می دهد اندیشــه های ایشــان را بررســی کنیم. در انتهای بخش آراء 
مــه طهرانی، عنــوان »قســمتی از اعتراضات بــه پیش نویس 

ّ
سیاســی عل

قانون اساســی« آمده اســت، اما نمی توان فهمید که این قسمت دقیقًا به 
مه 

ّ
چه چیزی ایراد وارد کرده اســت، زیرا تنها ســه قسمت از نقدهای عل

طهرانی به پیش نویس قانون اساسی ذکر شده است و در صدر و ذیل آن 
هیچ مطلبی در رد یا تأیید نیامده است. اشكال دیگر به این نحو از انتقاد 
مه به طور 

ّ
مه را آورده اند؟ عل

ّ
این است که چرا تنها بخشی از انتقادات عل

مفصل پیش نویس قانون اساسی را نقد کرده اند ولی در این کتاب تنها به 
گر قرار است که اندیشۀ ایشان تبیین شود  سه قسمت اشاره شده است. ا
که ایشان دربارۀ پیش نویس قانون اساسی  باید حداقل، رئوس مطالبی را 
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کتاب بیاورند  مطرح فرمودند ذکر می شد؛ نه اینكه تنها سه قسمتی را در 
که یک مسئلۀ واحد را بیان می کند. 

گــر هــدف نقد اســت که ایــن کار نیز لوازمــی دارد. نقد بایــد علمی و  ا
مه طهرانی نیســت، 

ّ
منصفانه باشــد. کســی قائل به عصمــت مطلق عل

کسی نمی گوید آثار ایشان مطلقًا خطا ندارد. در بخشی از مسائل ممكن 
است ایرادهای علمی وارد باشد منتها انتظار می رود نقد منصفانه باشد. 
گر بنای نویســندگان کتاب بر نقد بود باید مطلبی را در صدر یا ذیل این  ا
که نویسنده دقیقًا به چه  قسمت بیان می کردند تا مخاطب متوجه شود 
مه طهرانی بــه پیش نویس 

ّ
گر به اینكــه عل چیــزی اشــكال وارد می کنــد. ا

قانون اساســی انتقاد داشــتند نقد وارد می کنند؛ باید گفت این موضوع، 
خواســت رهبر فقید انقلب بوده اســت. وقتی پیش نویس قانون اساسی 
نوشــته شــد از علمای أعلم و بزرگان در شــهرهای مختلف درخواســت 
مه 

ّ
کردنــد انتقــادات خود را به پیش نویس قانون اساســی بیــان کنند. عل

طهرانی نظر به همان دعوت ولّی فقیه این انتقادات را به نگارش در آوردند. 
مه طهرانی را مورد اشكال می دانند و نفس این 

ّ
اگر محتوای انتقادات عل

کدام قســمت  که  مطالب را اشــتباه و دارای ایراد می دانند باید بفرمایند 
خدشه دار است. 

اساســی، ســندی  قانــون  بــه پیش نویــس  مــه طهرانــی 
ّ

نقدهــای عل
قابل اطمینان برای شــناخت اندیشــه های سیاســی و پی بردن به فلســفۀ 
ْوِمَن َیْنُظُر ِبُنوِر اهلل«1، مؤمن  سیاســی و عمق بصیرت ایشــان اســت. »ِاَنّ اْلُ

ُمْوِمــَن َیْنُظــُر ِبُنــوِر اهلل؛ مؤمــن بــا نــور خداوند می نگــرد و حقایق را 
ْ
 ال

َ
1. امــام صادق؟ع؟فرمــود: »ِاّن

می بیند«، )بحار األنوار، ج64، ص 74(.
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به وسیلۀ نور الهی نگاه می کند. در واقع حضرت می فرماید از فتانت مؤمن 
مه طهرانی در 

ّ
بر حذر باشید زیرا به حوادث با نور الهی نظر می کند؛ و عل

کــه فرقان در  نقدهــای خود بر پیش نویس قانون اساســی نشــان می دهند 
دست ایشان بوده و با نور الهی به مسائل نگاه می کنند. ایشان بر مطالبی 
که اکنون پس از 42 ســال از انقلب اســلمی روزبه روز  دســت می گذارند 
حقانّیت این مســائل بیشــتر روشــن شــده و عموم متدینان و بســیاری از 
شــخصیت های صاحب نظر در عرصۀ سیاسی به این نتیجه رسیده اند 
مه طهرانی بر پیش نویس قانون اساســی إعمال 

ّ
که اگر عمدۀ نقدهای عل

می شــد، انقلب اســلمی با شتاب بیشتری در مسیر رشد و سعادت قرار 
می گرفت و بســیاری از آفت هایی که در این چند دهه با آن مواجه بودیم 

گریبان گیر کشور نمی شد. 

مه طهرانی به پیش نویس قانون اساسی
ّ

نقدهای عال
مــه نقدهــای بیشــتری بــه پیش نویس 

ّ
  یعنــی می فرماییــد عل

داشتند و این بزرگواران تنها همین سه مورد را آورده اند؟ 

اســتاد توالئــی: در کتــاب وظیفــۀ فــرد مســلمان در احیــای حكومــت 
مه به پیش نویس قانون 

ّ
اســلم و جلد ســوم کتاب نور مجرد، نقدهای عل

اساســی به طــور مفصل آمــده اســت. درمجموع نقدهای بســیار مفصلی 
اســت و نكات بســیار خوبی دارد و نشــان می دهد که یک اسلم شــناس 
مجتهــد و غیور وارد این مباحث شــده و انتقاداتی را مطرح کرده اســت. 
ســه قسمتی که جناب آقایان هاشمی نسب و حّدادی در صفحات 23 
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مه نقــل کرده اند دربارۀ نقــش والیت فقیه 
ّ

کتــاب ســیری در آثــار عل و 24 
در حكومــت اســلمی اســت. محــور و ســتون خیمــۀ حكومت اســلم در 
گر رئیس جمهــوری و قوای دیگری  مه طهرانی، ولّی فقیه اســت، ا

ّ
نظــر عل

ماننــد قــوۀ قضائیه و قوۀ مقننه وجود دارد تمامــًا در ذیل ولّی فقیه تعریف 
می شوند، نه به عنوان قوایی در عرض رهبری. نباید قوۀ مجرّیه بدون نظر 
رهبری فعالیت کند، نباید قوۀ مقننه بدون نظر رهبری قانون تدوین کند 

و همچنین قوۀ قضائیه نیز بدون نظر رهبری نباید حكم صادر کند. 
مه طهرانی همان طور که از این دو صفحه برمی آید و ایشان در 

ّ
نظر عل

کید کرده اند این است که رئیس قوۀ مجرّیه یا باید شخص  آثار دیگر نیز تأ
ولّی فقیه باشد یا شخصی که منصوب ایشان است و ولّی فقیه باید کامًل 
بر افعال رئیس جمهور نظارت داشــته باشــد. رأی مردم حكم مشــورت را 
پیــدا می کنــد، گزینه ای را پیشــنهاد می دهنــد و باید دســت ولّی فقیه در 
که ادلۀ والیت فقیه، نیابت  پذیرفتن پیشنهاد مردم باز باشد. همان طور 
فقیه را در دورۀ غیبت کبری به عنوان نائب عام حضرت بقیه اهلل ؟جع؟ 
و زمامــدار امــور مســلمین اثبــات می کنــد همــان ادلــه نیز اثبــات می کند 
تمــام امور باید به دســت او باشــد نه اینكه شــخصی در مقابــل ولّی فقیه، 
مســتقًل فعالیــت و مدیریت کنــد. به تعبیر دیگر، نباید مردم شــخصی را 
کنند. این نقطۀ تفــاوت مردم ســاالری در حكومت  بــر ولّی فقیه تحمیــل 
گر قرار است همان شیوه  اســلمی با دموکراســی در فضای غربی اســت. ا
و فعالیــت سیاســی غرب پیاده شــود و رأی مردم، برخــلف نظر ولّی فقیه 
چیــزی را تحمیــل کند طبیعتًا ادلۀ والیت فقیه مانع آن می شــود. اســتاد 
بزرگــوار حجةاالسلم والمســلمین حاج شــیخ عبدالحمید واســطی؟ظفح؟ 
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که در  مقاله ای به درخواست سایت khamenei.ir به نگارش در آورده اند 
مه طهرانی بسیار شایان توّجه است. 

ّ
تشــریح دیدگاه سیاســی مرحوم عل

برای مزید اطلع، متن مقاله را مطالعه می کنیم:
نــوع  بــاب  آيــة اهلل محّمدحســين حســينى طهرانــى در  »مرحــوم 
کم دارای نگرشى  حکومت اسالمى و چگونگى ساختار نظام حا
کمه امروز متفاوت است و در  خاص و بديع بودند که با صورت حا
کل مى توان گفت که با نظريات قرن بيستمى تفاوت جوهری دارد. 
که در زیر مى آيد، مختصری در باب حکومت و چگونگى  آن چه 
مه؟ق؟ در تبيين مدلى 

ّ
ساختار آن در نگاه ايشان است. مرحوم عال

که براساس نظريه »واليت فقيه« با شاخِص اختصاص این مقام 
به  »عالم باهلل و بامراهلل« دارند، این گونه آورده اند: »فلسفه توحيدی  
اســالمى  متخذ از آيات  قرآن  کريم  و ســنت  نبوی، روح  حکومت  و 
واليت  بر مردم  را منحصر به عاِلم ترین  و جامع ترین  و منّزه ترین  افراد 
مى شناســد. در این  صورت ، افراد اّمت  به رهبری  چنين  پيشــوایى  
گاه  و مغــزی  متفکــر و عزمى   راســتين  کــه  هــم  دارای  دلــى  روشــن  و آ
راســخ اســت و هــم  از خــود گذشــته  و به کلّيت  پيوســته  اســت ، از 
بهترین  مواهب  الهّيه  استفاده  کرده  و تمام  قوا و استعدادهای  ذاتى  
خــود را به منصــه ظهــور و بــروز مى رســانند. در این  فلســفه ، حکم  
و قانــون  و قضــاء از بــاال )يعنى  از مقــام  توحيد و طهــارت  که  مقام  
 گسترش  پيدا 

ً
وحدت  و جامعّيت  ولّى امر است ( به پایين  تدريجا

مى کنــد، و تمام  اقشــار طبقــات  را فرا مى گيرد؛ ولى  در فلســفه های  
کــه  از روح  توحيــد اســالمى  بهــره ای   مــادی، يــا در قوانيــن  غربــى  
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ندارنــد، مراکز تصميم  گيری از کثرت  شــروع  مى شــود، يعنى  افکار 
ک  اکثريت ،  مــردم  گرچــه  در نهايــت  ضعــف  باشــند، فقط  به مــال
کميت  خود را  حق  تعييِن سرنوشــت  و تصميم  گيری در امــور و حا
دارند. در این  فلسفه ها حکومت  بر اساس  انتخاب  بوده  و کيفيت  
آن  بــه مشــروطه ســلطنتى، يا به جمهوری، يا بــه بعضى  از انحای 
ديگــر، تقســيم  مى شــود، بنابراین  جمهــوری  بدین  طــرز رأی  گيری 
و انتخــاب  اکثريــت،  نظيــر مشــروطه  از قالب های  غربى  اســت؛ و 
با روح  اســالم  ســازگار نيســت. در »جمهوری  اسالمى« بايد تمام  
ضوابــط  حکومــت  اســالم  مراعات  شــود و نــام  جمهوريت  چيزی  
کميــت  به فقيه   بــر محتــوای  دولــت  و حکومــت  نيفزايــد و حق حا
گاه  و از مصالح  ملت  مســلمان  اطالع   عــادل  کــه  بر اوضــاع  زمــان  آ
دارد و قلبش متصل به ملکوت اســت، ســپرده  شود. در حکومت 
براســاس مــدل »واليــت فقيــه«، ریيس  جمهــور بايــد همــان فقيه 
جامع الشــرايط باشد و اوســت  که  قوای  سه  گانه مقننه  و قضایيه  و 
مجرّيه در وجود او ادغام  شده  و از او به مصادر امور و ُحکام  ترشح  
مى کند. تفکيک  مقام  رهبری از رياســت  جمهوری  َعماًل التزام  به 
کم  شرع  تفکيک  روحانيت  از سياست  است . در منطق  اسالم  حا
مطاع  رياســت  مطلقه  بر اّمت  دارد. سپردن  رياست  جمهوری  را به 
افــرادی  کــه  دارای  چنين  مقامى  نباشــند، اعطای قدرت  به دســت  
غيــر واجدیــن  این  مقام  اســت ؛ و اشــتباهاتى  که  صــورت  مى گيرد، 
از عــدد بيــرون  و با هــزار ضابطه  و قانون  این  قدرت  عنان  گســيخته  
کــه همــان  کــرد. انتخابــات  بــرای  تعييــن رهبــر  را نمى تــوان  مهــار 
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رياست  جمهوری اســت، بايد به صورت  تشکيل  شورای  خبرگان 
انجام شــود و در این  صورت ، مدت  آن  محدود به چهار ســال  )که  
آن  نيز معيار غربى  است ( نخواهد بود، بلکه  تا هنگامى که  از مقام  
أفقهيــت  و اعلمّيــت  و أورعيــت  و أبصريت  برخوردار اســت ؛ بايد 
در رأس  رياســت  جمهوری  باقــى  بماند و عــزل  او نصب  ديگری  را 
در وقتى کــه  فاقــد شــرايط  گردد يا از دنيا برود، باز به وســيله شــورای 
خبــرگان کــه خبرويــت  در فــن داشــته  و از مزايای  کمــال  اخالقى  و 

عدالت  برخوردارند، صورت  خواهد گرفت.«
براســاس مبنــای فــوق، مرحوم مؤلــف؟ق؟ نتيجه گرفته اســت که: 
کميت  که عبارتند از قــوه مقننه  و قوه قضایيه  و  »قــوای  اعمــال  حا
قوه مجريه ، در وجود ولى فقيه ادغام  شــده  و قابل  تفکيک  نيستند 
و تفکيک قوا براساس مدل دموکراسى رايج، غلط است. در مدل 
»واليــت فقيــه«، ولى فقيــه به نظر خود افــرادی  را برای  قــوه مجرّيه و 
قــوه قضایيــه منصــوب  مى نمايد و مجلس  شــورای  ملــى  که برای  
مشــورت  در مصالح  و امور مملکتى  اســت ، نتيجه مشــورت  را در 
اختيار ولى فقيه قرار مى دهد تا او تصميم بگيرد و قانون بگذارد.« 
کميت براســاس این تفسير از »واليت  تصویر عملياتى از مدل حا

فقيه« بدین گونه است:
سنگ بنای آغازین

یــرا »رأی« در  مــردم متخصــص، قاعــدۀ هــرم حکومت هســتند، ز
صورتــى دارای ارزش اســت کــه براســاس علم و تجربه نســبت به 
موضوعى باشد که رأی گيری برای آن انجام مى شود. بنابراین افرادی 
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از مردم که با دین و فقاهت سر و کار دارند، در تمام شهرها، از ميان 
کــه توانایى تشــخيص صالحيت های علمى و  خــود خبرگانى را 
عملــى الزم بــرای يک رهبر را دارند، انتخــاب مى کنند )انتخابات 

تخصصى صنفى( و مجلس خبرگان تشکيل مى شود.
حلقۀ اول

مجلــس خبرگان، رهبــری را به عنــوان »ولّى فقيــه« معرفى مى کند 
)نصــب نمى کنــد، بلکــه کشــف و معرفــى مى کنــد( و مــردم حق 

بيعت کردن يا بيعت نکردن با او را دارند. 
نقش عموم مردم در شکل گیری حکومت

بنابرایــن بــا رأی گيــری عمومــى از کليــه افــراد بالغ اعــم از مــرد و زن 
به صورت »آری و نه« نسبت به پذیرش واليت فقيهى که از طرف 
مجلــس خبــرگان معرفى شــده اســت، در صــورت احــراز اکثريت 
نســبى، فقيــه معرفى شــده عالوه بــر مشــروعيت، دارای مقبوليت 

 حکمش بر همه نافذ است.
ً
شده )مبسوط اليد مى شود( و شرعا

حیطه اختیارات
حيطــه اختيارات این »ولى فقيــه« َنه فقط رتق و فتق اختالفات و 
مشــکالت اجرایى مردم )واليت ُمقيــده(، بلکه حق قانون گذاری 
در چهارچوب شــرع و حق عزل و نصب و تصرف و تغيير در کليه 

امور فردی و اجتماعى جامعه است. )واليت مطلقه(
فرآیند نظارت بر رهبری

مجلــس خبرگان نظارت مســتمر بر عملکــرد »ولى فقيــه« دارد و با 
بررســى عملکرد هــای او، بقــاء صفــات و شــاخص های الزم برای 
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 رصــد مى کند و در صــورت عدم احراز مــوارد الزم، 
ً
رهبــری را دائمــا

حکم به عدم بقاء صالحيت او برای رهبری مى دهد.
کمیت ساختار حا

الف. رؤسای قوا: در این مدل از حکومت، فقيه جامع الشرايط پس 
از بيعــِت مردم، معاونينى را برای اداره امور اجرایى مملکت و اداره 
امــور قضایى و اداره امــور قانون گذاری نصب مى کند. )ریيس قوه 
مجرّيه و قوه قضایيه و قوه مقننه،  معاونين او و منصوب از جانب 

او هستند، نه قدرت های موازِی او و منتخب از جانب ديگران(.
ب. مجلس شورا: مجلس براساس کميسيون های تخصصى شکل 
مى گيرد و کميسيون های تخصصى براساس انتخابات تخصصى 
صنفى شکل مى گيرند، يعنى کلّيه مردم براساس تجربه و تخصصى 
کــه بــه آن مشــغول هســتند، نماينــدۀ خــود در آن صنــف را معرفى 
مى کننــد. پــس از این که انجمن تخصصى صنفى شــهری شــکل 
گرفت، این انجمن نماينده يا نمايندگان خود را برای شرکت در انجمن 
تخصصــى صنفــى ملى معرفــى مى کنند؛ ایــن انجمن تخصصى 
صنفــى ملى، کميســيون مربوطه مجلس شــورا را به وجود مــى آورد.
براســاس ایــن مدل، کليه مردم در ارائه مشــورت بــه ولّى فقيه فعال 
هســتند و فعاليت های مجلس فعاليت های کارشناســانه است. 
پــس از تصويــب اوليــه يک قانــون، ولّى فقيه صحت و ســقم آن را 
بررســى کــرده و در صــورت انطباق با شــرع و سياســت های کلى و 
مصلحت نظام، آن قانون را تنفيذ مى کند. )ولّى فقيه مى تواند این 

عمليات را به فرد يا گروه منصوب از جانب او محول کند(« 
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کارآمدی نهادهای سیاسی  تجربۀ نا
تجربــۀ عینــی نیــز همیــن را نشــان می دهــد، غیــر از دو یــا ســه ســال 
کم بود، بعــد از ماجرای بنی صدر  ابتــدای انقــلب که شــرایط خاصی حا
و شــهادت شــهید رجایی که چند ماهی بیشــتر ریاســت جمهوری را در 
دســت نداشــتند، مقــام معظــم رهبــری، رئیس جمهور کشــور شــدند که 
کامــًل هم راســتا با ولّی امر مســلمین عمل کردند. در آن زمان هر مشــكلی 
که مشــاهده می شــد به دلیل وجود نهادی به نام »نخســت وزیری« بود که 
در مقابل ریاســت جمهوری عمل می کرد و آن را به مقامی نیمه تشریفاتی 
بــدل می ســاخت. بعدها نخســت وزیری از قانون اساســی حذف شــد و 
رهبر معظم انقلب زعامت امور مســلمین را به عهده گرفتند. در هشــت 
ســال دولت ســازندگی، فضای اقتصــادی و فرهنگی جامعــه با منویات 
ولّی فقیه فاصله گرفت. طرح استعماری کاهش جمعیت که رهبر معظم 
انقــلب بــا این طرح مخالف بودنــد در همان دوران کلید  خــورد و کار به 
جایی  رســید که رهبر امروز می فرماینــد: »من در رابطه با جمعیت عمیقًا 
دغدغه دارم.« ایشان تعابیر بسیار تأثیرگذاری در زمینۀ کاهش جمعیت 
دارند. پایۀ این طرح غلط عمدتًا در دورۀ سازندگی گذاشته شد. اقتصاد 
کم شــد، تفكــری که فقیرها را فقیرتــر و ثروتمندان  لیبرالی که بر کشــور حا
کرد و اختلف طبقاتی در جامعۀ اســلمی شــكل  را در جامعه ثروتمندتر 

گرفت. این مسائل همه از برکات دولت سازندگی بود! 
در هشت سال دولت اصلحات نیز فضای جامعه کامًل برخلف نظر 
ولّی فقیه اداره می شــد. چه در مذاکرات هســته ای چه در ُبعد فرهنگی و 
تعظیم شعائر اسلمی روزبه روز انحرافاتی در جمهوری اسلمی ایجاد  شد. 
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بسیاری از معضلت منتسب به همان دوران است و بسیاری از کارهای 
غلط در دولت اصلحات انجام شد. در دولت آقای احمدی نژاد، چند 
سال اول ایشان تا حدودی تابع والیت فقیه بود و خود را ذیل رهبر معظم 
انقــلب تعریــف می کرد اما در اواخــر دولت اول خــود، در مقابل ولّی فقیه 
ایســتاد و برای خود شــخصیتی قائل شــد و کشــور را با نظر خود اداره کرد 
و بــه همین جهت در دولت دوم ایشــان مشــكلت اقتصادی و فرهنگی 

بسیاری گریبان گیر کشور شد. 
در همین هفت سالی که از دولت اعتدال می گذرد نیز تقابل دولت با 
ولّی فقیه مشخص است، کما اینكه معظم له نارضایتی خود را در شماری 
از مسائل اعلم کردند. در این چهل سالی که از انقلب می گذرد، هرکجا 
رشــد و توســعه ای رخ داده و خدمتــی بــه مــردم شــده آنجایــی اســت که 
مســتقیمًا زیر نظر ولّی فقیه بوده است اما هرجا که از نظر ولّی فقیه فاصله 
گرفتنــد و شــخصی انتخاب شــده اســت که طبــق نظــر و رأی خود عمل 

کرده خسارت و ضرر به کشور تحمیل شده است. 
مه طهرانی معتقد بودند ِصرف نظارت شورای 

ّ
دربارۀ قوۀ مقننه نیز عل

نگهبــان، کمكی به اسلمی ســازی کامل قوانین نمی کنــد. در قوۀ مقننه 
افراد مختلفی انتخاب می شوند که معلوم نیست شناخت آن ها از دین 
مقدس اسلم و از مكتب حّقۀ جعفری به چه میزان است. آن ها قوانینی 
را تصویب می کنند و شورای نگهبان نیز برحسب وظیفه و رسالت قانونی 
خود عدم تطابق یا تطابق آن  را با قانون و شریعت احراز می کند. با این مقدار 
آن روند اســلمی مطلوب به دست نمی آید. قانون گذار باید اسلم شناس 
باشــد و متخصصان دیگر باید مشورت بدهند و بازوی ولّی فقیه باشند. 
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ــى اهلِل 1، امام معصوم؛ و ولّی فقیه 
َ
 َعل

ْ
ل

ّ
ْمــِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوَک

َ
َو َشــاِوْرُهْم ِفــي اْل

به تبعّیت از امام معصوم، با بسیاری مشورت می کنند اما در نهایت امام 
معصــوم و در حــال حاضر ولّی فقیه باید تصمیم گیرنده باشــند. ولّی فقیه 
کســی به  گر  که باید مطابق منویات الهی امور را پیش ببرد. حال ا اســت 
مه طهرانی؟ق؟ اعتراض دارد بگوید انتقاد من به این قســمت 

ّ
این نظر عل

 اصل این مطلب نگاهی است که گذر زمان 
ّ

یا به آن قســمت اســت و اال
نشان داده است آسیب های نظام در این چهل سال اخیر از ناحیۀ همین 

اشكال بوده است. 

مه طهرانی
ّ

همراهی دیگران با نظر عال
مه 

ّ
البته این نگاه سیاسی در کلّیت خود اختصاصی به حضرت عل

طهرانی ندارد، بزرگان دیگری مانند مرحوم آیة اهلل مصباح یزدی نیز چنین 
نظراتــی دارنــد. ایشــان در تاریخ 1384/9/20 در موسســۀ پژوهشــی امام 
خمینی، در جمع محققان راجع به شیوه حكمرانی والیت فقیه در زمان 
غیبــت بحثــی را مطــرح می کننــد. بخش هایــی از این بحــث فقهی این 

است:
گر قبول کرديم که مســئلۀ واليت فقيه انتصابى اســت يعنى  »اما ا
ک اعتبار و  ولّى فقيــه منصــوب بــه نصــب عام اســت؛ يعنــى مــال
مشــروعيت به خدای متعال مى رســد، فقيه واجد شرايط، اختيار 
جــان و مال مســلمان ها را دارد البته در مقــام عمل بدون مقبولّيت 
مردمــى احــکام آن قابــل اجــرا نيســت. فــرض کنيد که ما کشــف 

1. سورۀ آل عمران، آیه 159.
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کرديــم کــه از ســوی امام زمــان آقای فالنى مصــداق آن نصب عام 
اســت امــا مردم نمى شناســند، عماًل چيزی تحقــق پيدا نمى کند 
گر او دستور داد پارلمان تشکيل شود و مردم  طبق نظريۀ انتصاب ا
نمايندگان مجلس را تعيين کنند، به حرف او این کار اعتبار پيدا 
مى کنــد آن هــا قانون تصويــب مى کنند اعتبار این قانــون به حرف 
ولّى فقيه اســت اعتبار این قانون به حرف اوســت که مى گويد این 
مجلس رســميت دارد و يا این دولت اطاعتش واجب اســت، این 
از همان واليت الهى نشــئت گرفته و متفّرع بر حکومت اوســت به 
نظر ما تمام مقرراتى که در کشــور جمهوری اســالمى اجرا مى شود 
گر بدانيم در  همــۀ اعتبــارش به امر واليت فقيه و امضای اوســت. ا
جایى در يک مورد راضى نيست هيچ اعتباری ندارد. گاهى مورد 
خاصى را تعيين و گاهى هم نهادی را تصويب مى کند. اينکه امام 
قانون اساسى را تصويب کرد این يعنى من دستور مى دهم این گونه 
گر امضا  عمل کنيد و اعتبار پيدا مى کند چون او امضا کرده است ا
گر همۀ مردم هم رأی مى دادند  نکرده بود هيچ اثری نداشت حتى ا
کــه خــودش  هيــچ اعتبــار قانونــى و شــرعى نداشــت همان طــور 
فرمود. بر اســاس نظريۀ نصب، اعتبار قانون اساســى از امضای او 
سرچشــمه مى گيرد اما طبق نظريۀ انتخاب، توجيه اعتبار قوانين 

تصّرفات مشکل است.«

آیــة اهلل مصبــاح در ســخنان دیگــری این مســئله را مفصل تــر توضیح 
داده اند. ایشان می فرمایند: 
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»دموکراســى برای غربى ها اصالت دارد بــرای ما فقط جنبۀ ابزاری 
دارد، رأی مــردم بــرای ما مشــروعيت نمــى آورد، مقبولّيــت مى آورد، 
ممکن اســت در آينده قانون این گونه شــود که مردم بايد در تعيين 
اســتاندار نظــر بدهنــد، ایــن قانون و ایــن فرايند از نظر اســالم هيچ 
که مردم به آن مشروعيت  اشکالى ندارد اما این به آن معنا نيست 
مى دهند بلکه مردم رأی تمايل مى دهند وگرنه حکم اصلى حکم 
خدا، پيغمبر و ائمۀ اطهار حکم ولّى فقيه است. اينکه امام فرمود 
ميــزان رأی مردم اســت آيا حتى در مقابل حکــم خدا نيز ميزان رأی 
مــردم اســت؟ آيــا ایــن همه امــام دم از اســالم مى زد بــرای چه بود؟ 
ايشــان از همــان ابتــدا مى فرمود همه چيز فدای اســالم، بى شــک 
ايشــان در مقابــل اســالم نگفــت رأی مردم معتبر اســت بلکه آنجا 
کــه مــا مصالح را نمى دانيم و حکم خدا نيســت برای تشــخيص 

مصداق از رأی مردم بهره مى بريم.«

متــن دیگری نیز در اســناد تاریخــی وجود دارد که مؤید این اســت که 
مه طهرانی متمایــل بوده اند؛ 

ّ
رهبــر فقید انقــلب؟ق؟ نیز به نظر مرحــوم عل

چنان که حكم تنفیذ ریاســت جمهوری به شــهید رجایی نشان می دهد 
که نظر رهبر فقید انقلب نیز همین است. 

متن نامۀ رهبر انقالب در تنفیذ شهید رجایی
»به رغم تبليغات دشــمنان داخل و خارج با اکثريت قاطع، افزون 
از دورۀ ســابق، جناب آقای محّمدعلى رجایى)اّيده اهلل تعالى( را 
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به رياست جمهوری کشور اسالمى ایران برگزيده و این مسئوليت 
بزرگ و بار ســنگين را بر عهدۀ او گذاشته است و چون مشروعيت 
آن بايــد با نصب فقيه ولّى امر باشــد این جانب رأی ملت شــريف 
را تنفيــذ و ايشــان را به ســمت رياســت جمهــوری اســالمى ایــران 

منصوب نمودم.«

گــر همــۀ مردم بــه شــخصی رأی بدهنــد امــا ولّی فقیه    یعنــی ا
نخواهد، ریاست آن شخص هیچ اعتبار شرعی ندارد. آیا نظر 

مه هم همین است؟ 
ّ

مرحوم عل

اســتاد توالئی: دقیقــًا همین را می فرماینــد. در ادامه حكم تنفیذ آمده 
که ایشــان در خط اســلم عزیز و پیرو احكام مقدس  که: »و مادام  اســت 
آن می باشــند و از قانون اساســی ایران تبعّیت و در مصالح کشور و ملت 
عظیم الّشأن در حدود اختیارات قانونی خویش کوشا باشند و از فرامین 
الهــی و قانــون اساســی تخّطی ننمایند ایــن نصب و تنفیذ بــه قّوت خود 
که مد نظر ولّی فقیه  ک هایی  گر رئیس  جمهور از مل باقی اســت.« یعنی ا
کند ایشان را از این  است از جمله قانون اساسی و قوانین اسلم، تخطی 

مقام عزل می کنند. 

اهمّیت تبیین جایگاه ولّی فقیه در جامعه
متأسفانه هنوز نتوانستیم این حقیقت را تبیین کنیم که عمود خیمۀ 
حكومت اسلمی، ولّی فقیه است. این وظیفۀ فعاالن فرهنگی و کسانی 
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که دغدغۀ انقلب را دارند. این افراد باید این نگاه را در بین مردم  اســت 
که مشــروعیت با این نگاه محقق می شــود و  کنند و نشــان دهند  روشــن 
اســاس حكومت اســلمی و قوام و اســتواری آن به ولّی فقیه اســت. این را 

باید اساتید حوزۀ علمیه تبیین کنند. 

جــای تعّجب دارد که چرا این دیدگاه صحیح را نویســندگان 
مه طهرانی به دید نقد می نگرند.

ّ
کتاب سیری در آثار عل

کشــیدند تــا بتواننــد  مــه طهرانــی بســیار زحمــت 
ّ

اســتاد توالئــی: عل
ایــن نــگاه را تبییــن کنند که در حكمرانی بر اســاس نظریــۀ والیت فقیه، 
که توان و رســانه در  همه چیــز بــه ولّی فقیه برمی گردد. ایشــان به اندازه ای 
کردنــد این مطلــب را به گوش دیگران برســانند.  اختیــار داشــتند تلش 
که این نگاه را در  که این نظر را می پذیرند این است  حال وظیفۀ کسانی 

جامعه امتداد دهند.
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فصل سوم
نقد و بررسی

»بخش بررسی حکایات
و داستان ها«
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بررسی شخصیت حاج سید هاشم موسوی حّداد 
مه سید محّمدحسین 

ّ
کتاب سیری در آثار عل   بخش دوم از 

طهرانی به »بررســی داستان ها و حكایت ها« اختصاص یافته 
مه انتخاب کرده اند 

ّ
است. برخی مطالب را از کتاب های عل

ولــی نقــدی بــر آن نیاوردنــد. حال چــرا این مطالــب را گزینش 
کرده اند و در این بخش آورده اند، جای سؤال است. 

کتــاب چینــش  کــه در ایــن  کردیــم  اســتاد توالئــی: قبل تــر نیــز عــرض 
مطالب، منطق خاصــی ندارد. درباره عناوین بخش ها نیز همین قضیه 
صادق اســت. عنوان »بررســی داســتان ها و حكایت ها« برای بخشی که 

دربارۀ اساتید و نظرات آن هاست، عنوان نارسایی است.

  بلــه! کامــًل درســت اســت، بــه هر حــال، اولیــن حكایتــی که 
مه طهرانــی دربارۀ اســتاد خود، 

ّ
کــه عل نقــل کردند این اســت 

مرحوم ســید هاشــم حّداد صفت های خاصی آورده اند. مثًل 
فرموده انــد: »الحــّداد و مــا ادراک ما الحــّداد؟« و یــا فرموده اند: 
»بقــدری متوّغــل در توحیــد و منــدک در ذات حــّق متعال بود 
که آن چه بگوییم و بنویسیم فقط اسمی است و رسمی و او از 
اسم و رسم بیرون بود«و عباراتی مشابه این فرمایشات. قاعدتًا 
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مه طهرانی نســبت به 
ّ

که مرحوم عل نظر نویســندگان این بوده 
مرحوم آقای حّداد اهل غلو بوده اند؛ نســبت به این قســمت از 

کتاب فرمایشی دارید؟

مــه طهرانــی در محضــر بســیاری از بــزرگان 
ّ

اســتاد توالئــی: مرحــوم عل
گردی کردند؛ چه در دروس سطح حوزه و چه دروس خارج. در سطح  شا
اســاتیدی مانند آیةاهلل شــیخ مرتضــی حائری را درک نمودنــد و از محضر 
گرد آیة اهلل بروجردی  مه طباطبائی اســتفاده فراوانی کردند و مدتی شــا

ّ
عل

بودنــد بعــد هم به نجف اشــرف هجــرت کردنــد. آیة اهلل خوئی، آقا شــیخ 
ی، آیة اهلل ســید محمود شــاهرودی، آقابزرگ طهرانی و بزرگان 

ّ
حســین حل

زیادی در وادی علوم و معارف ظاهری، اســتاد ایشــان بودند. در مســائل 
یــادی در ارتباط بودنــد. علوه بر  ســیر و ســلوک معنوی نیــز با اشــخاص ز
مــه طباطبایی بردند، ســلوک معنوی 

ّ
بهره هــای علمــی که از محضــر عل

مه طباطبایی شــروع شــد. ایشان سپس در محضر 
ّ

ایشــان نیز در قم با عل
گرد  آیةاهلل شــیخ عباس قوچانی کســب فیض کردند و چند سالی نیز شا
آیة اهلل انصاری همدانی بودند و بعد از مدتی با آیةاهلل آقا سید جمال الدین 
گلپایگانی ارتباط سلوکی داشتند. هرچند تصریح می فرمایند رابطۀ استاد 
گردی برقــرار نبــود اما مراودۀ ســلوکی در میان بود. ســپس به صورت  - شــا

کامل خدمت مرحوم آیة الحق حاج سید هاشم حّداد رسیدند. 
بسیاری از اهل سلوک و اهل معرفت نیز با ایشان مراوده و ارتباط داشتند 
و مدتی نیز با مرحوم آیة اهلل نجابت و با حاج آقا اســماعیل دوالبی رفاقت 
ســلوکی داشتند. ایشــان با افرادی مانند مرحوم حاج هادی ابهری رفاقت 
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عمیق تری داشتند و شخصیت های دیگری نیز به تناسب با ایشان ارتباط 
مه 

ّ
داشــتند.1 در میان اســاتید، آیة اهلل انصاری همدانی، آقای حّداد و عل

طباطبایی چون در وادی معارف، ید بیضا نشــان می دادند و در مقامات 
مه طهرانی 

ّ
سلوکی باالیی مستقر و متمّكن بودند، احترام مضاعفی نزد عل

داشتند. افرادی که مقّرب درگاه الهی هستند نزد انسان های خدادوست 
محترم ترند و آن هایی که به درجۀ قرب و نزدیكی خدا نرسیده اند محّبت 
مه طهرانی آشــكار بود. 

ّ
کمتر اســت. این موضوع در ســیرۀ عل به آن ها نیز 

ایشان در وصف استاد خود مرحوم حّداد؟هر؟ می نویسند:
»الحــّداد و مــا أدراک ما الحّداد؟! این مــرد به قدری عظيم و پرمايه 
کــه لفــظ عظمــت بــرای وی کوتــاه اســت، به قــدری وســيع و  بــود 
واســع بود که عبارت وســعت را در آنجا راه نيست، بقدری متوّغل 
در توحيــد و منــدک در ذات حــّق متعــال بــود کــه آنچــه بگوئيــم و 
بنويسيم فقط اسمى است و رسمى، و او از تعّين خارج، و از اسم 
و رســم بيرون بود... ايشــان قابل توصيف نيســت. مــن چه گويم 
دربارۀ کســى که به وصف در نمى آيد، نه تنها الیوَصف بود بلکه 

اليدَرک و الیوَصف بود، نه آن که يدرک و الیوصف بود.«2 

مه چنین عباراتی را در وصف آقای حّداد بیان می کنند، وجه 
ّ

اگر عل
مه طهرانی، جان آقای حّداد 

ّ
آن را نیز اشاره می فرمایند، چون در نگاه عل

1. برای اطلع بیشــتر از مراودان و رفقای ســلوکی ایشــان جلد دوم کتاب شــریف نور مجرد بســیار 
مغتنم است.

2. روح مجرد، ص13.
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به توحید متمّكن شده بود و ایشان به مقامات باالی توحیدی و به تعبیر 
ایشــان فناء در ذات الهی رسیده بودند. با توضیحات دقیقی که در علم 
عرفان مطرح است، به اندازه ای که خداوند متعال در این عالم ارزشمند 
اســت، انســانی هــم که از خــودش عبور می کنــد و به خداونــد می پیوندد 
مــه طهرانی، حضرت 

ّ
ارزشــمند و قابل اعتنا می شــود. قبــل از مرحوم عل

امام هادی؟ع؟  هستند که می فرمایند: 
ُد 

َ
 َو َول

ُ
ِلیــل َ  َو الْ

ُ
ُســول ُه َو الّرَ

ُ
ل

َ
 َجل

َّ
 َجل

ُ
ِلیــل َ َکَمــا اَل ُیوَصُف الْ »َیــا َفْتــُح 

ْمِرَنا«.1
َ
ُم ِل ِ

ّ
َسل ْؤِمُن اْلُ َبُتوِل َفَکَذِلَك اَل ُیوَصُف اْلُ

ْ
ال

نویســندگان ایــن کتــاب باید به طور دقیق مشــخص کننــد که به چه 
که دربارۀ مرحوم آقای حّداد نقل شــده،  گر به مطالبی  چیزی نقد دارند. ا
اشــكال دارنــد، بایــد ثابت کنند مرحوم حّداد انســان کامــل و متحقق به 
گر مرحوم حّداد را شخص عارفی نمی دانند باید دالیل  توحید نبوده اند. ا
عرضه کنند. این را عرض می کنم چون برخلف مخالفان، کسانی مانند 
مه طهرانی و آیة اهلل ســید عبدالكریم کشــمیری قائــل به کمال مرحوم 

ّ
عل

آیةالحق حاج سید هاشم حّداد بوده اند. ایشان شبانه روز با مرحوم حّداد 
مه طهرانی، یقینًا مصاحب 

ّ
ارتباط و مراوده داشتند، خصوصًا مرحوم عل

مه طهرانی و آیة اهلل 
ّ

خلوت و جلوت مرحوم حّداد بودند. علوه بر این عل
سید عبدالكریم کشمیری، شخصیت های استاددیده و عارف شناسی 
هســتند و بــر مطالــب عرفانــی و روایی نیز کامًل تســلط دارنــد و می توانند 
حــاالت شــخص را به راحتی بــر ضوابط روایی و عرفانــی تطبیق دهند. از 
تصریــح مرحــوم آیــة اهلل قاضی هــم که یقینًا نمی توان گذشــت، بــه نقل از 

1 . بحار االنوار، ج50، ص178.
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مــه انصــاری الهیجــی، مرحوم قاضــی راجع به مرحــوم حّداد 
ّ

مرحــوم عل
می فرمودند:

»ســيد هاشــم  در توحيد مانند ســّنى ها که در ســّنى گرى تعّصب 
دارنــد، او در توحيــد ذات حــّق متعّصب اســت؛ و چنان توحيد را 
ذوق کرده و مّس نموده اســت که محال اســت چيزى بتواند در آن 

خلل وارد سازد.«1 

پس مخالفت با کمال مرحوم حّداد نیاز به دلیل محكم و متقن دارد 
کند. البته این را هم عنایت  کمال ایشان معارضه  تا بتواند با ادلۀ فراوان 
یــد کــه ممكن اســت کمال مرحوم حّداد برای کســی احراز نشــود، اما  دار
عــدم احــراز غیــر از احراز عدم اســت و بــا عدم احــراز باز هــم نمی توان به 
مــه طهرانــی خــرده گرفــت، زیــرا »ادری« بــا »ادری ال« تعارض 

ّ
مرحــوم عل

دارد، نه »ال ادری.«

بررسی شغل آقای حّداد 
در حكایــت دوم بــه شــغل آقای حّداد اشــاره می کننــد. ظاهرًا 
ایرادی که وارد می کنند این اســت که آقای سید هاشم حّداد 

شغل شان نعل بندی بوده و تحصیلت دینی نداشتند. 

استاد توالئی: بنده قصد نّیت خوانی ندارم، به هرحال عزیزان ما ممكن 
اســت کتاب را آن قدر با عجله نوشــته باشند که در پاره ای موارد فراموش 

1. روح مجّرد، ص12.
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کرده اند نكات خود را متذکر شوند؛ چون هر عنوانی با این کتاب متناسب 
مه متناسب نیست بلكه واقعیت 

ّ
باشد، حقیقتًا سیری در آثار مرحوم عل

که بدون دّقت علمی و بعضًا با  عینی کتاب، مجموعه انتقاداتی است 
گر بنا  گرفته است. ا کنار هم قرار  مه در 

ّ
تحریف و تقطیع آثار حضرت عل

مه 
ّ

مه بود باید مطالــب و آثار مرحوم عل
ّ

بــر ســیِر حقیقی در آثار مرحوم عل
خیلی بیشتر منعكس می شد و نهایتًا بعد از تجمیع مطالب نقد صورت 
می گرفت که متأسفانه در کتاب چنین امری را مشاهده نمی کنیم. به هر 
مه طهرانی هســتند که در 

ّ
حال گزارشــگر شــغل مرحوم حّداد، مرحوم عل

کتاب شریف روح مجّرد می فرمایند:
»حقيــر در بين راه به ايشــان ]يعنــى مرحوم آيــة اهلل قوچانى[ عرض 
کردم: ميل داريد برويم و از آقا سيد هاشم نعل بند ديدنى کنيم؟! 
)چون ايشان در آن زمان به حّج بيت اهلل الحرام مشّرف نشده بود، 
ى و نعل کوبى به پاى اسبان بود،  و بواسطه آنکه شغلشان نعل ساز
 يکى از 

ً
به ســيد هاشــم نعل بند در ميان رفقا شهرت داشت. بعدا

 نسبت به ايشان ارادت 
ً
کن بود و حّقا مريدان ايشان که در کربال سا

کّفاشــى  ف زاده که شــغلش 
َ
داشــت به نام حاج محّمد على َخل

 به حّداد يعنى 
ً
که از نزد خود این شــهرت را احتراما بود، شــنيديم 

آهنگــر تغييــر داده اســت؛ على هذا رفقا هــم از آن به بعد ايشــان را 
حّداد خواندند(.«1

باید در نظر داشــت مرحوم حّداد علی رغم ســن باال و حاالت سلوکی 

1. روح مجرد، ص26.
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سنگینی که داشتند، به کار آهنگری نیز مشغول بودند. بسیاری از سالكان 
و عرفــا وقتی حــاالت معنوی برای آن ها عارض می شــد نمی توانســتند از 
جای خود تكان بخورند و از دنیا منصرف شده و بسیاری در همین حال 
کار ســنگین آهنگری اشتغال داشتند که  از دنیا می رفتند؛ اما ایشــان به 
گر ایراد به این اســت که  حكایــت از جامعّیــت نفس ایشــان دارد. حــال ا
مرحوم حّداد چرا آهنگری می کردند، پاســخ مشــخص اســت! ایشــان به 
ِب 

َ
ْجــزاٍء ىف َطل

َ
ْجزاٍء ِتْســَعة ا

َ
ِعباَدةة َعْشــَرة ا

ْ
ل

َ
ایــن روایت نبوی بــاور دارند که: »ا

ِل«1. عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن در طلب روزی حلل است.  ل َ احلْ
ــک َعــیل ديِنک.«2 

َ
ــِه َفِاّنــُه َعْوٌن ل

ّ
ق ِمــن ِحِل ز ــَب الــّرِ

َ
یــا بــاور دارنــد: »الَتــَدْع َطل

هیــچ گاه از تحصیــل روزی حــلل رو گــردان مباش زیرا مال حــلل یاور و 
معین تو در حفظ دین و ایمان تو است. 

گــر هــم آقایان گمــان کردند ســعادت و کمال، تنهــا در گرو تحصیل  ا
علوم حوزوی است و شغل آهنگری با مقامات معنوی در تضاد است که 
باید یادآوری کنیم صفوان جّمال با آن قرب و نزدیكی به امام زمان خود، 
شــتر بان بود یا شــغل بســیاری از انبیاء چوپانی و بافندگی و نجاری بوده 
است. اگر هم به دنبال معرفی مرحوم حّداد هستند که بسیار خوب، فقط 
زندگی ایشان علوه بر شغل، ابعاد دیگری هم دارد که در کتاب خبری از 
آن ها نیست و مخاطبان بزرگوار باید قضاوت کنند آیا اکتفاء به شغل یک 

شخص، معرفی صحیح او به حساب می آید یا خیر!

1. مستدرک الوسائل، ج13، ص12.

2. وسائل الشیعه، ج12، ص10.
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مه طهرانی نزد مرحوم حّداد
ّ

گردی عال مدت زمان شا
مه می گوید 

ّ
در سومین حكایت یا داستان نقل کرده اند که عل

مــن مجموعًا دو ســال نــزد آقای حــّداد درس گرفتم یا خدمت 
ایشــان بــودم، درحالی که بــرای متخصص و عالم شــدن در آن 

گردی کرد. معارف، عمری باید نزد استاد، شا

گر اجازه دهیــد من مطلبی که مضمــون آن را فرمودید  اســتاد توالئــی: ا
مه ســید 

ّ
از روی کتاب بخوانم. در صفحۀ 24 از کتاب ســیری در آثار عل

محّمدحسین طهرانی آمده: 
مه طهرانى مى نويسند: ما در مدت 28 سال برخوردها و شب 

ّ
»عال

به روز آوردن ها و مسافرت ها که به طور دقيق، آن مقدار که حساب 
گر آن اوقات  نموده ام، مجموع اوقاتى را که با ايشان شب و روز بوده ام، ا
متفّرقه را با هم جمع و ضميمه نمائيم دو سال تمام خواهد شد.«1 

بعد آورده اند که: 
گفتنــد مــن دو ســال نــزد آقــای حــّداد  مــه طهرانــى از طرفــى 

ّ
»عال

بــودم و ازطــرف ديگــر گفتند: »عالم شــدن و متخّصص شــدن در 
دانش های باال بسيار زحمت دارد، عمری را بايد طلبۀ خوش فهم 
و خوش اســتعداد و باهــوش که هم قوای فکريــه و هم حافظه اش 
خــوب باشــد، آن هــم بــا عشــق و عالقــۀ سرشــار، آن هــم بــا صبر و 
حوصله و اســتقامت در مشــکالت و توّجه به خدا و اســتمداد از 

مه سید محمدحسین طهرانی، ص24.
ّ

1. سیری در آثار عل
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فيوضات رّبانيه اش سپری کند تا بدین مرحله نائل آيد.«1

ســؤالی که در اینجا مطرح می شــود این اســت که چرا به جای سیر در 
مه طهرانی به تقطیع مطالب ایشان رو آوردند؟ مخاطب وقتی این 

ّ
آثار عل

مطالب را بخواند نمی فهمد منظور از آن علوم و دانش های باال چیست. 
ظاهرش این است که می خواهند تناقضی بین این دو گزاره بیاورند. این 
مطلب در صفحۀ 306 از جلد دوم کتاب نور ملكوت قرآن آمده است که:
»منظور و مقصود از حوزۀ علميه، درس علمى و عملى قرآن کريم 
اســت. فهميدن قرآن و عمل کردن به آن اســت. و برای تحّقق این 
مراد بايد علم معارف در سطح عالى و عقائد و اخالق را به خوبى 
فــرا گرفــت. و بــرای حصــول این مطلب بايــد از علم تفســير قرآن و 
حديث و درايه و رجال مدد جســت. راه وصول به علم صحيح و 
عمل صحيح، علم فقه )و الزمۀ آن علم اصول( و کالم و حکمت 
و عرفــان اســت. و ایــن معانــى متحّقق نمى شــود مگــر زمانى که به 
لســان قــرآن و زبان پيامبر اکرم و اوصيــای گرامش)عليهم الّصلوة و 
الّســالم( آشــنائى و اّطالع کامل داشته باشيم، و بر سيره و سّنت و 
روش علمى و عملى آن ها واقف گرديم. فلهذا بايد اّطالع بر علوم 
عربيت و ادبيت، از صرف و نحو و لغت و اشتقاق و معانى و بيان 
و بديع و محاورات نثری و نظمى داشته باشيم، و از سيره و تاريخ 

آن ها باخبر باشيم.«2

1. همان. )این مطلب در کتاب نور ملكوت قرآن جلد اول صفحۀ 306 آمده است.(

2. نور ملكوت قرآن، ج2،ص306.
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ایشان در ادامه توضیح دادند که طلبه باید در همۀ این موارد مجتهد 
باشد: 

»عالم شــدن و متخّصص شــدن در دانش های بــاال، ]يعنى فقه و 
اصول و عرفان نظری و حکمت[ بسيار زحمت دارد؛ عمری را بايد 
طلبــۀ خوش فهم و خوش اســتعداد و باهوش که هــم قوای فکريه 
و هــم حافظــه اش خــوب باشــد، آن هم با عشــق و عالقۀ سرشــار، 
آن هم با صبر و حوصله و استقامت در مشکالت، و توّجه به خدا 
و استمداد از فيوضات رّبانيه اش سپری کند، تا بدین مرحله نائل 
آيــد. ]در کنــار این ها بايد ســير و ســلوک عملى هم داشــته باشــد[ 
طلبــه بايــد بــا دو بال علــم و عمل حرکت کنــد و پا بر دنيــای دون 
نهــد، و نطفــه حــّب رياســت و آقایى و ســروری را در کانــون وجود 
خويشــتن نابود کند، و پشــت بر همه اعتباريات و تعيناِت مانع از 
وصــول بنمايد؛ تا به حــول و قّوه الهى بتواند کامياب شــود. تازه از 
ميان ده ها و صدها طلبه، يکى دو نفر بيشتر نمى توانند این راه را به 

ق آيند.«1 
ّ
پايان برسانند، و به جامعّيت و کمال موف

مــه 
ّ

مشــخص اســت منظــور از علــوم بــاال، علــوم ظاهــری اســت. عل
کــه حاال  گردی آقــای حــّداد را نمی کردنــد  طهرانــی در علــوم ظاهــری شــا
بگوییــم فــلن مقدار در محضر مرحوم حّداد بودند و این مقدار کم یا زیاد 
مه از مرحوم حّداد در مســائل سیر و سلوکی و 

ّ
اســت! اســتفادۀ مرحوم عل

گر استاد، استاد باشد و  باطنی بوده است. در مسائل روحانی و باطنی نیز ا

1. همان.
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گرد باشد، ساعتی حضور در محضر ولّی الهی کافی است تا  گرد هم شا شا
انسان بار خودش را ببندد و به سمت خداوند متعال حرکت کند. در بین 
صحابی رســول خدا؟ص؟ مگر چند نفر به مرتبه اویس رســیده اند؟ اویس 
حتی یک بار هم رسول خدا را ندیده بود! مشخص است که عرض بنده 
مقایسه بین رسول خدا روحی له الفداء و دیگران نیست! هرکس با الفبای 
که: »ال يقاُس ِبآِل حمّمد عليم الّسلم و  م است 

ّ
عرفان آشنا باشد برایش مسل

َحٌد.«1 صحبت در این است که سنخ مسائل سلوکی 
َ
الصلوة ِمْن هِذِه المة أ

مبتنی بر عمل به دستورات و کشش و جاذبه و والیت نفس استاد است 
و نیاز به ارتباط حضوری و فیزیكی ندارد.

که ارتباط استاد  کسی با سیر و سلوک معنوی آشنا باشد می داند  اگر 
گرد در ســیر و ســلوک این است که اســتاد، اصولی را تعیین می کند  و شــا
گرد موّظف اســت که به آن ها عمل  گرد می دهد و شــا و دســتوراتی به شــا
گر استاد  گرد تحت إشراف باطنی استاد است. ا کند و در باقی موارد، شا
إشــراف باطنی داشــته باشــد بســیاری مطالب با نامه نــگاری و مكاتبه و 
گردی  حتی بدون آن نیز برطرف می شود.کســی که در ارتباط اســتاد و شا
سلوکی سخن از ساعت حضور فیزیكی می گوید مشخص است کمترین 
که مرحوم علمه  شــناختی از این معانی ندارد. البته همین مقداری هم 
در خدمــت مرحــوم حداد بودنــد از نظر زمانی، مقدار بســیار قائل توجهی 
اســت. دروس خــارج معمواًل هر جلســه بین نیم ســاعت تــا چهل و پنج 

1. نهج البلغــه، ص47؛ شــرح نهج البلغــه ابن ابی الحدیــد، ج1، ص138؛ بحاراالنــوار، ج23، 
ص117؛ غررالحكم، ص116. البته بعضی روایات در بیان دامنه مصادیق آل محمد نكات قابل 

تأملی دارند که محل بحث ما در اینجا نیست.
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دقیقه هستند؛ با فرض اینكه سالی 150 جلسه درسی هم برگزار شود)که 
تعداد جلســات عمومًا کمتر از این مقدار اســت(، در هشــت سال درس 
خارج، شــخص نهایتًا 900 ساعت در محضر استاد است. یعنی کمتر از 
کامل  که دو ســال ارتباط  گمانم خیلی راحت به دســت می آید  40 روز!! 
مرحــوم علمه به مرحوم آقای حداد بســیار بیشــتر از اســتفاده خیلی ها از 

اساتیدشان و حضور در دروس متعارف حوزه های علمیه است.

پاسخ به اشکال بی بهره بودن آقای حّداد از علوم دینی
  چهارمین حكایت یا داستان در بخش دوم کتاب سیری در آثار 
مه سید محّمدحسین طهرانی با عنوان: »میزان تحصیلت 

ّ
عل

اســتاد« آمــده اســت. نویســندگان در ایــن قســمت آورده انــد: 
مه طهرانى هيچ سخنى از تحصيالت دروس استاد خويش 

ّ
»عال

)آقــای حــّداد( بــه ميــان نمى آورنــد و درباره مــدارج علمى ايشــان 
توضيحى نمى دهند«1

سپس بیان می کنند که آقای حّداد فقط تا حد کتاب سیوطی، 
دروس رسمی حوزه را خوانده بودند و چرا ایشان از تحصیلت 
حوزوی برخوردار نبودند. این ایرادی است که به آقای حّداد و 

تحصیلت ایشان وارد کرده اند.

استاد توالئی: نویسندگان در این مورد نیز مانند موارد دیگر، دچار اشتباه 
شدند، چند روایت را ذکر می کنند که این ها هیچ کدام به همدیگر ارتباط 

مه سید محمدحسین طهرانی، ص25.
ّ

1. سیری در آثار عل
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مه 
ّ

کننــد که عل ندارد. نویســندگان محتــرم می خواهند این گونه اشــكال 
طهرانی نزد کسی مسائل عرفانی را می آموختند که بهره ای از علوم ظاهری 
نبرده بود و این در حالی است که در روایات منزلت شخص به اندازۀ تفّقه 
کید بر علوم ظاهری دارند  مه طهرانی تأ

ّ
او در دین است. ازطرف دیگر عل

کیدها استاد ایشان بی بهره از علوم ظاهری بودند. این ها  اما با وجود این تأ
خلصه اشكال مؤلفان در صفحه 28 به بعد کتاب است.

گیری علوم راه های فرا
کریــم و روایــات اســت و  مات قــرآن 

ّ
بســیاری از مســائل در زمــرۀ مســل

کــه قــرآن را بخواند و از طرفی روایــات را اندک توّرقی کرده باشــد و  هرکــس 
بــا معارف اهل بیت؟مهع؟ آشــنا باشــد، می یابــد که تنها راه تفّقــه در دین و 
آشــنایی با معارف دینی، حضور در حوزه های علمّیه و خواندن رسائل و 

مكاسب و کفایه نیست!
در منطق دین اسلم ما دو راه جدی برای تحصیل علم داریم، یک راه از 
طریق اسباب ظاهری است، یعنی خدمت استاد برویم و چیزی از استاد 
یاد بگیریم و کتابی را در محضر او تلّمذ کنیم و علوه برآن، فكر و مباحثه 
و تدّبــر داشــته باشــیم. راه دیگر کســب علم در منطــق قــرآن و روایات، به 
م ظاهری گره نخورده است. به عنوان مثال، فرمودند: »هرکس 

ّ
تعلیم و تعل

گر تقوا پیشه کردید، برایتان  تقوا پیشه کند برایش فرقان قرار می دهیم«1 یا ا

َفْضِل 
ْ
کــْم َواهلُل ُذو ال

َ
يْغِفْر ل ْر َعْنکْم َســیَئاِتکْم َو کــْم ُفْرَقاًنــا َويکِفّ

َ
 ل

ْ
ُقــوا اهلَلَ ْيَعــل ِذیــَن آَمُنــوا ِإْن َتَتّ

َّ
َياال

َ
.1 ياأ

َعِظــِم »ای اهــل ایمــان، اگر خدا ترس و پرهیزکار شــوید خدا به شــما فرقان بخشــد)یعنی دیده 
ْ
ال

بصیرت دهد تا به نور باطن حق را از باطل فرق گذارید( و گناهان شما را بپوشاند و شما را بیامرزد، 
که خدا دارای فضل و رحمت بزرگ است«) سورۀ انفال، آیۀ 29.(
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که به واسطۀ آن مسیر برای شما مشخص شود و راه  نوری قرار می دهیم تا 
ُشــوَن ِبِه یعنی تقوا مجرای کســب علم می شود  ُکْم ُنوًرا َتْ

َ
 ل

ْ
َعل َيْ بروید، َو

مات قرآن و روایات اســت که انسان 
ّ
م ظاهری. این از مســل

ّ
نه تعلیم و تعل

می توانــد بــا اعمال باطنی نیز کســب علم کنــد. علوه برایــن، نمونه های 
یــم که در صــدر آن انبیاء و اوصیاء انبیــا، هیچ تعلیم و  علمــی فــراوان دار
م ظاهری نداشــتند. سابق بر آن بسیاری از انبیای دیگر نیز در فضای 

ّ
تعل

ــم نبودند و در جوامعی زندگی می کردنــد که خبری از آموزش 
ّ
تعلیــم و تعل

ظاهری نبود درحالی که، این ها عاِلم و امام زمانۀ خود و پیشرو اّمت خود 
شدند و به مقام رسالت رسیدند. در این باره جای هیچ شک و تردیدی 
نیست. دربارۀ ائمۀ اطهار؟مهع؟ نیز مسئله بسیار روشن است. وقتی امامی 
قبل از سن بلوغ به امامت می رسد مشخص است که این دریای بی کران 
با تعلیم ظاهری حاصل نشــده و شــیوۀ آموزش آن ها غیر از شــیوۀ ظاهری 

بوده است. 
همچنین آموزش کسانی که منتسب به ائمۀ اطهار؟مهع؟ بودند، مانند 
حضــرت ابالفضــل؟ع؟ و حضرت زینــب؟اهس؟، در فضای تعلیــم و تعلم 
که خطاب به  ظاهری نبوده اســت. از امام ســجاد؟ع؟ نقل شــده اســت 
َمة َو 

ّ
ة َغیــر ُمَعل مــُداهلِل َعاِلَ نــِت ِبَ

َ
حضــرت زینــب کبری؟اهس؟ می فرماینــد: »ا

َفَهمــة َغیــر ُمَفَهّمة«1؛ شــما عالمه ای هســتید که تعلیم ظاهری نداشــتید و 
بــه فهمــی رســیدید بدون اینكه کســی شــما را تفهیم کند. ایــن هم مقام 
کســانی که امام نیســتند اما تعلیم غیرظاهری داشــتند، پس مقام تعلیم 
م باطنی مختص به انبیاء و اوصیاء انبیاء نیست. از این واضح تر، 

ّ
و تعل

1. بحار االنوار، ج45، ص164.
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در مرتبه های پایین تر، دربارۀ شــخصیت هایی مانند جناب ســلمان نیز 
کــه: »َکاَن  همیــن را می بینیــم. ابوبصیــر از امــام صــادق؟ع؟ نقــل می کند 
ث بودند 

َ
«1، هم امیرالمؤمنین؟ع؟ محّد ً

ثا
َ

ّد َماُن حُمَ
ْ
َکاَن َســل ، َو 

ً
ثا

َ
ّد ؟ع؟ حُمَ َعیِلٌ

ث چیست؟ 
َ

ِث« بعد می پرســد: نشــانۀ محّد
ّ

َحَد ْلُ
َ
ا آية ا َ َ

و هم ســلمان. »ف
كی 

َ
کیَت«، َمل کیَت َو  ِبِه 

ْ
ک َفیْنکُت ىِف َقل

َ
ِتیِه َمل

ْ
 يأ

َ
حضرت می فرمایند: »َقال

ث کســی اســت که 
َ

می آید به قلب ایشــان مطالب را القاء می کند. محّد
از طریــق باطــن أخــذ علــم می کند، ملكی می آیــد و مطالب را بــه قلب او 
می رساند؛ یعنی از طریق باطن و بدون اسباب ظاهری علوم و معارفی را 

به دست می آورد. 
مــات ظاهری به آن ارشــادات 

ّ
جنــاب ســلمان نیز بدون تعلیــم و تعل

باطنی رســیده اســت. امیرالمؤمنین؟ع؟ نیــز دربارۀ ســلمان می فرمایند: 
 و الِعلــَم الِخــَر«2، ســلمان علم اول و آخــر را ادراک کرد، آیا 

َ
ل َوّ

َ
»أدَرک الِعلــَم ال

مًا روایت صحبت از 
ّ
ایشــان کلس درســی رفته بود؟ اگر هم رفته بود مسل

یک سنخ دیگری از علوم دارد و آن علومی است که مجرای کسب آن ها 
که علم اول و آخر با  ئک هســتند. در روایت دوم نیز مشــخص اســت  مل
گر انســان تمام عمر خود  م ظاهری اصًل قابل درک نیســت. ا

ّ
تعلیــم و تعل

را در مدارس و خدمت اساتید بگذراند حتی علم زمان خود را نمی تواند 
کند، چه برسد به علم اول و آخر! در ادامه نیز حضرت  کامل درک  به طور 

1. أمالی، شیخ طوسی، ص 407، رجال کّشی، ج 1، ص64.

ِل وِعلَم اآلِخِر، َبحٌر ال یدَرک َقعُرُه، و ُهَو ِمّنا أهَل الَبیِت«)به دانش  ّوَ
َ
2. امام علی؟ع؟: »أدَرک ِعلَم األ

اول و آخر رســیده اســت، دریایی اســت که ژرفایش ناپیداســت، او از ما خاندان است(، )أمالی، 
شیخ صدوق،ص 209؛ رجال کّشی، ج1، ص 52(.
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در تفسیر سخن خویش می فرمایند منظور از علم اول و آخر یعنی علم نبی 
و علم علی؟ع؟ . دربارۀ جناب سلمان روایات بسیاری وجود دارد و این 
در حالی است که ایشان نه از انبیاء الهی است و نه از اوصیاء؛ گمانم در 
فرهنگ دینی ما جای تردید نیست که حضور در حوزۀ علمّیه و دانشگاه 

تنها راه کسب علم و تفّقه در دین نیست.
یــَس الِعلُم 

َ
بــاز در منابــع روایــی داریم که امــام صــادق؟ع؟ فرمودند: »ل

ِب َمْن 
ْ
ا ُهَو ُنوٌر يَقُع ىِف َقل َ َ

ِم«1، علم به یادگیری های ظاهری نیست، »ِإّن
ُّ
َعل ِبالَتّ

که خداوند هرکســی را بخواهد  ْن ْيِديُه«، بلكه علم نوری اســت 
َ
هلُل أ

َ
يُد ا یِر

هدایــت کنــد این نور را در قلبش قرار می دهد. خداوند اســبابی قرار داده 
اســت و ایــن تعلیــم و تعلم ظاهری را نیز بر برخی واجــب فرموده، تا زمینه 
مهّیــا شــود و آن نــور در قلــب طــلب علوم دینــی و دانش پژوهــان معارف 
اســلمی قرار بگیرد؛ اما هیچ گاه نفرمودند تنها راه، تعلیم ظاهری اســت و 
گر آقای حّداد تا سیوطی بیشتر نخوانده ا ند، نمی توانند حائز این معارف  ا
کفایه خوانده  شوند. مگر اصحاب ائمه؟ع؟ سیوطی و لمعه و المنطق و 
بودنــد؟ بســیاری از آن هــا در زمــرۀ اهل علــم زمان خود نیــز نبودند و حتی 
علــوم و معــارف عصر خــود را فــرا نگرفته بودند امــا سینه  هایشــان مملّو از 

معارف اهل بیت عصمت و طهارت؟مهع؟ بوده است.

ما ُهَو نوٌر یَقُع فی َقلِب َمن یریُد اهللُ  َتباَرک و َتعالی أن 
َ
ِم، إّن

ُّ
َعل یَس الِعلُم ِبالّتَ

َ
1. امام صادق؟ع؟: »ل

ِب الِعلَم ِباســِتعماِلِه، َو 
ُ
اًل فی َنفِســک َحقیَقــَة الُعبوِدیِة، َو اطل ب أّوَ

ُ
یهِدیــُه، فــإن أَردَت الِعلَم َفاطل

اســَتفِهِم اهلِل یفِهْمک«)دانش به آموختن نیســت، بلكه نورى اســت که در دل هرکس که خداوند 
تبــارک و تعالــی بخواهــد هدایتش کنــد، می افتد. بنابراین، اگر خواهان دانش هســتی، نخســت 
حقیقــت عبودیــت را در جــان خــودت جویــا شــو و دانــش را از طریق به کار بســتن آن بجــوى و از 

خداوند فهم و دانایی بخواه تا تو را فهم و دانایی دهد( )بحار األنوار، ج1، ص225.(
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جالب اســت که نویســندگان محترم، ســه روایت را در کتاب ســیری 
مــه نقل می کنند که روایت اول: عن ابی عبداهلل: قال ابوجعفر، 

ّ
در آثــار عل

  
َ

که ای فرزندم منزلِت شــیعیان ما را بشــناس، »َعیل امام باقر؟ع؟ فرمودند 
ــْم« منزلــت شــیعیان ما به قدر روایاتی اســت که از ما  ــْم  َو َمْعِرَفِتِ َوايِتِ َقــْدِر ِر
نقــل می کننــد یعنی ارتباطی که با ما در مســائل علمــی و معرفتی دارند، 
َوايــة« منظــور از معرفــت فهــم روایــت اســت و  َرايــة ِللِرّ ْعِرَفــة ِهــى الِدّ »َفــِإَنّ اْلَ
به واســطۀ درایــات و تأمل در روایات اســت که مؤمن بــه باالترین درجات 
کردم، »َفَوَجْدُت ىِف  کتاب امیرالمؤمنین؟ع؟ نگاه  ایمان می رســد و من در 
ِ اْمِرٍئ َو َقْدَرُه َمْعِرَفُتُه« اندازه و 

ّ
کل ّنَ ِقیَمة 

َ
کردم، »أ کَتاِب« در آن کتاب پیدا 

ْ
ال

قیمت هر شخص به اندازۀ معرفتش نسبت به روایات است. 
مشخص است که در اینجا صحبت از تعلیم و تعلم ظاهری نیست، 
صحبــت در ایــن اســت کــه هــر شــخص روایــات و زبــان اهل بیــت؟مهع؟ 
را بــه چــه میــزان متوجه می شــود و چقدر فهــم روایی دارد. ایــن موضوع را 
نیــز تمام کســانی که بــا آقای حــّداد در ارتباط بودند تصریــح می کنند که 
فهــم توحیــدی و برداشــت ایشــان از روایات به قــدری باال بود که کســانی 
کشــمیری، آیةاهلل سید مصطفی خمینی،  مانند آیةاهلل ســید عبدالكریم 
مه طهرانی نزد ایشــان زانــو می زدند تا معارف 

ّ
مــه شــهید مطهری و عل

ّ
عل

مًا فهم روایی ایشــان به شــواهد مطالبی 
ّ
اهل بیت؟مهع؟ را فرا بگیرند. مســل

کــه از ایشــان در آثــار مختلــف بــه یــادگار مانده اســت و به شــهادت اهل 
فضل و معرفت، از بســیاری از مخالفان عرفان از اول تاریخ تا امروز باالتر 
اســت. مرحوم حاج سید هاشم حّداد به قدری فهم عمیقی از آموزه های 
دینی اسلم عزیز داشتند که یک اسلم شناس بزرگ مانند مرحوم شهید 
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مطهری می گویند: »این سید حیات بخش است.«1
ْه ِمْنُکْم َفُهَو 

َ
ُه َمْن َلْ َیَتَفّق

َ
یِن َفِإّن ُهوا ِف الّدِ

َ
در روایت دیگری که آوردند: »َتَفّق

وا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا  یِن َو ِلُيْنِذُر ُهوا ِف الّدِ
َ

ِکَتاِبِه ِلَيَتَفّق  ِف 
ُ

 َیُقول
َّ

ْعَراِبٌّ ِإّنَ اهلَل َعّزَ َو َجل
َ
أ

ــَذُرون. «2)در دیــن تفّقه کنید، هرکســی در دین تفّقه نكند  ُهــْم َيْ
َّ
َعل

َ
ــْم ل ْيِ

َ
ِإل

که  که منظور امام؟ع؟ این اســت  بادیه نشــین اســت.( مشــخص اســت 
کنید و اســلم را بشناســید نه اینكه لزومًا درس فقه  تفّقه در دین حاصل 

بیاموزید یا دروس مرسوم در حوزه و دانشگاه را بخوانید! 

هوا«
ّ

اسالم شناس شدن معنای اصلی »تفق
ُهوا ىِف ِدیِن اهلِل 

َ
روایــت ســومی را هم از امام کاظم؟ع؟ نقل کرده انــد: »َتَفّق

َتِب  ِفیَعــة َو الّرُ ِل الّرَ َناِز ــَبُب ِإَل اْلَ ِعَبــاَدة َو الّسَ
ْ
ــاُم ال َبِصیَرة َو َتَ

ْ
ِفْقــَه ِمْفَتــاُح ال

ْ
َفــِإّنَ ال

کِب  کَوا
ْ
 ال

َ
ْمِس َعیل

َ
کَفْضِل الّش َعاِبِد 

ْ
 ال

َ
َفِقیِه َعیل

ْ
 ال

ُ
ْنیا َو َفْضل

ُ
یِن َو الّد ة ىِف الّدِ

َ
ِلیل َ الْ

ــه پیدا کنید که به  ــُه َعَمل.«)در دین تفِقّ
َ
ــْه ىِف ِديِنــِه َلْ یــْرَض اهلُل ل

َ
َو َمــْن َلْ يَتَفّق

تعبیری سعادت شما به تفقه در دین گره خورده است...(
یــاض نیســت؛  کتــاب جواهــر و ر تفّقــه در دیــن بــه معنــای خوانــدن 
به معنــای معالــم و قوانیــن و اصــول الفقــه و رســائل و کفایــه خوانــدن هم 
نیست، به معنای بدایه و نهایه و منظومه خواندن هم نیست! این اشتباه 
گر فقیه شدن و رسیدن  بسیار بزرگی است که خیلی ها مرتكب می شوند؛ ا
گــرو مطالعۀ این آثــار و دروس مرســوم حوزوی بــود، زراره و  بــه فقاهــت در 

محّمد بن مسلم هم باید از فقاهت خالی می بودند! 

1. روح مجرد، ص160.

2. المحاسن، ج1، ص229.
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اشتباه اول این آقایان، این است که تنها راه کسب علم را منحصر به 
علوم ظاهری کردند و این برداشت، همان طور که اشاره شد، یک مغالطه 
کریم و روایات. ازطرف دیگر،  است و ناشی از بی اطلعی از مفاهیم قرآن 
ایشــان معنای این روایات را هم به درســتی نفهمیدند؛ ســخن این روایت 
مه طهرانی 

ّ
دربارۀ فهم دین و تفّقه در آن است؛ نخبگانی مثل مرحوم عل

مه شــهید مطهری و مرحوم آیةاهلل ســید مصطفی خمینی و مرحوم 
ّ

و عل
کشــمیری و... می آیند و قله های معارف اســلم  آیةاهلل ســید عبدالكریم 
یعنــی توحیــد و والیــت خــود را از مرحــوم حــّداد می گیرند؛ مرحــوم حّداد 
کســی اســت که یک خط فرمایش ایشان، چند جلسه شرح و تبیین الزم 
دارد، حال ما بخواهیم با استناد به روایات اسلم شناسی و تفقه در دین، 
بگوییم شــأن و منزلت مرحوم حّداد پایین اســت؟! علوه بر تمام این ها 

روایات یک اصل کلی به ما آموخته است: 
ْتباُع 

َ
ٌج َرعاٌع ا اة َو َهَ

َ
ٌم َعیل َسبیِل ن ِ

ّ
ّبان َو ُمَتَعل لّناُس َثلَثه: َفعاِلٌ َر

َ
»ا

َجُؤوا ِال ُرکٍن 
ْ
ِم َو َلْ يل

ْ
ِعل

ْ
يٍح َلْ يْسَتضیئوا ِبنوِر ال ِ ر

ّ
کل ِ ناِعٍق يیلوَن َمَع 

ّ
کل

َوثیٍق«1
گروهنــد: دانشــمند خداشــناس، دانــش جــوی در راه  مــردم ســه 
رستگاری و فرومايگانى بى اراده و سرگردان که هر دعوتى را اجابت 
مى کننــد و به هر طرف که بــاد بيايد به همان طرف مى روند، از نور 

دانش روشنایى نمى گيرند و به پايگاه محکمى پناه نمى برند.

اگر کسی اهل علم نباشد، باید دستش در دست اهل علم باشد؛ زیرا 

1. نهج البلغه، کلمات قصار، کلمه 147.
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اســتاد با هدایت تكوینی و باطنی خود بســیاری از مطالبی را که ســالک 
در ســیر خــود بــه آن نیاز دارد بــه او آموزش می دهد؛ آقای حّداد دستشــان 
در دســت مرحــوم آیــة اهلل قاضــی بــود. مطالب توحیــدی و اصــول دین را 
گرفته اند، آقای حّداد 28 ســال خدمت آقای  هم مرحوم حّداد از ایشــان 
کردند. در مسائل فقهی هم مرحوم حّداد اهل تقلید بودند و  قاضی تلّمذ 
دستشان در دست فقهائی مانند مرحوم شیخ هادی شیخ زین العابدین 
کتاب سیری در  مه طهرانی بوده است. یقینًا مؤلفان محترم 

ّ
و مرحوم عل

مه سید محّمدحسین طهرانی حتی در مسلک خود افراد شریف 
ّ

آثار عل
و بلندمرتبه ای را می شناسند که مجتهد نبودند و در مسائل فقهی تقلید 
می کردند، ممكن است در اصول عقائد هم هیچ وقت دستشان به کسی 
مانند مرحوم آیة اهلل قاضی نرســیده باشــد اما دارای منزلت باالی دینی و 
نورانّیت و اخلص باال و یا حتی مقام تشــرف و... باشــند که بســیاری از 

اهل علم از آن فضائل بی بهره اند.

کید آقای حّداد بر جامعّیت طالب در عرفان و فقه تأ
مه طهرانی در کتاب شریف 

ّ
نكتۀ دیگر این که بسیاری از سخنان عل

نور ملكوت قرآن که ذکر شــد و ســایر فرمایشات ایشان که البته هم از نظر 
کید، بســیار قابل تأمل اســت، ناظر بــه این مطلب  تعــداد و هــم از نظــر تأ
اســت که نیكو اســت انســان هم در وادی عرفان، حائز مقامات باال شود 
و هــم در وادی علمی، شــخصیتی برجســته شــود، به همیــن دلیل آقای 
کید می فرمودند که طلبه ها علوه بر سیر و سلوک، خوب  حّداد همیشه تأ
درس بخوانند تا بتوانند جامع باشند. ایشان اذعان داشتند جامعّیتی را 
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مه طهرانی و آقای قاضی دارند، دارا نیســتند، ایشــان می فرمودند: 
ّ

که عل
»مــن در ایــن جامعّیتــی کــه می بینــم اول آقــا ســید علــی قاضــی بعد هم 
سیدمحّمدحسین هستند.« خودشان را در این میان نمی دیدند. اما این 

موضوع ارتباطی به فهم معارف توحیدی و مباحث اخلقی ندارد.
بیانات آقای حّداد در شرح دعای مكارم االخلق در کتاب روح مجّرد 
ذکر شــده اســت، نكاتی که از دعای مكارم االخلق اســتنتاج می کنند و 
برداشت های خاصی که از بعضی از آیات و روایات بیان می کنند در این 
کتاب نقل شــده اســت. این موارد نشــان از تفّقه ایشــان در دین و منازلی 
است که به تعبیر امام کاظم؟ع؟ از این دریچه طی کردند فلذا نباید دچار 
مغالطه شد و دین را منحصر به فقه و احكام ظاهری دانست و بحث های 
اخلقــی و معارفــی را جزو تفّقه در دین ندانســت. نقــل به مضمون عرض 
کــه حضرت آیــة اهلل حاج ســید محّمدصــادق حســینی طهرانی  می کنــم 
گردان مرحــوم قاضــی، در آن زمان، آقای آســید  می فرمودنــد: »از میــان شــا
حســن آقای مســقطی از نظر سلوکی با مرحوم حّداد قابل قیاس بودند، اما 
گاه  مرحوم مســقطی به دلیل اینكه در علوم ظاهری و فقه و حكمت هم آ
و مسلط و استاد بودند، از این جهت بر مرحوم حّداد فضیلت داشتند.« 
این یک واقعیت است که اگر مرحوم حّداد در علوم ظاهری هم ورود پیدا 
می کردنــد، جامعّیــت بیشــتری پیــدا می کردند امــا نباید فرامــوش کرد که 
مقصد اصلی رســیدن به توحید اســت و باقی امور در مقابل این واجب، 
حكــم مســتحب و فضل را دارنــد؛ خصوصًا که ایشــان مدتی به تحصیل 
علوم حوزوی مشغول می شوند اما استاد بزرگوارشان حضرت آیةاهلل قاضی 

به ایشان می فرمایند که تحصیل علوم حوزوی وظیفۀ شما نیست.
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بررسی مرتبۀ علمی حاج سید هاشم موسوی حّداد
کتــاب، یعنــی بخــش »بررســی داســتان ها و  بــه بخــش دوم 
کرده  کــه نقل  حكایت هــا« پرداختیــم. در چند داســتان اولی 
بودنــد، نظرشــان بر ایــن بود که جنــاب آقای حّداد، بهــره ای از 
علــوم ظاهــری نبــرده بودنــد. شــما نیــز پاســخ دادیــد کــه طبق 
دســتورات و مطالب رسیده از ائمۀ اطهار؟ع؟، تنها راه کسب 
علــم، علــوم ظاهــری نیســت بلكــه راه هــای دیگــری نیــز برای 
ۀ خود 

ّ
کســب علم وجود دارد. در ادامه نویسندگان کتاب، ادل

بــر بی بهره بــودن آقای حــّداد از علم و معرفــت را بیان می کنند 
کرد. اولین شاهد مثال نیز اعتراض  که آن ها را بررسی خواهیم 
گر توضیحی  آقای حّداد به مســائل حج اســت. آقــای توالئی ا

دارید بفرمایید.

کرده اند آقای حّداد از علم  که فرمودید ادعــا  اســتاد توالئی: همان طور 
فقه و اسلم شناسی بی اطلع بودند و در صفحۀ 28 کتاب بیان کرده اند:
مه طهرانى درباره سيد هاشم حّداد نوشته اند 

ّ
»در کالم مذکور عال

»خــود چراغــى بــود نورانــى از علــم« حــال بايــد ديد مرتبــۀ علمى 
جناب آقای حّداد در چه حّدی بوده اســت؟ الزم است مواردی را 

در این رابطه ذکر نمائيم.«1 

مه سید محمدحسین طهرانی، ص28.
ّ

1. سیری در آثار عل
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کــه می نویســند، اعتــراض آقای حــّداد به مســائل حج  مطلــب اولــی 
گر بخواهم به طور خلصه مدعای کتاب را عرض کنم این است  است. ا
کتــاب روح مجّرد از صفحــۀ 142 به بعد  کــه می نویســند: آقای حــّداد در 
دربارۀ ملقاتشــان با آیةاهلل حاج ســید احمد فهــری در گفت وگویی که با 
یكدیگر دارند مطالبی را بیان می کنند. در آنجا آقای حّداد به آیةاهلل فهری 
دربارۀ بعضی مسائل حج اعتراض می کنند. نگارندگان کتاب سیری در 

مه، نوشته اند: 
ّ

آثار عل
گر بخواهند به  »آقای حّداد به احکام جزئى حج اعتراض دارند و ا
کســى اعتراض کنند در حقيقت بايد به ائمۀ اطهار؟مهع؟ اعتراض 
گر توّجه  کنند، زیرا این مسائل از روايات ايشان صادر شده است. ا
بــه ایــن احکام جزئى الزم نبود، توســط ائمه نيز بيان نمى شــد. در 
نتيجه، بيان آن ها الزم بوده و این عبودّيت و اوامر ائمه ؟مهع؟، بندگى 
خداونــد متعال اســت، برخالف فرمايش آقای حــّداد که این گونه 

عبادت ها را عبادت مجوسى و مشرکانه مى دانند.« 

نگاه صحیح به احکام شرعی و عبادات
ابتــدا ایــن مطلــب را به عنــوان مقدمــه عرض کنــم که چند نــوع نگاه 
بــه احــكام و أعمال عبادی وجــود دارد. یک نگاه، نــگاه بعضی از َجَهله 
صوفی است؛ یعنی بعضی از جریان ها مانند اسماعیلی ها و باطنی ها و 
بعضی از جریان هایی که هیچ نسبتی با شریعت ندارند. این جریان ها یا 
از ابتدا به شریعت بی اعتقادند و یا بعد از مدتی شریعت را کنار گذاشته 
و از آن عبــور می کننــد. نــگاه دیگــر، نــگاه عمــوم مردم مذهبی اســت که 
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کاری بــه عالــم معنــا ندارنــد، یعنی دغدغه اینكه نمازشــان مصــداق آیۀ 
ُمْنَکِر 1 باشــد را ندارنــد و به این فكر نمی کنند که 

ْ
َفْحَشــاِء َوال

ْ
َتْنَهــٰى َعِن ال

آیــا نمازشــان مصــداق حدیث »الصلة معراج المؤمن« اســت یــا نه؛ و آیا 
نفــس در پیشــگاه خداونــد متعــال در نمــاز قربانی شــد یا خیر؛ ایــن گروه 
صرفًا به قرائت و تعداد رکعات نماز و مستحّباتی که به جا آورده اند دّقت 

می کنند؛ یعنی به کارکرد اصلی عبادات توجهی ندارند. 
شــریعت مقــدس اســلم و به تبــِع آن، عرفــای بزرگــوار هــر دو نــگاه را 
گر قرار باشــد تنها به عالم معنا توّجه کنیــم و به أعمال  نفــی کردنــد؛ زیرا ا
عبادی بی اعتنا شویم در حقیقت به خدا پشت کرده ایم. خداوند متعال 
می فرمایــد بهتریــن راه توّجه به من، همین ُطُرقی اســت که ذکــر کردم. در 
نتیجه این سخن مطلقًا باطل است و هیچ محلی از اعراب ندارد. در رّد 
ف با توّجه استقللی به أعمال و احكام، چیزی 

ّ
نگاه دیگر نیز گفته اند مكل

را در عرض خداوند متعال قرار می دهد. هدف از انجام اعمال شریعت، 
تقّرب به خداوند اســت اما برخی در نماز و روزه و حّج و دیگر عبادت ها 
بــه جــای توّجه به خــدا، تنها به عمل عبادی توّجه می کنند؛ این مســئله 
کم بر احكام و دســتورات اســلمی  هیــچ ســازگاری ای با منطق و روح حا
ندارد. ازاین رو، آقای حّداد می فرمایند: »این عبادت مجوســّیت است.« 
مجوسّیت اشاره به کسانی دارد که دو قطب برای عالم قائل بودند، قطب 
کــی و نیكــی و قطب شــر و پلیدی، یعنــی دوئالیســتی2، عبادتی که دو  پا

1. سورۀ عنكبوت، آیۀ45.

2. واژه ای فرانســوی)dualisme(؛ هــر مذهــب و آیینــی کــه قائــل بــه دو اصــل و مبــدٲ باشــد؛ ایزد و 
اهرمن، روح و ماده، ثنویت، دوگانه پرستی، فرهنگ فارسی عمید.
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خــدا و معبــود دارد و دلــی که دو دلبــر دارد؛ یعنی هم به خــدا توّجه کنید 
هم به عبادت؛ مرحوم حّداد می فرمایند: این نمی شــود! یعنی این چنین 
عبادت کردنــی حرکت کــردن برخلف اصل بندگی و عبودّیت اســت و از 
این عبادات نمی توان توقع کمال داشت. این کلم، شبیه همان مطلب 
عالی جناب بوعلی اســت که می گوید: »من آثر العرفان  للعرفان فقد قال 
بالثانی «)کســی که عرفان را هم برای عرفان بخواهد و دنبال خدا نباشد، 

گرفتار ثنوّیت شده است.(1 

راه صحیح توّجه به خداوند
راه درســت توّجــه به خداوند متعــال از دریچۀ أعمال عبادی اســت، 
وقتی به این نگاه برســیم، عبادت ما تفاوت بسیار اساسی پیدا می کند. 
که این تقسیم بندی در جای  کردند  فقهای عظام احكام را تقسیم بندی 
خود بســیار متقن و عقلی اســت. هرچند ممكن اســت با لســان بعضی 
از روایــات هم خوانــی نداشــته باشــد و قابلّیــت تفصیل بیشــتری داشــته 
باشــد. ایشــان اعمــال عبــادی را به پنج دســته تقســیم کرده انــد: احكام 
واجب، مســتحب، مكروه، حرام و مواردی که مباح شمرده می شوند. در 
که واجب و حرام اســت به هیچ عنوان نباید تخّطی  شــریعت از مواردی 
کرد و حتی فكر اینكه واجبی را ترک کرد یا عمل حرامی را انجام داد نباید 
در ذهــن بیایــد. مرحــوم حــاج ملحســین قلی همدانــی، آقا ســید احمد 
کربلیــی، مرحوم آیة اهلل قاضی و بلكــه همۀ بزرگان مكتب عرفانی نجف 
تا به امروز می فرمایند اولین شــرط حرکت در مســیر خداوند متعال انجام 

1. شرح اشارات، ج3، ص375.
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جمیع واجبات و ترک جمیع محرمات است. این بزرگان بسیار به انجام 
واجبات مقّید بودند تا جایی که آیة اهلل انصاری همدانی را به خودنمایی 

و مرحوم قاضی را به خشک مقدس بودن متهم می کنند.
در وادی مستحّبات نیز می فرمایند در اموری که مستحب است ولی 
به حد الزام نرسیده است، اصل اول توّجه به خداوند متعال است. ما آن 
چیزی را انتخاب می کنیم که توّجه ما به خداوند متعال را که هدف همۀ 
واجبات و مستحّبات و ترک محرمات و مكروهات است، تقویت کند. 
صحبت آقای حّداد نیز دربارۀ مســتحّبات حج اســت و اینكه بســیاری 
از فروعاتــی که ائمه؟مهع؟ مطرح کرده اند، ناظر به مســتحّبات اســت. نظر 
ایشان این نیست که واجبات را انجام ندهید، صحبت دربارۀ واجبات 
که برخــی مســتحّبات، توّجه انســان  نیســت، بلكــه موضــوع این اســت 
را از خداونــد متعــال دور می کنــد. باید حواســمان باشــد تا به اســم عمل 
مســتحب، هــدف احكام شــرعی را کــه توّجه به خداوند متعال اســت از 

دست ندهیم. در کتاب شریف نور مجّرد آمده است:
»مســأله توّجه تاّم به توحيــد و حضور قلب در حين انجام اعمال 
آنقــدر از ديــد مرحــوم والــد ؟وضر؟ مهــّم بــود کــه در حــّج آن را بــر هــر 
چيــز ديگــرى مقــّدم مى دانســتند و همــه چيــز را با آن محــك زده و 
مى ســنجيدند. و اوامــرى را کــه در شــرع مقّدس نســبت بــه توّجه 
کم و مفّســر برخى از ديگر  به خداوند در حّج وارد شــده اســت، حا
روايات مى دانستند، به طوريکه دائره ترخيص برخى از اعمال را بر 
اســاس همين مسئله مشّخص ميفرمودند. يکى از تالمذه ايشان 
از اهل علم که روحانى کاروان نيز بودند، نقل کردند: در ســفر حّج 
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خدمتشان رسيدم و پرسيدم: ضرورتى که مجّوز آنست که انسان 
از طــواف در ميــان بيت و مقام ابراهيم؟ع؟ عدول کرده و از پشــت 
مقــام طــواف نمايــد چــه حــّدى اســت؟ فرمودنــد: در مــواردى که 
فشــار جمعّيت آن قدر باشــد که طواف در بين مقام و بيت مانع از 
حضور قلب شده و توّجه را از انسان سلب کند. بر همين اساس 
بــه عالمــان دينى که وظيفــه راهنمائى و ارشــاد حّجــاج را برعهده 
دارند سفارش مى فرمودند که زائرین را با حقيقت حّج آشنا نموده، 
آنهــا را از طریــق قشــر و پوســته اعمال به لــّب و مغز آن برســانند و از 
احتياطهاى بى جا و بيان احکام به صورت سخت و طاقت فرسا 
که شيرينى و حالوت آن اعمال را به تشويش و اضطراب و جدائى 
از خداونــد تبديــل مينمايــد، برحذر باشــند. احتيــاط در همه جا 
مطلوب است، ولى احتياط در عملى که اساس آن بر توّجه تاّم به 
گر منجّر به غفلت شود منافى روح عمل و  خداوند متعال است، ا

مخالف احتياط مى باشد.«1

کــه آقای حّداد به آیــةاهلل فهری تذکر دادنــد و یا این فرمایش  نكتــه ای 
مــه طهرانی، یک مطلــب کامًل فقهی و طبق ضوابط اســت. 

ّ
مرحــوم عل

کــه آنچــه در فقــه به عنــوان اصالة  آقــای حــّداد بــه ایشــان متذکــر شــدند 
الطهارة آمده اســت کار شــما را راحت کرده اســت. تمام فقها بر این نظر 
که حكم همۀ آب ها طهارت اســت مگر اینكه به یقین برســیم  مّتفق اند 
که نجاســتی به آن رســیده است. حال چرا باید ایشان نسبت به آبی که 

1. نور مجّرد، ج2، صص387-386.
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به لباسشــان ترشــح کرده نگران باشند و اصل بر نجاست بگذارند؟ این 
کار تغییر یک حكم شــرعی از اصالة الطهارة به اصالة النجاســة اســت! 
علوه بر این، ما در حج یک امر توجه به خداوند متعال داریم و همچنین 
مجموعــه ای از اوامــر مختلف دربارۀ مســتحباب دیگــر، در فریضۀ حج 
کدام اصل اســت؟ توجه به خداوند متعال. به تعبیر دیگر این توجه اهّم 
اســت و انجام ســایر مســتحّبات مهم و در تعارض بین اهّم و مهم، مهم 

ساقط می شود. 
مه؟ق؟ 

ّ
علوه بر مطلب قبل، این دقت عالی نیز در فرمایش مرحوم عل

که در مواقعی، احتیاط کردن خلف احتیاط اســت و  مشــاهده می شــود 
مسئلۀ احتیاطات حج از این قبیل است. چه احتیاطی در دین توصیه 
گر احتیاط  شــده اســت؟ احتیاطی که مقّرب به خداوند متعال باشــد. ا
مانــع حضــور قلب باشــد و ضریب اهمیــت آن هم پایین باشــد احتیاط 
در ترک احتیاط اســت؛ منظور از ضریب اهمیت چیســت؟ فرض کنید 
در مســئله مــال حــرام، ممكن اســت احتیاط کســی مانع حضــور قلبش 
بشــود، اما لســان ادله در این زمینه لسانی اســت که اجازه ورود مال حرام 
به زندگی مؤمن را نمی دهد، برای همین در این موارد می گوییم شاید این 
احتیاطــات مالــی در کوتــاه مدت تمرکز و توجه انســان را مختل کند، اما 
که جا دارد این حضور قلب  اثر مال حرام در درازمدت چنان زیاد اســت 
مقطعی دچار خدشه شود تا در بلند مدت تقّرب انسان به سوی خداوند 
متعال دچار مشــكل نشــود. اما حداقل در بســیاری از احتیاطات حج و 
مسئله مورد بحث مرحوم آیةالحق حاج سّید هاشم حداد و آیةاهلل فهری 

مسئله چنین نیست.
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نظر مرحوم حّداد دربارۀ اصل عبادات
بعد از این مقدمات، متن اصلی این ماجرا را در انتهای صفحه 142 

کتاب روح مجّرد می خوانیم: 
»يک شب که با رفقا به مسجد الَخيف  داخل شديم، ديدم آقای 
حاج سيد احمد زنجانى با جميع رفقای طهرانى و ایرانى گرد هم 
نشســته، و ايشــان ســخت از وضع طهــارت  و نجاســت  حّجاج  و 
َمعابر ناراحت  است ، و گويا نيز در وقت  دخول  به  مسجد الَخيف 
ترّشــحى  از آن  آب ها به  ايشان  شــده  است، و ايشان  را چنان  متغّير 
نمــوده  بــود کــه : خداونــدا! بارالهــا! مى خواهيــم  دو رکعــت  نماز با 
طهــارت  در مســجد تو به جای  آوريم ، ببين  مگــر این  عرب ها و این  
مــردم بــا این وضــع و کيفيت مى گذرانــد؟! من  بــه  او پرخاش  کردم  
]آقــای حّداد به ســيد احمــد زنجانــى پرخاش مى کننــد[ و گفتم : 
مريــدی  از نــزد اســتادش ، حضــور بزرگــى  رفــت،. آن  مــرد بــزرگ  به  
ســتاُذکم؟! »اســتاد شــما به  شما چه  چيزی  

ُ
َمکْم ا

َّ
او گفت : ما َعل

ِتزاِم الّطاعاِت و 
ْ
ستاُذنا ِبال

ُ
َمنا ا

َّ
تعليم  کرده  است؟« مريد گفت: َعل

نوِب! »اســتاد ما، التزام بــه طاعت های خدا و ترک نمودن 
ُّ

َترک الذ
گناهان را تعليم نموده اســت!« ]به  ما ياد داده اســت که واجبات 
ک کنيم.  را انجــام دهيــم، طاعت هــا را گردن نهيــم و گناهــان را پا
ــک 

ْ
گفــت: ِتل کنيــم[ آن بــزرگ  ک  گناهــان پــا خودمــان را از لــوث 

َمجوســية َمْحَضه، ]این قائل شــدن به مجوســّيت محض اســت 
ِل  َبّتُ يعنى دو خدا داشتن، يک دل و دو دلبر داشتن[، َهال أَمَرکْم ِبالّتَ
ِض ما ِســواُه؟!... »چرا شــما را امر نکرد تا 

ْ
يــِه ِبَرف

َ
ــِه إل َوّجُ ــى  اهلَلِ َوالّتَ

َ
إل
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يک ســره  به  سوی  خدا برويد، و توّجهتان  به  وی  باشد؛ به فراموش 
کردن و دور ريختن ماسوای  خدا؟!.«1 

ایشــان می فرماینــد باید در دل انجام همۀ واجبــات و ترک محرمات، 
توّجــه بــه خداونــد متعــال باشــد. در ایــن  بیــن، چیزی جــز خــدا را در نظر 
نگیریــم، در برابــر خدا به عبادت توّجه نكنیم و از ابتدا تا انتهای عبادت 
بــه صحــت و بطــلن آن عمــل ننگریم، تا بتوانیــم به این مرتبه برســیم که 

ُمْنَکِر و معراج المؤمن  شود.
ْ
َفْحَشاِء َوال

ْ
عبادت ما َتْنَهٰى َعِن ال

یــم در قرائــت نماز صــاد را صاد  کــه فقط دّقــت دار   ماننــد مــا 
بگوییم و صاد را سین تلفظ نكنیم. 

استاد توالئی: البته طبق نظر علما و بزرگان باید قرائت نماز را درست 
أداء کــرد و الزم اســت احــكام را به درســتی یــاد گرفــت. اما احــكام عرفی 
اســت و دقت هــای عقلــی و ریاضی وار در آن هــا جای ندارد مگــر از متن 
دینــی چنیــن دقتی را احراز کنیم. آقای حّداد بــه این تعامل ریاضی وار با 

احكام، خرده می گیرند و می فرمایند: 
»آقاجان  من!  شما چرا دین  خدا را عوض  مى کنيد؟! چرا شريعت  
را وارد پيچ وخــم  مى  نمائيــد؟! چــرا مــردم  را از خــدا مى ُبريــد و بــه  
أعمالشان  سوق  مى دهيد؟! مگر دین  رسول اهلل  دین  آسان  و راحت  
ۀ. »من  بر 

َ
ى  َشــِريَعۀ َســْمَحۀ َسْهل

َ
نيســت ؟! مگر نفرمود: ُبِعْثُت َعل

1. روح مجرد، صص143-142.
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شــريعت  بــدون  گيــر و بنــد، و شــريعت  قابل  إغماض  و گذشــت ، 
و شــريعت  آســان  مبعــوث  شــده ام.«؟! مگــر رســول  خــدا و ائمــه  
نفرموده  انــد: هــر چيز، به  هر شــکل  و صــورت  و در هر زمــان  و مکان  
طاهــر اســت ، مگــر آن وقــت  کــه  علم  يقينــى  بــه  نجاســت  آن  پيدا 

گون  نموده ايد.«1  کنى ؟! شما مطلب  را واژ

ایشان به آیةاهلل فهری می فرمایند که این تعامل شما با احكام، خلف 
فقه شــیعه است. این چراغ نورانی از علم، این شخصیتی که تا سیوطی 
بیشتر نخوانده، به یک فقیه، درس فقه می دهد و اتفاقًا به مبحثی اشاره 
که همۀ فقها در این زمینه مّتفق القول اند و بحث اصالة الطهارة  می کند 

را همۀ علمای شیعه قبول دارند. 
گون  نموده ايــد و مى گویيد: همۀ چيزها نجس   »شــما مطلــب  را واژ
اســت  تا ما علم  يقينى  به  طهارت  آن  پيدا کنيم! چرا دســت  از سر 
يــد؟! چرا مردم  را با پيغمبرشــان  و با پيغمبرشــان و  مــردم  برنمى دار
بــا دین  ســهل  و َســْمحه  و آسانشــان  رها نمى  کنيد؟! چــرا راه  توّجه 
و انقطــاع  بــه  خــدا را مى  بنديــد؟! چــرا بــر روی  بــاب  مفتــوح  قفــل  

مى زنيد؟.«2 

1. روح مجرد، صص143-142.

2. همان، ص144.
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کید سیدبن طاووس بر توّجه به خداوند در عبادات تأ
راجع به نماز جماعت روایات بسیار داریم که فضیلت نماز جماعت 
با نماز فرادا قابل قیاس نیســت اما وقتی از فقیهی مانند ســیدبن طاووس 
می پرســند اصــل در نمــاز، نمــاز جماعــت اســت یا نمــاز فرادا؟ مــا چون 
دستمان از دقت های بزرگان  خالی است، می گوییم همۀ روایات می گوید 
که احدی نمی تواند در  نماز جماعت! اما فقیهی مانند ســیدبن طاووس 
فقاهت ایشان شک کند؛ می فرماید: اصل حضور قلب است؛ اگر حضور 
قلب در نماز جماعت و فرادا یكسان بود نماز جماعت، و اال نماز فرادا؛ 
گــر به دلیــل حضــور در نمــاز جماعت حضــور قلــب و توجهتان بــه نماز  ا
از دســت می رود بهتر اســت نماز را فرادا بخوانید. ســؤال پرســیدند آیا در 
مشــاهد مشــّرفه نمازخوانــدن پرفضیلت اســت یا در منــزل؟ می فرمایند: 
ببینیــد حضور قلب در کجا بیشــتر اســت. جناب ســید در یک مطلب 

عرشی می فرمایند:
 ِلَذلَک ما کاَن ِبَقلِبِه فیِه حاِضًرا 

ُ
وة َفالفَضل

َ
»و أّما اخِتیاُر َمکاِن الّصل

ة  ّيَ ِ
َ

ِلة الل
َ

ِکًرا الِزًما حّقَ احُلرَمة اَلل ُه ِبالَقلِب ذا
ُ
ل  جل

َ
و الَعبُد فیِه هلِِل جل

ــة و أْقــرَب إَل الْخــلِص و االخِتصــاِص، َبعیــًدا ِمــَن  ِ الُعبودّیَ
ّ

و أَدَب ُذل
ــواغِل الباطَنــة و الّظاهَرة َعــن ُوقوِفِه َبنَی َیَدْى َمــوالُه و مالِکِه َجّباِر 

َ
الّش

خــَرة. و َیکوُن صاِدًقا ىف اْخِتیــاِرِه ِلَذِلَک 
َ
اَلباِبــَرة و ماِلــِک الّدْنیــا و ال

یرُتُه  ل صاِدًقا أن َتکوَن َســر ّیاِن، و َمعىَن َقو
َ

دَمة اَلِلِک الّد اَلــکاِن ِلِ
مواِفَقة لِعلِنَيِتِه ىف أّنُه ما َقَصَد احُلضوَر ىف َذِلَک اَلکاِن و الُوقوَف فیِه 
يُت ىف َبعِض الحاديِث: أّن 

َ
َقد َرأ

َ
ُه و طلَب َمراضیــِه. و ل

ُ
ل  جل

َ
إاّلهلِِل َجــل

 
َ

ُه عیل
ُ
ل  جل

َ
کاَن َیعُبُد اهلَلَ جــل َعبــًدا مــَن اَلــوآّصِ و أهِل ااِلخِتصــاِص 
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ِت 
َ

ُه إَل ت
ّ

 ُمَصل
َ

نِفراِد و ِبالُقرِب ِمنُه شــَجَرة َیســُکُن فيا أطیاٌر فَنَقل ااِل
يــِد الّطْيــِر ىف الْشــجاِر َفعوِتَب ِمن  الّشــَجَرة ِلَيســَتأِنَس ِبالّشــَجَرة و َتغر
نِس ِبنا ما ُیْغنیَک عِن 

ُ
کاَن ىف ال ُه: أما 

َ
 ل

َ
ــُه و قیل

ُ
ل  جل

َ
جانــِب اهلَلِ جل

ذکوِر.  نِس اْلَ
ُ
یــوِر َفتاَب و َعــَرَف أّنُه َقد خاَطَر ِبَذِلــَک ال الّشــَجَرة و الّطُ

حاَســَبة و َذوى اُلراَقَبــة: أّن َبعَضُهــم  يــُت ىف أحاديــِث أهــِل اْلُ
َ
َقــد َرأ

َ
و ل

َّ ِمَن  َ
: يا َرّبِ َهــل َبِقَ عیل

َ
 ِبَنشــاٍط و اهِتماٍم و انِبســاٍط َفقال

ّ
کاَن ُیَصــیل

 
َ

 اَلماِت؟ َفقیل
َ

ِک قبــل ــوة مــا أحتاُج فیِه إَل ااِلْســِتدرا
َ
ل ْقبــاِل ىف الّصَ اِل

نــا َغیُرنا و ما 
َ
ــُطَک ل لــُه: َنَعم إّنَک َتســُکُن إَل َنســِم الســحاِر و ُیَنّشِ

نــا ىف خدَمِتَک 
َ
يٌک ل َعَک َشــر َ َ

َهَکــذا َتکــوُن ِصفاُت َخــوآّصِ الْبراِر ف
کاَن  و باِعــٌث َءاَخــُر َغیــُر ما أَردناُه ِمــن إْخلِص عبودّیتَک. أقــول: و إْن 
ــا ىف المکاِن إَل أّنــُه الَيَتِلُف إخلُصُه و  ّیً ِف َقِو

َّ
 َهــذا الَعبِد اُلکل

ُ
حــال

ــرِع ىف َتفضیِل 
َ

 لُه اّتبــاُع الّش
ُ

اخِتصاُصــُه ِبــکاٍن دوَن مــکاٍن َفالفَضــل
ها ُبيــوُت اهلَلِ تعاَل و 

ُ
ِ الّدَعواِت و أفضل

ّ
ِکــن الّصلــوة و َتفضیِل حَمــآل أَما

 اَلساجِد َمسجُداحَلرام 
ُ

ُه و َمساجُدُه الآّصة ِلعباَدِتِه و أفَضل
ُ
ل  جل

َ
جل

و مســجُداملديَنة.«1) و اّمــا انتخاب مکان نمــاز، بهترین مکان براى 
نمــاز جائى اســت کــه نمازگــزار در آن با قلبش حضــور پيدا کند و 
بنده در آن مکان با قلب خود به ذکر خداوند متعال مشــغول شــود 
ى عبودّيت  کســار ت و خا

ّ
و حّق حرمت و جاللت الهى و ادب ذل

را به جا آورده و به اخالص و بريدن از غير خدا نزديک تر باشد و از 
شواغل باطنى و ظاهرى دور باشد، شواغلى که او را از ايستادن در 
که بزرگترین بزرگان و مالک دنيا و آخرت است  نزد موال و مالکش 

1. فلح السائل، صص89 و 90.
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مشــغول مــى دارد. و در انتخــاب آن مکان بــراى خدمت و عبادت 
خداونــد صــادق باشــد، و معنــاى آنکــه مى گويــم صــادق باشــد 
آنستکه باطنش با ظاهرش موافق باشد در اينکه آن مکان را فقط 

براى خداوند اختيار نموده است.
و در برخــى احاديــث ديــده ام که: بنــده اى از خاّصــان درگاه الهى 
خداونــد را بــه تنهائــى عبــادت مى نمــود و در نزديکــى او درختــى 
بــود کــه بر آن پرندگانــى بودند و او محّل نماز خــود را به زیر درخت 
منتقــل نمــود تا بــا درخت و صداى زیبــاى پرندگان انــس گرفته و 
از آن متمّتــع شــود. پس از جانــب خداوند متعال مــورد عتاب قرار 
ت و خيرى نبود 

ّ
گرفت و به او گفته شد: آيا در انس با ما براى تو لذ

که تو را از تمّتع به درخت و صداى پرندگان مستغنى نمايد؟ و وى 
توبــه نمــود و فهميد که با انــس و تمّتع از درخت، خــود را به خطر 
انداختــه اســت. و در حکايــات اهل محاســبه و صاحبــان مراقبه 
ديده ام که: بعضى از آنان با نشاط وشوق و اهتمام عبادت مى کرد 
کــرد: پروردگارا آيا در اقبال به  و نمــاز مى گزارد. به درگاه الهى عرض 
نماز چيزى را فروگذار کرده ام که محتاج آن باشم که تا قبل از مرگ 
ى! تو با نسيم سحرها آرامش و  آن را تدارک کنم؟ به او گفته شد: آر
نشاط مى يابى، و غير ما تو را براى ما به نشاط در مى آورد و خواّص 
از ابرار اينچنين نيســتند. پس تو در خدمت و بندگى ما شــريکى 
ى و غيــر از آنچــه مــا از تو در عبودّيــت خالصانه مى خواهيم امر  دار
ديگــرى نيــز در برانگيختــن و تحريک تو تأثيــر دارد. من مى گويم: و 
ى کــه اخــالص او و انقطاعش به  گــر حــال بنده قوّى بــود به طور ا
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خداونــد در ایــن مــکان و آن مکان تفاوتى نداشــت، أفضل براى او 
آنســت کــه مکانهائى را که در شــرع تفضيل براى نمــاز و دعا داده 
شــده اســت تفضيل دهد و أفضل آنها خانه هاى خداوند تعالى و 
مساجد اوست که مخّتص به عبادت مى باشد و أفضل مساجد 

مسجد الحرام و مسجد مدينه است.(1

بااین حال باید توّجه داشت که اصل نمازخواندن را نمی توان به حس 
معنوی و حضور قلب وابسته کرد. بعضی از مستحّبات نیز چنین است 
کــه حتــی بدون حضــور قلب بهتر اســت به جا آورده شــود؛ مثــًل بیداری 
در اواخر شــب یا بین الطلوعین از مســتحّبات مؤّکد اســت و بســیاری از 
کیــد بر عدم ترک آن کرده اند؛ حاال کیفیت اجرای آن با توّجه به  بــزرگان تأ
شرایط ممكن است تغییر کند، مثًل فرموده اند: اگر حال نداری نماز شب 
گر در بین الطلوعین  بخوانی، رو به قبله بنشین و متوجه به خدا باش، یا ا
نمی توانی ذکر بگویی یا قرآن بخوانی، امورات جاریه ات را انجام بده، اما 

بیدار باش!

شرط امر به  معروف و نهی  از منکر از نظر آقای حّداد
  دومین نمونه ای که جناب آقای هاشمی نسب و آقای حّدادی 
کردند شــرطی است  به عنوان علم نداشــتن آقای حّداد مطرح 
که آقای حّداد برای امر به معروف و نهی از منكر گذاشتند. در 

این باره نیز توضیحی بفرمایید. 

1. نور مجّرد، ج2، صص339 و 340.
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اســتاد توالئی: اصل عبــارت آقای حّداد در صفحــۀ 635 کتاب روح 
که ایشان  مه طهرانی از مرحوم حّداد نقل می کنند 

ّ
مجّرد آمده است. عل

می فرمودند: 
»نجاســت را بــه غير بزن! چرا به خودت مى زنــى؟! هر موقعى  که  
مى بينــى  در اصالح  امــری  از امور، اعّم از امور خانوادگى و داخلى 
و يــا امــور اجتماعى و خارجى، امر دایر اســت  ميان  آنکه  آلودگى  و 
فساد بر نفست  وارد شود يا بر غير، آن آلودگى را برای نفس خودت 
گر در جایــى ديدی امر به  َمپســند کــه  ديگر قابل جبران نيســت! ا
معــروف و نهــى از منکــری را کــه مى نمایى مســتلزم عصبانيت و 
يختن صفای  ذهن توســت، و این   پريشــان شــدن افکار و درهم ر
ضــررش برای تو بيشــتر اســت از ضرری که بــه وی در اثر إتيان1  آن  
جــرم  و جنايــت  وارد مى شــود؛ دســت  از ایــن  کار بــردار و دربارۀ آن  
که بر نفس تو وارد  مگرد! این ضرِر وارد در حکم نجاســتى اســت 
مى شــود؛ چــرا آن را بر خــود مى پســندی؟! بگذار ضرر بــر ديگری 
بخورد و وی نجس شــود! و خالصۀ امر، طهارت نفس انســان بر 
هر چيز مقّدم است، و انسان حق ندارد به جهت رعايت مصالح 
یرا تطهير و تزکيۀ نفس در فعل  خارجيه، خودش را آلوده نمايد. ز
و حــال، مــورد طلــب و ســؤال و مؤاخــذه مى باشــد؛ اّمــا رســيدگى 
يس و کســب  بــه امــور اجتماعــى و ســعى در حوائــج مــردم و تدر
کــه در صورت امــکان مورد بازخواســت  و امثالهــا، امــوری اســت 
گرچــه  در شــرايط  پرســى واقــع مى شــود، نــه در هــر صــورت،  و باز

1. انجام دادن.
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گر کســى مى داند و مى بيند در  غيرممکنه باشــد. دراین صورت، ا
اثر وارد شدن در این امور نفسش آلوده نمى شود و از ترّقى و تکامل 
و توحيد و ايمان و إيقان و اطمينان خاطر و ســکون دل و انديشــه 
 بر او الزم  است که به حوائج َخلق خدا على 

ً
ما

ّ
باز نمى ماند، مسل

گــر ديد که دخول در این   قــدر اإلمــکان، قيام و اقدام نمايد؛ و اّما ا
امور مستلزم از کيسه خوردن است و سرمايه های الهى را از دست  
دادن اســت، يعنى مســتلزم غفلت از خدا، و گيج و منگ  شــدن 
در امــور دنيــا و زخارف آن و غوطه خوردن در عالم کثرات اســت، 
در ایــن فــرض، بر او جائز نيســت که خــود را بدین امور بفروشــد و 

مبادله نمايد.«1 

ه را نیز در ادامه ذکر می فرمایند. 
ّ
عبارت طوالنی است و أدل

تأیید روایی شرط امر به معروف آقای حّداد
کــه آقــای حّداد بــرای امر بــه معروف و  دو نویســندۀ محتــرم فرمودنــد 
نهی از منكر شــرطی گذاشــتند که این شــرط عمًل میّسر نمی شود، پس 
کنید. در  ایشــان به نوعــی فرمودنــد امر بــه معروف و نهــی از منكر را تــرک 
مــه ســید محّمدحســین طهرانــی صفحۀ 34 

ّ
کتــاب ســیری در آثــار عل

آمده است:
»امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر جزو فرائــض مهم دينى اســت و 
از  را  آن  کتــب فقهــى شــرايط و خصوصيــات  فقهــاء عظــام در 

1. روح مجرد، ص636-635.
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گر بــه کتب مربوطه  احاديــث اســتخراج کــرده و بيــان نموده اند. ا
مراجعــه شــود در هيــچ کتاب فقهى ایــن فريضه الهى را مشــروط 
بــه عدم پريشــانى افکار نشــده اســت و هيــچ حديثــى از امامان 
معصوم؟ع؟ پريشــانى افکار را مجوز ترک این فريضۀ بسيار مهم 
الهــى نشــمرده اســت عالوه آنکــه در غالب مــوارد امر بــه معروف 
و نهــى از منکــر، ناراحتــى و پريشــانى فکــری برای آمر بــه معروف 
و ناهــى از منکــر پديــد مــى آورد چــون روشــن اســت وقتــى کســى 
مشــغول ارتــکاب گنــاه اســت، مانــع شــدن و نهــى از آن، بــا طبع 
 در مقابل ناهى موضع گيری مى کند و 

ً
گنه کار ســازگار نيســت قهرا

تبعا ناخوشــايندی ناهى از منکر را در پى خواهد داشــت در این 
گر توصيۀ آقای حّداد عملى شــود الزمه اش آن است که  صورت ا
در بســياری از مــوارد، فريضــۀ امــر به معــروف و نهــى از منکر ترک 

گردد.«1 

که  نویســندگان کتاب می نویسند در هیچ روایتی ائمه؟مهع؟ نفرمودند 
پریشــانی افــكار، مجــوز ترک فریضۀ امــر به معروف اســت! البتــه ظاهرًا یا 
روایات را ندیدند یا فرصت نكردند آن ها را بخوانند! یک نمونۀ آن حدیث 
معروفی در نهج البلغه است که حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند: 

َحکْم ِبِإْفَساِد َنْفىِس«2. 
َ

ى ِإْصل َر
َ
»اَلأ

مه سید محمدحسین طهرانی، ص31.
ّ

1. سیری در آثار عل

2. خطبۀ 69 نهج البلغه، نكوهش سستی یاران.
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منع ایثار در امور اخروی
همــۀ اعمــال در شــریعت برای قصد قربــت و تقّرب عبد بــه خداوند 
متعال وضع شــده  اســت، لذا عملی نداریم که منافی ُقرب الهی باشد. 
گر فقها نفرمودنــد، به علت  مات شــریعت اســلمی اســت. ا

ّ
این از مســل

بداهــت مســئله اســت نــه اینكه ایــن مطلب شــاذ1 باشــد. دربــارۀ ایثار، 
کــه آیــة اهلل انصــاری همدانی  بــزرگان ســخنان بســیار گفته انــد تــا جایی 
فرمودنــد: »بهتریــن کار بــرای قرب الهی و مؤثرترین کار در ســیر و ســلوک 
الــی اهلل، مســئلۀ ایثــار اســت.« ســنگ بنای ســلوک الی اهلل مســئله ایثار 
اســت. در ایــن مورد هیچ شــكی نداریم منتهــا همۀ فقها به این مســئله 
که ایثار در امر دنیا ممدوح اســت ولی دربارۀ آخرت چنین  کیــد دارند  تأ
چیزی معنا ندارد. مؤمن نمی تواند بگوید من بهشــت خود را می فروشــم 
و تبدیــل به جهنم می کنم تا دیگری به بهشــت بــرود. تمام فرمایش آقای 
که مــا اجازه نداریم به ســبب دنیا و  حــّداد نیــز دربارۀ این موضوع اســت 
آخرت دیگران، آخرت خود را خراب کنیم اما اشكالی ندارد دنیای خود 
کنیم. مگر حضــرت خدیجه؟اهس؟  را بــرای بهشتی شــدن دیگران خــراب 
این کار را نكردند؟ دنیای خود را خراب کردند و از آن موقعیت و جایگاه 
به  دشواری های شعب  ابی طالب رسیدند. ایشان از آن مكانت و ثروتی 
گذشتند و ثروت خود را خرج اسلم  که داشتند به خاطر رسول خدا؟ص؟ 
کردنــد تــا دیگران مســلمان شــوند؛ اما این به آن معنا نیســت که شــارع، 
ــد از خداوند  عملــی را وضــع و تشــریع کند که به جــای مقّرِب بودن، ُمبّعِ
متعــال باشــد. آقــای حــّداد نیــز به همیــن نكته اشــاره می کنند که شــما 

1. نادر.
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یــد آخرت خودتان را خراب کنید بــرای آبادکردن دنیا یا آخرت  حــق ندار
دیگران.

شبهۀ منافات سیر و سلوک معنوی با فعالیت های اجتماعی 
کرده  که در آن، نظر اهل عرفان را تحریف  این شــبهۀ متداولی اســت 
و ادعــا می کننــد: »در وادی عرفــان بــرای اینكــه بــه ســیر و ســلوک معنوی 
لطمه ای وارد نشود، باید کار اجتماعی را تعطیل کرد!« کسانی که چنین 
عقیده ای را به عرفان نســبت می دهند باید ملتفت باشــند که این  کار از 
گردان مرحوم آیة ااهلل حاج ملحسینقلی  مصادیق بارز تحریف است. شا
کــه در مواقع ضرورت و نیاز، عرفان  در عرصه هــای مختلف ثابت کردند 
بیــش از همــه جریانات دیگر نموِد اجتماعی داشــته اســت، در جنگ با 
که درخشــیدند و  گردان حاج ملحســینقلی بودند  انگلیس و... این شــا
برای همیشه بر این ادعا ها خط بطلن کشیدند. فعالیت های سیاسی و 
که ذکر شد، خود نموِد بارز تفكر ایشان و  مه طهرانی 

ّ
اجتماعی مرحوم عل

مكتب عرفانی نجف است. راه دور نرویم؛ مگر رهبر فقید انقلب نمایندۀ 
بــارز حكمــت متعالیــه و عرفــان محیی الدینــی نیســتند؟! رهبــر معظــم 
انقــلب را جــز در فضــای مكتب عرفانی نجف می تــوان در نظر گرفت؟! 
آخرین نسخه ای که از مكتب عرفانی نجف در خاطر دارم، دروس تفسیر 
آیة اهلل حسینی طهرانی است که تحت عنوان »جذبۀ عشق« منتشر شده 
است. این کتاب به این موضوع پرداخته است که کار اجتماعی چگونه 

با سیر و سلوک و حرکت به سمت خداوند متعال سازگار است. 
کتــاب جذبۀ عشــق می فرماینــد که نكته همان اســت که  ایشــان در 
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امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: انسان ساعات خوشش را برای خدا بگذارد. 
همــان که در نامه به مالک اشــتر فرمودنــد: آن خلوت با خدا را در بهترین 
ســاعات روز خــود داشــته بــاش، و از آن ســاعات مــدد بگیر تــا بتوانی در 
ســاعات دیگــر روز که مشــغول فعالیــت اجتماعی هســتی حضور قلب 
خود را حفظ کنی. در کتاب شریف جذبۀ عشق، منطق عرفان در رابطه 
با جمع میان ســیر و ســلوک و کار اجتماعی و... تشــریح شــده است، در 
ایــن کتــاب پس از بیــان روایاتــی در فضیلت خلوت و ملزمــت با منزل، 

فرموده اند:
»در منطق اسالم و در برنامه  يک فرد مسلمان، کمک به محرومين 
 بايد قرار داشــته باشــد، کار های عــاّم المنفعه 

ً
و نيازمنــدان حتمــا

 مشــغول این قبيل کار ها 
ً
 بايد باشــد، و مؤمن هم بايد دائما

ً
حتمــا

 به این کار ها مشــغول 
ً
باشــد؛ همانطور که اميرالمؤمنين؟ع؟ دائما

کــّد يمين و عرق جبيــن خويش هزار  بودنــد. اميرالمؤمنيــن؟ع؟ با 
بنــده را در راه خداونــد آزاد کردنــد! يعنى حضــرت کار مى کردند و 
نتيجۀ کارشــان را صرف آزاد کردن بنده ها مى نمودند. از حضرت 
موِر 

ُ
ــَتُّ ِبأ ْصَبَح ال َيْ

َ
رســول؟ص؟ نقل شــده اســت که فرمودند: »َمــْن أ

ْســِلٍم.« )کســى که صبح کنــد در حالى که به  ْيــَس ِبُ
َ
ْســلمنَی َفل اْلُ

گر هم  امور مســلمين اهتمام ندارد، اصاًل مسلمان نيست!( پس ا
اولياء دین در جایى مانند روايات گذشته، امر به مالزمت خلوت 
: از رفت و آمد های اضافه 

ً
مى نمايند، مراد این است که: مؤمن اوال

اجتنــاب کــرده و در غيــر مــوارد نياز در خلــوت خود و در منــزل آرام 
: در مواردی که وظيفه اســت در جامعه تردد نموده و 

ً
بگيرد. و ثانيا
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کار های خير انجام دهد، در عين اشتغال به امور اجتماعى در درون 
قلــب خــود از خلوت بيــرون نيايد. مؤمــن بايد در تمــام اوقات، در 
خلوت خودش بوده و به فکر تهذيب نفس باشد؛ درس و مباحثه 
و کسب و کار هم نبايد مؤمن را از اهتمام به نفس خود باز دارد!«1

پــس در منطق اســلم و عرفان شــیعی فقاهتی اصــًل صحبتی از ترک 
امور ضروری نیست، صحبت در مدیریت آن است. مرحوم آقای حّداد 
گر کســی ُمكَتَســباتی داشــته باشــد و  می فرماینــد: از کیســه خــرج نكن! ا
نخواهــد از وجــودش جــدا شــود، آن طهارت را در شــب کســب کند و در 
کســب  کند، این مانعی ندارد. در خلوت ها و بیُن الطلوعین ها  روز خرج 
کنــد، در روز بــا آن نوری که خداوند برای مؤمن قرار می دهد فعالیت های 
کرده انجام دهد، البته  که شــریعت برای او معّین  اجتماعی را در حدی 
کــه همۀ مؤمنیــن از ابتــدای صبح تا  در شــریعت هم گفته نشــده اســت 
کنند و قطعًا امر به  انتهای شب در خیابان، امر به معروف و نهی از منكر 

معروف و نهی از منكر شرایط مفصلی دارد. 

رد ادعای مشروط دانستن عدم پریشانی در امربه معروف
مه سید محّمدحسین 

ّ
که در کتاب سیری در آثار عل مطلب دیگری 

که آقای حّداد شرط امر به معروف و نهی از منكر  طهرانی آمده این است 
را عــدم پریشــانی افــكار دانســته اند. ایــن مطلب دروغ اســت؛ زیــرا آقای 
که از شخص  که به نفس می رسد از ضرری  حّداد می فرمایند اگر ضرری 

1. جذبۀ عشق، صص236 و 237.
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دفع می شــود بیشــتر باشــد، امر به معروف را ترک کنید. ایشان نمی گویند 
گر مطلقًا ضرری به واســطۀ امر به معروف به شــما رســید آن را ترک کنید.  ا
ممكــن اســت گاهی آمــر به معــروف و ناهــی از منكر به واســطۀ این عمل 
دچار پریشــانی افكار شود، منتها جان یک انسان در خطر باشد یا آبروی 
یک مؤمن در حال هتک شدن باشد، این مسائل بسیار مهم تر از پریشانی 
افكار اســت. در این مواقع باید طبق فرمایش ایشــان امر به معروف و نهی 
گــر کاری که انجــام می دهید  از منكــر کــرد. ایشــان تصریــح می کنند که ا
که به طرف مقابل وارد می شود،  ضررش برای شما بیشتر از ضرری است 
آن را انجــام ندهیــد. ایشــان مطلقــًا امــر بــه معروف و نهــی از منكــر را نفی 
نمی کنند و این مطلب یک سوءبرداشــت است. سخن در سنجش نفع 

که این هم از فرط وضوح نیاز به تذکر ندارد. و ضرر و تزاحم است 

مه طهرانی مخاطب آقای حّداد دربارۀ امربه معروف
ّ

عال
ایــن مطلب نیز مهم اســت که مخاطب این نكته چه کســی اســت. 
آقــای حــّداد ایــن نكتــه مهــم عرفانــی و اخلقــی را بــه یــک عــارف فقیــه 
مه طهرانی می گویند، انســانی کــه دائمًا در حال 

ّ
اسلم شــناس ماننــد عل

گر  مراقبت و مواظب هســتند. باید گفت توضیح مطلب این اســت که ا
که  کنیم هر امر به معروف و نهی از منكری  این امر، یقینی باشــد و فرض 
واجــب می شــود موجب اضطــراب شــما و ازبین رفتن حضور قلب شــما 
شــود و نفی خواطر شــما را به هم بزند، این مقطعی است، منتها یقینًا امر 
بــه معــروف و نهــی از منكــر نورانّیت دارد و امــكان ندارد که شــارع امری را 
تشــریع بكنــد که مقّرِب به خدا نباشــد. انســان در اثر امتثــال هر امری که 
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خداونــد متعال وضع می کنــد، نورانّیت حاصل می کند و به اندازه همان 
کار به خداوند نزدیک می شود. ایشان می فرمایند: نگاه کن و برآورد داشته 
گر برآیند این کارها باعث شد از خدا دور شوی، نشان می دهد که  باش، ا
یــک جای کار می لنگد. حاال یا مراقبه  ات درســت نبوده، یا نماز شــبت 
گر دیدی  درســت نبوده، یا امر به معروف و نهی از منكر تو درســت نبوده. ا
ایــن کدورتــی کــه در ایــن لحظه پیــش می آیــد در مقابل نــور آن کاری که 
انجام دادی قابل مقایســه نیســت، آن نور غلبه دارد و انســان باید در این 

وادی قرار بگیرد. 
مه طهرانی مراقبۀ تام دارند و می توانند واردات 

ّ
شــخصیتی مانند عل

مه طهرانــی نیســتیم باید بر 
ّ

کــه در افــق عل نفسشــان را بســنجند؛ امــا مــا 
کنیــم و  حــاالت خودمــان دوام و مراقبــه داشــته باشــیم و بیشــتر توّجــه 
به تعبیری »پاسبان حرم دل و قلب خودمان باشیم« و حاالت خودمان را 
کنیم و برای اصلح دیگران به نفس خود ضرر نزنیم و نفس  دائمًا بررسی 
خــود را دچار فســاد و خرابــی نكنیم. وظیفۀ مؤمن مراقبۀ دائمی اســت تا 
ّب کلم آقای حّداد 

ُ
بتوانــد کم کم خــود را در افق معنوّیت قرار دهد. این ل

است. پس معلوم شد که حضرت آقای حداد نفرمودند هر وقت پریشانی 
برایــت حاصل شــد امر بــه معروف و کارهای اجتماعــی را ترک کن! بلكه 
گر کاری که می کنی ضرر معنویش برای تو بیشتر از نفع  ایشان می فرمایند: ا
طرف مقابل اســت آن را ترک کن! این دســتور دقیقًا ترجمه ای است از »ال 
ى ِإْصَلَحُکْم ِبِإْفَساِد َنْفِس« أمیر المؤمنین؟ع؟ . البته طبعًا تشخیص این  َر

َ
أ

یــادی می طلبد؛ و در کوتاه مدت بــرای برخی که عنایات  مطلــب دقت ز
الهی شــامل حالشان شــود یا اهل مراقبه تفصیلی باشند قابل تشخیص 
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است و در بلندمدت برای عامه معلوم می شود.
گنــاه او از  مًا ضرر 

ّ
گــر شــخص مقابل مشــغول معصیت اســت مســل ا

گر نهی از منكر مكروه است باید بررسی  آشفتگی روحی ما بیشتر است و ا
که آیا مكروه او بیشتر ضرر دارد یا بر هم خوردن حال توجه و آشفتگی  کرد 
روحی ما. پس نهی از منكر در منكرات حرام در جای خود باقی اســت و 

در مكروهات نیاز به بررسی و سنجش دارد.
مه 

ّ
کید کنیم که ما، چه مخالف مرحوم عل جا دارد بر این نكته نیز تأ

طهرانی باشــیم و چه به ایشــان ارادت داشــته باشــیم، چه معتقد باشــیم 
ایشــان در زمرۀ ســالكان طراز اول نبودند و چه معتقد باشیم ایشان انسان 
مه 

ّ
کامــل هســتند، نمی توانیــم علمّیت ایشــان را انكار کنیم؛ مرحــوم عل

شــخصیتی است که تمام اساتید ایشان بر حّدت ذهن و توانایی علمی 
بــاالی ایشــان صحــه گذاشــته اند. مرحوم آقای حــّداد هم، فــارغ از اینكه 
مطالب روح مجّرد را دربارۀ ایشــان صادق بدانیم یا نه، باالخره شــخصی 
مورد احترام اهل علم و سلوک بودند و هیچ کس مطالب ایشان را سطحی 
مه طهرانی 

ّ
نمی داند. با این اوصاف کتاب روح مجّرد کتابی است که عل

کــه رهبر معظم انقلب  کتابی  در وصــف مرحوم حّداد نوشــته اند! آن هم 
می فرمایند: »آقا سّید محّمدحسین این کتاب را به عنوان یک تحفۀ برای 
کتاب شــریف را با  که این  ما گذاشــت و رفت«؛ پس عقل حكم می کند 
گــر با بی دقتی کامل به ســراغ این  اندکــی دّقت بخوانیم، طبیعی اســت ا
کتاب برویم، از اول تا انتها ممكن اســت برایمان ســوء تفاهم پیش بیاید. 
حاال اگر شــخصی خدایی نكرده ار ابتدا با نّیت های غیر علمی به ســراغ 

کتاب برود که وضع بیش از پیش مشخص است!
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اشکال به نظر مرحوم حّداد دربارۀ لعن
مه 

ّ
ســومین مطلبــی که نویســندگان کتاب ســیری در آثــار عل

بــر  شــاهد  و  نمونــه  به عنــوان  طهرانــی  سیدمحّمدحســین 
کرده اند نقدی  عالم نبــودن آقای حــّداد در علوم ظاهری بیــان 

است که آقای حّداد به لعن داشتند. 

استاد توالئی: البته آقای حّداد نقدی به لعن ندارند بلكه نویسندگان 
به دلیل بی توجهی به عبارات، مطلب را به گونه ای دیگر فهمیده اند. اصل 
مطلب این است که بعد از زیارت عاشورا و دعای علقمه با آن لعن های 

شدیدی که در دعا بیان شده، شخصی از آقای حّداد سؤال می کند: 
»روز تاسوعا که در منزلشان زيارت عاشورا خوانده شد و بعد از صد 
لعن و صد سالم و نماز زيارت، دعای علقمه قرائت شد در پايان 
دعا يکى از حّضار پرسيد که این لعنت های شديده و نفرین های 
أکيده با این مضامين مختلف چگونه با روح حضرت امام جعفر 
صادق؟ع؟ که کانون رحمت و محّبت است سازش دارد؟«1 آقای 
حــّداد نيز پاســخ مى دهنــد: »این دعا همه اش طلب خير اســت و 
رحمت، گرچه به صورت عبارت و کالم، نفرین و لعنت مى نمايد.«2 

کردند  گویا این گونه برداشت  که  صحبت دربارۀ دعای علقمه است 
کــه آقــای حــّداد لعــن و نفریــن را مطلقــًا طلب خیــر و رحمــت می دانند. 

مه سید محمدحسین طهرانی، ص32.
ّ

1. سیری در آثار عل

2. همان.
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کتــاب بعد از نقل این قســمت از کتاب شــریف روح مجّرد  نویســندگان 
می نویسند: 

: ایــن گفتــه کــه همــه نفرین هــا و لعن هــا خيــر اســت مبتنــى 
ً
»اوال

یــرا بنا بر مبنــای مذکور  بــر نظرّيه وحدت شــخصى وجود اســت ز
وجــود، خيــر محــض اســت و شــرور عدمى محاســبه مى شــوند و 
آن چــه در عالــم از شــرور و مضــاّر مشــاهده مى کنيم خيــر قلمداد 
مى شــوند ولــى ما در ابتدای بخش ســوم توضيــح خواهيم داد که 
ايده وحدت شخصى وجود مبتنى بر کشف و شهودی است که 
: این گفته که به طور کلى تمام لعنت هایى 

ً
حجّيــت ندارد. ثانيا

که خداوند مى کند يا در لسان پيامبر؟ص؟ و ائمه طاهرین؟مهع؟ وارد 
گر بــه آياتى که  یرا ا شــده همگى خير اســت صحيح نمى باشــد ز
لعن و نفرین مى نمايد توّجه شود خداوند متعال مرادش را از لعن 
بيــان فرمــوده که به روشــنى عدم خيرّيــت در آن نمايان اســت...
کــردن ســالمتى و قــدرت و حيات  کــه محــدود  : ایــن گفتــه 

ً
ثالثــا

او)ظالم( دفع ضرر است و دفع ضرر در حقيقت نفع است، دقيق 
کــردن قــدرت و ســالمتى و حيــات ظالم،  نيســت چــون محدود 
دفع ضرر از ســایرین است و در حقيقت نفع رساندن به مظلومان 
اســت ولى همين محدود کردن ســالمتى و قدرت و حيات ظالم 
برای خودش شّر و عقاب و خسران است، پس لعن و نفرین ظالم 
: جواب پرســش ســائل از آقــای حّداد 

ً
بــرای او شــّر اســت... رابعــا

يــارت عاشــورا بــا روح امام  ایــن اســت کــه لعنت های شــديد در ز
کانــون رحمــت و محّبت انــد هيچ گونــه منافاتى  که  صــادق؟ع؟ 
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یرا رحمــت و محّبت امام معصوم؟ع؟ نســبت به مؤمنان  نــدارد ز
و حــق جويــان، هيچ گاه مانع غضب و نفــرت او از کّفار و منافقان 
نمى گــردد. اســتفاده از دو صفــت رحمــت و غضــب، در جايگاه 
واقعى خود عالمات کمال مى باشد و رحمت تنها، نقص است 
که در نزد شــخص فرقى بين حق و باطل و  یرا بدین معنا اســت  ز
کان و پليدان نيست، همه را با يک چشم مى بيند  تفاوتى ميان پا
و به ظالم و مظلوم محّبت و رحمت دارد این امر. عالمت نقصان 
یرا بدین معناست  عقل مى باشد. و نيز غضب تنها نقص است ز
که در نزد شــخص، انســان صالحى مانند ظالم و جانى مستحق 

عقاب و عذاب است...«1

مواضع مختلفی از این عبارت به صورت جدی مورد اشــكال اســت؛ 
اجمــااًل بــه شــماری از آن هــا اشــاره می کنیــم و بعــد به ســراغ توضیحات 
یــم. اواًل عدمی بودن  بخش هایــی از فرمایش مرحوم آقــای حّداد؟ق؟ می رو
شــرور تنهــا مبتنی بر نظریــه وحدت وجود نیســت؛ برای عدمی  دانســتن 
کافیســت به  گــر بخواهیم دقت های زیادی داشــته باشــیم، تنها  شــرور، ا
اصالت وجود قائل شــویم، برای همین کســانی هم که قائل به تشــكیک 
وجود هستند، شرور را عدمی می دانند و عدمی بودن شرور تنها در فضای 
وحــدت شــخصی وجــود مطــرح نمی شــود. البته حتــی با نــگاه اصالت 
ماهوی هم می توان گفت: همه چیز خیر اســت و شــرور به حیثیت عدم 
کمــال بــاز می گردد. البتــه حقیر اینطور گمان می کنم که می شــود قائل به 

مه سید محمدحسین طهرانی، صص36 - 38.
ّ

1. سیری در آثار عل
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که  وجودی بودن شــرور هم بود اما وحدت شــخصی وجود را هم پذیرفت 
این بحث موضع جدا گانه ای را می طلبد.

ثانیًا گفته اند: »ایدۀ وحدت شخصی وجود مبتنی بر کشف و شهودی 
کــه حجّیت ندارد.« مهم ترین قســمت این بخش، این اســت که  اســت 
کرده اند وحدت وجود مبتنی بر کشف و شهود است  نویســندگان گمان 
و بعــد خیــال کرده اند چون شــهود و مكاشــفه، الاقل این قســم آن، پایه و 
اســاس نــدارد، پــس خانــۀ وحدت وجــود از پای بســت ویران اســت! این 
برداشــت بی اطلعی مفرط نویسندگان از حّداقل های نگاه عالی توحید 

قرآنی یا همان وحدت شخصی وجود را نمایان می کند.
واقعیت این اســت که اولین مصــدر و منبعی که به ما وحدت وجود 
کریــم و پــس از آن روایــات ائمــه اطهــار؟مهع؟  را آمــوزش داده اســت قــرآن 
کنید تــا ببینید چگونه  مه طباطبائــی را نگاه 

ّ
اســت. المیزان مرحــوم عل

از متــن قــرآن، بــدون هیچ تأویل و توجیهــی وحدت وجــود را به زیبا ترین 
مــه طهرانــی مشــحون 

ّ
بیــان اســتنباط می کننــد؛ اهلل شناســی مرحــوم عل

اســت از اســتدالالت نقلی بر وحــدت وجود؛ اگر حوصله ایــن آثار فاخر و 
عظیم الشــأن را ندارید، استاد مكّرم این حقیر، حجةاالسلم والمسلمین 
حاج شــیخ محّمدحســن وکیلی مجموعۀ بسیار قابل استفاده ای تحت 
عنــوان »درســنامه توحید قرآنــی و وحدت وجود« تدویــن فرموده اند که در 
نــوع خود کم نظیر و بســیار مفید اســت، بــه این اثر یا آثــاری مثل »مبانی و 
اصــول عرفان نظری« یا »حكمت عرفانــی« و... مراجعه کنند؛ به هرحال 
کریم  با اندک مطالعه متوّجه خواهند شــد اصل این نظریه مبتنی بر قرآن 

و روایات است. 
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از آیــات و روایــات هم بگذریم، براهین عقلی وحــدت وجود به قدری 
کــه بســیاری از فیلســوفان ســخت گیر را هم  مســتحكم و متقــن هســتند 
ملزم به پذیرش وحدت شــخصی نموده اند. اگر هم به ســراغ مكاشــفات 
می رویم، با یكی دو مكاشفه مواجه نیستیم که به سادگی بگوییم مكاشفه 
حّجــت نیســت و از دســت وحــدت وجود خــلص شــویم! اینجا جایی 
است که به تعبیر »استیس« با تواتر مكاشفات مواجه ایم، آن هم خبر متواتر 
محفــوف بــه قرائن متعدد؛ یعنــی علوه بر کثرت ناقــلن، مؤیدات عقلی 
و نقلــی و صداقت بســیاری از ناقلن و امــوری از این قبیل جای هر گونه 

انكار را می بندد. 
کــه به طــور کلــی تمــام لعنت هایــی که  ثالثــًا فرموده انــد: »ایــن گفتــه 
خداونــد می کنــد یا در لســان پیامبــر؟ص؟ و ائمــه طاهرین؟مهع؟ وارد شــده 
همگی خیر اســت، صحیح نمی باشــد.« فرض کنیم حرفشان منطقی و 
صحیح است، اما چه کسی خلف این مطلب را گفته است؟ چه کسی 
اّدعــا کرده تمام لعنت های شــریعت چنین اســت؟ ســخن مرحوم آقای 
حــّداد؟وضر؟ دربــارۀ لعــن در دعــای علقمه و ادعیۀ مشــابه اســت نه تمام 
لعن های شــرعی، ان شــاءاهلل در ادامه بیشــتر راجع به این معنا صحبت 
گر دعا کنیم ظالمی به نقض عضو دچار شــود  می کنیــم. رابعــًا گفته انــد ا
تــا بــه دیگران آســیب نرســد، بــرای او دعای شــر کرده ایم و بــرای دیگران و 
مظلومــان دعای خیــر. گویا عزیزان مــا فراموش کرده اند اعمال انســان در 
نفس انسان اثر می گذارد! طبیعتًا اگر ظلم کسی متوقف شود، نفع آن هم 
بــه خــودش می رســد و هم به دیگــران، همان طــور که ظلم او نیــز هم برای 

خودش ضرر دارد و هم برای غیر.
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تی کــه همواره بــا مخالفــان عرفان  ســابقًا عــرض شــد یكی از مشــكل
داریم، خالی بودن دســت ایشــان از روایات و درایات است؛ اگر مخالفان 
عرفــان بــه قدر ادعای غیرتی که بر روایات دارنــد، با آموزه های روایی انس 
می گرفتند بســیاری از این اختلفات پیش نمی آمد. حضرت موســی بن 

جعفر؟ع؟ می فرمایند: 
کاَن ِاَل  قصــاِن، َو َمــن  يــاَده َعــیل َنفِســِه َفُهــَو ىِف الّنُ »َمــن َل َیعــِرِف الّز

ُه ِمَن احَلیاة.«1
َ
کَثَر، َفاَلوُت َخیٌر ل

َ
قصاِن ا الّنُ

هــر کــس در خود، افزايش و رشــد را نبيند، پيوســته رو به کاهش و 
نقصان است؛ و هر کس که بيشتر رو به نقصان و کاهش رود، مرگ 

برای او بهتر از زندگى است.

گر این رشدنكردن  گر رشد نكردی، در نقصانی و ا حضرت می فرمایند ا
تو که شــامل درجازدن هم می شــود، بیشتر از رشد های تو بود، مرگ برایت 
گر برای چنین شخصی طلب  بهتر اســت و مرگ برایت خیر اســت! پس ا
گر  مرگ کنیم، این دعا، طلب خیر اســت یا شــر؟ حال طبق این روایت؛ ا
در حق ظالم دعا کنیم که کور شود تا ظلم نكند این دعا برای خود او خیر 
است یا شر؟ البته این را هم در نظر داشته باشیم که باید برآیند شر و خیر 
را دید، بدون نگاه برآیندی به خیر و شر در تحلیل این مسئله واقعًا عاجز 
خواهیم بود. پدر و مادری به فرزند خود شربت تلخ می خورانند، با اینكه 
واقعًا فرزند اذیت می شــود و واقعًا در همان لحظه احســاس شــر دارد، اما 
گر کســی کور  نمی توان گفت که پدر و مادر به این فرزند شــر رســانده اند. ا

1. کشف الغّمه، ج3، ص42.



حمک 204

مًا از این کوری یا 
ّ
کت برسد که نتواند ظلم کند، مسل شود یا آن قدر به فل

کــت اذیت می شــود، اما در نهایت از عــذاب الیم الهی در امان مانده  فل
کمتر هم عذاب می شود، حاال آیا می توان  کمتر،  گناه  و حداقل به خاطر 
گفت چون این شــخص اذیت می شــود دیگر دعای ما در حق او، دعای 

شر است نه خیر؟
خامسًا گویا چنین تصور کرده اند که مرحوم حّداد؟ق؟ امام را تنها کانون 
رحمت می دانند در حالی که جامعّیت امام به این است که هم غضب 
داشــته باشــد هم رحمت. جدای از اینكه مطلب صحیح چیســت، در 
این مقام مرحوم آقای حّداد اصًل در صدد بیان اوصاف امام نیستند که 
حاال بگوییم ایشــان امام را با یک چشــم دیده اند و معرفت ایشــان از امام 
ناقص اســت؛ ســخن سائل در این اســت که آیا این لعن های بخصوص 
که بسیار شدید و غلیظ است با رحمت امام ساز گار است یا خیر. ببینید 

در دعای علقمه چگونه لعن می کنیم:
َکْيَدُه َوَمْکَرُه  کاَدِن َفِکــْدُه، َواْصِرْف َعىّنِ  ِرْدُه، َوَمْن 

َ
راَدِن َفأ

َ
ُهــّمَ َمــْن أ

ّٰ
»الل

ُه َعىّنِ 
ْ
ُهّمَ اْشَغل

ّٰ
ٰ ِشْئَت. الل ّنَ

َ
َکْيَف ِشْئَت َوأ ُه َواْمَنْعُه َعىّنِ  ماِنّيَ

َ
َسُه َوأ

ْ
َبأ َو

 ٍ
ّ

ٰ  ُتعاِفیِه، َوُذل ِبُسْقٍم اَل ها، َو
ُ

ِبفاَقة اَل َتُسّد ِبَبلٍء اَلَتْسُتُرُه، َو ُبُرُه، َو ْ َ
ِبَفْقٍر اَلت

 
ْ

ْدِخل
َ
ِ َنْصَب َعْيَنْيِه، َوأ

ّ
ل

ُ
ُهّمَ اْضِرْب ِبالّذ

ّٰ
ُبُرها الل ْ َ

ْســَکَنة اَلت ِبَ ُه، َو اَلُتِعّزُ
ُه َعىّنِ ِبُشــْغٍل 

َ
ٰ َتْشــَغل ــْقَم ىِف َبَدِنِه َحّتَ ة َوالّسُ

َّ
ِعل

ْ
َفْقَر ىِف َمْنِزِلِه، َوال

ْ
ْيِه ال

َ
َعل

ْکَرَک، َوُخْذ َعىّنِ ِبَسْمِعِه  ْنَسْيَتُه ِذ
َ
َکما أ ْکِری  ْنِســِه ِذ

َ
ُه، َوأ

َ
شــاِغٍل اَلَفراَغ ل

ْيِه ىِف 
َ
 َعل

ْ
ْدِخــل

َ
یــِع َجواِرِحِه، َوأ ِبِه َومَجِ

ْ
َیــِدِه َوِرْجِلِه َوَقل َبَصــِرِه َو ِلســاِنِه َو َو

ُه ُشْغًل شاِغًل ِبِه َعىّنِ 
َ
 ٰذِلَک ل

َ
َعل ْ َ

ٰ ت ــْقَم َواَل َتْشــِفِه َحّتَ یِع ٰذِلَک الّسُ مَجِ
ْکِری« َوَعْن ِذ
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کــن و هرکــه دربــاره مــن  کــرده قصــدش  خدايــا هرکــه قصــد مــن 
کن و از من حيله و نيرنگ  کرد، در حقش بدانديشى  بدانديشى 
و نيــرو و آرزويــش را بازگــردان و او را از من بازدار هرگونه که خواهى 
کــه خواهــى، خدايــا او را از مــن مشــغول کن بــه فقری  و هــر کجــا 
کــه جبرانــش نکنى و بــه بالیى که نپوشــانى اش و بــه نيازی که 
تى که عزیزش 

ّ
ســّدش نکنــى و به دردی که عافيتــش ندهى و ذل

کــه جبرانش نفرمایــى خدايا بــزن خواری و  ننمایــى و مســکنتى 
ذلت را در برابر دو چشمش و وارد کن تهيدستى را بر او در منزلش 
و بيماری و درد را در بدنش تا او را از من مشغول کنى به اشتغالى 
کــه فراغتــى برايش نباشــد و ياد مرا از يادش ببــر، همچنان که ياد 
خودت را از يادش بردی و نگاهدار از من گوش و چشــم و زبان و 
دست و پا و قلب و همه اعضايش را و در همه آن ها بر او بيماری 
وارد کــن و شــفايش مــده تــا آن را قرار دهــى برای او مشــغوليتى، از 

من و ياد من.

کــه آیا این لعن ها با رأفت امــام که از رأفت الهی  صحبت این اســت 
ریشه گرفته سازگار است یا نه در حالی که می دانیم خداوند آن قدر رحیم 
و عفّو اســت که شــیطان هم در رحمت و عفو الهی طمع می کند. مرحوم 
حّداد عقیده دارند این لعن  ها ابدًا با رحمت امام تنافی ندارد، بلكه کامًل 
سازگار است. نسبت به ویژگی های دیگر سؤالی نشده تا قرار باشد مرحوم 
حّداد پاسخی بفرمایند. از تعالیم همیشگی مرحوم حّداد و بزرگان عرفان 
گردانشــان این بوده اســت که امام مظهر جامع الهی و حائز صفات  به شا
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خدایــی اســت و اگر خداوند در کنار رحمت، غضب هــم دارد، امام هم 
ال محاله چنین است. این مطلب، برای بسیاری از کسانی که در محضر 
مرحــوم حــّداد بوده اند جزو واضحات بوده و این طور نیســت که همه جا 

نیاز به تذکر داشته باشد.
یــم ســراغ اصــل فرمایــش مرحــوم حــّداد؛ اصــل مطلــب این  حــال برو
یــم در دو فضــای مختلــف؛ یک  کــه در شــریعت دو نــوع لعــن دار اســت 
که برای انســاِن زنده انجام می شــود و وادی دیگر  وادی لعن هایی اســت 
لعن هایی اســت که برای انسانی است که ادامه حیات ندارد. در دعای 
کــه با والیت و انســان های مؤمن به ســبب  علقمــه و ماننــد آن بــه کافری 
تمّسک آن ها به والیت، دشمنی دارد اشاره می شود، مثًل نفرین می کنیم 
که خدایا زبان این کافر دشمن و شخصی را که در نقطۀ مقابل توحید قرار 
دارد الل کن، یا به بیماری  دچارش کن تا نتواند از جایش بلند شود، یا به 
که نتواند برای ما نقشه بكشد. ممكن است برخی در  فقری دچارش کن 
اینجا سؤال کنند که چرا امام به جای طلب هدایت و خیر برای این بندۀ 
که انســان همیشــه  خدا، برای نابودی او دعا می کند؟ پاســخ این اســت 
بــرای دشــمنان دعــا می کنــد و در نهایت وقتــی از هدایت ناامید شــد، با 
گر دعا  احتیــاط به ســراغ تعیین مصداق بــرای این قبیل ادعیه مــی رود. ا
کرده ایم یا شر؟  کند برای وی دعای خیر  کسی دیگر نتواند ظلم  که  کنیم 
مًا خیر. دعای خیر هم با رحمت امام هیچ تنافی و مخالفتی ندارد. 

ّ
مسل

گر دربارۀ غاصبان حق والیت که در آتش جهنم هستند، دعا کنیم  حال ا
لم، برای آن ها  َعذاب ااَل

ْ
ُم ال ْيِ

َ
که خدایا عذاب آن ها را زیاد کن؛ َفضاِعف َعل

خیر است یا شر؟ یقینًا شر است. 
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لعن دنیوی برای اهل کفر، جنبه ای از رحمت ائمه؟مهع؟ 
کــه در دعای علقمه آمده، یا لعــن و نفرین ائمه الكفر،  امــا لعن هایی 
کــه دیگر  ســران و اربــاب ُدَول نفــاق یــا نفرین هایــی مانند مریض شــدنی 
کــه نتواند نقشــه ای علیه  شــخص نتوانــد کار کنــد، یــا دچار فقری شــود 
مؤمنیــن بكشــد؛ این هــا درمجمــوع به نفــع آن هاســت زیرا اســلم زندگی 
انســان را منحصــر در دنیــا نمی دانــد بلكــه جنبــۀ روحانــی بــرای آن قائل 
گر فهم مــا از افق عالم  اســت و آن را مهم تــر از جنبــۀ جســمانی می دانــد. ا
ماده باالتر برود و فهم برآیندی پیدا کنیم می بینیم فرد ظالم در عالم ماّده 
در اثــر لعــن، رنج می کشــد اما ظلمت نیز به دســت نمــی آورد و در نتیجه 
بــه نفــع او خواهــد بود. منتها نویســندگان کتــاب به دعــای علقمه دّقت 
نكردند زیرا محل بحث، عموم لعن های واردشــده در شریعت نیست تا 
بــا چنــد آیۀ قرآن و شــواهد روایی به آن اشــكال کنند. ازطــرف دیگر، الزم 
گر از این منظر، نگاه کنیم هیچ شبهه ای  است فهم برآیندی پیدا کنند، ا
مه طهرانی در 

ّ
دربارۀ سخن آقای حّداد به وجود نمی آید. البته مرحوم عل

ادامه فرمایش مرحوم آقای حداد رضوان اهلل علیهما مطلبی با این عبارت 
مرقوم فرموده اند:

ى تمام لعنت هائى که خداوند مي کند يا در لسان پيامبر 
ّ
»بطور کل

و ائّمه طاهرین صلواُت اهلل و ســالمُه عليهم أجمعين وارد اســت، 
همگــى خير اســت، خير محض. و از خــدا و أولياء وى غير از خير 

تراوش نمى نمايد.«1

1. روح مجّرد، ص112.
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مات قرآن کریم و روایات اســت و کســی که در 
ّ
این مطلب هم از مســل

این مسئله تردید کند از اولیات شناخت دین هم محروم است. در منطق 
قرآن کریم و روایات از خداوند متعال جز خیر و خوبی صادر نمی شود و هر 
چه هست از قامت ناساز و بی اندام ماست! این عین منطق دین است 
َعِم ِمَن اهلِل َعّزَ َو  ّنَ َبــاِدَي الّنِ

َ
َکَما أ  :

ُ
َبا َعْبِد اهلِل؟ع؟  َیُقول

َ
ْعُت أ  َسِ

َ
کــه: »َعــن ُزَراَرَة َقــال

ى ِبِه َقَدُره .«1 ْنُفِسُکْم َو ِإْن َجَر
َ
ّرُ ِمْن أ

َ
وُه َفَکَذِلَك الّش ُ مکُ

َ
ل َ َ
 َو َقْد ن

َّ
َجل

شــّر متوجه ما اســت، نه خداوند متعال و اولیاء او؛ برای همین اســت 
َعِم َو  ْيَنــا ِبالّنِ

َ
ــُب ِإل کنیــم: »َتَتَحّبَ کــه باید خطــاب به خداوند متعــال عرضه 

ْيَک َصاِعٌد.«2
َ
َنا ِإل  َو َشّرُ

ٌ
ل ْيَنا َناِز

َ
ُنوِب َخْيُرَک ِإل

ُ
ُنَعاِرُضَک ِبالّذ

ِ َخْيٍر َو ِمْن 
ّ

ُکل  
ُ

ْصــل
َ
ُن أ ْ َ

و بــرای همین اســت که امام؟ع؟  می فرمایند:»ن
 َقِبیٍح َو َفاِحَشٍة...«.3 هر 

ُّ
ُکل وِعِهْم  ِ َشّرٍ َو ِمْن ُفُر

ّ
ُکل  

ُ
ْصل

َ
َنا أ ... َو َعُدّوُ  ِبّرٍ

ُّ
ُکل وِعَنا  ُفُر

بدی و ســوئی متوجه دشــمنان اهل بیت؟مهع؟ اســت و از امام بدی صادر 
نمی شود.

همین نگاه عمیق دینی است که مرحوم آقای حّداد می فرمودند:
»خداوند يکپارچه نور اســت، يکپارچه عشق است، خدایى که 
چنيــن اســت أصاًل عــذاب از او متمّشــى نمى شــود! ایــن عذاب 
ى ما از آن عالم نور و آن عالم عشــق و محّبت  به جهــت ُبعــد و دور

 از عالم نور عذاب نمى آيد.«4
ّ

است و إال

1. توحید صدوق، ص368.

2. فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی.

3 . الكافی، ج8، ص232.

4. نور  مجّرد، ج1، ص298.
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مرحــوم آقــای حداد عذاب را منكر نمی شــوند، اما بــه خاطر این که بر 
خــلف مخالفــان، هم این معارف عالــی دینی را مطالعــه فرمودند و هم 
در افقی باالتر از مطالعه، ذوق فرموده و با جان و دل چشیده اند، اعتقاد 
دارنــد از خداونــد و بــه تبع آن، از اولیاء الهی، جــز خیر و خوبی چیز دیگر 
صادر نمی شود. از خلل این اشكاالت می توان دریافت چقدر حضرت 
آقای حداد در افقی عالی از فهم دین و معارف ناب اسلمی قرار داشته 
و چقــدر مخالفان ایشــان نســبت به دین جاهل بــوده و در وادی معارف 
اســلمی دستشــان خالــی اســت. متأســفانه مخالفــان عرفان ســال ها و 
بلكه قرن ها اســت جز هیاهو متاع چشــمگیر دیگری در تبیین و تحلیل 
معارف عرشــی دین نداشــته اند؛ ایشــان نه تنها به تبیین مطالب عرشی 
دین نپرداخته اند، بلكه با تمام قوا تلش کردند تا اهل فن و متخصصان 
هــم در ایــن زمینه مطلبی نگویند، یا فرمایشاتشــان بــه گوش حق طلبان 
يــُدوَن ِلُيْطِفــُؤا ُنوَر اهلِل  نرســد. البتــه خداوند، خود بشــارت داده اســت: ُیر
ْفواِهِهْم َو اهلُل ُمِتُّ ُنوِره 1 به همین جهت است که می بینم ارادت به اولیاء 

َ
ِبأ

مه 
ّ

مه طباطبائی و مرحوم عل
ّ

الهی نظیر مرحوم آیةاهلل قاضی و مرحوم عل
طهرانی روز به روز بیشــتر شــده و در مقابل، جریان های مخالف، مانند 
مكتــب تفكیــک و غیره، هر روز بیش از گذشــته، چــه در مجامع علمی 
و چه در میان آحاد جامعه، منزوی تر شــده و بیشــتر به فراموشــی ســپرده 

می شوند. 

1. سورۀ صف، آیۀ 8.
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شبهۀ شادی جناب سید هاشم حّداد در روز عاشورا
کــه برای علم نداشــتن آقای حــّداد مطرح  چهارمین شــاهدی 
کردنــد این اســت که ایشــان در روز عاشــورا شــاد بودنــد. حال 
این اشكال چه ارتباطی به بی بهره بودن ایشان از علوم ظاهری 
دارد مشــخص نیســت ولــی ظاهــرًا مخالفان، این شــبهه را در 
رسانه های مجازی مختلف منتشر می کنند و بر اساس همین 
داستان نیز استفتائی از برخی مراجع تقلید گرفته اند. راجع به 

این مطلب هم توضیحی بفرمایید. 

اســتاد توالئی: متأسفانه این اشتباه هم ناشی از همان بی دقتی هایی 
کنون مشــاهده کردیم و خواهیم کرد. مطلب این اســت  اســت که کرارًا تا
مه طهرانی به 

ّ
که بر اســاس ســفرهای عل که در کتاب شــریف روح مجّرد 

کربل و ملقات ایشــان با آقای حّداد نگاشــته شــده است؛ مطلبی است 
با عنوان »ســفر اول حقیر به عتبات عالیات« در اولین ســفری که ایشــان 
آقای حّداد را ملقات می کنند، مطلبی را نقل می کنند که در صفحۀ 78 

کتاب روح مجرد آمده است: 
»در تمــام دهــۀ عزاداری، حال حضرت حّداد بســيار منقلب بود، 
چهره ســرخ مى شــد و چشمان درخشــان و نورانى، ولى حال حزن 
و انــدوه در ايشــان ديــده نمى شــد، سراســر ابتهــاج و مســّرت بــود. 
مى فرمود: چقدر مردم غافلند که برای این شهيد جان باخته غصه 
مى خورنــد و ماتــم و اندوه بپا مى دارند. صحنۀ عاشــورا عالى ترین 
مناظر عشــق بازی اســت و زیباترین مواطن جمال و جالل الهى و 
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نيکوترین مظاهر اســماء رحمت و غضب و برای اهل بيت؟مهع؟، 
جــز عبــور از درجــات و مراتــب، و وصــول بــه اعلــى ذروه1 حيــات 
جاويــدان، و منســلخ شــدن از مظاهــر، و تحّقــق بــه اصــل ظاهر، و 
 روز 

ً
فنــای مطلــق در ذات أحديــت چيــزی نبــوده اســت. تحقيقــا

شــادی و مســّرت اهل بيت اســت. زیرا روز کاميابى و ظفر و قبولى 
ورود در حريم خدا و حرم امن و امان است....«2

مــه طهرانــی می فرماینــد آقای حّداد در ســفر اولی کــه من خدمت 
ّ

عل
ایشــان رفتــم به دلیــل آن حــال توحیــدی خــاص، دریافت هــای متفاوتی 
داشتند. اما نگارندگان کتاب با استناد به این عبارت ها این طور استنباط 
کردند که آقای حّداد روز عاشورا یا دهۀ اول محرم شاد و خوشحال بودند 
مه طهرانی 

ّ
و با اســتناد به همین عبارت ها، این تصور ایجاد شده که عل

گردان ایشان روز عاشورا شیرینی پخش می کنند! حتی بعضی افراد  و شا
مه طهرانی در مشــهد می آیند تا ببینند در روز عاشــورا به چه 

ّ
بــه بیــت عل

نحوی مراسم برگزار می شود. 

عاشورا روز حزن اهل بیت؟مهع؟ یا روز شادی؟
مه طهرانی روشــن شــود؛ 

ّ
ســؤال را این گونــه مطــرح می کنم تــا بیان عل

عاشــورا روز حــزن اهل بیــت؟مهع؟ یــا روز شــادی آن هاســت؟ ایــن ســؤالی 
اســت که با آن مواجه هســتیم زیــرا در روایت داریم که شــیعیان »َیْفَرُحوَن 

1. ستیغ، قله.

مه سید محمدحسین طهرانی، صص36-35.
ّ

2. سیری در آثار عل
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ْزِننا«1، شیعیان یک شاخص کلی دارند که در حزن اهل  َزُنوَن حِلُ ِلَفَرِحنا َو َيْ
گر  بیت؟مهع؟ باید محزون باشــند و در شــادی ایشان نیز شاد باشند؛ پس ا
که در  کسانی مانند آقای حّداد در سیر و سلوک خود به جایی رسیده اند 
حزن اهل بیت؟مهع؟ شــاد هســتند و در شــادی آنان محزون؛ یعنی ســیر و 
ســلوک آن ها منطبق بر مسیر اهل بیت؟مهع؟ نیست؛ این استداللی است 

که اشكال کنندگان مطرح می کنند. 
اما ما سؤال می کنیم که روز عاشورا روز فرح اهل بیت؟مهع؟ است یا روز 
حزن آن ها؟ هر کســی که اندک آشــنایی با روایات داشــته باشــد می داند 
کــه عاشــورا، هــم روز شــادی اســت و هــم روز حــزن؛ یعنــی روز عاشــورا و 
که بر آن ها  کربل و به طورکلی، شــهادت ائمه؟مهع؟ و مصیبت هایی  واقعۀ 
وارد می شــود یــک ســكۀ دو روســت. به حســب عالــم ظاهــر، تمامــًا درد و 
رنــج اســت و بلكه عمیق ترین دردهــا و رنج های عالم؛ امــا از جنبۀ عالم 
معنا و باطن، تمامًا ســرور و شــادمانی اســت. حضــرت زینب؟اهس؟ وقتی 
می فرمایند: »َما َرأيُت ِااّل مَجیًل«2، واقعًا هیچ چیز جز زیبایی در روز عاشورا 
کــه در روز عاشــورا غیر زیبایی  از جانــب خداونــد متعال ندیدند. کســی 
نمی بیند شــاد اســت یا غمگین؟ اثر تماشــای مظاهر جمیل این اســت 
که ابتهاج به انســان دســت بدهد، شــاد باشــد و در این شــكی نیســت، 

1. امام صادق؟ع؟: »ِشیَعُتنا ُخِلُقوا ِمْن فاِضِل ِطیِنِتنا َیْحَزُنوَن ِلُحْزِننا و َیْفَرُحوَن ِلَفَرِحنا؛ شیعیان ما از 
زیادى گل ما آفریده شده اند در شادى ما شادند و در اندوه ما محزون اند«، )بحاراالنوار، ج 5، ص 225.(

که وارد مجلس ابن زیاد  2. حضرت زینب کبری؟اهس؟ با اینكه به حســب ظاهر اســیر بودند زمانی 
شدند، در پاسخ سوال گستاخانه ابن زیاد جواب فوق العاده ای دادند و فرمودند: »ما رأیت اال جمیل، 
هؤالء قوم کتب اهلل علیهم القتل فبرزوا الی مضاجعهم...؛ من جز زیبایی ندیدم، جمعیتی بودند که 
خدای متعال شهادت را بر آن ها نوشته بود و آن ها به شهادت رسیدند«، )اإلرشاد، ج 2، ص 115.(
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اما حضرت زینب؟اهس؟ نیز رنج و مصیبت هایی عظیم چشــیدند. قصد 
انــكار مصیبت های روز عاشــورا را نداریم ولی با جمله »َمــا َرأيُت ِااّل مَجیًل« 
 ،» ْ

َعَســل
ْ
 ِمَن ال

َ
چه کنیم؟ حضرت قاسم بن الحســن؟ع؟ می فرمایند: »أْحیل

گر آدم به چیزی شیرین تر از عسل  مرگ برای من شیرین تر از عسل است، ا
برسد محزون می شود یا شاد؟ 

اظهار سرور یاران اباعبداهلل؟ع؟ در شب عاشورا
کتــاب لهــوف ایشــان از جان گدازتریــن  کــه  جنــاب ســیدبن طاووس 
کــه اصحاب در شــب و روز عاشــورا مزاح  مقاتــل شــیعه اســت، آورده اند 
می کردنــد و مســرور بودنــد. حتی بعضــی اعتراض می کردند که چرا شــاد 
نباشیم، ما در لحظه ای هستیم که می دانیم چند ساعت دیگر در آغوش 
حور العیــن خواهیــم بود و چند ســاعت بعد در اوج نعمت  های بهشــتی 
ذ هســتیم. این شــكل از ســرور و حال فرح در آن ها بوده اســت. زیرا 

ّ
متلذ

کــه روی دیگــر ایــن ســكه لقــاء اهلل و به تعبیــر آقــای حــّداد،  می دانســتند 
عشــق بازی بــا خدای متعال اســت. عبارتــی از کتاب معانــی االخبار در 

کتاب روح مجّرد صفحۀ 84 آمده است:
م  ُق ألواُنُ »وکاَن احُلَســنُی؟ع؟ و َبعــُض َمــن َمَعــُه ِمــن َخصاِئِصِه ُتشــِر
نُظروا الیبال 

ُ
 َبعُضُهم ِلَبعٍض ا

َ
 َجواِرُحُهم وَتسکُن ُنفوُسُهم، َفقال

ُ
وَتَدأ

ُم احُلَسنُی؟ع؟ َصبرا َبىن الکراِم َفا اَلوُت إاّل َقنَطَرة يعُبُر  ُ  لَ
َ

ِباَلوِت! َفقال
نیا 

ُ
ة. إّنَ الّد عِم الّداِئَ ّراِء إَل اِلناِن الواِســَعة َو الّنَ

َ
ِبکم َعِن الُبؤِس َوالّض

م، و ِجســُر  َلوُت ِجســُر هُؤالِء إل َجّناِتِ
َ
ة الکاِفِر، و ا ِســجُن اُلؤِمِن و َجّنَ

کِذبُت.« کَذبُت و ال هُؤالِء إل َجحیِمِهم. ما 
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حضرت سيدالشــهدا؟ع؟ و بعضى از خواص ياران در روز عاشورا 
رنــگ صورتشــان مى درخشــيد، اعضــا و جــوارح آن هــا آرام بــود، 
نفس هــای آن هــا بــدون اضطــراب بود، بعضــى از آن هــا به بعضى 
ديگر مى گفتند: ببينيد این ها اصاًل ترسى از مرگ ندارند! حضرت 
سيدالشهدا؟ع؟ مى فرمايند: صبر کنيد،، مرگ چيزی نيست مگر 
پلى که شما را از هر محدودّيت و رنج به لذت و خوشى مى رساند، 
پــدرم از جّدم رســول خدا؟ص؟ نقل کــرد: دنيا زندان انســان مؤمن و 
آخــرت، زنــدان انســان کافر اســت در اثر مــرگ، مؤمنــان از زندان به 

قصر منتقل مى شوند و کفار از قصر به زندان منتقل مى شوند.

حضــرت سیدالشــهدا؟ع؟ می فرماینــد: مــن خــود ایــن حقیقــت را 
بُت وال کِذبُت، 

َ
می بینم، پدرم نیز از رســول خدا ؟ص؟ نقل کرده اند و ما کذ

نه دروغ می گویم نه دروغ شنیده ام. ازطرفی در رؤیایی که در مدینه دیدند؛ 
ــهادة«1 می دانند که 

ّ
ا ِاال ِبالَش

ُ
ــة َدَرجــة ُمْغَشــاة ِبنوٍر َفلْســَت َتنال »إّن لــَک ىِف اَلَنّ

که جز با شهادت به آن مقام عالی نمی رسند. از  مقامی در بهشت دارند 
سوی دیگر، شب قبل از شهادت، جایگاهشان در بهشت را به آنان نشان 
دادند. حال سؤال مشخص است: یاران سیدالشهدا؟ع؟ مقامی را که در 

کــه از مدینه  1. در بــاب ذکر عظمت اباعبداهلل الحســین ؟ع؟ آمده اســت که ایشــان همان شــبی 
حرکــت فرمودنــد پس از زیارت مضجع شــریف جد بزرگوارشــان و وداع بــا آن حضرت لحظاتی را 
م یا 

َ
بــه خــواب فــرو رفتند و در عالم رؤیا رســول اهلل؟ص؟ را دیدند که خطاب به ایشــان فرمود: »َو اعل

هادِة؛ و بدان ای فرزندم! به درستی 
َ

ها ِاال ِبالّش
ُ
ِة َدَرجًة ُمْغَشاًة ِبنوٍر َفلْسَت َتنال ُبَنّیَ إّن لَک ِفی الَجّنَ

که در بهشــت درجه ای اســت پوشــیده شــده از نور که به آن درجه و مقام نمی رسی مگر به واسطه 
شهادت«، )أمالی صدوق، مجلس30، ص217.(
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اثر این واقعه به آن می رســند دیده اند؛ آیا باید حال حزن داشــته باشــند یا 
حال فرح؟ یقینًا این حال، حال شادمانی است. مرحوم مجلسی هم که 
که:»باب فضل  کتاب شریف بحار، بابی با این عنوان باز می فرمایند  در 
الشــهداء معــه، و علة عــدم مباالتهم بالقتل و بیان أنــه صلوات اهلل علیه 
کان فرحا ال یبالی بما یجری علیه.« این »کان فرحا« را که مرحوم مجلسی 

ثانی می فرمایند، بگذارید در کنار یفرحون لفرحنا.
منتها از سوی دیگر، در مقاتل می بینیم که سیدالشهدا؟ع؟ واقعًا رنج 
و مصیبت کشــیدند و گریه کردند. مرحوم علمه آیة اهلل حسینی طهرانی 

می فرمایند:
بــر  عاشــوراء  روز  وقايــع  مى پندارنــد:  بى خــردان  از  »برخــى 
سيدالشــهداء؟ع؟ امری عادی بوده است. رنج و زحمت و َعَطش 
و َجــْرْح و َقْتــل و أْســْر همــۀ آن هــا اموری بســيار ســهل و آســان بوده 
اســت. چون برای امام؟ع؟ که روحش ملکوتى مى باشــد، عطش 
گرســنگى و زخــم و آفتــاب و شمشــير بــّران اثــری نــدارد. وی بــا  و 
وجــود نورانــى و »وجود« تجّردی خود در برابــر همۀ این ها به عنوان 
وا و شيرينى و سيرابى و امثالها مواجه مى شود... این 

ْ
برخورد با َحل

برداشت، برداشت نادرستى مى باشد. سيدالشهداء؟ع؟ بشر بوده 
اســت، و دارای بدن و جســم طبيعى بوده اســت. عطش را خوب 

ادراک مى نموده است.
َعَطش أطفال و 

ْ
زخم و جراحت را خوب مى فهميده اســت. نالۀ ال

نوحه و زاری زنان حرم را خوب مى دانسته است. بلکه از امثال ما 
صدها برابر بيشــتر. زیرا او انســان کامل بوده اســت، و به مقتضای 



حمک 216

کمــال در انســانّيت، ظهــور و بروز محّبــت و موّدت بــه مخلوقات 
الهــى و ادراک لــوازم بدنــى و طبيعى که الزمۀ مقــام جمع الجمعى 

مى باشد، در وی عميق تر  و ريشه دارتر  بوده است.
آری عشق به خدا، و تفانى درقرآن وسّنت پيغمبر، و روش و منهاج 
واليت علوی، و بصيرت و عمق درايت او به انحراف تاريخ و تفسير 
و حديــث و غصــب خلفــای بيگانه از متن دین و معــارف دین که 
نوبت را به یزيد تبهکار رسانيدند، چنان عرصه را بر او تنگ نموده 
بــود کــه جــز شــهادت و جراحــت و اســارت را داروی مفيــدی برای 
هشــداری مردم نمى يافت، و لهذا عاشــقانه این برنامــه را پى ریزی 
کرده و برای سرنگونى حکومت جّبارۀ بنى امّيه حرکت کرد، حرکتى 
ْف و بدون بازگشــت، گر چه در ميان راه صحنه ای همچون 

َ
 َيَتَوّق

َ
ال

ٌم 
َ

َّ َسل ُ
ْيِه ث

َ
ٌم َعل

َ
َّ َسل ُ

ْيِه ث
َ
ٌم َعل

َ
زمين طّف و واقعۀ کربال پيش آيد َفَسل

ِه.«1   َعُدّوِ
َ

ْعُن َعیل
َّ
َّ الل ُ

ِه، ث  َعُدّوِ
َ

ْعُن َعیل
َّ
َّ الل ُ

ِه، ث  َعُدّوِ
َ

ْعُن َعیل
َّ
ْيِه. والل

َ
َعل

یعنــی بــزرگان ما کامــًل می پذیرند که حضرت سیدالشــهدا؟ع؟ غم و 
اندوه نیز داشتند.

جمع بین تعابیر سرور و حزن اصحاب سیدالشهدا؟ع؟ 
که ما این دو حالت سید الشــهدا؟ع؟ و یاران  حال ســؤال این اســت 
کنیم؟ مخالفان عرفان باید به ما پاسخ  ایشان را چگونه با یكدیگر جمع 
گر این روایات را قبول دارند و  دهند که این روایات چطور جمع می شود؟ ا

1. امام شناسی، ج15، صص 312_313.
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به آن اشاره می کنند باید جمع بین آن ها را نیز بیان کنند. دو ِقسم روایات 
یــم، روایاتــی که نشــان از ســرور و ابتهاج سیدالشــهدا؟ع؟ و  متعــارض دار
« و »َما َرأيُت ِااّل مَجیًل« ناظر  ْ

َعَســل
ْ
 ِمَن ال

َ
یارانشــان دارد و تعابیری مانند »أحیل

یــم که ایشــان به قدری  بــه ایــن حــال اســت، ازطرف دیگــر در روایــات دار
کــه در آغــوش حضــرت قاســم؟ع؟ از حــال می روند،  ناراحــت می شــوند 
جمع بین این روایات و نقل ها چگونه است؟ آقایان باید پاسخی علمی 
نشــان بدهند! از تمام مجموعه پرادعای مخالفان عرفان ناب شیعی، از 
که  که به این روایات باور دارند تا جریان روشــنفكری  تفكیک و شــیخیه 
معلوم نیست چه مقدار به روایات ما معتقد است، چند تألیف یا تحلیل 
در این زمینه می بینید؟! همیشه اهل حكمت و عرفان غوامض مطالب 
دینی را نشانه گرفته و به حل پیچیده ترین معارف رفته اند، اما عده ای در 
زیر سایبان عافیت نشسته و حتی نقد هم نمی کنند، بلكه بیشتر از نقد، 

به دنبال سر و صدا و فرافكنی هستند!
جمع این دو نوع روایات و نقل ها به اختلف مراتب مرتبط است، امام 
در مرتبۀ باطن وقتی مقام خود را پس از شهادت شهود می کنند، آنجایی 
کــه اصحــاب موقعیت خود را می بینند و جایــی که حضرت زینب؟اهس؟ 
باطــن ماجرای عاشــورا را می بیننــد، در نهایِت فرح هســتند، اما در مرتبۀ 
بــدن ماّدی خود در نهایت حزن و رنج اند، زیرا امام وجودی جامع دارند. 
گرفته و به حســب هر  که عوالم مختلف در این وجود مبارک جا  وجودی 
عالم، حكم متفاوتی دارد، در مرتبۀ باطن در نهایت فرح و در مرتبۀ ظاهر 
در نهایــت حــزن هســتند. حال که امام هم شــاد هســتند و هــم محزون، 
گر توانســت به امام  وظیفــه مأموم چیســت؟ وظیفه مأموم این اســت که ا
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خــود اقتــدا کند و واقعًا هم شــاد باشــد و هــم محزون؛ اگر هم نتوانســت، 
مــه طهرانــی در ادامه اشــاره می فرمایند، وظیفه 

ّ
همان طــور کــه مرحوم عل

را ائمــه؟مهع؟ مشــخص کرده اند؛ انســانی کــه به مقام جامعیت نرســیده و 
در عالــم کثــرت قــرار دارد، باید حــال خود را با حال امــام در مقام کثرت، 
تطبیق دهد که حال درد و رنج اســت و در مصیبت امام عزادار باشــد تا 
گریه و اتصال به امام، راه این جامعیت برایش باز شود. به برکت اشک و 

حاالت عرفا در عزادارای سیدالشهدا؟ع؟ 
گــر نام سیدالشــهدا؟ع؟  که ا مــه طهرانــی نقــل اســت 

ّ
از اطرافیــان عل

را مقابــل ایشــان می آوردند یا مــّداح کمی لحن خــود را محزون تر می کرد، 
کــه ممكــن بــود از حــال برونــد! در حــاالت  آن چنــان منقلــب می شــدند 
مرحوم آیة اهلل قاضی آمده اســت که اواخر عمر وقتی نام سیدالشــهدا؟ع؟ 
را می شــنیدند صورتشــان خیس اشک می شــد. آیة اهلل انصاری همدانی 
نیــز همین گونه بودند. پس این حال مرحوم حّداد چیســت؟ خود مرحوم 

مه می نویسند: 
ّ

عل
»در آن أوان کــه از عوالــم کثــرت عبــور نمــوده و به فنــای مطلق فى 
اهلل رســيده بودنــد، و بــه عبارت دگر: ســفر الى اهلل به پايان رســيده، 
اشــتغال به ســفر دوم که فى اهلل اســت داشــته اند. همان طور که در 
احــوال مــالی رومــى در وقت ســرودن ایــن اشــعار، و احــوال آن مرد 
شاعر شيعى وارد در شهر حلب نيز بدین گونه بوده است که جنبه 
ّبى گرديده  وجه الَخلقــى آنها تبديل به جنبه وجه الحّقــى و وجه الّرَ
اســت؛ و از درجــات نفــس عبور کــرده، در حرم عــّز توحيد و حريم 
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وصال حّق متمّکن گرديده اند....«1
مــه طهرانــی می فرمایند آقــای حّداد حــال فنائی 

ّ
تــا انتهــای متن، عل

داشــته اســت، یعنــی حــال انغمــار در مقــام باطــن، حــال توّغــل و توّجــه 
محــض بــه مقــام باطن، ایــن َیْفَرُحــوَن ِلَفَرِحناســت یــا خیر؟ مقــام باطن 
سیدالشــهداء؟ع؟ غــرق فرح اســت، آقای حــّداد نیز متمّحــض در مقام 
کــرد. در ادامه  باطــن امــام شــدند و آن حــال فــرح بــه ایشــان نیــز ســرایت 

می فرمایند: 
»امــا ســایر افــراد مردم کــه در عالم کثــرات گرفتارنــد و از نفس برون 
 بايد گريه و عزاداری و ســينه زنى و نوحه خوانى 

ً
نيامده انــد، حتمــا

کننــد تــا بدین طریــق بتوانند راه را طــى کنند و بــدان مقصد عالى 
نائل آيند. این مجاز قنطره ای است برای آن حقيقت. همچنان که 
کثيــرۀ مســتفيضه مــا را امــر بــه عــزاداری نموده انــد تــا  در روايــات 
ک کنيــم و بــا آن ســروران در طى این  بدین وســيله جــان خــود را پــا
َسبيل هماهنگ گرديم. و تازه وقتى که اسفار اربعه طى شد از لوازم 
بقاء هلل بعد از مقام فناء فى اهلل، متشــکل شــدن به عوالم کثرت، و 
ه رعايت نمودن اســت کــه با خداوند 

ُ
حــّق هــر عالــم را َکما ُهو َحّق

در عالــم خلق بودن و مّتصف بــه صفات خلقى در عين وحدت 
ربوبى گرديدن مى باشــد که هم عشق است و هم عزا، هم توحيد 
است هم کثرت، چنان که عين خود این حاالت در حضرت آقای 
حــّداد در اواخر عمر مشــاهده مى شــد که پس از مقــام فناِء صرف 
و تمکــن در تجــّرد، دارای مقــام بقــاء بوده انــد. توأم با همان عشــق 

1 . روح مجرد، ص 86.
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شــديد، در مجالس ســوگواری، گريه و عزاداری ناشــى از سوز دل و 
رّقت قلب از ايشان مشهود بود.«1

ْزِننا«  َزُنــوَن حِلُ گــر بخواهیــم مصــداق »َیْفَرُحــوَن ِلَفَرِحنــا َو َيْ می فرماینــد ا
باشــیم باید روز عاشــورا هم شــاد باشــیم هم غمگین، زیرا امام هم شــاد 
ی من العسل« را داریم و هم از حال 

َ
بودند و هم غمگین، هم جملۀ »أحل

رفتــن امــام در آغوش برادرزاده را، و هم جملۀ »َما َرأيُت ااّل مَجیل« را در کنار 
ینــب؟اهس؟؛ اتصال به امــام ایجاب می کند  نماز شــب نشســتۀ حضرت ز
که هم شاد باشیم و هم غمگین، ولی ما می دانیم که نمی توانیم این گونه 
گرفتار  باشیم، یعنی امام جامع بین عوالم است، اما ما جامع نیستیم، و 
کثرت و عالم ظاهریم. بنابراین به حســب عالم ظاهر باید بر ســر و ســینه 
بزنیــم تا به تعبیر بزرگان، برات عشــق خداونــد را که اصل دین و کیمیای 
سعادت است، از دست سیدالشهداء؟ع؟ و به واسطۀ عزاداری هایمان 

بگیریم. 

فقدان حزن در عالم باطن
وقتــی حالتــی پیــش می آیــد که انســان متوجــه عالم کثرت نیســت و 
مه طهرانی، فنای ِصرف دارد، تنها متوجه عالم باطن اســت 

ّ
به تعبیــر عل

و فقــط متصــل بــه باطــن امــام اســت و توجهی بــه کثــرت نــدارد؛ در این 
حالت تنها جنبه های فرح و شادی این قضیه را می بیند، این بدان معنا 
کــه در حقیقت در مقام  ْزِننا« رخ نداده اســت؛ چرا َزُنــوَن حِلُ کــه »َيْ نیســت 

1. روح مجرد، ص86.
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باطِن ائمه؟مهع؟ حزنی نیست که آقای حّداد از آن محزون شوند. البته آن 
حالت نیز حالت کاملی نیســت، منتها نســبت به مرحلۀ قبل که انسان 
کثرات عبور  کثرات است ارزشمند تر است. انسان در آن حال، از  گرفتار 
کرده و در وحدت محض اســت، در عالم و مقام باطن اســت، بعد که از 
آن حــال تنــّزل پیدا می کند یا به تعبیر دقیق تــر، تكامل پیدا می کند، تمام 
عوالم را حائز می شــود و در مقام باطن به امام تأســی می کند و مانند امام 

شاد است و در مقام ظاهر نیز مانند امام محزون است. 
که عوالم مختلفی وجود دارد و نباید صرفًا  کنیم  در نتیجه باید توجه 
ســرگرم عالــم مــاّده باشــیم. حكــم هر عالــم با عالــم دیگر متفاوت اســت 
کــه دارد احكام همــان عالم را  و انســان به حســب حضــورش در مرتبه ای 
مه طهرانی 

ّ
داراســت. آقای حّداد در برهه ای از عمرشــان در ســفر اول عل

بــه کربــل در عالــم باطــن بودنــد و به عالــم کثرت مجــال تنّزل نداشــتند، 
به تعبیــری احــكام آن عالــم بر ایشــان بار می شــد که همه فرح و شــادی و 
خوشــی بود. در ادامۀ کار که ایشــان به جامعّیت می رســند، عالم کثرت 
را نیــز حائز می شــوند و احــكام آن عالم را نیز با خــود دارند و علی رغم فرح 

باطنی، حزن ظاهری نیز داشتند.1
گر واقعًا این حال مرحوم حّداد  ممكن است این سؤال پیش بیاید که ا
یک حال عرفانی صحیح است و انسان واقعًا در اثر متابعت با ائمه؟مهع؟ 
به چنین مقامی می رسد، چرا مانند این حكایت از مرحوم آیة اهلل قاضی 
و مرحــوم انصــاری همدانــی و مرحوم حــاج ملحســینقلی همدانی و... 

1. ایــن اصــل مطلب بود اما حضرت اســتاد وکیلی نیز مقالۀ مفصلــی در پایگاه عرفان و حكمت 
منتشر کرده اند که ادلۀ روایی را بسیار مفصل تر از چیزی که بنده گفتم مطرح فرمودند.
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نقل نشــده است؟ پاســخ به گمانم مشخص است؛ ما نسبت به زندگی 
کاملی در دســترس  اولیاء الهی و شــیوۀ ســیر و ســلوک ایشــان اطلعات 
یــم، همان طــور کــه از کیفیت ســلوک ائمه اطهار؟مهع؟ هم متأســفانه  ندار
مه 

ّ
گزارش جامعی وجود ندارد. این ویژگی کتاب روح مجّرد و مرحوم عل

گــزارش کامل و مبســوط از احواالت  طهرانــی اســت که توانســته اند یک 
کنند. متأسفانه بسیاری از اولیاء الهی  گزارش  کامل برای ما  یک انسان 
گر هم پیشــتر شــناخته شــده اند،  در اواخر عمر خود شــناخته شــدند یا ا
گزارشــی از حیات سلوکی و معنوی این بزرگان وجود ندارد، پس طبیعتًا 
گزارش هایی از مابقی اولیاء الهی داشته باشیم. این  نباید انتظار چنین 
کتاب روح  مه طهرانی در صفحۀ 85 

ّ
که مرحوم عل را هم در نظر بگیرید 

مجّرد می فرمایند: 
»بايــد دانســت کــه: آنچه را کــه مرحوم حــّداد فرموده انــد، حاالت 

شخصى خود ايشان در آن أوان بوده است« 

کلّیــت نداشــته، توصیه و دســتور ایشــان هــم نبوده  یعنــی ایــن حال 
است. زیرا آقای حّداد در سال های بعد به واسطه جامعّیتی که به دست 
می آورند، عزادار و گریه کن بر سید  الشهداء؟ع؟ بوده اند و حاالت عزاداری 
گردان و مــراودان ایشــان آمده  ایشــان در کتــب مختلــف و خاطــرات شــا
مه طهرانی رضوان اهلل تعالی علیه، 

ّ
است. در ضمن در گزارش مرحوم عل

خبــری از شــادمانی و برگــزاری مراســم شــادی نیســت، صحبــت در این 
است که ایشان بر خلف روّیۀ سال های قبل و سال های بعد، در آن سال 

خاص، عوض اشک حزن و ناراحتی، اشک شادی می ریختند. 
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مه طهرانی
ّ

گریۀ مرحوم حّداد در فراق عال اشکال منتقدان به 
که راجع به حاالت آقای حّداد در روز عاشورا    بعد از شبهاتی 
گریۀ شدید آقای حّداد در فراق  وارد شده بود، مطلبی مبنی بر 
کتــاب نقــل شــده اســت؛ این  مــه طهرانــی در صفحــۀ 42 

ّ
عل

قسمت را نیز توضیح بفرمایید.

اســتاد توالئــی: مطلبــی که آورده انــد از صفحۀ 605 کتــاب روح مجّرد 
مه طهرانی 

ّ
است. بحث راجع به حاالتی است که آقای حّداد در فراق عل

مه طهرانی می نویسد: 
ّ

دارند. عل
»پس از خداحافظى که ســيالب اشــک های روان ايشــان جاری 
بود، حقير دل مردۀ خســته دل به داخل محّوطه وارد شــدم و پس از 
انجام تشريفات و تا پرواز طياره هم ايشان با آقازاده های گراميشان 
در آنجــا توقــف فرمــوده بودنــد. شــرح حــاالت ايشــان از انقــالب 
کاســۀ چشــم و  باطنى و برافروختگى چهره و درآمدن چشــم ها از 
اشــک های همچــون جريان آب از ميــزاب، در وقت جدایى بنده 
از ايشــان و تــا يــک هفتــه در بســتر افتــادن و حرکــت نداشــتن، در 
تمام أسفار حقير که جزء برنامۀ معمولى و هميشگى بود، خواهد 

آمد.«1 

گــزارش ایــن واقعه  مــه بعــد از 
ّ

کتــاب ســیری در آثــار عل نویســندگان 
می فرمایند: 

1. روح مجرد، ص605.
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مــه طهرانى که داللــت بر عبور 
ّ

»آيــا حالــت مذکور بــا حکايت عال
آقای حّداد از کثرات مى کند متنافى نيست؟«1

بعد سؤال دیگری را مطرح می کنند: 
»چــرا جنــاب آقــای حــّداد در روز عاشــورا کــه نور چشــمان رســول 
ک و خون کشــيده شــده اند مســرورند ولى برای فراق  اهلل ؟ص؟ به خا
مه طهرانى اشک هايشان مانند آب از ميزاب جاری است؟!«2 

ّ
عال

در واقع نســبت به این گزارش دو انتقــاد وارد می کنند. انتقاد اول این 
مــه طهرانی گریــه می کنــد می تواند از 

ّ
اســت کــه آیا کســی کــه در فراق عل

جزئّیت به کلّیت پیوسته باشد؟ یا حاالت فنایی یا مقام داشته باشد یا 
در ســفر ســوم و چهارم باشــد؟ انتقاد بعدی این است که چرا آقای حّداد 
گریه می کردند اما برای حضرت سیدالشــهدا؟ع؟ در  مه طهرانی 

ّ
برای عل

روز عاشورا گریه نمی کردند؟

عدم منافات عواطف انسانی با تکامل روحی و درجات معنوی
منشــأ ایــن ایــراد هــم ماننــد اشــكال قبــل و بعضــی اشــكاالت بعــد، 
عــدم اطــلع از ابتدایی تریــن حقایــق انسان شناســی قرآنــی اســت؛ یكی 
م این اســت که وجود انســان مراتب مختلفــی دارد و این 

ّ
از حقایق مســل

کامًل تثبیت شــده و در آیات و روایات مكررًا به  حقیقت با اصول عقلی 

مه سید محمدحسین طهرانی، ص40.
ّ

1. سیری در آثار عل

2. همان، ص41.
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آن اشــاره شــده و شــواهد متعــددی چــه در منابــع عقلی و نقلــی و چه در 
منابــع شــهودی دارد. حضــرات معصومین؟مهع؟ که در درجــات باالیی از 
قــرب الهــی بودنــد نیز گریه می کردند. آیا گریســتن و داشــتن احساســات 
و عواطــف منافــی پیوســتن از جزئّیــت به کلّیت اســت؟ چون ایــن افراد 
نمی توانند مراتب مختلف معنوی را برای نفس انسان تصور کنند گمان 
گــر کســی از جزئّیت بــه کلّیت پیوســت و همۀ نســبت ها از او  می کننــد ا
منقطع شــد، احساســات و عواطف و دلبســتگی نیز نباید داشته باشد! 
گریه کرده و می فرمودند قلب  رســول اکرم؟ص؟ در فراق فرزندشــان ابراهیم 
حزن دارد و به دلیل این حزن، اشــک ما جاری می شــود. اگر کسی مقاتل 
را خوانده باشــد متوجه می شود سیدالشــهدا؟ع؟ چه حاالت عاطفی در 
گریه ها کردند، مانند عبارت »االن إنکســر  فراق عزیزانشــان داشــتند و چه 
َظهری«، یا در آغوش کشیدن یادگار امام حسن مجتبی؟ع؟ که باعث شد 
ایشــان از حــال بروند، در حالی که می دانیم ایشــان همۀ مقامات عالم را 
گر مســئلۀ وجود عوالم در نفس انســان و طبقه بندی نفس  طی کرده اند. ا
در نظــر گرفته شــود و اینكه در اثر ســیر و ســلوک طبقات دیگــری به وجود 
انســان اضافه می شود و انســان می تواند در یک مرتبه در وحدت محض 
باشــد و همــۀ نســبت ها از او منقطع شــود اما به حســب این عالــم ظاهر و 
زندگی در این عالم ماّده، احساسات و عواطف نیز داشته باشد، بسیاری 

از این شبهات و سؤاالت برطرف می شود. 

یعنی سیدالشهدا؟ع؟ هم زمان که غرق عالم وحدت هستند 
رتبه ای از وجود ایشان نیز در عالم کثرات است؟ 
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اســتاد توالئــی: به حســب باطــن، در وحــدت محــض هســتند و همۀ 
نســبت ها از ایشــان منقطع است و به حســب عالم ظاهر نیز پدری رئوف 

و مهربان اند.

مه طهرانی و روز عاشورا
ّ

مقایسۀ گریۀ مرحوم حّداد در فراق عال
مه ســید محّمدحســین حسینی 

ّ
اما مؤلفان کتاب ســیری در آثار عل

طهرانــی پرســش دیگــری  هــم دارند و آن پرســش این اســت که چــرا آقای 
ک و خــون  کــه نــور چشــمان رســول اهلل؟ص؟ بــه خــا حــّداد در روز عاشــورا 
مــه طهرانی اشک هایشــان 

ّ
کشــیده شــدند، مســرورند ولی برای فــراق عل

ماننــد آب از میــزاب جاری اســت؟ ســؤال اول ما از آقایان این اســت که 
مه طهرانی اشــک 

ّ
از کجــا معلــوم حضرت آقای حّداد در فراق مرحوم عل

حزن می ریختند؟ نقل قول فقط از گریۀ ایشان حكایت کرده نه مبدأ آن؛ 
و مــا هیــچ دلیلی نداریم که اشــک ها و گریه های ایشــان در فــراق مرحوم 
مــه طهرانــی با اشــک های ایشــان در آن عاشــورای به خصــوص از این 

ّ
عل

جهــت تفاوتــی داشــته باشــد. پس اســاس اشــكال، اشــكال بی مــوردی 
است. مضافًا بر اینكه گفته شد آن حاالت مرحوم حّداد مربوط به همان 
ســال خاص بوده و در ســال های قبل و بعد از آن، اشک ایشان هم بسیار 
گر فرض کنیم در ســال های بعد به  واســطه فراق  بــوده و هم از ســر حــزن؛ ا
گر  مًا در همان سال خاص ا

ّ
مه اشــک حزن می ریختند، مســل

ّ
مرحوم عل

کنند، باز هم اشک شوق می ریختند،  گریه  می خواستند در فراق ایشان 
نــه اشــک از ســر حــزن و ناراحتی! پــس چگونه اســت که مؤلفــان محترم 
مه 

ّ
کتــاب ادعــا می کنند: »آیا شــهادت و اســارت آل اهلل کمتــر از فراق عل
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مًا مصیبت سّید الشــهداء؟ع؟، اعظم مصیبات 
ّ
طهرانی اســت؟«1 مسل

اســت، امــا از کجای کتاب شــریف روح مجــّرد یا احــواالت مرحوم آقای 
مه طهرانی را از ائمه؟مهع؟ باالتر 

ّ
حّداد به دست می آید که ایشان مرحوم عل

می دانند؟! 

خ برای مرحوم حّداد اشکال عدم تفاوت بهشت و دوز
مــه طهرانی به بخش 

ّ
  در بخــش دوم کتــاب ســیری در آثار عل

»بررســی داســتان ها و حكایت هــا« رســیدیم. پس از ســؤاالتی 
کــه مؤلفــان مطــرح کردند، در صفحــۀ 44 آمده اســت که آقای 
حّداد میان بهشت و دوزخ تفاوتی نمی دیدند. راجع به چنین 

شبهه ای نیز توضیح بفرمایید. 

مه طهرانی می نویسند: 
ّ

استاد توالئی: اصل مطلب این است که عل
»حــاج ســيد هاشــم انســانى بــود بــا فعلّيــت تاّمــه در تمــام زوايا و 
نواحــى حيات معنوی، برای وی زندگى و مرگ، مرض و صحت، 
فقر و غناء، ديدن صور معنوی و يا عدم آن، بهشت و دوزخ، على 

الّسويه بود«2

در ادامه مستشكلین می گویند:
چطور مى شود برای انسان، بهشت و دوزخ تفاوتى نداشته باشد؟ 

مه سید محمد حسین طهرانی، ص43.
ّ

1. سیری در آثار عل

مه محمدحسین طهرانی، ص41.
ّ

2. سیری در آثار عل
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هيچ انســان عاقلى نمى گويد جهنم بهتر از بهشت است، چطور 
برای آقای حّداد هيچ فرقى نداشــت؟ ... چگونه دوزخ و بهشــت 
على الّسويه هستند؟! درحالى که امام العارفين و سيد الموّحدین 
در دعــای کميــل از عــذاب دوزخ بــه خدوانــد شــکايت مى کنــد و 
ْشُکو، َو 

َ
یَك أ

َ
ُموِر ِإل

ُ
ی اْل

َ
ِبّ َو َسیِدی َو َمْواَلی، ِل ى َو َر ِ

َ
مى فرمايد: »يا ِإل

ِتِه، 
ّ

َبَلِء َو ُمَد
ْ
ْم ِلُطوِل ال

َ
ِتِه، أ

ّ
َعَذاِب َو ِشَد

ْ
ِلِم ال

َ
ْبِکى، ِل

َ
 َو أ

ّ
ِضُج

َ
ا أ ا ِمْنَ ِلَ

ْعَداِئَك....«
َ
ُعُقوَباِت َمَع أ

ْ
ِئْ َصیْرَتىِن ِلل

َ
َفل

مقام رضا و تسلیم در برابر خداوند متعال
جواب این اشــكال بســیار واضح و مشخص است؛ این حال مرحوم 
گر انســان حــال رضا  آقــای حــّداد به دلیــل حالت رضای ایشــان اســت. ا
داشته باشد بیماری و صحت، فقر و غنا، مرگ و حیات برای او یكسان 
اســت؛ اما برای کســی که به کمال نرسیده خوشــی بهتر از ناخوشی، غنا 
بهتــر از فقــر و حیات بهتر از مرگ اســت، ولیكن انســانی کــه به مقام رضا 
رسیده است، هرچند از بیمارشدن دچار درد و رنج می شود اما حال رضا 
یعنی اگر خداوند به او بیماری یا صحت بدهد ایمانش به خداوند متعال 
تغییری نمی کند و کیفیت تسلیم او در مقابل خدا و رضایت او از خداوند 
گر کســی  متعال در این عالم هیچ تغییری نخواهد کرد؛ به عبارت دیگر ا
حال تســلیم و رضا داشــته باشد و چشــم باطن ما نیز باز باشد، می بینیم 
کــه در مــرض و صحــت، در فقــر و غنا و... حال این شــخص و نفس این 
شــخص تــكان نمی خــورد؛ زیرا این چنین انســانی اساســًا بــه دنبال خیر 
خود نیست بلكه به دنبال معشوق است. حاِل رضایت در این شخص 
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پدیــد می آیــد و بین امور مختلف نیز به دلیــل وحدت، تفاوتی نمی بیند و 
شــكایتی از امــور دنیوی نــدارد. او خداونــد را در این عالــم می خواهد، نه 

بهشت و جهنم. به تعبیر شاعر:
»عاشــقم بــر مهــر و بــر قهــرش بــه جد

بوالعجب من عاشق این هر دو ضد«1
ازطــرف دیگــر، جهنــم بر انســانی کــه محدود اســت غالب می شــود و 
باعث عذاب او می شود اما نفس انساِن کامل، به همۀ عوالم مادون خود 
احاطه دارد. یكی از آن عوالم مادون نیز جهنم اســت، انسان کامل وقتی 
بــا جهنــم از جنبۀ وحدت خود مواجه می شــود، جهنم را به عنوان یكی از 
مخلوقات خدا و زیردســت و تحت غلبه و قدرت خود مشاهده می کند 
و جلــوه ای از خداونــد متعــال را در بهشــت و جلــوۀ دیگــری را در جهنــم 
می بیند، جمال الهی را در بهشــت می بیند و جلل الهی را در جهنم، از 
این منظر برای عارف، بهشــت و جهنم تفاوتی ندارد. عذاب جهنم برای 
انســان های محدود و انســان هایی است که جهنم بر آن ها غالب است. 
گر انســانی بر جهنم غالب شــد دیگر آتش جهنم برای او عذاب نیســت  ا

بلكه تجلّیات جللی الهی است.2
رسول مكرم اسلم؟ص؟ قاهر بر جهنم هستند، شكی نیست که حتی 
گر ایشان وارد جهنم بشوند، وجود مقدس ایشان عذاب نمی شود؛ بلكه  ا
ایشــان تنها جلوه هــای خداوند را مشــاهده می کنند، اما به حســب عالم 

1. مثنوی معنوی، دفتر اول. 

2. البته عارف الهی، به اقتضاء مقام ظاهر خود از آتش جهنم به خداوند متعال پناه می برد؛ این 
مقام باطن انسان کامل است که بر جهنم محیط می باشد.
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ظاهــر و مرتبــۀ بدن مبارکشــان وقتی حضــرت جبرئیل جهنم را به ایشــان 
نشان می دهد و عذاب ها را مشاهده می کنند حال ایشان متغّیر می شود. 
کــه اگر مخالفــان عرفــان بخواهند مقام  حــال ما این ســؤال را می پرســیم 
کنند آیا چیزی غیر از عبارات آقای حّداد به دســت می آید؟  رضا را معنا 
کــه گفتیم، دســت مخالفان عرفــان نه از فهم معــارف عمیق  همان طــور 
گر امام  عرفانی و فلسفی، که حتی از فهم سادۀ روایات هم خالی است! ا
َحٌد ِسَواُه.«1 

َ
ْيَس ِفیِه أ

َ
ُه َو ل ّبَ َق َر

ْ
ِذي َیل

َّ
ل

َ
ِلُم ا لّسَ

َ
ُب ا

ْ
َقل

ْ
ل

َ
صادق؟ع؟ می فرمایند: »ا

ما این روایت را چطور معنا می کنیم؟ حضرت می فرمایند که قلب سلیم 
قلبی اســت که به ملقات خداوند متعال نائل می شود، در حالی که جز 
گر در قلبی جز خداوند چیزی نبود،  خداوند چیزی در این قلب نیست. ا
یعنی بهشت و دوزخ هم در این قلب نیست، پس برای چنین شخصی 
بهشــت و جهنم فرقی ندارد. شــبیه همین معنا در تفســیر قلب ســلیم از 
ِ َما 

ّ
ُکل ٍب َســِلٍم ِمْن 

ْ
امام صادق؟ع؟ در تفســیر برهان ذکر شــده اســت: »ِبَقل

ق به 
ّ
که تعل ٍء َغْيِرِه.«2 )قلب سلیم قلبی است  ْق ِبَشْ

َّ
هلِل َتَعاَل، َلْ َیَتَعل

َ
ِسَوى ا

هیچ چیزی جز خداوند متعال ندارد.( اگر صحت و بیماری، یا فقر و غنا 
یا بهشت و دوزخ جزء »ما سوی اهلل تعالی« قرار می گیرند، پس قلب سلیم 
قــی به این امور ندارد و نســبت تمــام این امور برای قلب ســلیم 

ّ
هیــچ تعل

یكسان است. 

1. الكافی، ج2، ص16.

2. البرهان. ج4، ص608.
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آیا مرحوم حّداد برخالف توصیۀ خود، افشای ِسّر می کردند؟
مه 

ّ
  یكــی دیگــر از ایراداتی که مؤلفان کتاب ســیری در آثار عل

کــه  کتــاب مطــرح کردنــد ایــن اســت  طهرانــی در صفحــۀ 45 
حضرت آقای حّداد ســفارش به کتمان ِســّر داشتند ولی خود 

به آن عمل نكردند و اسراری را برمل  کردند.

استاد توالئی: نویسندگان این گونه این اشكال را بیان کرده اند: 
مه طهرانى مى نويســند: حاج ســيد هاشــم حّداد پيوسته به 

ّ
»عال

 کتمــان ســّر و عدم ابراز واقــع و يا مطلبى اصرار داشــتند ولى در این 
أســفار اخير بيشــتر بود... ولى در موارد متعددی مشاهده مى کنيم 

که جناب حّداد إفشاء سّر کرده اند.«1 

این شــبهه بــه دو نحو مطرح می شــود، برخــی مخالفان عرفــان مانند 
نویســندگان این کتاب می گویند از طرفی ایشــان به کتمان ســّر ســفارش 
می کنند و از ســوی دیگر، برخی مطالب را بیان می کنند؛ از این عبارات 
می خواهنــد در رفتــار عرفــاء تناقــض پیــدا کنند و بــه خیال خــود عرفا را 
قدح کنند؛ اما برخی از موافقان عرفان نیز این شبهه را مطرح می کنند که 
م عرفا است چه وجهی دارد که یک عارف 

ّ
وقتی کتمان سّر از اصول مسل

چنین مطالبی را بیان کند؟ چراکه دأب و ســیرۀ عرفا این نبوده که اســرار 
و کرامات را ابراز کنند! 

اخیــرًا یكــی از اســاتید حــوزۀ علمیــه و دانشــگاه  نیــز در مصاحبــه ای 

مه محمدحسین طهرانی، ص42.
ّ

1. سیری در آثار عل



حمک 232

فرمودنــد: »در مكتــب قــم ابراز کرامت مطــرح نبوده و مطالبــی که به عرفا 
نسبت می دهند الحمدهلل در فضای قم وجود نداشته و ما نیز باید فضای 

قم را حفظ کنیم، یعنی کراماتی مطرح نشود.« 
خوب با فرض صحت این فرمایش، باز هم یک سخن موردی است 
دربارۀ قمی که ایشان مشاهده کرده یا در مطالعاتشان با آن مواجه بوده اند، 
ک تاریخی است که بگوییم دأب عرفا  اما این حرف، یک اشتباه خطرنا
همیشــه نگفتن مطالب غیبی و معارف عرشــی بوده است؛ البته کلّیت 
این حرف درست است، منكر این نیستیم که عرفا همیشه کتمان ِسّر را 
م خود می دانســتند؛ نكته در این است که چه چیزی را سّر 

ّ
از اصول مســل

بدانیم؛ بسیاری از مطالبی که ما گمان می کنیم سّر است، از دیدگاه اهل 
آن، ســّر محسوب نمی شــود، در واقع خیلی از این مطالب منافی کتمان 

سّر نیست.
ده ها برابر غلیظ تر و شدیدتر از مطالبی که آقای حّداد و بزرگان مكتب 
عرفــان نجــف فرمودنــد، عرفای ســابق بیان کردنــد؛ ملی رومــی و عطار 
کبر محی الدین ابن عربی، کشف و  نیشــابوری و بیشــتر از ایشــان شــیخ ا
کردند و در اختیار دیگران قرار دادند.  شــهود و دریافت های خود را بیان 
که از هیچ امر ملكوتی ای  که بگوییم سیرۀ عرفا این بوده  این طور نیست 
گر  دم نزننــد. اشــكال کنندگان، ســّر را به معنــای امر ملكوتــی می گیرند و ا
کســی از امری ملكوتی ســخن بگوید احســاس می کنند افشــای ســّر رخ 
داده اســت در صورتــی کــه دأب عرفــا ایــن بوده که کتاب هــای مفصلی 
کتــاب »فتوحــات مكیــه« مملــّو از بیــان  از امــور ملكوتــی می نوشــتند. 
مطالب ملكوتی و اسرار است. حضرات ائمه ؟مهع؟ نیز چنین می کردند، 
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که  کتــاب »اســرار آل محّمــد؟ص؟ « که به بیــان روایاتی می پــردازد  ماننــد 
علی القاعده سّر است و می فرمایند این ها اسرار ماست و هیچ کس نباید 
از آن مطلع شــود، اما باالخره به دســت ما رســیده اســت! اتفاقًا ســروران 
مخالف عرفان خیلی وقت ها این روایات را با آب و تاب فراوانی بر روی 
گر ملحظۀ جوانب مختلف بشود، بسیار  منابر قرائت می کنند که البته ا

کار خوبی است! هم 

فلسفۀ کتمان سّر
مطرح شدن هر امری به شرایطی بستگی دارد، ممكن است مطرح شدن 
آن در جایــی بــه صــلح نباشــد یــا در جای دیگــر مطرح شــدن آن واجب 
باشــد، ازایــن رو، باید نوع نگاه خود را به ســّر تغییر دهیــم. اول باید ببینیم 
ِســّر چیســت؟ ســّر آن چیزی اســت که گفتن آن یا برای شــخص گوینده 
کــه بیان امور  ضــرر داشــته یا برای شــنونده یا برای شــخص ثالث. جایی 
ملكوتی باعث تغییر هستی شناسی مخاطب شود و یا مطلبی به دست 
افراد محقق برسد و از آن استفاده علمی ببرند، انتشار آن مطالب و اسرار 
مه 

ّ
ملكوتی علی القاعده نباید ایرادی داشــته باشــد؛ ماننــد کاری که عل

که بخشی از  کتاب »انسان در عرف عرفان« انجام داده اند  حسن زاده در 
مكاشفات و دریافت های خود را فهرست کرده  و اصول انسان شناسی را 
از این مجموعه مكاشفات استخراج نمودند، البته بنده قضاوت موردی 
نــدارم و نمی خواهــم کتاب خاصی را تائید یا نفــی کنم، عرض بنده این 
اســت که ســیرۀ عرفا بر این بوده که در بســیاری از موارد احســاس وظیفه 

می کردند و از مطالب عمیق و ملكوتی پرده بر می داشتند.
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گــر عارفــی تشــخیص دهد بیان امــر ملكوتی بــه خود یا دیگــری ضرر  ا
نمی زند، آن را بیان می کند و یقین دارد که دیگران از آن استفاده می کنند. 
که بیان می کنند نشــانۀ افشــای ِســّر نیســت. وقتی  در نتیجه هر مطلبی 
کید بر کتمــان ســّر دارد، مطالــب ملكوتی را بیــان می کند،  کــه تأ عارفــی 
مشخص می شود آنچه گفته سّر نیست بلكه مطالبی است که باید بیان 
که اگر مطرح نشــود مردم در همان ســطح دینداری  شــود. مطالب حّقی 
نــازل باقــی می مانند، دینــداری ای که حقیقتــًا دینداری واقعی نیســت؛ 
گاهــی مــردم بخشــی از دیــن را پذیرفته اند و بخشــی دیگر را بــاور ندارند و 
مجموعۀ حقایق دین، که باید نفس انسان را سیراب کند به آن ها نرسیده 
است. در نتیجه، وارد وادی مهلک عرفان های نوظهور می شوند. در این 
نوع دینداری که مخالفان عرفان ترسیم می کنند، نفس سیراب نمی شود 

و به جای آب، دل را به سراب خوش می کنند. 
کنــد تــا مردم  گاهــی عــارف احســاس می کنــد بایــد مطالبــی را بیــان 
کــه عمیق تریــن مطالب عرفانی در اســلم اســت. زیرا در بســتر  بفهمنــد 
معارف اسلمی مطالبی وجود دارد که هیچ کدام از جریانات معنوّیت گرا 
گر نفســی به دنبال ســیراب کردن عطش  در عالــم، بویــی از آن نبرده انــد. ا
معنوی خود است؛ جایی غیر از مكتب اهل بیت؟مهع؟ و محضر فقهای 
حقیقی و عالمان رّبانی نمی تواند بدان پاســخ دهد. پس اگر می خواهیم 
مه طهرانی یا مرحوم حّداد، علیرغم ســفارش مؤکد به 

ّ
بگوییم مرحوم عل

کتمان سّر، خود افشای سّر داشته اند، باید ابتدائًا ثابت کنیم این مطلبی 
کــه بیان فرموده اند ســّر اســت و ســپس به دنبال کشــف تناقــض در رفتار 
این بزرگان باشــیم! از بیان ســابق روشــن شد که تشــخیص این امر بسیار 
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ســخت است و نیاز به کشــف حاالت درونی شخص گوینده و شنونده 
دارد.

البتــه همانطــور که بیان شــد بیــان کماالتی که مربوط به خود انســان 
باشــد فی نفســه مذموم نیست؛ چه بسا انســان کاملی جهت ارائۀ طریق 
که در این  و نشان دادن راه هدایت، شّمه ای از احواالت خود را بروز دهد 
کامًل خداپسندانه است. از باب تمثیل، نمونه  صورت این عمل عملی 
خیلی جزئی آن را می توان در ارائۀ رزومه های علمی و شغلی جست و جو 
کرد؛ اینكه ما در جمعی، مثل جمع خانوادگی بنشینیم و بدون مقدمه از 
فعالیت هــای علمی خــود تعریف کنیم و از تألیفات و تدریس های خود 
کار عبثی اســت و در بســیاری از مواقع عمل ما مذموم اســت؛  دم بزنیم، 
اما وقتی می خواهیم خود را برای کار در یک مجموعه معرفی کنیم، تمام 
فعالیت های مرتبط خود را فهرســت می کنیم و بدون هیچ حس عذاب 
وجدانی آن را به مسئوالن امر ارائه می دهیم، در چنین مواردی، هیچ کس 
عمل ما را مذموم نمی شــمارد. از جهاتی فعل ولّی الهی گاهی شــبیه این 

مثالی است که عرض شد.

رابطۀ موت اختیاری با مقام تسلیم در برابر پروردگار
کتــاب در بخــش  کــه مؤلفــان    یكــی دیگــر از اشــكال هایی 
کــه مرحوم آقای  داســتان ها و حكایت هــا آورده اند این اســت 
حــّداد تســلیم امــر خــدا بودنــد و در برابــر خــدا هیــچ اختیاری 
نداشتند اما بااین حال موت اختیاری داشتند. جمع بین این 

دو مطلب چگونه است؟
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لزوم شناخت اصطالحات عرفانی 
گــر چنین اشــكالی به ذهــن برخی می رســد مربوط به  اســتاد توالئــی: ا
بی اطلعــی از اصطلحــات عرفانــی اســت. مــوت اختیــاری مرتبــه ای 
کــه برای ســالک بــا فنــاء در اســم ُممیت رخ  از ســلوک و قابلیتــی اســت 
می دهــد. اما تســلیم بودن در مقابــل خداوند منافاتی بــا اعمال اختیاری 
انســان نــدارد و ایــن از واضحات اســت. اصل مطلب مستشــكلین این 
که می گویند: مرحوم آقــای حّداد می فرمودند که خداوند دوســت  اســت 
مه 

ّ
دارد بنده اش تســلیم محض باشــد؛ ازطرف دیگر ایشان به ادعای عل

کــه خدمت مرحــوم آقــای قاضی بودنــد مــوت اختیاری  طهرانــی زمانــی 
داشتند، این دو چگونه قابل جمع است؟ 

باید از مؤلفان محترم، این سؤال را پرسید که آیا در مقام تسلیم، کسی 
باالتــر از ائمۀ اطهار؟مهع؟ وجود دارد؟ یقینًا وجود ندارد؛ اما آیا ایشــان تمام 
امور زندگی خویش را از روی اجبار انجام می دادند؟ قطعًا معصومین؟مهع؟ 
تمــام امور عادی زندگــی را با اختیار انجام می دادند درحالی که در مقابل 
پــروردگار تســلیم محــض بودنــد. برخــی گمــان می کننــد تســلیم بودن در 
برابــر خداونــد متعــال با داشــتن اختیار، منافــات دارد. آیا امــام؟ع؟ چون 
تســلیم محــض رضای خداونــد هســتند، دیگــر اختیــارًا آب نمی خورند 
یــا نمی خوابنــد؟ ســروران می تواننــد توضیــح دهنــد تفــاوت آب خــوردن 
اختیاری با موت اختیاری از این جهت چیست؟ سخن آقای حّداد نیز 
ناظر به فردی اســت که به واســطۀ درجۀ معنوی، می تواند تصرفاتی انجام 
دهــد و اراده ای داشــته باشــد و ایــن اراده نبایــد مســتقل از ارادۀ خداونــد 

متعال باشد. 
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نسبت علم غیب ولّی الهی با فراموشی یا جهل نسبت به برخی امور
در بخش »داســتان ها و حكایت ها« در صفحۀ 48 اشكالی با 
عنــوان »نظارت بر ذّرات کائنات و فراموشــی در امور ضروری« 
کرده اند  که در آن نویسندگان محترم انتقاد  مطرح شده است 
که آقای حّداد فناء فی اهلل و بقاء باهلل داشــتند و بااین حال که 
ســالک در فنــاء و بقاء، محیط بر همۀ ذرات کائنات اســت و 
بــه همۀ صفات الهی مّتصف اســت امــا در کتاب روح مجّرد 
مطالبــی آمده که ایشــان گاهی دســت راســت و چــپ خود را 
هم تشــخیص نمی دادند. از حجةاالسلم والمسلمین توالئی 

می خواهیم که به این مطلب نیز پاسخ دهند. 

اســتاد توالئی: اصل اشــكال همان طور که اشــاره کردیــد این گونه باید 
مه طهرانی معتقدند که 

ّ
تقریر شود که مستشكلین می گویند: از طرفی عل

آقای حّداد به مقام فناء فی اهلل و بقاء باهلل رسیدند، انسان کامل هستند و 
به تعبیر خودشان در صفحۀ 135 از کتاب روح مجرد آمده است: 

»بقاء باهلل که به حســب حال، کامالن واصل را دست مى دهد آن 
ى ذاتى، به بقاء حق باقى گردد 

ّ
است که بعد از فناء سالک در تجل

و خــود را مطلــق بى تعّين جســمانى و روحانى ببيند و علم خود را 
محيط به همۀ ذّرات کائنات مشاهده نمايد، و مّتصف به جميع 

صفات الهى باشد.«1 

مه سید محمدحسین طهرانی، ص50.
ّ

1. سیری در آثار عل
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جدا از اینكه عبارت متعلق به کتاب روح مجّرد نیست و در جلد اول 
مه 

ّ
از کتاب اهلل شناسی، صفحۀ 207 آمده است، این عبارت از مرحوم عل

طهرانی هم نیســت و متعلق به مرحوم الهیجی شــارح گلشن راز است و 
مه طهرانی تفاوت هایی هم 

ّ
اصطلحات ایشان در مواضعی با مرحوم عل

دارد! امــا بــه هر حال در متن، برای انســانی که به مرحلۀ بقاء باهلل رســیده 
است چند ویژگی را بیان می کنند: یكی از آن ویژگی ها این است که علم 
کلی و علم  کند و به علم  کائنات مشــاهده  خود را محیط به همۀ ذرات 
مطلق برسد یا به بیان بعضی از اهل عرفان علمش، علم الهی بشود. این 
مه 

ّ
یكی از ویژگی های انسانی است که بقاء باهلل دارد. چنین مقامی را عل

طهرانــی برای آقای حّداد قائلند. از طرف دیگر ایشــان عبارت هایی را در 
کتاب روح مجّرد صفحۀ 141 می آورند: 

»بنــده از ايشــان پرســيدم: شــما بــا ایــن حــال و وضعــى کــه داريد 
ى که بعضى از ضروريات زندگى فراموش مى شود و حساب  به طور
و عدد از دســت مى رود، و دســت راســت را از چپ نمى  شناسيد، 
چگونه أعمال را انجام داده ايد؟! چگونه طواف کرده ايد؟! چگونه 
از حجراالســود شــروع نموده و حساب هفت شــوط را داشته ايد؟! 
و هکــذا االمــر در بقيــۀ اعمــال! فرمودنــد: خودبه خود برايــم معلوم 

مى  شد و عملم طبق آن قرار مى گرفت.«1 

که از فرمایش ایشان استنباط می شود  مه طهرانی و مطلبی 
ّ

سؤال عل
این است که آقای حّداد حاالتی دارند که در این حاالت، دست راست 

1. روح مجرد، ص141.
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خود را از دســت چپ تشخیص نمی دهند. برای پاسخ به این سؤال هم 
ق 

ّ
که این حاالت آقای حّداد متعل باید در نظر داشت: اواًل معلوم نیست 

گر کســی ســفر ســومش تمام شــود و  مه معتقدند ا
ّ

به عالم بقاء باشــد. عل
مســتقر در عالــم بقاء باشــد ایــن ویژگی را پیــدا می کند که بــه همۀ ذرات 
کــه آقای حّداد  کائنات علم کلی داشــته باشــد. ایشــان در کجا فرمودند 
کــرارًا می فرمودند ایشــان در  مــه 

ّ
در ایــن زمــان کامــل بودنــد؟ حضرت عل

ایــن برهــه در عالم بقاء متمّكن نشــده بودند. وقتی این مــوارد با همدیگر 
متناقض می شــود که ایشان گفته باشند آقای حّداد در آنجا اسفار اربعه 
یا حداقل سه سفر اول را به شكل کامل طی کرده اند. ممكن است بعضی 
از خوانندگان با این اصطلحات آشــنا نباشــند. در اینجا برای آشــنایی 

بیشتر، این اصطلحات را به طور خلصه عرض می کنیم. 

بیان اصطالح عرفانی أسفار أربعه
انسان در حرکت به سمت خداوند متعال موظف است حجاب های 
بیــن خــود و خدا، چه حجاب های ظلمانی و چــه حجاب های نورانی را 
از میان بردارد. در ســفر اول، انســان قدم به قدم به ســمت پروردگار حرکت 
می کند تا به او برســد. ســفر اول سفری اســت از دنیا تا خدا. در سفر دوم، 
انســان به نوعــی در خداونــد ســفر می کند. ســفر دوم ســفر وصــال خداوند 
متعــال اســت که بعد از ســفر اول؛ هجران و دوری از پــروردگار، به کناری 
می افتــد و بــا معبــودش مســتقیم ارتبــاط می گیرد. البتــه از نظر اهــل فّن، 
اطلق ســفر به این مرحله از ســلوک، خالی از مسامحه نیست. سفر سوم 
سفری است که سالک از عالم وحدت محض، به عالم کثرت تنزل پیدا 
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می کند. از توحید به کثرت می آید، اما تفاوتش با ســفر اول این اســت که 
در ســفر اول، خــدا را در همه جا حاضر نمی دیــد و همۀ وجودش نورانّیت 
نبود. وجودش ظلمت و تیرگی داشت و باید پله پله ظلمت ها و تیرگی ها 
مه طهرانی، أســماء و 

ّ
را به نور تبدیل می کرد؛ اما در ســفر ســوم به تعبیر عل

کرده اســت و افق دیدش، افق  ی پیدا 
ّ
صفات الهی در جان ســالک تجل

أسماء و صفات الهی است. سالک در عالم کثرت نیز تمام عالم را جلوۀ 
پرتــو الهــی می بینــد و هیچ وجــودی را بریده و مســتقل از خــدا نمی داند. 
علوه  بر اینكه، خودش را غرق در ذات الهی می بیند، موجودات دیگر را 

نیز غرق در قدرت و وحدت قّهاری خداوند متعال می بیند. 
در ســفر ســوم اســت که ســالک به کثرت می آید اما در وجودش هیچ 
ظلمتی نیست، بلكه وجودش سراسر نورانّیت است و عین اهلل، ُاذن اهلل 
ی 

ّ
و ید اهلل شــده اســت. خداوند در وجود شــخص ســالک به تمامه تجل

کرده اســت. این شــخص  کرده و همه وجود او را مملّو از خداوندی خود 
نیز همۀ عالم را محضر خداوند متعال می بیند. در ســفر چهارم، سالكی 
که به کثرات بازگشته و در وحدت مطلق نیست، این توانایی را پیدا کرده 
مه 

ّ
که دســت دیگران را بگیرد و به خداوند متعال برســاند. در دیدگاه عل

طهرانــی تصریحاتــی وجود دارد که آقای حّداد اســفار اربعــه خود را کامل 
کردنــد وحضرت آیةاهلل حســینی طهرانــی نیز در کتاب شــریف نور  مجّرد 

مرقوم فرموده اند:
»در ســفرهاى قبــل کــه خدمت آقــاى حــّداد بوديم، شراشــر وجود 
ايشــان آتش عشــق و سوز محّبت به حضرت پروردگار بود. ولى در 
این ســفر ديگر آن ســوز و شــور و حرارت به برودت و سردى گرایيده 
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و مبّدل به طمأنينه و ســکون و آرامش شــده بود و حال ايشــان نيز 
ى کــه داشــتم همــه در  در حقيــر تأثيــر گذاشــته و آن عشــق و شــور
أثــر مصاحبــت و معّيــت بــا ايشــان آرام گرفــت و تمــام گشــت. در 
مه والد رسيدم، این واقعه 

ّ
مراجعت از سفر شام وقتى خدمت عال

کردم. فرمودند: این  و شــرح حال آقاى حّداد را براى ايشــان عرض 
طمأنينــه و ســکون و آرامــش کمال ايشــان اســت. اآلن ديگــر از آن 
ى نــوش مى کنند که  شــرابهاى زنجبيل گذشــته و از شــراب کافور
مختّص به أوليائى است که به مقام عبودّيت محض رسيده اند، 

1».
ً
وَنا َتْفِجیرا ُر  َیْشَرُب ِبا ِعباُد اهلِل ُیَفّجِ

ً
َعْينا

مقامات معنوی مرحوم حاج سیدهاشم موسوی حّداد 
گزارش هایــی کــه آیــة اهلل حســینی طهرانی از ســفر آخــر آقای حــّداد به 
ســوریه دادند دربارۀ انســانی اســت که ســفر چهارم را به نحو کامل انجام 
داده و اســفار اربعــه را طــی کــرده اســت. اما آیا در ســفر حج، آقــای حّداد 
کــرده بودند و به مقــام بقاء باهلل  اســفار اربعه یا حداقل ســفر ســوم را کامل 
گر عبارتی را یافتیم  رســیده بودند یا نه، این موضوع محل بحث اســت. ا
کــه می توانیم  کــه در آن، ایشــان به این مســئله تصریح کردند، آنجاســت 

بگوییم تناقضی وجود دارد.
ثانیًا ممكن است فردی، فقیه درجۀ اول جهان اسلم و عالم به تمام 
فقــه باشــد و تمــام فروعــات فقهی را در ذهنش داشــته باشــد امــا به دلیل 
مصیبتی که به او می رسد یا غصه و غمی که دارد نتواند مطالب فقهی را 

1. نور مجّرد، صص289-288.
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به زبان بیاورد، یقینًا این فرد عالم به مسائل فقهی است اما حضور ذهن 
در این علوم برای او کار سختی است. به همین جهت محتمل است که 
آقای حّداد در مقام بقاء باهلل به دلیل واردات توحیدی که در حج داشتند، 
نتوانســتند علــوم خود را احضــار کنند. در خصوص عبارتــی که راجع به 
عدم تشــخیص دست چپ و راســت آمده است نیز ما یقین داریم آقای 
حــّداد دســت چپ و راســت خود را تشــخیص می دادند و می دانســتند 
وضوگرفتن و طواف کردن به چه نحو است. هرچند ایشان نمی فرمایند که 
علم نداشتم، می فرمایند: خودبه خود برایم معلوم می شد یعنی اموری که 
مه طهرانی سؤال می کنند برای آقای حّداد مشخص می شد، اما نحوۀ 

ّ
عل

معلوم شــدن آن با نحوۀ معلوم شــدن علوم برای ما متفاوت اســت؛ یعنی 
این معلوم شدن خودبه خود بوده، نه به وسیلۀ احضار علوم و دانسته های 
ســابق. ثالثــًا اصــل حل این مســئله در گــرو تبیین چگونگی علم انســان 
کامل به مراتب مختلف هســتی اســت. به همین جهت به این مســئله 

کمی بیشتر می پردازیم.

علم انسان کامل
کریم آمده است که: از طرفی در آیات قرآن 

کْم 
َ
 ل

ُ
ُقول

َ
َغیــَب و اَلأ

ْ
ــُم ال

َ
ْعل

َ
کــْم ِعْنِدی َخَزاِئــُن اهلِل و اَلأ

َ
 ل

ُ
ُقــول

َ
 اَل أ

ْ
ُقــل

ک 1)من نه مى گويم که خزائن الهى دســت من اســت، نه  َ
ِإِنّ َمل

مى گويم که غيب مى دانم و نه به شما مى گويم که من فرشته ام.(

1. سورۀ انعام، آیۀ 50.
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رســول خــدا؟ص؟  تصریــح می کنند که علــم غیب نمی داننــد و علوم 
ایشان، علوم متعارف بشری است. در آیه دیگری می فرماید:

َغیَب اَلْسَتکَثْرُت 
ْ
ُم ال

َ
ْعل

َ
کْنُت أ ْو 

َ
ا َو ل ْمِلک ِلَنْفىِس َنْفًعا و اَلَضًرّ

َ
 اَلأ

ْ
ُقل

ــوُء 1)من چيزی از خود نــدارم، نه نفع من  ــىِن الّسُ یــِر َو ما َمَسّ َ ِمــَن الْ
گر علم غيب داشــتم خير  در دســت خودم اســت و نه ضرر من و ا

بيشتری نصيب من مى شد و هيچ گاه شّری به من نمى رسيد.(

از طرفــی دیگــر برخــی روایــات، علــم رســول خــدا؟ص؟ و ائمــه؟مهع؟ را 
نامتناهی تصویر می کند. امام باقر؟ع؟ می فرمایند: 

ِبینَی  لّنَ
َ
یِع ا ُم مَجِ

ْ
ِب ِعل لّنَ

َ
ُم ا

ْ
: ِعل

َ
ِب؟ص؟ َفَقال لّنَ

َ
ِم ا

ْ
 َعیِل؟ع؟،َعْن ِعل

َ
»ُسِئل

ِذی َنْفىِس 
َّ
ل

َ
 َو ا

َ
َّ َقال ُ

ــاَعة ث لّسَ
َ
کاِئٌن ِإَل ِقیاِم ا ُم َما ُهَو 

ْ
کاَن َو ِعل ــُم َمــا

ْ
ِعل

َم َمــا ُهَو کاِئٌن ِفیَما 
ْ
کاَن َو ِعل َم َما

ْ
ــِب؟ص؟ َو ِعل لّنَ

َ
ــَم ا

ْ
ــُم ِعل

َ
ْعل

َ
ِبيــِدِه ِإّنِ َل

اَعة«2  لّسَ
َ
َبيىِن َو َبنَی ِقیاِم ا

از اميرالمؤمنين؟ع؟ ســؤال شد، راجع به علم پيامبر - پيامبری که 
مى گويد من غيب نمى دانم، هيچ خبری جز علوم متعارف بشری 
نــدارم - حضــرت جــواب دادنــد: علم پيامبــر علم همــۀ پيامبران 
پيشين است، علم رسول خدا؟ص؟ علمى است به آنچه که تا االن 
بــوده و علم به چيزهایى کــه تا روز قيامت خواهد آمد، يعنى علم 
بــه همه چيــز دارند، حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ فرمودند: قســم به 
کسى که جانم در دست اوست، من نيز همان علم پيامبر را دارم، 

1. سورۀ اعراف، آیۀ 188.

2. بحار األنوار، ج26، ص110.
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که از خود من شروع مى شود تا روز  به همۀ گذشته و همۀ اتفاقاتى 
قيامت علم دارم. 

پس آیات و روایات ما دو دسته است: یک دسته آیاتی که علم را نفی 
که می فرمایند معصومین؟مهع؟ همۀ علوم را  می کند و دســتۀ دیگر روایاتی 
که ما از منتقدان عرفان داریم این است که جمع  دارا بودند، حال سؤالی 
بیــن ایــن دو قــول چگونه ممكن اســت؟ مثل همیشــه در بــازار مخالفان 
عرفــان، بیــش از علــم و دانش، هیاهو اســت که یافت می شــود و بزرگان از 
مخالفــان عرفان در مقابل معضلت تفســیری و روایی، ترجیح می دهند 

سكوت پیشه کنند! 

آراء مختلف دربارۀ علم امام
گروهی از علما معتقدند که ائمه؟مهع؟ علم غیب ندارند. کتاب شهید 
جاوید که قبل از انقلب نوشــته شــد و منجر به بحث های مختلفی شد 
و جریانات مختلف را نیز درگیر کرد، راجع به این موضوع اســت. عقیدۀ 
نویسنده کتاب این است که معصومین؟مهع؟ به معنایی که امروزه قالب 
شــیعه معتقد هســتند، علم غیب ندارند. کسانی که در این فضا تنفس 
گاهی ها، پیش بینی ها و علوم مختلف امام را مأخوذ  می کننــد، عمدتًا آ
از امــام قبلــی می دانند، و طبعًا ســهمی برای ملكــوت در نظر نمی گیرند. 
کــه ائمــه؟مهع؟ در همۀ حــاالت علــم مطلق  نــگاه دیگــری معتقــد اســت 
دارند، اگر جایی اظهار می کنند که علم غیب نداریم و یا گزارش ناقصی 
از آینــده می دهند، دلیل بر جهل یا نداشــتن علم نیســت بلكــه باید آن را 
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حمــل بر تقّیه کرد، حضــرت تقّیتًا فرموده اند علم غیــب نداریم یا از روی 
تقّیه مطلب اشتباهی را بیان کردند تا مصلحت هایی را رعایت کنند. از 
نظر علمی باید گفت هر دو گروه اشتباه می کنند و ما به دنبال وجه جمع 
دیگــری بــرای این مســئله هســتیم. این وجه جمع نیز از مســائلی اســت 
کــه به برکت عرفان در جامعۀ شــیعه مطرح شــده اســت. البتــه برای فهم 
این نكته نیازی نیســت که انســان دروس عرفان را خوانده باشد؛ بلكه با 
معلومات مختصری می توان این مسئله را  فهمید؛ اما متأسفانه بسیاری 
از مخالفــان عرفــان، از همیــن معلومــات مختصــر هم بی بهره هســتند و 

عرض خود می برند و زحمت دیگران را افزون می کنند.

جمع بین دو نقل دربارۀ علم امام
مات حكمت و قرآن 

ّ
وجه جمع این است که ابتدا باید بدانیم از مسل

م تک ُبعــدی و تک طبقه ای نیســت و نظام 
َ
کریــم و روایــات اســت که عال

آفرینــش تنها در یک طبقه خلصه نمی شــود بلكــه ورای این عالم ماّده، 
کنیم نباید  گر بخواهیم نظام عالم را ترسیم  عوالم دیگری نیز وجود دارد. ا
یک ساختمان یک طبقه را تصور کنیم، بلكه باید ساختمانی دو یا چند 
طبقــه را در نظــر بگیریم. نظام هســتی چند طبقه و چند الیه اســت. این 

مقدمۀ اول. 
مقدمــۀ دوم ایــن اســت که نه تنها نظام هســتی بلكه وجود انســان نیز 
که انسان  که ماتریالیست ها دارند این است  چند الیه اســت. دیدگاهی 
در بدنش خلصه می شــود. آن ها معتقدند عالم، تنها عالم ماده اســت، 
 َحیاُتَنا 

ّ
 ِإْن ِهى ِإاَل

ْ
وا

ُ
قــرآن کریم نیز از این ها این گونه حكایت می کنــد: َوَقال
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م ماده اســت و ما نیز همین بدن 
َ
م، تنها عال

َ
ْبُعوِثنَی1، عال ُن ِبَ ْ َ

ْنیا َوَما ن
ّ

الُد
کار مــا نیز تمام اســت. مــا در همین دنیــا زندگی  گر بپوســد  کــه ا هســتیم 

می کنیم و در همین دنیا نیز پروندۀ ما بسته می شود. 
کــه بایــد از مســائل ِحكمــی در نظــر بگیریــم و از  ســومین مقدمــه ای 
مات قرآنی است، این است که هر مرتبه از مراتب وجود انسان برای 

ّ
مسل

خــودش حكــم مجّزایــی دارد. به عنوان مثــال، در قرآن کریم دربارۀ شــهدا 
داریم:

ــم  ِ ِبّ حیــاٌء ِعنــَد َر
َ
مواًتــا َبــل أ

َ
ذیــَن ُقِتلــوا ىف َســبیِل اهلِل أ

َّ
َســَنَّ ال

َ
َو الت

کــه در راه خدا کشــته شــدند،  یرَزقــوَن 2)گمــان نکنيــد کســانى 
مرده انــد بلکــه زنده انــد و در مقــام واالیى نــزد پروردگارشــان، روزی 

مى خورند.(

به حسب ظاهر این آیه تناقض دارد چراکه این افراد کشته شده اند اما 
قرآن کریم می فرماید این ها زنده اند و حیات دارند، وجه جمع این مطلب 
چیست؟ وجه جمع این است که به حسب عالم ماّده، بدن شهدا معدوم 
شده و از میان رفته و ایشان در مرتبۀ ماّدی، حیات ندارند اما مرتبۀ دیگری 
کــه می توانــد تا مقام قرب پروردگار ســیر کند و از رزق های ربوبی اســتفاده 
کنــد، هنــوز حیــات دارد. مثال ســاده تر اینكه وقتی شــخصی درون اتاق، 
درحالی که نشسته و فكر می کند، به حسب عالم ماّده حكم این شخص 
نشســتن اســت یعنی توصیف این فرد تنها با فعل نشستن ممكن است؛ 

1. سورۀ انعام، آیۀ 29.

2. سورۀ آل عمران، آیۀ 169.
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اما این فرد به حســب عالم ذهن، مشــغول فكر کردن است. پس دو حكم 
متفاوت بر یک انســان بار می شــود. در نتیجه انسان یک موجود چندالیه 
اســت. تعبیر بعضی از اســاتید این اســت که انسان یک ساختمان چند 
طبقــه اســت که حكم هر کــدام از طبقات آن متفاوت اســت. با این ســه 
مات قرآنــی و روایی تأیید 

ّ
نكتــۀ فلســفی که همۀ آن هــا را مؤیدات و مســل

می کنند می توانیم این شبهه را حل کنیم. در روایات تعبیری داریم به این 
مضمون که انبیاء و اوصیاء مراحل وجودی شان پنج مرحله است. روایتی 

است که امام باقر؟ع؟ برای جابر بن یزید ُجعفی نقل می کند: 
ْوِصیاِء 

َ
ْل

َ
ْنِبیــاِء َو ا

َ
ْل

َ
 ِلــى ياَجاِبــُر ِإّنَ ىِف ا

َ
، َفَقال َعــاِلِ

ْ
ل

َ
ــِم ا

ْ
ُتُه َعــْن ِعل

ْ
ل

َ
»َســأ

ة َو  ُقــّوَ
ْ
ل

َ
وَح ا یــاة َو ُر َ حلْ

َ
وَح ا مَیــاِن َو ُر ْلِ

َ
وَح ا ُقــُدِس َو ُر

ْ
ل

َ
وَح ا َواٍح: ُر ْر

َ
َســة أ َخْ

ْهَوة«1
َ

لّش
َ
وَح ا ُر

 امام اســت که 
ً
از علــم عالــم ســؤال کــردم، - منظــور از عالــم ظاهرا

بــه دليل تقّيــه این گونه بيان کردند - امام باقر؟ع؟ در پاســخ به من 
فرمودنــد: در انبيــاء و اوصياء چند روح وجود دارد، يعنى حقيقت 
ايشــان پنج مرحله اســت، روح القدس، روح ايمان، روح حيات، 

روح قّوت و روح شهوت.

در اینجا به تفسیر اینكه هر روح چیست نمی پردازیم منتها این روایت 
تصریح می کند که وجود امام وجودی چندالیه است. در روایات دیگری 
نیــز آمــده روح نبــی و وصِی نبی پنــج مرحله دارد و روح انســان های مؤمن 
چهار مرحله یعنی روح القدس را ندارند. روح انسان های کافر سه مرحله 

1. بحار األنوار، ج 25، ص55.
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م است. 
ّ
دارد یعنی روح ایمان را ندارد1. این نظام در روایات مسّجل و مسل

در روایات به اینكه روح القدس مقامی است که علم کلی از آنجا به نبی 
یــا وصــی افاضه می شــود تصریح شــده اســت. در نگاه هستی شناســانه 
روح القــدس همــان مرتبــه أســماء و صفات الهی اســت. البتــه برخی در 
که روح القدس فوق أســماء و صفات یا مجموع آن  عرفان بیان می کنند 
م این است که این مقام، مقامی است که 

ّ
است یا مرتبه دیگری؛ اما مسل

جامعّیت أسماء و صفات الهی را از جمله علم در بر دارد. 
حــال انســانی کــه روح القــّوه، روح الشــهوه و روح الحیــاه را دارد وقتــی 
ایمان می آورد و در سلک مؤمنان وارد می شود، طبقۀ دیگری به وجودش 
اضافــه می شــود که آن روح االیمان اســت. وقتی به مقــام انبیاء و اوصیاء 
که می رســد که »ِشــیَعُتَنا َمَعَنا ىِف َدَرَجِتَنا«، حائز رتبۀ دیگری که روح القدس 
است می شود. یعنی وجودش پنج الیه پیدا می کند که یكی از آن الیه ها 

ُحكمش این است که علم الهی را دارا می شود. 

ُقُدِس َو ُروُح 
ْ
َبَدِن َو ُروُح ال

ْ
ْرَواٍح ُروُح ال

َ
ْوِصیاِء َخْمَسُة أ

َ ْ
ْنِبیاِء َو األ

َ ْ
1. امام صادق؟ع؟ فرمودند: »ِفی األ

َبَدِن َو ُروُح 
ْ
ُقُدِس ُروُح ال

ْ
ْفَقَدَها ُروَح ال

َ
ْرَواٍح أ

َ
ْرَبَعُة أ

َ
ُمْؤِمِنیَن أ

ْ
یَماِن َو ِفی ال ِ

ْ
ْهَوِة َو ُروُح اإل

َ
ِة َو ُروُح الّش ُقّوَ

ْ
ال

ــْهَوِة ُثّمَ 
َ

ِة َو ُروُح الّش ُقّوَ
ْ
َبَدِن ُروُح ال

ْ
ْرَواٍح ُروُح ال

َ
َثــُة أ

َ
اِر َثل

َ
كّف

ْ
یَمــاِن َو ِفی ال ِ

ْ
ــْهَوِة َو ُروُح اإل

َ
ِة َو ُروُح الّش ُقــّوَ

ْ
ال

ُقُدِس َمْن 
ْ
وُح َو ُروُح ال ْم یْعَمْل ِبكِبیَرٍة َفِإَذا َعِمَل ِبكِبیَرٍة َفاَرَقُه الّرُ

َ
َجَســَد َما ل

ْ
ِزُم ال

َ
یَماِن یل ِ

ْ
 ُروُح اإل

َ
َقال

َبدًا« )در انبیاء و اوصیاء پنج روح است: روح بدن و روح القدس و 
َ
یْعَمُل ِبكِبیَرٍة أ

َ
ُه ال

َ
َسكَن ِفیِه َفِإّن

روح القوة و روح الشهوة و روح االیمان. و در مؤمنین چهار روح است که روح القدس را ندارند ولی 
دارای روح بدن و روح قوت و روح شــهوت و روح ایمانند و در کفار ســه روح اســت روح بدن و روح 
قوت و روح شــهوت. ســپس فرمودند: روح ایمان با بدن هســت تا وقتی که شــخص مرتكب گناه 
کبیــره ای نشــده وقتــی کبیره ای انجام داد روح از او جدا می شــود ولی روح القــدس در هر کس بود 

هرگز گناه کبیره انجام نمی دهد(، )بحاراألنوار، ج 25، ص55.(
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علم الهی امام
بــا این توضیحات مشــخص می شــود که امام در مرتبــۀ روح القدس، 
علم کلی دارد. انســانی که به مرتبۀ روح القدس رســیده اســت علم کلی 
و مطلق دارد اما این علم تنها در مرتبۀ روح القدس اســت و این شــخص 
در مرتبــۀ روح الحیــات علــم کلــی نــدارد. در مرتبــۀ بــدن مــاّدی نیــز علم 
کلــی ندارد؛ زیرا هرکدام از مراتب نفس و الیه های وجودی انســان، حكم 
گر از ما ســؤال کنند که آیا امام علم کلی دارد  متفــاوت خــود را دارد. پس ا
یــا خیــر؟ می گوییــم به حســب کدام مرتبــۀ روحی امــام؟ به حســب مرتبۀ 
مادی نمی توانند علم مطلق داشته باشند. حضرت رسول؟ص؟ به حسب 
عالم ظاهر، بســیاری از چیزها را نمی دانند، ســؤال می پرســند و مشورت 
می کننــد، هرچنــد در نهایت آن حكمی که صــادر می کنند با تأیید و نور 
الهی اســت. امــا ازطرف دیگر می دانیم معصومین؟مهع؟ تمــام علوم را دارا 
بودند و تمام علوم پیش از خود و پس از خود را می دانستند، به این دلیل 

که حائز مرتبۀ روح القدس بودند.
حال انســان هایی که به مرحلۀ فناء فی اهلل و بقاء باهلل می رســند علم 
و إحاطه آن ها به حسب عالم وحدت و اتحاد با مقام روح القدس و علم 
گر انسانی به بقاء باهلل رسید به اعتبار  مه طهرانی ا

ّ
الهی است. به تعبیر عل

آن مرتبــه از وجــوِد جدیدی که پیــدا کرده علم کلی نیز پیدا می کند اما به 
این معنا نیست که در سایر امور زندگی نیز علم کلی دارد بلكه هرگاه ارادۀ 
کند و آن علوم  الهی مقّدر شــد می تواند به آن مرتبه از نفس خود مراجعه 
کلی را احضار کند. مرحوم سیدبن طاووس از شخصیت هایی است که 
در بین علمای شیعه وجاهت باالیی دارد و شخصیت ایشان را نمی توان 
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که من مشافهتًا  کرد. ایشان در سخنان خود تصریح می کنند  خدشه دار 
گفت وگوی با خداوند متعال بهره مند  گفت وگو می کنم و از لذت  با خدا 

می شوم؛ ایشان در فلح السائل فرموده اند:
»و مــن بــه  واســطۀ هدايــِت خداونــد به ســعادت و اقبالى دســت 
ت مشــافهه و 

ّ
يافتــه ام و مــرا آشــنا کــرده به الطــاف و مکاشــفه و لذ

گفت وگوی با خودش، به حّدی که قادر بر بيان آن با هيچ کالمى 
نمى باشم.«1

که  که با خدا گفت وگو دارند، اما فقهی  با اینكه ایشــان ادعا می کنند 
از ایشــان به جا مانده، فقهی ظاهری اســت یعنی نظرها و فتاوای ایشــان 
به حســب آیات و روایات و فقه و اصولی اســت که در دوران ایشــان وجود 
داشــت. آیا نمی توانســتند مسائل شرعی را نیز مشــافهتًا از خدا بپرسند؟ 
طبعًا انسانی که به این مقام می رسد، می تواند علم خود را هم از خداوند 
متعــال اخذ کند اما چنین انســانی به وظیفۀ خــود عمل می کند و خود را 
گــر خداوند برای  ماننــد َپــر کاهی در باد، تحــت ارادۀ الهی قرار می دهد، ا
کــرد که بــه باطن مراجعه کنــد و از علم الهــی مطالبش را أخذ  وی مقــّدر 
گــر ارادۀ الهی بر این بود که به اســباب و وســایل  کنــد، چنیــن می کنــد و ا
کــرد. البته بزرگان فرموده اند در  ظاهــری رجوع نماید، قطعًا چنین خواهد 
غیر معصومین؟مهع؟ کمتر پیش می آید که یک عارف، برای مواردی مانند 
مسائل فقهی خود به باطن رجوع نماید. هرچند باالخره کسی که چشمش 
به حقایق عالم باز شود، این ادراک ویژه، در فقه وی نیز اثرگذار خواهد بود.

1. فلح السائل، ص6.
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امــا بــه هر حــال می توان در نظر داشــت، شــخصی در عین کمــال، در 
مرتبۀ ظاهری، جهل داشته باشد و برای برطرف کردن جهل خود به دنبال 
کســب علــم بــرود و الزامــًا در ایــن عالــم ظاهــر، جهــل به درســتی برطــرف 
که تمام فتاوای ســیدبن طاووس  نمی شــود. امروزه کســی معتقد نیســت 
صحیح بوده بلكه ممكن اســت نقدهای جدی ای نیز بر آراء ایشــان وارد 
شــود و حتــی بگوییــم فــلن فتوای ایشــان صحیح نیســت. دربارۀ ســید 
بحرالعلوم نیز که مكّرر خدمت امام زمان؟ع؟ می رسیدند همین موضوع 
جــاری اســت؛ حكایــات تشــرفات مكــّرر ایشــان خیلــی معروف اســت؛ 
امروزه فقهای ما از کتاب های ســید بحر العلوم در درس های خارج خود 
عبارت هــا نقل می کننــد و آن ها را هم نقد می کنند؛ زیرا اینكه باب دیدار 
امــام زمــان؟جع؟ برای کســی باز باشــد، به این معنا نیســت کــه او الزامًا 
همۀ ســؤاالت خود را از حضرت پرســیده اســت. فقهای ما آراء ســّید بن 
طاووس یا سید بحرالعلوم را نقد می کنند، چراکه می دانند این بزرگان در 
عین اینكه به غیب دسترسی داشتند، اما در بسیاری موارد معارف خود 

را از طریق اسباب ظاهری به دست آورده اند.
لزومــًا انســانی که علــم کلی و مطلق داشــته نمی تواند در تمام شــئون 
کند. استفاده از این مقام ها و درجات معنوی تابع  زندگی از آن استفاده 
مه طهرانی هم مطلب چنین 

ّ
ارادۀ الهی است. نسبت به خود مرحوم عل

گردان ایشــان به کمال ایشان باور داشــتند؛ می دانید خیلی از  اســت؛ شا
گردان یا آن زمان مجتهد بودند و یا بعد از آن به مقام اجتهاد نائل  این شا
مه هستند و ایشان 

ّ
گردان با اینكه قائل به کمال مرحوم عل شدند. این شا

را متصــل بــه علــم مطلــق الهــی می دانســتند، اما امــروز در حفــظ احترام 
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کامل، آرای علمی و فقهی استاد خود را از منظر علمی نقد می کنند؛ زیرا 
می دانند ممكن است کسی متصل به علم الهی باشد اما در تمام مسائل 

م رجوع نكند.
َ
خود به آن عال

با این توضیحات، مشــخص شــد که امكان دارد انسان در مقام بقاء 
باهلل تمام علوم را به اعتبار اتصال با مرتبه روح القدس داشته باشد ولی در 
مرتبۀ ظاهری، به اعتبار آن طبقه از وجود خویش به وقایع و امور پیرامونش 
مه طهرانی به مقام فناء 

ّ
جهل داشته باشند. از دیدگاه ما آقای حّداد و عل

فی اهلل و بقاء باهلل رسیده  بودند؛ در نتیجه از جنبۀ اتحاد و اتصال با روح 
القدس یا حداقل فنای در علم الهی، مشترکند اما این را نیز می دانیم در 
مه طهرانی مقامی دارند که آقای حّداد نداشته و اطلعاتی 

ّ
عالم ظاهر عل

که  که بر مرحوم آقای حّداد مخفی بوده و به همین جهت است  داشتند 
مرحوم حّداد تصریح می کردند که: من از آقا ســید محّمدحسین تقلید و 

تبعّیت می کنم.

مقام فناء و بقاء
و  داســتان  ها  بررســی  عنــوان  بــا  کــه  کتــاب  دوم  بخــش  در 
حكایت  ها اســت؛ به این نكته رســیدیم که علم مرحوم آقای 
که چگونه  کنیم و به این اشكال پاسخ دهیم  حّداد را بررسی 
کائنــات نظــارت دارنــد امــا در امــور ضروری  ایشــان بــر ذرات 
کــه این دو  روزمــره دچــار فراموشــی می شــوند. عنــوان بعــدی 
کردند مقام فناء و بقا اســت؛ در این  بزرگــوار در این کتاب باز 
قســمت چنــد نقل از مرحوم علمــۀ طهرانی دربــارۀ مقام بقا و 
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فنــاء آوردنــد و ایراداتــی وارد کردنــد که از ســرور مكــرم جناب 
حجةاالسلم والمســلمین توالئی درخواست می کنیم در این 

زمینه توضیحاتی بفرمایند.

کردیم و دیگر نیاز به تكرار مجدد نیســت؛  کرارًا عرض  اســتاد توالئی: 
امــا از جهــت حفــظ ســیاق علمــی مطالــب باید بگوییــم که جــای این 
کردیم نیست؛ یعنی اینكه  عنوان بعد از عنوانی که جلســۀ گذشــته نقد 
گــر کســی، با تعبیر صحیح و دقیق، ادعا کنــد )البته ادعای صحیحی  ا
کــه در ذات الهی  کــه مرحــوم آقــای حــّداد به خاطر مقــام فنایــی  اســت( 
کــرده بودند، بر ریزترین موجودات  که پیدا  داشــتند، و به خاطر بقاء باهلل 
عالــم و بــر تمــام ما ســوی اهلل احاطــۀ علمی دارنــد؛ این فرع بر این اســت 
که مســئلۀ فناء و بقا را تشــریح کنیم؛ نباید ابتدا یكی از فروعات مســئلۀ 
فنــاء و بقــا را که مســئلۀ علم اســت ذکــر کنیم و بعــد بحث فنــاء و بقا را 
بــه عنــوان یک بحث مجزا طرح نماییم. طبیعتــًا از نظر علمی باید ابتدا 
بحث می شد که ایشان به مقام فناء رسیده اند یا نه؛ البته متأسفانه باید 
یــادآور شــویم که ســؤاالتی که آقایــان در کتاب مطرح کردند فرســنگ ها 
عقب تر از بررسی علمی کمال حضرت آقای حّداد است؛ یعنی عزیزان 
اولّیــات مســئله فنــاء و بقــا را هــم متوجه نشــدند، چه رســد بــه اینكه ما 
بخواهیم بر ســر مصادیق فانی فی اهلل سخن بگوییم؛ سخن گفتن در این 
زمینه کار شــخص عارف دیده و زحمت کشــیده ای مانند مرحوم آیة اهلل 
کشــمیری اســت. زمانی که از ایشان سؤال شــد آیا شما کسی که به فناء 
رســیده اســت را دیده ایــد، فرمودنــد: بله! مرحــوم آیة اهلل قاضــی و مرحوم 
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آقای حّداد. ســخن گفتن دربارۀ مرحوم آقای حّداد شــأن اسلم شناســی 
که می فرمودند: این سید]اشاره  چون مرحوم شهید آیة اهلل مطهری است 

به مرحوم حّداد[ حیات بخش است! 
امــا حــاال علی رغــم اینكــه ایشــان نــه ماننــد مرحــوم آیة اهلل کشــمیری 
کشــیده اند و نــه ماننــد مرحــوم شــهید مطهــری اسلم شــناس  ریاضــت 
که اظهارنظری داشته باشند، حتمًا باید تذکر  هستند، ولی علقه مندند 
که ابتدا ببینیم حقیقت فناء فی اهلل  که سیر علمی بحث این است  داد 
چیســت؛ و در گام هــای بعدی به ســراغ این برویم که آیــا مرحوم حّداد به 
فنــاء رســیده اند یا خیر؛ و ســپس لــوازم و نتایج فنــاء فی اهلل و بقــاء باهلل را 
بررسی کنیم؛ اما متأسفانه مثل سایر مباحث کتاب، نویسندگان محترم 
این نظم علمی را لحاظ نفرمودند؛ سّر عدم رعایت موازین علمی توسط 
کتاب را در دست بگیرد  کس این  مؤلفان هم چندان مكتوم نیست؛ هر 
متوجه می شود که مؤلفان آن از ابتدا بنا نداشتند به هر دلیلی کار علمی 
که از  کنار هم با آن تقطیع هایی  انجام بدهند. مجموعه ای از جملت را 
نظــر گذشــت، گرد هم آوردند و یک ســری نكاتی هم خیلــی با عجله زیر 
هــر مطلبی نوشــتند و در نقد بعضی مطالب هــم فراموش کردند نكته ای 
ذکــر کنند و در نهایت این مجموعۀ دویســت و چنــد صفحه ای را فراهم 
کردنــد. البته خداوند با افراد به حســب نّیت هایشــان معامله خواهد کرد 
گردنه های نفس به ســلمت  که ما را از  و ما تنها باید از خداوند بخواهیم 

عبور دهد!
مه طهرانی ذکر 

ّ
نویسندگان محترم ابتدا چند عبارت از آثار مرحوم عل

می نمایند که عینًا این چنین است:
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عبارت اول1: 
»معنى  فناء تاّم آن  مى باشد که : زيد از همه رسوم  عبور کرده  باشد 
و هيچ  اسمى  و رسمى  باقى  نمانده  باشد. اينست  معنى  فناء تاّم 
و معنــى  ذات  اهلل  جــّل جاللــه. موجــود بحت  ازلى  ابدی  ســرمدی  
المتناهى  است  که  از هر صفت  و اسم  منّزه  و از هرگونه  شائبه تعّين 
گر بگوئيم : عين  ثابــت  در زيد باقى   مبــّری  اســت. در این  صورت  ا
مى ماند،يکــى  از دو محــال  الزم  مى آيــد: يا فناء را فنای  تــاّم و تمام  
فــرض  ننموده ايــم  و از وجود اّنيت  زيد کــه  وی  را از غير تمایز دهد، 
قدری  در آن  به  جای  نهاده ايم. واین  ُخلف  است ؛زیرا معنى  فنای  
تاّم این  نيست. و این  زيد با معيت  عين  ثابتش  نمى تواند در ذات  
وارد شــود؛زیرا ذات ، بســيط  مــن  جميــع  الجهات  مى باشــد و ورود 
وی  در ذات  مســتلزم  شکســتن  و محدوديــت  و ترکيــب  و حــدوث  
ذات  مى گردد؛ که  محال  اســت. بناًء عليهذا،نه  ذات  از بســاطت  
يــد مى توانــد وارد در ذات  گردد.  يــٌد بما أّنه  ز رفــع  يــد مى کند،و نه  ز
خــری  از انانيت  و ماهيــت  و ما بــه  االمتياز زيد 

ُ
عيــن  ثابــت  عبــارٌة ا

اســت . چگونه  حــّق ورود در ذات  را دارد،در حاليکه  ذات  بســيط  
مــن  جميــع  الجهــات  مى باشــد. بنابرایــن ، يــا بايد وصول  بــه  مقام  
فنــاء ذاتــى  را بالمــّره انکار کنيم ، و يا فناء را که  حقيقت  نيســتى  و 
اندکاك  مى باشد،بدان  وصله ای  بيفزائيم  و عين  ثابت  را با آن  همراه  
نمائيــم؟! التــزام  به  عيــن  ثابــت  در ذات ، يا مســتلزم  محدوديت  و 

1. البته اصل عبارت مفصل تر است و در کتاب سیری در آثار علمه سید محمدحسین طهرانی، تنها 
بخشی از آن آمده است اما به جهت نكات مندرج در آن، خوب است که متن کامل آن را متذکر شویم. 
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تعّيــن و ترکيب  ذات  مى باشــد،يا از اّول  فنــاء را فناء فرض  ننمودن  
و صبغه نيســتى  تاّم و تمام  به  او نبخشــودن  اســت ؛يعنى  فنای  در 
صفــات. مــا مى گوئيم : تعّين يعنــى  زيد،و اطالق  يعنــى  ذات. بنا 
بــر وحــدت  وجود حّقــه حقيقيــه  و وحــدت  بالّصرافه  که  التــزام  به  
آن  مســاوق  بــا قــول  بــه  تشــّخص  وجود اســت ، يــك  ذات  بحت  و 
بســيط  و اليتناهــى  نمى توانــد در وجــود زيد محدود شــود؛ وگرنه  از 
وحــدت  و تشــّخص  مى افتــد و صبغه تناهى  و ترکيــب ، و باالخره  
گر به   حــدوث  بــه  خود مى گيرد؛ و این  خالف  برهان  اســت. شــما ا
ایــن  ذات  بســيط  کــه  وجود اســت  و تجــّرد و بســاطت  دارد،به  نظر 
همان  بســاطت  نگريستيد،خداســت ، ذات  است ، قديم  است ، 
گر به  نظر تعّين که  محدود و مقيد  إلى  آخر از اسماء حسنای  وی ؛و ا
اســت  نظر نموديد،زيد اســت  و حادث  و مرّکب. فقط  و فقط  نظر 
بــه  دو اعتبــار مى باشــد. پس  زيد يعنــى  تعين ، يعنــى  عين  ثابت. 
گــر تعّين را برداشــتيد و گفتيــد: فنای  از تعين ، آنجا ذات  اســت   و ا
يــد فانى  شــد،مرجعش  به  انداختن  تعّين اســت. موجود  و بــس. ز
بدون  تعين ، بحت  است ، بسيط  است. اليتناهى  است ، آن  ذات  
است  آن  اهلل  است. زيد بدون  تعّين زيد نيست ؛زیرا تعينش  همان  
زيديت  اوســت. چون  فانى  گشــت  و رخت  تعّين را خلع  نمود و از 
همــه مراتــب  تعّين بالفرض  گذشــت  کــه  همان  فنای  تــاّم و مطلق  
اســت ، ديگر نيســت . زيد نيســت ، نيســتى  اســت. زيد نيست  و 

خداوند هست.«1

1. اهلل شناسی، ج2، پاورقی ص272. 
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عبارت دوم: 
»محيــى الّدیــن عربــى و تمامــى عرفــاِء بــاهلل مى گوينــد: معرفــت 
خداوند براى انسان ممکن است، و آن درجه و مقام و شخصيت 
انســان اســت کــه مى تواند ایــن راه را طــّى کند و به لقــاى محبوب 
نائل آيد. و لقاى او فناى در ذات اوست؛ زیرا در صورت غير فناء، 
او شــناخته نشــده اســت، و در صورت تحّقق فناء، ديگر غيرى بر 
جاى باقى نمانده اســت تا غير خدا بتواند او را بشناســد. در آنجا 

خداست که خود را مى شناسد.«1
عبارت سوم: 

»نهايــت ســير هــر موجــودى، فنــاى در موجــود برتــر و باالتــر از خود 
ت 

ّ
ى در ُمظِهر خود، و هر معلولى در عل است. يعنى فناى هر ظهور

خود. و نهايت سير انسان کامل که همه قوا و استعدادهاى خود را 
به فعليت رســانيده اســت، فناى در ذات أحديت است، و فناى 
ُه و ال 

َ
در ذات اهلل است، و فناى در ُهَو است، و فناى در ما ال اْسَم ل

ُه مى باشد.«2
َ
َرْسَم ل

البتــه ایــن عبارت قبل و بعدی هم دارد کــه خصوصًا مطلب قبل آن 
مه طهرانی و اســتاد بزرگوارشــان 

ّ
برای فهم مســئله فناء از منظر مرحوم عل

مرحــوم آیــة الحق حاج ســّید هاشــم حّداد؟امهق؟ ما بســیار مفید اســت ولی 
مــه طهرانی 

ّ
متأســفانه در کتابــی که قرار اســت ســیری در آثــار مرحوم عل

1. روح مجّرد، ص424.

2. همان، ص194.
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مه قبل از این عبارت در کتاب شریف روح مجّرد 
ّ

باشــد، ذکر نشــده؛ عل
آورده اند:

»همــه بايــد بداننــد کــه مــراد از لفــظ وصــول و لقــاء و عرفــان ذات 
أحدى، يك نحو معانى اى نيســت که مســتلزم دوئيت و بينونت 
باشــد. مراد از معرفت و مشــاهده و لقاء و أمثالهــا، همگى اندکاك 
و مقــام فناى مطلق اســت؛ به ســبب آنکه خداســت فقــط که به 
خــود معرفــت دارد و معرفــت غير او به او مســتحيل اســت. افرادى 
که به فناى مطلق نرســيده اند، او را نشــناخته اند؛ چرا که محدود، 
غير محدود را نمى شناسد. و افرادى که به فناى مطلق رسيده اند، 
وجودى ندارند تا او را بشناسند؛ وجود، يك وجود بيش نيست، و 
آن وجود حّق اســت َجّل و َعال. اوســت که خودش را مى شناسد. 
 خــود را شــناخته بــود، و اينك هم خود را مى شناســد؛ َو اآلن 

ً
او اّوال

َکَما َکاَن.«1
عبارت چهارم:

قات هر کدام 
ّ
»انســان در عالــم کثرت اّدعــاى ربوبّيــت دارد، و تعل

دل او را بســوى خود مى کشــند، ولى چون به عالم فناء رســيد و در 
مقابل حضرت احدّيت اقرار و اعتراف به نيستى محض و نابودى 
صــرف خود نمود، و باالخره وجود خود را هم در آخرین مرحله رها 
کــرد و فانــى شــد و معنــاى فناء صــدق کــرد؛ در آنجا ديگــر خودى 
نيســت که خود را ببيند و يا خدا را ببيند، زیرا در خدا خود يافت 
يــد و عمــرو بدانجــا راه ندارند؛ در آنجا حّق اســت که  نمى شــود. ز

1. روح مجّرد ، ص193 و 194.
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خــود را مى بينــد؛ حّق، حّق را ادراك مى کنــد، چون جز حّق چيزى 
َه إاّل ُهو و ال ُهَو إاّل ُهو.«1

َ
نيست. ال إل

مــه طهرانی 
ّ

عبــارت پنجــم نیــز هرچند از فرمایشــات خــود مرحوم عل
مــه ســید 

ّ
کتــاب ســیری در آثــار عل نیســت، امــا بــه جهــت اینكــه در 

محّمد حســین طهرانی ذکر شــده است، عینًا مطابق نقل کتاب مذکور را 
نقل می کنیم:

»و بقاء باهلل که به حســب حال، کامالن واصل را دســت مى دهد 
ــى ذاتى، به بقــاء حّق باقى 

ّ
آنســت کــه بعد از فناء ســالك در تجل

گــردد و خــود را مطلــق بى تعين جســمانى و روحانى بينــد؛ و علم 
خود را محيط به همه ذّرات کائنات مشاهده نمايد، و مّتصف به 
جميع صفات الهى باشــد، و قيوم و مدّبر عالم باشــد، و هيچ چيز 

غير خود نبيند؛ و مراد به کمال توحيد عيانى این است. 
شعر:

آن که ُسبحانى همى گفت آن زمان
ایــن معانــى گشــته بــود او را عيــان

آن بحــر صفــا گفــت  یــن رو  از هــم 
خــدا  

ّ
اال ُجّبــه ام  انــدر  نيســت 

 آن أنــا الحــّق گفت این معنى نمود
گــر به صورت پيش تــو دعوى نمود

1. مهر  تابان، ص246.
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ین آن کو گفته است ليَس فى الّداَر
ُدّر این معنى چه نيکو سفته است

اثــر تــو  بــا  توئــى  از  نمانــد  چــون 
بى گمــان يابى از ایــن معنى خبر«1

مه ســید 
ّ

ایــن تمــام پنــج نقلی اســت که در کتــاب ســیری در آثار عل
محّمدحسین طهرانی ذکر شده است. البته باید دّقت داشت که مرحوم 
مه طهرانی علوه بر آثار ذکرشده، در مواضع متعددی از آثار گران بهای 

ّ
عل

خود، از جمله مجموعۀ نفیس معاد شناســی، امام شناســی، رســالۀ لب 
اللبــاب و... به مبحث فناء فی اهلل و تشــریح حرکت انســان از حضیض 
گر واقعًا در صدد سیری در  ک تا اوج عبودّیت و بندگی پرداخته اند و ا خا
آثار معظم له باشــیم، چاره ای نداریم جز اینكه ولو اجمااًل گزارشــی از سیر 
که بار ها عرض  که متأسفانه همان طور  کنیم  مباحث در آثار ایشان ارائه 

کرده ام اثری از چنین فعالیت های علمی ای در کتاب دیده نمی شود. 

اجتماع نقیضین در کالم اهل عرفان
اما پس از نقل عبارات مذکور، مؤلفان محترم کتاب به عنوان نقد و در 

قالب سؤال مرقوم کرده اند:
»اشکالى که درباره مقام فناء به نظر مى رسد این است که خداوند 
کــه  کريــم مى فرمايــد: »خلــق االنســان ضعيفــا« انســانى  در قــرآن 
ضعف و عجز و نقص در او به وضوح نمايان اســت چگونه فانى 

1. اهلل شناسی، ج1، ص207 و 208.
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در حقيقتــى مى گــردد که هيچ گونه نقص و عجز و ضعف در او راه 
ندارد؟! صوفّيه از ســویى مى گويند »اّن حقيقة الممکن العجز«1، 
»فالواجــب هــو مــاال يقبــل العــدم«،»اّن الوجــود المطلــق ال يقبل 
العدم«2 از سوی ديگر ادعای فنای وجود ناقص و مشوب به عدم 
را در ذاتى که عدم در او راه ندارد مى کنند. آيا این گفته جز اجتماع 

نقيضين امری ديگری است؟!«3 

پــس خلصۀ اشــكال ایشــان چنین اســت: از یک طرف قــرآن کریم و 
اهل عرفان این ادعا را مطرح می کنند که انسان ضعیف است و ضعف 
و عدم در ذات خداوند متعال راه ندارد و از طرف دیگر می گویند انســان 

می تواند به فناء فی اهلل برسد و این مسئله اجتماع نقیضین است!
بنای ما در این مباحث این نیست که اولّیات عرفان را توضیح دهیم 
چراکه اینها مسائلی است که هر کسی اندک آشنایی با عرفان پیدا کند، 
گر مؤلفان محترم همین کتاب هایی که از آن  معنــای آنهــا را در می یابد. ا
نقل قول شده؛ یک بار از سر حوصله یا در محضر استادی تورق می کردند 
این عبارات را که هیچ، کل کتاب را جا نداشت که بنویسند، منتها مثل 
همیشه چند عبارت می آورند بدون اینكه در آن تأمل کنند، بدون اینكه 
با اصطلحات آن آشنا باشند و حتی معانی الفاظ اصطلحات را متوجه 
شــوند. معنای لغــوی فناء یعنی نیســتی و نابودی؛ اینكــه ذات ضعیفی 

1. حقیقت ممكن الوجود یعنی ما سوی اهلل عجز است.

2. واجب الوجود آن موجودی است که عدم را نمی پذیرد.

3. سیری در آثار علمه سید محمدحسین طهرانی، ص52.
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که  گر ایشــان معتقدند  بخواهد نیســت و نابود شــود چه اشــكالی دارد؟ ا
عرفان در باب فنا یک معنای اصطلحی دارد، باید آن معنای اصطلحی 
کنند که چگونه نمی شــود بین فرمایشــات اهل  را توضیح دهند و تبیین 
عرفــان جمع کرد و چگونه این کلم ســر از اجتماع نقیضیــن در می آورد. 
قاعدتًا اگر یک انسان نا آشنا با عرفان مثل مؤلفان کتاب، از سر انصاف و 
مه 

ّ
بدون قصد قبلی، به ســراغ تنها همین چند عبــارت از آثار مرحوم عل

طهرانی؟ق؟ برود که در این بخش از کتاب ذکر شده، خواهد دید که میان 
فناء لغوی و اصطلحی، با عجز و ضعف انسان و اینكه حقیقت انسان 

عجز باشد، هیچ تنافی و تناقضی دیده نمی شود. 

معنای صحیح فناء در لسان عرفان
مگــر منظور عارف از فناء چیســت؟ اهل عرفــان ادراک عجز مطلق و 
عبودّیت مطلق بنده را فناء فی اهلل می گویند؛ یعنی انسان به حاالتی برسد 
که حجاب های بین خود و خداوند متعال را کنار بزند که به تعبیر روایات 
هفتاد هزار حجاب نورانی و ظلمانی، بیشتر یا کمتر، است؛ و به مرحله ای 
کثرًا زندگی ما به این  کند. ا کامًل مشــاهده  که عبودّیت خودش را  برســد 
که برای خودمان در این عالم استقلل قائلیم و برای خودمان  نحو است 
ســهمی از هســتی فرض می کنیم و در مقابل خداوند انانّیت و نفسانّیتی 
داریم؛ این عارفان الهی هستند که اشاره می کنند باید این انانّیت ها و انا 
الرجل گفتن ها در مقابل خداوند تمامًا از بین برود؛ بدترین بلیه ای که یک 
انسان می تواند به آن مبتل شود این است که برای خود در مقابل خداوند 
متعــال اســتقللی قائل باشــد؛ اهــل عرفان می گوینــد: »وجــوُدک ذنٌب ال 
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یقــاس بــه ذنب!« اصل اینكه برای خودت وجود اســتقللی قائلی و عجز 
و نیســتی مطلــق خودت را نمی بینی، گناهی اســت کــه هیچ گناهی در 
عالم با آن قابل مقایســه نیســت. همچنین فرمودند: »الّنفس هی الّصنم 
کبر«1)نفس انســان بزرگترین ُبت در این عالم اســت.( اینكه انســان در  األ
برابــر خداوند، خودش را چیزی می بینــد و عجز و ضعفی ذاتی خودش را 
نمی بیند، این بزرگترین بت پرســتی است! این ها مطالبی است که اهل 
عرفــان نــه در یــک موضــع و دو موضــع کــه در جای جای آثار خــود متذکر 
شــده اند. حــال کســی که به فناء می رســد، یعنــی این تعابیــر را نه در حد 

لقلقۀ لسانی، بلكه با ذّره  ذّره وجود خویش ادراک می کند.
کــه از دورۀ علــوم و معارف اســلم نقل  گــر کســی در همیــن عباراتــی  ا
که موجود ضعیف  که فناء به این معنا نیست  کند، درمی یابد  شد تأمل 
درون موجــود قــوی بــرود؛ اصــًل در عرفان هیــچ موجودی در برابــر خداوند 
متعــال توانایــی عرض اندام ندارد که بخواهــد در خداوند متعال برود که 
حــاال بگوییــم چگونه یک موجود ضعیف در یک موجود قوی رفت؟ قرار 
نیست فناء سر از ترکیب دربیاورد، قرار نیست فناء سر از اتحاد دربیاورد، 
قرار نیســت فناء ســر از حلول دربیاورد که همۀ اینها در این فرض اســت 
کــه ما دو وجود داشــته باشــیم، حــاال می آییم این دو وجــود را در کنار هم 
می بینیم که به چه نحو با هم ترکیب شوند؛ به چه نحو درون هم بروند؛ به 
چه نحو با هم اتحاد برقرار کنند؛ تمام اشكاالت مصنفین محترم، بر این 
مبناست که فناء را با خداشدن یكی تلقی کرده اند، یعنی گمان کرده اند 
انســان در فنــا، خدا می شــود و به همین جهت می گوینــد: ادعای فناء با 

1. رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم، ص103.
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عجز مخلوق ســازگار نیســت! در صورتی که هیچ کس فنــاء را به معنای 
خداشــدن در نظــر نگرفتــه؛ فعًل عرض ما این نیســت که وحــدت وجود 
صحیــح اســت یا غلط، امــا باالخره مبنــای وحدت وجــود، حصر وجود 
کثرت را قبول دارد  در خداوند متعال اســت و عارف اگر چه مخلوقات و 
امــا وجــود را منحصــر در خداوند می داند؛ آیا کســی با ایــن مبنا، می تواند 
بگویــد مخلوقــی خــدا شــود؟! تمــام تعبیراتی کــه از دوره علــوم و معارف 
یــم حكایــت از این می کند که در فنــا، انانّیت بنده کنار می رود، فقط  دار

خداست و خدا؛ این عبارت را خواندیم:
»ولــى چون به عالم فناء رســيد و در مقابل حضرت احدّيت اقرار 
و اعتراف به نيستى محض و نابودى ِصرف خود نمود، و باالخره 
وجــود خــود را هــم در آخرین مرحله رهــا کرد و فانى شــد و معناى 
فنــاء صــدق کــرد؛ در آنجــا ديگر خودى نيســت که خــود را ببيند 
يد و عمرو  یرا در خدا خود يافت نمى شــود. ز و يــا خــدا را ببينــد، ز
بدانجــا راه ندارنــد؛ در آنجا حّق اســت که خــود را مى بيند؛ حّق، 
 ُهو 

ّ
َه إال

َ
حــّق را ادراک مى کنــد، چون جز حّق چيزى نيســت. ال إل

 ُهو.« 
ّ

و ال ُهَو إال

انصافــًا این عبــارت می گوید که در فنا؛ بنده، خدا می شــود؟ کجای 
ایــن عبارت با عجز ذاتی انســان در تنافی اســت؟ چطــور صریح تر از این 

عبارت بگویند که بنده عجز مطلق است: 
»افــرادى کــه بــه فنــاى مطلــق رســيده اند، وجــودى ندارنــد تــا او را 
بشناســند؛ وجود، يک وجود بيش نيســت، و آن وجود حّق است 
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 خود را شناخته 
ً

َجّل و َعال. اوست که خودش را مى شناسد. او اّوال
بود، و اينک هم خود را مى شناسد.« 

در واقع با این عبارات با باالترین صدا می فرمایند: »فنا یعنی نیستی«؛ 
کنــون ایــن مؤلفــان محترم کتاب هســتند که باید توضیــح دهند به چه  ا
نحو، نیستی با عجز و ضعف در تناقض است؟! بررسی تفصیلی مسئلۀ 
فنــاء را بایــد در جــای خود دنبال کنیم، اما جلد اول از کتاب شــریف نور  
مجّرد در این زمینه یک اثر کم نظیر و بلكه بی نظیر است؛ ای کاش مؤلفان 
مه ســّید محّمدحســین طهرانی ال اقل 

ّ
محتــرم کتــاب ســیری در  آثــار عل

بخش مربوط به »تحقیقی دربارۀ حقیقت فناء ذاتی و عدم بقاء تعّین« را 
با دّقت و بدون غرض می خواندند تا چنین ســخنانی را نمی نوشتند! در 

این بخش از کتاب آمده است:
»اصطــالح فناء در موارد مختلفى در لســان أهل عرفان اســتعمال 
شــده اســت و داراى مراتــب و مراحلى اســت که مرحلــه نهائى آن 
فناء تاّم ذاتى است. در معناى فناء تاّم ذاتى و حقيقت آن بحثها 
و مناقشــاتى صورت گرفته و نظرات مختلفى ارائه شــده است که 
برخــى از آنها خالى از اشــکال نيســت. توضيح اينکــه: فناء ذاتى 
عبارت از این معنى نيست که سالك در مراتب قرب به حضرت 
حــّق به حّدى برســد که در اثــر طلوع نور ذات مقــّدس وجود، خود 
را فرامــوش نمــوده و از شــّدت عظمــت آن نــور از خــود و جميــع 
ماســوى اهلل غافــل گــردد؛ زیرا کــه این حالــت درحقيقت نســيان و 
فراموشــى بوده و إطالق فناء بر آن مســامحه مى باشــد و مفاد آيات 
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و روايات و مقتضاى کشــف کاملين از أولياى إلهى نيز آن را تأیيد 
نمى کند. و همچنين فناء ذاتى عبارت از این نيســت که صفات 
گرديده  ل 

َ
سالك در اثر قرب به حضرت حّق جّل وعال فانى و مبّد

و اوصــاف إمکانــى جــاى خــود را به اوصــاف وجوبــى داده و رنگ 
خدایى بگيرد؛ زیرا که این حالت نيز نهايًة فناء اوصاف است نه 

فناء ذات.
و همچنيــن عبارت از این نيســت که ســالك در اثر خرق حجب 
و رســيدن به مقام لقاء اهلل وجود اســتقاللى خود را از دســت داده و 
که ســالك از  یرا این امر متوّقف بر آن اســت  گردد؛ ز معدوم صرف 
آغاز، وجودى حقيقى و اســتقاللى داشــته باشد تا در مرحله فناء 
از بين برود، در حاليکه بنا بر مشرب تحقيق در عالم هستى براى 
گردد  غير حضرت پروردگار وجودى نيست تا در مرحله فناء زائل 
و فنــاء بدیــن معنــى تحّقــق يابد. بلکه فنــاء بدین معناســت که 
ســالك در اثر ســير در مراتب کمال به آخرین درجه از ســير رسيده 
ى و تعّين خــود را از  و قــوس صعــود را تکميــل کــرده و وجود مجــاز
دســت داده و مصــداق عــدم بــه تمــام أنحــاء آن گرديــده و غيــر از 
خداوند در آنجا باقى نماند. و اثر آن آنست که پس از تعين يافتِن 
دوبــاره و قدم نهــادن در مقــام بقاء به حقيقــت مى فهمد که وجود 
ى بوده و هستى مستقّل  ى و اعتبار وى و ديگر أشياء از آغاز مجاز
ى نبوده اســت و با تمام مراتب اذعان  و حقيقــى جــز توّهم و پندار

مى کند:
کســى دگــر موجودکه جز او نيست در سراى وجود به حقيقت 
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... در مقام فناء نه کمالى براى سالك هست و نه إدراك و معرفتى، 
کــى  گــر معرفــت و إدرا آنجــا جــز حضــرت حــّق چيــزى نيســت و ا
ى هســت، همه مربوط به پس از مقام  ت و ســرور

ّ
گر لذ هســت و ا

فناء و هنگام به هوش آمدن اســت... وقتى ســالك از محو و فناء 
خارج شــده و به هوش مى آيد، آنجاست که نگاه او به عالم نگاه 
توحيــدى مى شــود و نــه فقــط فعل و اســم و صفــت را منحصر در 
حضــرت حّق مى بيند، بلکه اعتــراف به وحدت قّهاريه خداوند 
نمــوده و همــه ذوات را در مقابــل ذات حضــرت پــروردگار معــدوم 
ى  مى شمارد. بنابراین قبل از وصول سالك به درجه فناء ذاتى، و
ى از ظهورات حّق متعال است که مبتال  داراى تعّين بوده و ظهور
به توّهم و پندار وجود حقيقى مى باشد. در مقام فناء هيچ تعينى 
براى ســالك باقى نمى ماند و ُمدِرکى نيســت تا توّهم اســتقالل و 
أنانيت داشــته باشــد. و پــس از مقام فناء دوبــاره تعّين پديد آمده 
و ســالك رجــوع مى کند ولى ديگر از پندار وجود اســتقاللى خالى 
شــده و ديده حق بين يافته اســت. پس با فناء هم توّهم استقالل 
پايــان مى پذیــرد و هم تعّين ســالك منــدّك و مضحمّل مى شــود و 
ى  در بقــاء تعّين باز مى گردد، ولــى این بار حضرت پروردگار ظهور
مى نمايد که در او هيچ شــائبه اســتقالل نيســت و توّهم غيرّيت 
و دوئيــت نداشــته و فنــاء تکوينى خود و همه موجــودات را إدراك 

مى کند.
با توّجه به آنچه گذشــت، روشــن مى شــود که معرفــت تاّم ممکن 
نســبت بــه واجــب تعالى محال اســت و امکان ندارد که ســالکى 
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به مقام معرفت إحاطى و شــناخت حقيقى حضرت حّق مشّرف 
شــود. ســالك فقــط مى توانــد در درگاه خداونــد اعتراف بــه عجز و 
نيستى کند و به جذبۀ إلهيه در مقام فناء وارد شده و نيست گردد 
و چــون دوباره به بقاء رســيد به قدر ظرف خــود که آينه تمام نماى 
پروردگار اســت به معرفت إلهى نائل شود، نه اينکه بتواند محيط 
ى،  . آر

ٌ
 إحاَطَة الُمحاِط ِبالُمحيِط ُمحال

َ
بر حضرت حق گردد؛ أِلّن

در مقام بقاء چون عارف باهلل از براى خود أنانيت و استقاللى ندارد 
و لسان اهلل و اُذن اهلل و يداهلل است، مى توان صفات الهى را با لحاظ 
مرآتيت و نه به نحو استقالل، به او نسبت داد. در آنجا چون نفس 
عارف مظهر حق است، و از خود جز فقر و عجز هيچ ندارد مى توان 
گفت او به مقام معرفت و مقام وصف خداوند و مقام شکر و مقام 

ال اسَم له و ال رسَم له رسيده است .«1

که اصًل فناء به معنای ورود  از خلل این عبارات به روشــنی می یابیم 
در خــدا و یا خداشــدن نیســت؛ فنــاء حكومت خداوند متعال اســت در 
که وی را  وجود شــخص؛ تا قبل از فنا، این تعّین و انانّیت انســان اســت 
مدیریــت می کنــد، اما پــس از فناء خداوند متعــال در وجــود ولّی خویش 
مه طهرانی، نه تنها 

ّ
کــم می شــود. پس در نگاه اهل عرفان و مرحــوم عل حا

انســان ضعیــف و عاجز اســت، که عین ضعــف و عجز اســت و همواره 
قدرت و عزت متعلق به خداوند متعال است و همواره نیز چنین خواهد 
بود. مبحث فناء تعبیرهای مختلفی دارد. در بحث های علمی بزرگان ما 

1. نور  مجّرد، ج1، ص385 تا 392.
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تقریرات متفاوتی از مسئلۀ فناء ارائه کرده اند کما اینكه بعضی جریانات 
که از عرفان حقیقی اسلمی دستشان خالی است، مثل جریان شیخّیه 
اینجــا تعبیرهایــی دارنــد، منتهی قدر مشــترک تمام جریان هــای عرفانی 
قابل اعتنــا، بــا هــر تقریــر و تحلیلــی کــه امــروزه از ســخنان آنهــا می شــود، 
کــه در فنا، وجود ناقــص وارد وجود قوی  باالخــره ما را به این نمی رســانند 
بشــود، یا بخواهد به نحوی با آن ترکیب یا متحد شــود؛ این در هیچ کدام 
کــه امــروزه در مجامع  از تقریرهــای فنــاء فــی اهلل نیســت. صحبت هایی 
که فناء در مرتبۀ تعّین ثانی ممكن است یا فناء  علمی هست این است 
در باالتــر از تعّیــن ثانی هم ممكن اســت؟ فناء در احدّیت هــم داریم؟ یا 
تفســیر صحیح فناء در ذات چیســت؟ فناء ذاتی چیســت؟ اینها امروزه 
م گرفتن این 

ّ
بحث هــای رایــج علم عرفان اســت منتها همــۀ اینها با مســل

اســت که فناء یعنی ادراک عجز ذاتی و اصًل و ابدًا حتی شــبیه به اینكه 
ذاتی با خداوند متعال متحد شــود نیســت و قدر مشــترک این اســت که 
انســان در اثــر فنا، آن حاصل اصلی یعنــی عبودّیت و بندگی خود را درک 

می کند. 

فناء و بقاء یا مقام خدایی!
  در ادامه پس از بیان مبحث فناء و بقاء، عنوان دیگری به نام 
»فناء و بقاء یا مقام خدایی« تنظیم شــده است. جناب آقای 
هاشمی نســب و آقای حّدادی در دو یا ســه صفحه مطالبی را 
بــا ایــن عنوان آوردنــد و هیچ توضیحی ندادند که منظورشــان 

چیست؟ شما توضیح بفرمایید.
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مــه ســّید 
ّ

کتــاب ســیری در آثــار عل اســتاد توالئــی: در صفحــه 53 
محّمدحسین طهرانی، همان طور که فرمودید، عنوان »فناء و بقاء یا مقام 
خدایی« دو صفحه را به خود اختصاص داده است. در ذیل این عنوان 

مرقوم فرموده اند:
»هرگاه ســالك به مقام فناء و بقاء رســيد از نظــر صوفّيه نتايجى را 
مه طهرانى آنها را بيان کرده اند که در واقع همان 

ّ
در پى دارد که عال

مقام خدایى و الوهّيت است.«1

مــه طهرانی 
ّ

بعــد از ایــن مطلب هــم، به پنج عنــوان از آثــار مرحوم عل
م حّق 

ّ
م او تكل

ّ
استناد کرده اند: مالكیت تمام عالم، فرماندهی عالم، تكل

ی صفات خدا در انسان فانی و در نهایت والیت مطلقه خدا. 
ّ
است، تجل

باید در این بخش پی چند نكته برویم:
مه طهرانی 

ّ
1.منظور از صوفّیه چه کسانی هستند که گویا حضرت عل

سخنگوی آن ها شده و مطالب آنان را بیان کرده اند؟
2. آیــا ایــن نتایج اختصاص به نگاه صوفیان دارد و در منابع دینی ما 

برای انسان چنین مقاماتی ترسیم نشده است؟
3. آیا این مقامات مستلزم خدایی و الوهّیت است یا خیر؟

مقصود از صوفّیه
روشــن کردن تعریف صوفّیه بر عهدۀ نویســندگان محترم اســت و این 
بی دقتــی در کتــاب بایــد اصــلح شــود؛ در حقیقــت ایــن صوفّیــه ای که 

1. سیری در آثار علمه سّید محمدحسین طهرانی، ص53.
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می گوینــد و مطالبــی کــه در ادامــه ذکــر می نمایند، همان مطالبی اســت 
که بایزید بســطامی  گفته اســت؛ همــان بایزیدی که رهبــر معظم انقلب 
می فرمایند معلمان حقیقی دین و اخلق هستند و با صوفّیه من درآوردی 
جلل الدین رومی 

ّ
نســبتی ندارند. این مطالب همان مطالــب مرحوم مل

اســت کــه حضرت آیة اهلل خامنه ای و مرحوم شــهید مطهــری می فرمایند 
مطالبــش اصــول اصــول اصول دین اســت! همــان مطالب شــیخ بهائی 
کابــر و بــزرگان  کــه از ا کاشــانی و مرحــوم مجلســی اول اســت  و فیــض 
مه ســید 

ّ
شــیعه هســتند. پــس خوانندۀ محتــرم کتاب ســیری در آثار عل

گر نویســندگان این  که ا محّمدحســین طهرانــی باید دّقت داشــته باشــد 
کتــاب می نویســند مطالــب صوفّیــه، و از طرفی قاعدتــًا برای ایــن واژه بار 
کامًل محترم اســت؛ اما از دید  معنایی مثبتی در نظر ندارند، نظر ایشــان 
بــزرگان دیگــری همچون رهبر فقید انقلب و رهبر معظم انقلب و مرحوم 
شهید آیة اهلل مطهری، این ها عین دین ماست و مطالبی است که در زمرۀ 

اصول اصول اصول دین قرار می گیرد. 

لوازم والیت الهی در روایات 
نكتۀ دیگر این که این لوازم، از لوازم حتمی رسیدن به والیت الهی در 
روایات ما اســت و مطلبی نیســت که اختصاصًا در آثار اهل عرفان پیدا 

شود. 
بخش اول: روایات مربوط به مقامات اهل بیت؟مهع؟ 

دســتۀ اول از روایــات، روایاتی اســت که در مقامــات ائمه؟مهع؟ داریم؛ 
اینكه حضرت می فرمایند: 
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ْعِرَفِتَنا«1یا   ِبَ
َ
ِعَباِد َعَمــًل ِإاّل

ْ
ل

َ
هلُل ِمــَن ا

َ
 ا

ُ
ــِت اَل يْقَبل

َّ
ل

َ
ْســىَن ا ُ حلْ

َ
ــاُء ا ْسَ

َ
ْل

َ
هلِل ا

َ
ــُن َو ا ْ َ

»ن
ُق َبْعــُد َصَناِئُعَنا«2 یا 

ْ
ل َ َنا َو الْ ّبِ ُن  َصَناِئــُع  َر ْ َ

فرمایــش امیر المؤمنین؟ع؟ که: »ن
 َنْفِس اهلِل َتَعاَل 

َ
ُم َعــیل

َ
ــل یــارت امیر المؤمنین؟ع؟ عرضه می داریم: »الّسَ در ز

.3» َنِ ِة ِفیِه ِبالّسُ َقاِئَ
ْ
ال

که بررســی مختصر آن مبحث  این قبیل روایات آن چنان زیاد اســت 
گانه ای می طلبد؛ این روایات گاهی می فرمایند که ائمه؟مهع؟ متحقق  جدا
بــه اســماء اهلل هســتند و گاهی حكایــت از تدبیر و فرماندهــی عالم دارند 
مانند عبارت های بلند زیارت جامعه کبیره یا رجبّیه که در آن جا عرضه 
ْعِويُض، َفِبُکْم  یُکُم الّتَ

َ
ْفِويُض، َوَعل یُکُم الّتَ

َ
ُکْم ِفیَما ِإل

ُ
ُکْم َوآِمل

ُ
َنا ساِئل

َ
می داریم: »أ

ْرَحــاُم َوَما َتِغیــُض.«4 همانطور که 
َ
يُض، َوَما َتــْزَداُد اْل ِر يْشــىَف اْلَ ِهیــُض، َو ْيَبــُر اْلَ

مشــخص اســت در این فراز، شــفاء مریضی هــا و... مســتند به ائمه؟مهع؟ 
می شود. گاهی هم تعبیر از این ها فرا تر رفته و عرضه می داریم: 

ُموُنوَن 
ْ
أ ْمــِرَك اْلَ

َ
ُة أ یــِع َمــا يْدُعــوَك ِبــِه ُواَل َعــاِن مَجِ َك ِبَ

ُ
ل

َ
ْســأ

َ
ُهــّمَ ِإّنِ أ

َّ
»الل

ْعِلُنوَن ِلَعَظَمِتَك   َواِصُفوَن ِلُقْدَرِتَك اْلُ
ْ
ْمِرَك ال

َ
وَن ِبأ ْسَتْبِشــُر َك  اْلُ  ِســّرِ

َ
َعیل

 
ً
ْرَکانا

َ
ْم َمَعاِدَن ِلَکِلَماِتَك  َو أ َتُ

ْ
ا َنَطَق ِفِيْم ِمْن َمِشیِتَك َفَجَعل َك ِبَ

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
أ

ِ َمَکاٍن يْعِرُفَك 
ّ

ُکل ا ىِف  َ  لَ
َ

ِت اَل َتْعِطیل
َّ
ِلَتْوِحیــِدَك َو آياِتَك َو َمَقاَماِتَك ال

ُقَك َفْتُقَها َو 
ْ
ْم ِعَبــاُدَك َو َخل ُ ّنَ

َ
 أ

َ
ا ِإاّل َق َبيَنَك َو َبيَنَ ــا َمــْن َعَرَفَك  اَل َفــْر ِبَ

ْذَواٌد َو 
َ
ْشَهاٌد َو ُمَناٌة َو أ

َ
ْعَضاٌد َو أ

َ
یَك  أ

َ
َرْتُقَها ِبيِدَك َبْدُؤَها ِمْنَك َو َعْوُدَها ِإل

1. الكافی، ج1، ص142.

2. نهج البلغه، صبحی صالح، ص386.

3. بحار األنوار، ج97، ص331.

4. مفاتیح الجنان، اعمال ماه رحب.
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ْنَت.«1
َ
 أ

َ
َه ِإاّل

َ
ْن اَل ِإل

َ
ْرَضَك َحّتَ َظَهَر أ

َ
اَءَك َو أ َت َسَ

ْ َ
ْم َمل اٌد َفِهِ ّوَ َحَفَظٌة َو ُر

ایــن روایــات جدا از اینكه اصل فرمایش اهــل عرفان را ثابت می کنند 
مه طهرانی دربارۀ کســی که 

ّ
و نشــان می دهنــد که فرمایشــات مرحــوم عل

بــه مقــام والیــت رسیده اســت کامــًل منطبق بر روایــات ما اســت، از باب 
کامل  لحوق شیعیان به موالی خود، می تواند نشان دهندۀ مقام شیعیان 
حضــرات معصومیــن؟مهع؟ هــم باشــد. چنان کــه از امام صــادق؟ع؟ نقل 

شده است که:
»مــن اتــق اهلل منکــم و أصلــح فهــو منا أهــل البیــت، قال: منکــم أهل 
 » ُه ِمىّنِ

َ
ــْن َتِبَعىِن َفِإّن َ

َ
البیــت؟ قــال: منا أهل البیت، قال فيا إبراهم  »ف

يد: قلت له: من آل حمّمد؟ قــال: اى و اهلل  من آل حمّمد  قــال عمــر بــن  یز
َل  ْو

َ
]اى و اهلل مــن آل حمّمــد[ مــن أنفســهم، أمــا تســمع اهلل يقــول: »ِإّنَ أ

2». ُه ِمىّنِ
َ
ْن َتِبَعىِن َفِإّن َ َ

َبُعوُه« و قول إبراهم: »ف ِذیَن اّتَ
َّ
ل

َ
اِس ِبِإْبراِهَم ل الّنَ

بخش دوم: روایات اتحاد و مجالست با اسماء الهی
که ائمه؟مهع؟ با اســماء الهی متحد بوده  در تعابیر روایی ســابق دیدیم 
و در حقیقــت، خود اســماء اهلل و حقیقت اســماء اهلل انــد و از باب لحوق 
شــیعیان بــه موالی خــود می توان این اتحــاد را برای شــیعیان کامل هم در 
نظــر گرفــت که البته بایــد در جای خود مفصل بحث شــود؛ امــا علوه بر 
ایــن معانی، بابی داریم که حضرات بــه ما آموخته اند، خود ما از خداوند 

1. همان.

2. تفسیر نورالثقلین، ج2، ص548.
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متعال رســیدن به اســماء الهی را طلب کنیم و بخواهیم که خداوند ما را 
به آن مقام برســاند و البته مشــخص است که ائمه؟مهع؟ به ما طلب کردن 
امر محال را آموزش نداده اند؛ مثًل در مناجات شعبانیه عرضه می داریم: 
ِ ُقْدِســک.« 1 اینكه انســان تقاضا 

ّ
ل اِئَک َو حَمَ ْسَ

َ
اِح أ َ َ

ْوِح  ن ــِت  ىِف  َر  [ ِهَّ
ْ

»َو ]اْجَعــل
کند که هّمتش در عالم دنیا در رسیدن به َرْوح نجاح اسماء الهی باشد، 
معنایش این اســت که رســیدن به این درجه شــدنی است. دّقت داشته 

باشید که خالق، مصّور، رّب، ولی و... تمامًا از اسماء الهی اند.

بخش سوم: روایت قرب نوافل 
مه 

ّ
بخــش ســومی که به عنــوان پشــتوانۀ روایی فرمایشــات مرحــوم عل

می تــوان بــه آن اســتناد نمود، حدیــث قرب نوافل اســت. حدیــث »قرب 
که در منابع  که در شمار احادیث قدسی قرار دارد، حدیثی است  نوافل« 
کهن و معتبر شیعه و سنی، با اسناد متعدد، نقل شده است. بررسی های 
کی از صحت برخی از طرق آن اســت و چنان که دانشــمندان  رجالی حا
فریقیــن تصریــح کرده انــد، کثــرت نقــل آن گویــای اصالت آن اســت. در 

بخش انتهایی این حدیث قدسی می خوانیم: 
یِه، 

َ
ا اْفَتَرْضُت َعل َحــَبّ ِإَل ِمَّ

َ
ُب ِإَل َعْبٌد ِمْن ِعَباِدی ِبَش ٍء أ »َوَمــا يَتَقــَرّ

ِذی 
َّ
َعُه ال  َسْ

ً
ُکْنُت ِإذا ْحَبْبُتُه 

َ
ُه َفِإَذا أ ِحَبّ

ُ
ِة َحَتّ أ

َ
اِفل ُب ِإَل ِبالَنّ یَتَقَرّ

َ
ُه ل

ّ
ِإَن َو

ِت 
َّ
يَدُه ال ِذی يْنِطُق ِبــِه، َو

َّ
ِذی یْبِصُر ِبِه، َوِلَســاَنُه ال

َّ
َبَصَرُه ال يْســَمُع ِبــِه، َو

ْعَطیُتُه.«2
َ
ىِن أ

َ
ل

َ
َجْبُتُه، َو ِإْن َسأ

َ
ا، ِإْن َدَعاِن أ یْبِطُش ِبَ

1. مفاتیح الجنان، اعمال ماه شعبان.

2. الكافی، ج2، ص352.
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البته روایاتی که می توانند در این زمینه مورد بحث قرار گیرند، به مراتب 
بیشتر و مفصل تر ند و در این مقال نمی گنجند. حاال ممكن است کسی 
این روایات شــریفه را خوانده باشــد و در اصل تحقق این امور برای انسان 
شــک کنــد؟ اینكــه یقینــًا محال اســت! بلــه، در اینكه  آیا فلن شــخص 
که یک  گفت و گو نمود  مصداق این روایات شــده اســت یا خیر، می توان 

بحث صغروی است و محل گفت و گو از آن در این بخش نیست.

آیا این مقامات مستلزم خدایی و الوهّیت است یا خیر؟
مسئلۀ دیگری که باید بررسی شود، این است که آیا کماالتی که اهل 
عرفــان برای انســان کامــل و ولّی الهی مطــرح می کنند، مســتلزم خدایی 
و الوهّیــت اســت یا خیــر؟ در اینجا هم هرکس با اولیات فرمایشــات اهل 
عرفان آشنا باشد می داند که در منطق عرفان خدا همواره خدایی می کند 
و بنــده، بندگــی. تمــام صحبــت عارفان الهی از نیســتی و فنا اســت؛ در 
منطــق عرفان، مخلوقات هیچ بهره و حّظی از وجود ندارند، چه رســد به 
اینكه بخواهند به مقام الوهّیت برســند! زمانی تصرف در عالم و واســطۀ 
فیض شدن و... خدایی و الوهّیت تلّقی می شود که ما این کماالت را به 
کمالی  گر در عالم هر  نحو اســتقللی برای مخلوقات در نظر بگیریم، اما ا
کــه گمان کنیم  را منحصــر در خداونــد متعــال بدانیــم، دیگر معنــا ندارد 
َق  ممكن است کسی شریک الباری شده و به مقام الوهّیت برسد. »اَل َفْر
ُقَك« همین معنای عالی را می رســاند. ما 

ْ
ــْم ِعَباُدَك َو َخل ُ ّنَ

َ
 أ

َ
ــا ِإاّل َبْيَنــَك َو َبْيَنَ

یــارت جامعه کبیره خدمت ائمه؟مهع؟ عرض می کنیم: »ِبکْم َفَتَح اهلُل،  در ز
ْرِض ِإاّل ِبِإْذِنِه، 

َ
 اْل

َ
ْن َتَقَع َعیل

َ
ماَء أ ِبکْم مْیِسک الّسَ َغیَث َو

ْ
 ال

ُ
ل ِبکْم يَنّزِ ، َو ِبکْم ْيِتُ َو
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.« و تمام این امور را به حضرات نســبت  ــّرَ
ُ

، َويکِشــُف الّض ــّمَ َ
ْ

ــُس ال ِبکــْم يَنّفِ َو
می دهیم، بدون اینكه قائل به الوهّیت امام شده باشیم. کلید مسئله در 
درک استقللی بودن کماالت یا مرآتی بودن آن هاست. اتفاقًا این دستگاه 
عرفــان اســت که چون کمــاالت را منحصــر در خداوند متعــال می داند، 
الوهّیــت را هــم منحصــر در ذات مقــدس او در نظر می گیــرد، اما نحله ها 
و جریانــات دیگــر، چون برای مخلوقــات حظ و بهــره ای از وجود قائلند، 
طبیعتًا به همان مقدار موجودات را مســتقل دانســته و در زمینۀ انحصار 
الوهّیــت در خداوند متعال به مشــكل جــدی می خورند. به عبارت دیگر 
انحصــار الوهّیت در خداوند متعال تنهــا در نگاه عالی و راقی قرآن کریم 
و روایات معنا دارد و عرفای بزرگوار ما نیز مبّین و مفّســر این نگاه بوده اند؛ 
کــه بــدون فهــم درســت وحدت وجــود، نمی تــوان از شــئون مختلف  چرا

توحید حقیقی سخن گفت.

مه طهرانی
ّ

حقیقت والیت از نظر عال
  بحــث بعدی در صفحه 55 کتاب، عنوان »حقیقت والیت 
مــه طهرانــی« اســت، مؤلفــان محترم کتــاب در این 

ّ
از نظــر عل

کرده و بدون  بخش عبارتی را از کتاب شــریف روح مجّرد ذکر 
هیچ توضیح یا نقدی وارد بحث بعدی می شوند.

اســتاد توالئــی: مطلبــی را که از کتاب شــریف روح مجــّرد ذکر کردند، 
مطلب بســیار دقیقی است که شــاید به این شیوایی در آثار بزرگان پیش 
مه طهرانی تقریر نشده باشد؛ البته بعد از ایشان، حضرت 

ّ
از حضرت عل
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کتاب  آیة اهلل حاج ســّید محّمد صادق حســینی طهرانی دامت برکاته در 
شــریف نور  مجّرد به نحو تفصیلی تر و مبســوط تری همین معنا را تشــریح 
می فرمایند. البته اصل بحث در آثار بســیاری از بزرگان ما یافت می شــود 
مه طهرانی؟ق؟ 

ّ
اما مطرح شدن آن به این شكل شاید از ابتكارات مرحوم عل

باشد. اصل فرمایش ایشان در کتاب شریف روح  مجّرد این است:
»در عالم واليت تعّدد نيست. تميز و افتراق راه ندارد. تعّين و تقّيد 
معنــى نــدارد. در آنجا واليت فقط و فقط اختصاص به ذات خدا 
ق . در این صورت وجود رسول أکرم و أئّمه  َ َواليُة هلِِل احلْ

ْ
دارد. ُهناِلَك ال

طاهرین که مبدأ اثرند، نه با جهات تعّين و افتراق و حدود ماهيتى 
و هويتــى آنهاســت، بلکه بواســطه اصل تحّقق معنــى عبودّيت و 
که از آن به واليت تعبير مى گردد. و عبارت ذى قيمت:  فناء است 
َنا حمّمد اشاره بدین 

ُّ
ُکل ْوَسُطَنا حمّمد، َو َءاِخُرَنا حمّمد، َو 

َ
َنا حمّمد، َو أ

ُ
ل ّوَ

َ
أ

مقــام اســت. و در آنجــا هــر کــس به مقــام فنــاى مطلق برســد و در 
ى و عاريتى او  حــرم خدا فانى گردد و وجود مســتعار و إّنيــت مجاز
 داراى این واليت است و اختصاصى 

ً
 و قهرا

ً
مضمحل گردد، طبعا

به ائّمه ندارد. در هر زمان و هر مکان افرادى مى توانند خود را بدین 
 بايد بواســطه متابعت و پيــروى از امام 

ً
مقام برســانند. منتهــى اّوال

 عنوان إمامت و پيشوائى 
ً
 نخواهند رسيد، و ثانيا

ّ
معصوم باشد و إال

بــراى ایــن ذوات معصوميــن؟مهس؟ تــا أبــد باقــى اســت. زیرا آنــان را 
خداونــد پيشــوا و رهبر نمــوده و لواى ارشــاد را با مجاهــدات عاليه 
( بديشان سپرده است. و این معنى منافات ندارد 

ً
 نه جبرا

ً
)اختيارا

با آنکه کســى ديگر بتواند به مقام معرفت خدا برسد، و معنى  َمْن 
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ُه  درباره وى تحّقــق پذیرد؛ و در حرم خدا  ّبَ َعــَرَف َنْفَســُه َفَقْد َعَرَف َر
با فناء و اضمحالل  خويشــتن وارد شــود. در آن صورت آنجا ديگر 
بوبّى نه عنوان محّمد است  نه او هست و نه غير او. در حرم ذات ُر
و نــه علــّى، و نه ســائر إمامــان، و نه ولــّى ديگرى مانند ســلمان که 
داراى أعلى درجه از عرفان بوده است. آنجا حقيقت واليت واحده 
اســت، بدون عناوین خاّصه و شــکل هاى متعّينه؛ و نام محّمد و 
علّى و حســن و حســين تا حضرت قائم و أســماء مميزه ايشان ما 
دون آن مقام اســت. در آنجا واليت اســت و بس. و حقيقت و ُکنه 
ُه 

َ
َهْم يا حبيبى فإّن

ْ
رافه مى باشد. فاف واليت داراى معنى واحد بالّصِ

دقيٌق!«1

این فرمایش حاوی ســه نكته اساسی اســت: اواًل تمام افراد می توانند 
به خداوند متعال برســند و لقاء اهلل امر انحصاری ائمه؟مهع؟ نیســت؛ این 
مات قــرآن کریــم و روایــات و ادعیه اســت و 

ّ
مطلــب بــدون شــک از مســل

تردید در آن برای کســی که آشــنایی اندکی با قرآن و روایات داشــته باشــد 
چندان موجه نیســت. البته اگر کسی از ســروران در این معنا تردید دارد، 
کتاب  ابتدای رســالۀ لقاء اهلل مرحوم آیة اهلل میرزا جوادآقا ملكی تبریزی و 
مه طهرانی را مطالعه کند چراکه مشحون 

ّ
شــریف اهلل شناســی مرحوم عل

از ادلــۀ ایــن مطلب اســت. ثانیًا در عالم والیت میــان اولیاء الهی، اتحاد 
برقرار اســت؛ بر این مطلب هم شــواهد روایی و عقلی و شهودی بسیاری 
مه در متن بیان شده، ذکر 

ّ
داریم که یک نمونه از روایات آن را حضرت عل

1. روح مجّرد، ص572 تا 574.
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فرمودنــد. ثالثــًا هــر کس از شــیعیان که به مقام والیت برســد، بــاز هم زیر 
چتر ائمه؟مهع؟ اســت و حتی ســلمان  نیز با رســیدن به درجۀ دهم ایمان، 
شــیعۀ امیر المؤمنین؟ع؟ است و امیرالمؤمنین علی؟ع؟ امام او هستند. 
این مطلب نیز بعید است محل تردید باشد و جای انكار ندارد و البته در 
م و خدشه ناپذیر است. 

ّ
مه طهرانی یک اصل مسل

ّ
نظام فكری مرحوم عل

کتــاب شــریف روح مجّرد،  کــه این قســمت از  البتــه بایــد دّقت داشــت 
مه طهرانی تقریر شده 

ّ
فرمایشات مرحوم حّداد است که توسط مرحوم عل

است.

چه کسانی به مقام فناء و بقاء رسیده اند؟
کتــاب مطــرح می شــود، عنــوان »چــه  کــه در  مســئله بعــدی 
کســانی به مقام فناء و بقاء رســیده اند« اســت؛ در این بخش 
بــا عباراتــی از دورۀ علــوم و معارف اســلم و آثار دیگر، نشــان 
مه طهرانــی، مرحوم آیة اهلل 

ّ
که از دیــدگاه مرحوم عل می دهنــد 

کامل  انصــاری همدانــی و مرحــوم حاج ســّید هاشــم حــّداد 
مه طهرانی 

ّ
بودنــد و از دیدگاه مرحوم حــّداد هم، حضرت عل

کامل بوده اند.

مه طهرانی 
ّ

استاد توالئی: در صفحه 55 تا 57 مطالبی از حضرت عل
و فرزنــد بزرگوارشــان ذکــر و انتقاداتــی را مطــرح می کننــد. در اینجــا خوب 
اســت که ابتدا چند نكته را مرور کنیم و ســپس وارد پاســخ به ســؤاالت و 

ابهامات مؤلفان کتاب شویم.
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اصطالحات انسان کامل
اولین نكته ای که باید مّد نظر قرار بگیرد، توّجه به اصطلحات انسان 
کامــل اســت؛ در عرفــان اســلمی برای انســان کامــل، ال اقــل دو اصطلح 
یــم: در اصطــلح اول، انســان کامــل بــه کســی گفته می شــود که تمام  دار
اسفار اربعه خود را تمام کرده باشد و در اصطلح دوم، انسان کامل کسی 
مه طهرانی 

ّ
است که به فناء رسیده و از نفس عبور کرده است. مرحوم عل

در مــدت حیــات خــود، از محضــر اســاتید مختلفــی اســتفاده فرمودند؛ 
در نظــر ایشــان از نظــر کماالت معنوی، اســاتید بزرگوارشــان تمامًا در یک 
ســطح نبوده انــد، بعضی به معنای اول کامل بــوده، بعضی به معنای دوم 
کمال نرســیده باشــند؛ البته طبیعتًا  و بعضی هم ممكن اســت اصًل به 
مه با اساتیدشان بسته با حاالت و مقامات اساتیدشان 

ّ
تعامل مرحوم عل

تفاوت داشته است. در کتاب شریف نور  مجرد آمده است:
مــه والــد معّظــم أعلــى اهلل مقامــه الّشــريف گرچــه 

ّ
»حضــرت عال

أساتيد عرفان خود را در يك سطح و افق در تحّقق به مقام توحيد 
و تمّکن در آن نمى دانســتند، ولى نســبت به همه آنها کمال ادب 
مه 

ّ
و تواضــع قلبــى و فروتنــى را داشــتند. نســبت به حضــرت عال

ى قائل بــوده و محّبت  طباطبائــى رضــوان اهلل عليه احترام بســيار
شــديدى داشــتند و ايشــان را مردى بســيار بزرگ و زحمت کشيده 
و رياضت ديده مى دانســتند و براى ايشــان در امــور عرفانى مقامى 
بســيار عالــى و راقى معتقد بودند، و از بياناتشــان چنين اســتفاده 
مى شــد کــه مقام فناء بــراى آن بزرگوار در پايان عمر حاصل شــده و 
بــا آن حــال از دار فانى رحلت نمودند. در محضر پر نور این مفّســر 
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عظيم الشأن، عارف و حکيم إلهى بود که اّولين بارقه هاى محّبت 
و جذبات إلهى بر دل ايشان نشست و نفحات مبّشره عالم قدس 
مــه والــد را بســوى منبع 

ّ
بــر قلــب و روحشــان بــه وزش درآمــد و عال

حقيقت و نور سوق داد.
درباره مرحوم آية اهلل حاج سيدجمال الّدین گلپايگانى مى فرمودند: 
ايشان از اولياء خدا و بسيار دلسوخته و رنج ديده و زحمت کشيده 
و در رياضــت به ســر برده و أهل عبــادت و دعا و عرفان بودند، ولى 
عنــوان کامــل را درباره ايشــان بــکار نمى بردند... حضــرت والد در 
مه طباطبائى 

ّ
همان اوان تشــّرف به نجف به ســفارش مرحوم عال

از محضر آية اهلل حاج شيخ عّباس قوچانى استفاده نموده بودند و 
مى فرمودند: ايشان خيلى بى هوى و زحمت کشيده و أهل عبادت 
بودند، ولى در آن زمان هنوز باب توحيد برايشــان مفتوح نگرديده 
بــود و ألبّته مرحوم قاضى به ايشــان فرموده بودنــد: در أواخر عمر در 
شــرائطى کــه از أهــل و عيــال خــود جدا گرديــده و در غربت به ســر 
مى بريــد براى شــما فتح بــاب مى شــود. از مرحوم حضــرت آية اهلل 
گردشان  شيخ عّباس طهرانى؟وضر؟ نيز استفاده کرده بودند ولى شا
نبودند، و از ايشان تجليل کرده و مى فرمودند: ايشان خيلى سوخته 
بــود و گمشــده داشــت. در ميــان أساتيدشــان از مرحــوم حضرت 
ى همدانى و مرحوم حضرت  آية اهلل حاج شيخ محّمدجواد أنصار
آقاى حاج سيد هاشم موسوى حّداد؟امهر؟ بيشتر و بگونه اى ديگر 
تجليــل و تکريــم نمــوده و درباره ايشــان عنــوان ولّى کامــل را به کار 
 حضرت آقاى حــّداد را أقــواى از ديگران 

ً
ما

ّ
مى بردنــد، گرچــه مســل
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دانســته و تعابيرشــان نســبت به ايشان بســيار بلندتر بود. عبارت 
نوريه: الحّداد و ما أدراك ما الحّداد؟! که داللت بر تفخيم و تعظيم 
شــأن حضرت آقاى حّداد داشــته و عجز و قصور انديشــه از إدراك 
کمترین پايه از مقامات ايشــان را مى رســاند به خوبى از علّو مقام و 
بلنداى جايگاه ايشــان در آســمان توحيد پرده بر مى دارد. تعابيرى 
بــس عالــى و راقــى در بــاره ايشــان داشــتند کــه برخــى را در کتاب 
شــريف روح مجّرد نيــز آورده اند. و این تعبيرات نســبت به مرحوم 

مه طباطبائى از ايشان شنيده نشد.«1
ّ

ى و يا عال أنصار

راه شناخت کمال استاد
نكتــۀ دیگــری کــه بایــد بــه آن توّجه شــود، راه شــناخت کمال اســتاد 
اســت. برای تشــخیص کمال یک شــخص راه های متعددی وجود دارد 

که به دو راه عمده آن اشاره می کنیم:
راه اول؛ صفای سّر و تقوا

کریم برای تقوای الهی آثار  که پیشــتر اشــاره شــده، در قرآن  همان طور 
متعددی ذکر شــده اســت که یكی از آن آثار، اعطای فرقان اســت. انسان 
به واسطۀ فرقان است که خوب را از بد و سره را از ناسره تشخیص می دهد؛ 
اگر کسی واقعًا مراقبه داشته باشد و تقوای الهی را رعایت کند، با صفای 
ســّر و باطن خود می تواند کمال اســتاد را تشــخیص دهد. از مرحوم سّید 

بحرالعلوم نقل شده است:

1. نور  مجّرد، ج1، ص231 تا 236.
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کيزه  گر ذاکر به مقام طهارت رسيده باشد و ضميرش از آلودگى ها پا »ا
گشــته باشــد و داراى مرتبه عظيم از ذکر باشد، مى تواند با توّجه به 
حقيقِت شــخصى، دريابد که آيا او اســتاد عاّم و قابل دســتگيرى 
اســت يا نه؟ زیرا با توّجه به حقيقت، درجه و ميزان آن شــخص، 
گر ذاکر به مرتبه طهارت  براى شخص متوّجه معلوم مى گردد. و أّما ا
نرسيده و صاحب مرتبه ذکر عظيم نشده است، چون با نظر آلوده 
خود، توّجه به شخصى کند، در أثر ممارست، صورت آن شخص 
در ذهن ذاکر نقش بندد و در أثر محّبت و انتقاش صورت مذکوره، 
او را شــخص کامل تلّقــى مى کند و مى پنــدارد، درحالى که ممکن 
است شخص مذکور کامل نباشد بلکه از أبالسه و ُقّطاع طریق راه 
خدا باشد. يا مثاًل این ذاکر آلوده ذهن، به يکى از أولياى حّقه خدا، 

نظر و توّجه کرده و او را در دل آلوده خود، آلوده و باطل پندارد.«1

راه دوم؛ ممارسات به آیات و روایات 
اگر کسی از راه طهارت باطن و فرقان نفسانی به کمال کسی پی نبرد، 
کــه از طریــق آیــات قــرآن کریــم و روایــات ائمه اطهــار؟مهع؟ و  ناچــار اســت 
تطبیق آن ها بر فرد مورد نظر، به کمال یا نقص او پی ببرد. آیات فراوانی در 
قرآن صفات مؤمنان حقیقی را ذکر کرده اند و روایات فراوانی در بیان حال 
شــیعیان خالص و حقیقی ائمه؟مهع؟ ذکر شده است. اگر کسی به دنبال 
احراز کمال کسی است، باید با آشنایی کامل از آیات و روایات و مطالبی 
کــه دربارۀ انســان کامل در کتب معارفی اصیل نوشــته شــده، در خلوت 

1. رساله سیر و سلوک منسوب به سید بحر العلوم، ص199.
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و جلــوت با اشــخاص همراه شــود تــا دائمًا حــاالت آنان را بر ایــن موازین 
تطبیق دهد و به کمال و نقص افراد پی ببرد. این نكته بر کســی پوشــیده 
مــه طهرانی هــم در نهایت تقوا و طهــارت بوده اند، 

ّ
نیســت کــه مرحوم عل

هــم در میــان اقــران خود جامعّیت علمــی فوق العاده ای داشــتند و هم با 
اســاتید خود ارتباط مســتمری داشــتند و خلوت و جلوت اساتید خود را 
دیــده بودند و به همین خاطر، بهتر از هر کس دیگری صلحیت داشــتند 
در ایــن زمینــه اظهارنظــر کنند. حال بــا این دو مقدمه به ســراغ انتقادات 

مه سید محّمدحسین طهرانی برویم.
ّ

مؤلفان کتاب سیری در آثار عل

شبهۀ اول: مقایسه مرحوم آیة اهلل انصاری همدانی و انبیاء الهی
مــه طهرانی دربارۀ مقامات آیــة اهلل انصاری همدانی ذکر 

ّ
از مرحــوم عل

شده است:
»فريــد عصــر و حســنه دهــر، ترجمــان  قــرآن و ســلمان زمــان آية اهلل 
العظمــى عالــم عابــد زاهــد ناســك، عالــم بــاهلل و بأمــر اهلل، مرحوم 
ى همدانى رضوان  فردوس ِوســاده حاج شــيخ محّمد جواد انصار
اهلل عليه ...پــس از اتمام تحصيالت فوق به جهت تکميل فقه و 
اصول و نيل به درجه اجتهاد، در حدود ســى ســالگى رهسپار ديار 
مقّدس قم گرديد و در حوزه مقّدسه علميه مّدتها در محضر درس 
مرحوم اســتاد بى بديل، مرجع وقت حضرت آية اهلل العظمى حاج 
شــيخ عبدالکريم حائرى أعلى اهلل مقاَمه الّشــريف حاضر مى شد و 
بهره ها مى برد تا در این رشته تخّصصى نيز به مقام عالى نائل آمده 
و بــه اجــازات اجتهاد متعّددى از مراجع ذى قيمــت وقت فائز و در 
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ى که بعضى از دوستان  مسائل فقهيه صاحب فتوى گرديد، بطور
کنين همدان و غيره از آن مرحوم تقليد نموده اند.  و آشــنايان از ســا
در هميــن ايام بود که نســيم نفحات قدســيه الهى بــر دلش وزيد، 
و بارقــۀ جذبــات عالم ِعلوى بر قلبش رســيد، و بــه مصداق کالم 
ُطَف َغِلیُظُه 

َ
ُه و ل

ُ
 َجِلیل

َ
مولى الموّحدین أمير المؤمنين؟ع؟ »َحّتَ َدّق

ِق «1 يکباره شراشــر وجودش دگرگون شــد و  َبْر
ْ
َکِثیُر ال ــُه اَلِمــٌع 

َ
َق ل و َبــَر

جذبــۀ عالــم قــدس تار و پــود وجــود او را بر بــاد داده با نــور الهى به 
دنبال گمشــده خود براى رســيدن به حرم امن و امــان، اضطراب و 
بود. روزها  تشويشى بس هائل در او پديد آمد. خواب و خوراِک او را ُر
در بيابانها و کوههاى اطراف قم مى رفت و تا شــبانگاه به تماشاى 
مظاهــر جمــال و حيات مى پرداخت و با تنهائى و خلوت، انســى 
گرفــت. و چــون ســاليانى چنــد از رحلــت عالــم ِنحریــر  عجيــب 
و عــارف بى بديــل، اســتاد کامــل اخــالق و معــارف الهــى إنســان 
الَعيــن و عيــن اإلنســان مرحــوم حاج ميــرزا جواد آقا ملکــى تبریزى 
گردان معروف او  أعلى اهلل مقامه الّشريف مى گذشت، هر چه نزد شا
تــرّدد نمــود و براى فتح و گشــايش رفت و آمد کــرد اثرى نيافت، تا 
رفته رفته آتش عشــق در نهاد او رو به فزونى گذارد و هموم و غموم 
فراق، جان او را مشــتعل ســاخت، ناله جانســوز او هر بيننده اى را 
متأّثــر مى کــرد و گريه جانگــداز او هر نظر کننــده اى را مى گداخت؛ 
گهان پرده غيــب باال رفت و حجاب هــاى ظلمانى و نورانى  کــه نا

1. نهج البلغه، طبع مصر با شرح عبده: ص 349، خطبه 212:»تا اینكه در اثر ریاضت و مجاهده 
در راه خدا بدنش نحیف گشت و نفسش لطیف و مصّفی شد و برقی پر نور در درونش درخشید.«
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بــر کنار شــد؛ نســيم جان بخش رحمــت از حرم الهــى بوزيد و آب 
حيــات جاودانــى بــه بقــاى حــق بــر دل ســوخته او بعد از فنــاى او 
يــت پيوســت.«1

ّ
از مراحــل نفــس ســرازیر شــد و از جزئيــت بــه کل

مه 
ّ

که از دیدگاه مرحوم عل این عبارت به صراحت داللت بر این دارد 
طهرانی، مرحوم آیة اهلل انصاری همدانی؟امهر؟ انسان کامل بودند. البته از 
این عبارت تمّكن در عالم بقا و کمال به اصطلح اول به دست نمی آید. 

مه طهرانی مرقوم فرموده اند:
ّ

در کنار این نقل، مرحوم عل
»حقير در ايامى که از نجف اشرف براى زيارت و مالقات حضرت 
ده اهلُل برضوانه  ى همدانى تغّمَ آية اهلل حاج شيخ محّمد جواد أنصار
ى که تنها بــا خود به ســوى محّل نماز  بــه همــدان آمده  بــودم، روز
ظهر ايشــان در مسجد موسوم به مسجد پيغمبر مى رفتم، به سبزه 
ميــدان کــه رســيدم این فکــر به نظــرم آمد که: مــن چقدر ايشــان را 
 به کمال 

ً
قبــول دارم؟! ديــدم در حــدود يک پيامبر إلهى! مــن واقعا

و شــرف و توحيــد و فضائــل اخالقــى و معنــوى ايشــان در حــدود 
گــر اآلن حضرت  ايمــان بــه يــک پيغمبر، ايمــان و يقيــن دارم. زیرا ا
یوســف  و يا شــعيب و يا حضرت موسى  و عيسى على نبينا و آله و 
عليهم الّسالم زنده شوند، و بيايند و امر و نهيى داشته باشند، من 
حقيقــًة بقدر اطاعت  و انقياد و ايمان به حّقانيت آن انبياء به این 

راد مرد بزرگ و الهى ايمان و ايقان دارم.«2

1. آیت نور، صص200 تا 202.

2. روح  مجّرد، صص682 و 683.
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مه ســید محّمدحســین طهرانی به 
ّ

اشــكال کتــاب ســیری در آثار عل
مه این است: 

ّ
حضرت عل

گر شــما مى گوئيد مرحوم انصاری به فناء و بقاء رســيده اند، چرا  »ا
ايشــان را اندازه انبيــاء قبول داريد؟ بايد ايشــان را اندازه خدا قبول 

داشته باشيد!«1

گفــت: دســت مریــزاد! خیلــی  کتــاب  اینجــا واقعــًا بایــد بــه مؤلفــان 
کامــًل جا به جــا  کــه مرز هــای نقــد علمــی در ایــن اثــر  راحــت می تــوان دیــد 
بحث هــای  خــلل  در  به راحتــی  اشــكال  ایــن  پاســخ  اســت!  شــده 
کــه واقعیــت فنــاء فــی اهلل و بقــاء بــاهلل،  گفتیــم  قبــل مطــرح شــده اســت؛ 
خدایی شــدن اســت نــه خداشــدن. بــا رســیدن بــه فنــا، خداونــد بــر وجــود 
بنــده حكومــت می کنــد و بنــده، تمامــًا بــا نــور الهــی روشــن می شــود. عــلوه 
کــه تمــام انبیــاء الهــی بــه  کیــد دارنــد  مــه در آثارشــان تأ

ّ
بــر ایــن، مرحــوم عل

صیــن هســتند؛ یعنــی از خــود و انانیــت 
َ
مقــام فنــاء رســیده و در زمــرۀ مخل

خــود، خــلص شــده و تمامــًا خدایــی شــده اند. مگــر انبیــاء و اوصیــاء 
شــأنی جــز اتحــاد بــا اســماء الهــی و عبودّیــت محــض در برابــر پــروردگار 
کــه بایــد ُرُســل الهــی را بــه انــدازۀ  کــه از واضحــات اســت  یــم  دارنــد؟ بگذر
خــدا قبــول داشــت، زیــرا عبــد محــض الهــی از جانــب خــود حرفــی نــدارد؛ 

.َوْحــى یوَحــٰى 
ّ

ــَو ِإاَل ــَوٰى ِإْن ُه َ ــِن الْ ــا يْنِطــُق َع َوَم

1. سیری در آثار علمه سید محمدحسین طهرانی، ص56.
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شبهۀ دوم: آقای حّداد از که تقلید می کرد و برای که نماز می خواند؟ 
نویســندگان دومین مســئله ای که در قالب سؤال مطرح می کنند این 

است: 
گــر آقــای حــّداد از جزئيــت به کلّيت پيوســته و به فنــاء فى اهلل و  »ا
مه طهرانى تقليد 

ّ
بقاء باهلل رسيده اند، ايشان چگونه از مرحوم عال

مى کرده و برای چه کسى نماز مى خواندند؟«1

ایــن اشــكال هــم ناشــی از بی دقتــی شــدید و عــدم درک حّداقل های 
عرفانی است؛ یعنی اگر کسی با الفبای عرفان یا علوم عقلی آشنا باشد، 
تــی بگویــد! همان طور که  محــال اســت در طــول عمر خود چنیــن جمل
گفته شــد، فناء به این معنا نیســت که انســان یک مرتبه از میان برداشته 
شــود؛ مثالــی زدیــم، گفتیم که در بیــان برخی بزرگان، وجود انســان مانند 
یک ســاختمان اســت که در مراتب مختلف عالم کشــیده شده و نفس 
انســان فی ما بین طبقات این ســاختمان در حرکت است. با رسیدن به 
فنــاء این انانّیت اســت که از میان می رود نه طبقات ســاختمان. تا االن 
کــه در این طبقات حضور داشــت و تدبیر می کرد و  ایــن »من« انســان بود 
مدیریت داشــت، پس از رســیدن به فناء و بقاء الهی، این خداوند است 
که مدیریت این ســاختمان وجودی را بر عهده می گیرد؛ خوب اســت که 
روایــت قرب نوافل را در خاطر داشــته باشــید. پس معنــا ندارد که بگوییم 
آقــای حــّداد خدا شــده و خدا از کســی تقلیــد نمی کند! مرحوم حــّداد بر 
خــلف عمــوم مردم، طبقات ســاختمان خود را افزایــش داده و وارد عالم 

1. همان، صص57 و 58.
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توحید و کلّیت شــده اســت و به همین دلیل وجود ایشــان سراسر نورانی 
و از کــدورت مبــرا شــده اســت، اما آیا بــدن مرحوم حّداد هم خدا شــده؟ 
کنون چنیــن حرفی زده  مراتــب دیگــر آقای حــّداد چطور؟ کــدام عارفی تا

است؟! 
مطابق ادبیات روایی که پیشتر در مبحث علم انسان کامل مطرح شد، 
همۀ ما انسان ها، سه مرتبۀ روح داریم و به ایمان که مشرف می شویم، روح 
االیمــان هم به ما اضافه می شــود. و هــرگاه در اثر اخلص وجودمان از غیر 
ک  شــود به فناء فی اهلل می رســیم؛ یعنی عبودّیت محض خودمان  خدا پا
را کشف می کنیم و به تعبیر روایات حائز مرتبۀ روح القدس هم می شویم؛ 
که با روح القدس متصل  مرحوم آقای حّداد در مرتبۀ روح القدس اســت 
و به تعبیــری بــا آن متحد شــدند، در مرتبۀ روح االیمان و ذهن و فكرشــان 
خبری از اتحاد با روح القدس و فناء در روح القدس نیست، تعبیر صریح 
مه طهرانی در جای دیگری از آثارشــان 

ّ
مرحوم حّداد اســت که مرحوم عل

ذکر می فرمایند:
»من همچون پر کاهى هستم که در فضاى ال يتناهى بدون اراده و 
اختيار مى چرخد. و بعضى اوقات از خودم بيرون مى آيم، همچون 
ى که پوست مى اندازد؛ چيزى از من غير از پوست نيست.«1  مار

بعد خود ایشان در تبیین فرمایش مرحوم حّداد می فرمایند:
 
ً
»مى دانيد با این جمله کوتاه چه مى خواهد بگويد؟! مارها معموال

در هر ســال پوســت عوض مى کنند، يعنى از پوســت ســابق خود 

 .1روح  مجّرد، ص136.
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گر شــما بدان پوســت نظر نمائيد  بيــرون مى آينــد. در این صورت ا
مى بينيد کاماًل يک مار است، سر دارد، بدن دارد، دم دارد، رنگ و 
گون جســم او به همان گونه اســت؛ و شايد در  نقش و راه هاى گونا
َبْدِو امر انسان گمان نکند که این پوسته است، و آن را مار حقيقى 
تصــّور کنــد. چون جلو بــرود و بر آن دســت گذارد، معلوم مى شــود 
که این فقط پوســته اســت و مــار از آن بيرون رفته اســت. حضرت 
آقــاى حــّداد مى فرمايد: َمثل من این طور اســت. من از خودم بيرون 
مى آيــم و جــاى ديگر مــى روم. خودم که از آن بيــرون آمده ام عبارت 
اســت از حّداد با تمام شــئون خود، از بدن و افعال و اعمال و ذهن 
و عقل و تمام آثار و لوازم آن؛ با آنکه تمام اينها بجاى خود هستند، 
و به کارهاى خود از کارهاى طبيعى همچون عبادات و معامالت 
و برخوردها و خواب و خوراك و علوم ذهنّيه تفکيريه و علوم عقلّيه 
ّيــه و علــوم قلبّيه مشــاهدّيه مشــغولند؛ اينها بدون آنکــه ذّره اى 

ّ
کل

تغيير کنند بجاى خود هستند، ولى من ديگر آنها نيستم، من بيرون 
آمده ام. يعنى تمام این بدن و آثارش، و تمام علوم ذهنى و عقلى و 
قلبى و آثارشان، و تمام قدرت هاى آنها، و جميع انحاء حياتشان، 
همچون پوست مار مى شود که تمام اينها در برابر حقيقت من جز 
پوسته اى چيزى نيست، و حقيقت من که به آن من گفته مى شود 
 بايد جائى باشد که از 

ً
ما

ّ
جاى دگر اســت. آنجا کجاســت؟! مســل

يت که موطن بدن و مثال و عقل است، برتر و عالى تر 
ّ
جزئيت و کل

يت ها، و تجّردى 
ّ
يتى است ما فوق همه کل

ّ
و راقى تر باشد. آنجا کل

اســت باالى تجّردها، و بساطتى است برتر از بساطت ها، و جائى 
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ناى 
َ
ًة با ال يتناهى. آنجــا عالم ف

َ
ًة و ِعــّد

َ
ًة و ِشــّد

َ
اســت ال يتناهــى ُمــّد

ْت عظمُته مى باشد. آنجا 
ّ
مطلق و اندکاك در ذات حّق متعال جل

مقام عبودّيت مطلقه اســت، که در تشــّهد بر رسالت مقّدم داشته 
ُه  وارد شده است. آنجا محيط  ُ

ّنَ حمّمدا َعْبُدُه َو َرُسول
َ
ْشَهُد أ

َ
شده. َو أ

بــر جميع نشــآت و عوالم ملك و ملکوت اســت. نــه آنکه بنده در 
آنجا مثل خدا مى شــود؛ این تعبير غلط اســت. با وجود ذات قّهار 
حضرت أحد در آنجا ِمثل و ِشــبه و نظير معنى ندارد؛ در آنجا غير 
از خــدا چيــزى نيســت؛ ایــن تعبيــر صحيح اســت. در آنجــا خدا 
»هست« و بس؛ و بنده »نيست« است و بس. آنجا ظهور و مظهر 

 ُهو است .«1
ّ

ال ُهَو إال

این عبارت صراحت دارد که در فناء، »من« انســان نیســت می شود، 
امــا مراتــب دیگــر وجــود ســر جای خــود هســتند. بــدن کار هــای طبیعی 
خــودش را می کنــد، ذهــن بــه علــوم خــود مشــغول اســت و حتــی قلــب 
ســرگرم مشاهدات خودش اســت. هیچ اشكال ندارد که انسان در مرتبۀ 
ذهنش، احكام فقهی را نداند و نیاز به تقلید پیدا کند. با این بیان اصًل 
یــم بگوییم: پــس خداوند، تقلید کرده اســت! خیر، یک ذهن  اجــازه ندار
کــه بســیاری چیز هــا را نمی داند رجوع کرده اســت به ذهنی که بســیاری 
چیز هــا را می دانــد؛ البته انســان کامل تحــت ارادۀ الهــی می تواند به علم 
کلــی دســت پیــدا کند و تمام علوم را به دســت بیاورد اما به شــرط این که 
ق بگیرد. شــواهد متعددی داریم که حتی 

ّ
واقعــًا ارادۀ الهــی بر این امر تعل

1. روح  مجّرد، ص136.
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ائمــه؟مهع؟ در مــوارد متعددی به علم باطنی خودشــان رجوع نمی کردند و 
سابقًا نیز به مثال هایی از آن اشاره کردیم.

تكلیــف عبــادت هــم مشــخص اســت؛ ایــن بــدن و ذهــن و عقــل و 
قلب انســان اســت که در عبادت متوجه خداوند می شــود و هیچ یک از 
این ها در اثر فناء جای خود را با خدا معاوضه نمی کنند و به همین دلیل 
نمی توانیم بگوییم انســان فانی چرا نماز می خواند؟ بار ها عرض شد که: 
»انســان فانــی، خدا نیســت، بلكه خدایی اســت« و اتفاقــًا چون خدایی 
شــده و به عبودیت رســیده، از همه بیشــتر عبادت می کند و ســر بر درگاه 
الهــی می ســاید. برای مرحوم حّداد در مرتبــۀ اتحاد با روح القدس، تقلید 
معنا ندارد؛ اما مقام ذهن انسان کامل با مقام روح القدس زمین تا آسمان 
فاصلــه دارد و بــدن و ذهــن آقای حــّداد فرســنگ ها با عالــم روح القدس 
فاصله دارد. هرچند انسان در اثر فناء همۀ اجزاء وجودش نورانی می شود 
و بدنــش هــم متبــّرک می شــود و ذهنش هم نورانــی می شــود و نورانّیت در 

همۀ وجود او جاری و ساری است. 
درســت اســت که این نفــس، هم حائــز روح القدس هســت هم حائز 
مرتبۀ ذهن، اما مرتبۀ ذهن آن خیلی با مرتبۀ روح القدس و فناء تفاوت و 
فاصلــه دارد. در ایــن مرتبه چگونه باید عمل کند؟ ادب عبودّیت اقتضا 
می کند که به احكام شرعی عمل کند و وقتی کسی مجتهد نیست باید 
مات عرفان اسلمی، 

ّ
در احكام شرعی از مجتهد تقلید کند. این از مسل

مه طهرانی اســت که در 
ّ

مكتب عرفانی نجف و شــیوۀ تربیتی مرحوم عل
آن عبــادت هیــچ وقت ســاقط نشــده و تمــام مراتب وجودی انســان باید 
مه 

ّ
حــّظ و بهــره خــود را از عبادت خداونــد متعال ببرند، خــود مرحوم عل
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طهرانی؟ق؟ در رسالۀ لب الباب می فرمایند:
»انســان در کمون ذات و سرشــت خود حرکت به ســوى این کعبه 
مقصــود و قبله معبــود را مى يابد و به نيــروى غریزى و فطرى الهى 
بــار ســفر مى بنــدد و بــا تمــام شراشــر وجــود بدیــن صوب رهســپار 
مى شــود. لذا تمام اعضاء و جوارح او بايد در این ســفر به کار افتد. 
عالــم جســم و مــاّده او کــه طبع اوســت، و عالم ذهن و مثــال او که 
برزخ اوســت، و عالم عقل و نفس او که حقيقت اوست همه بايد 
گردند و با يکديگر تشــريك مســاعى کنند. بدن  در این ســفر وارد 
بايــد وجهــه خود را رو به کعبه نموده، در حــال نماز به قيام  و رکوع 
و ســجود در آيد، ذهن بايد از خاطرات، خود را مصون داشــته و رو 
به سدرة المنتهى کند، و روح بايد غرق انوار حريم حرم الهى گردد 
و درون حرم آمن حضرت احديت محو و مدهوش شود. و از اينجا 
به دســت مى آيــد که عــّده اى که به ظاهــر پرداختــه و از عباديات و 
اعمــال حســنه فقط به فعل قالبى اکتفا کننــد و از مغز و جوهره به 
پوست قانع گردند چقدر از کعبه مقصود دور و از جمال و لقاى او 
مهجورند. و همچنين عّده اى که به معناى فقط گرويده و از اتيان 
اعمال حســنه و عبادات شــرعيه شــانه خالى کنند چقدر از متن 
واقــع کنــاره بــوده، و از حقيقت به مجاز، و از واقــع به تخيل و توّهم 
قناعــت کرده اند. مگر نه آنســت که نور خــدا در تمام مظاهر عالم 
ى اســت؟ پــس چرا بــدن را از عبادت معاف  ى و جار امکان ســار
ى انوار الهّيه تعطيل نمائيم؟ و به 

ّ
داريم و این عالم جزئى را از تجل

الفاظ وصول و لّب و مغز و عبادت قلبى اکتفا کنيم؟
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آيا این عبادت فقط از يکســو نيســت؟ أّما الّنمط األوســط و اّمت 
وسط آن دسته اى هستند که جمع بين ظاهر و باطن نموده و تمام 
درجــات و مراتــب وجــودى خــود را بــه عبــادت و انقيــاد حضرت 
محبــوب واداشــته و در این ســفر ملکوتى تجهيز مى کننــد. ظاهر را 
عنــوان باطــن، و باطن را جــان و حقيقت ظاهر نمــوده، و هر دو را با 
يکديگــر چون شــير و شــکر بهــم درآميخته انــد، از ظاهر، مرادشــان 
ُهّمَ 

ّ
 شــمارند. الل

ً
وصــول به باطــن، و باطن را بدون ظاهر َهباًء َمْنُثورا

ى بطاعتــك، و باطــىن بحّبتــك، و قلــب بعرفتــك، و روحى  نــّور ظاهــر
و  ل  يــا ذا الــل اّتصــال حضرتــك،  ل  باســتقل ى  بشــاهدتك، و ســّر

کرام .«1 ال

تأملی در حاالت فنائی مرحوم حّداد؟ق؟ 
  پس از توضیحاتی که دربارۀ انسان کامل و مشخصات استاد 
طریــق بیان شــد، در کتاب با عنــوان »آقای حــّداد ما فوق افق 
گر ذیــل این عنــوان هم  بــود« مواجــه می شــویم؛ لطــف کنیــد ا

مطلبی نیاز است بفرمایید.

آقای حّداد ما فوق افق بود
کنیم.  که در این بخش آمده است مرور  استاد توالئی: اول انتقادی را 
مؤلفــان کتــاب ابتدا این بخش از صفحه 136 کتاب شــریف روح  مجّرد 

را ذکر می کنند:

1. رساله لب الباب، ص10 تا 12.
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يت 
ّ
»حاج سيد هاشم حّداد، ما فوق افق بود؛ وى از جزئيت به کل

يت 
ّ
عبور نموده بود حاج سيد هاشم مردى بود که از جزئيت به کل

رسيده بود. ديگر نظرى به کثرات نداشت، بلکه محيط و ُمَهيِمن 
و مسيطر بر کثرات بود.«1

بعــد از ایــن نقــل، ایــن خاطــره را از صفحــه 69 کتاب روح مجــّرد ذکر 
می نمایند که:

»رفقــاى کاظمينــى مى گفتنــد: يــك روز با ماشــينهاى مينى بوس 
)کبريتــى شــکل عــراق( از کربال با آقاى حّداد بــه کاظمين آمديم. 
گرد شوفر خواست کرايه ها را اخذ کند، گفت: شما  در ميان راه، شا
چنــد نفريــد؟ آقاى حّداد گفتند: پنج نفر. گفت: نه، شــما شــش 
نفريد! ايشان باز شمردند و گفتند: پنج نفريم! ما هم مى دانستيم 
 نمى گفتيم تا قضيه آقاى 

ً
 شش نفريم ولى مخصوصا

ً
که مجموعا

گرد سائق گفت: شش نفريد! ايشان  حّداد مکشوف گردد. باز شا
گفتند: ُخوَى ما تشــوْف؟! هذا واِحْد، او هــذا اْثَنين، او هذا َثالَثه، 
 أْنَت؟! »اى برادرم! مگر 

ْ
َبَعه، او هذا َخْمَسه! َبَعْد ِشْتُگول او هذا أْر

نمى بينى؟!- در این حال اشاره نموده و يك يك افراد را شمردند- 
اينست يکى، و اينست دو تا، و اينست سه تا، و اينست چهار تا، 

و اينست پنج تا! ديگر تو چه مى گوئى؟!«
او گفت: يا ســيد! أنَت ما ُتحاِســُب َنْفَســَك؟! »اى ســيد! آخر تو 
خودت را حساب نمى کنى؟!« رفقا مى گفتند: عجيب اينجاست 

1. روح مجّرد، ص136.
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کــه در ایــن حال باز هم آقاى حّداد خــود را گم کرده بود، و با اينکه 
ى،  معاون سائق گفت: تو خودت را حساب نمى کنى و نمى شمار
باز ايشــان چنان غریق عالم توحيــد و انصراف از کثرت بودند که 
نمى توانستند در این حال هم توّجه به لباس بدن نموده و آن را جزو 
آنها شمرده و يکى از آنها به حساب در آورند! حضرت آقاى حّداد 
خودشــان بــراى حقير گفتنــد: در آن حــال به هيچ وجه مــن الوجوه 
خودم را نمى توانستم به شمارش درآورم، و باالخره رفقا گفتند: آقا 
شما خودتان را هم حساب کنيد، و این بنده خدا راست مى گويد 
 به 

ً
 بلکه تعّبدا

ً
و از ما اجرت شــش نفر مى خواهد. من هم نه يقينا

قول رفقا کرايه شــش نفر به او دادم، و همگى براى نماز در مســجد 
َبراثا پياده شديم .«1

اشكال اصلی از کنارهم گذاشتن این دو متن این است:
گر آقای  »پرسشــى که در این ماجرا به نظر مى رســد این اســت که ا
حــّداد از جزئيــت بــه کلّيت رســيده بود و به کثرات نظر نداشــت 
گر  پس چرا آن پنج نفر ديگر را در نظر داشت و آن ها را شماره کرد. ا
آقای حّداد فانى بود و اصاًل به کثرات نظر نداشت مى بايست نه 
به خود و نه به ديگران التفات مى کرد و تنها خدا را مى ديد ولى در 
که این امر با  داستان مذکور او پنج نفر از رفقايش را محاسبه نمود 

که بخشــی از آن در کتاب  کامل خاطره اســت  1. روح  مجّرد، ص 69 و 70. متن نقل شــده، متن 
مه سید محمدحسین طهرانی نقل شده است.

ّ
سیری در آثار عل
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کثرات سازگار نيست.«1 فناء در ذات و عبور از 

باز هم باید با تأسف فراوان گفت عزیزان ما ظاهرًا یا از الفبای معارف 
بی خبرنــد یا به هر دلیلی صلح ندانســتند کــه از علم خود در این کتاب 
اســتفاده کننــد! همان طور که از کتاب شــریف نور  مجــّرد عباراتی را ذکر 
مات اســت که انســان فانی در حال فناء هیچ ادارکی 

ّ
کردیم، این از مســل

ت و دردی را حس نمی کند. هنگامی 
ّ

ندارد، نه خود، نه غیر خود و هیچ لذ
هــم کــه در عالم بقاء متمّكن شــد، همۀ کثرات را می بینــد، اما نه به نحو 
استقللی؛ انسانی که متمّكن در بقاء است، همۀ کثرات را آیتی از آیات 
الهــی و جلــوه ای از جلوه هــای نور الهی می بیند؛ اما ایــن مراتب عرفانی و 
ســلوکی، مثل پله های یک نردبان نیســتند که ما یا روی پله دوم باشیم یا 
گر قرار باشــد این مقامات را تشبیه کنیم، باید سطح شیب دار در  ســوم! ا

نظر بگیریم نه پلكان های نردبان!
این حكایتی که از مرحوم آقای حّداد؟ق؟ نقل شــد، ناشــی از انصراف 
ایشان است؛ انسان تا قبل از این که به فناء تام برسد، مراتبی از انصراف را 
ادراک می کند، گاه محیط پیرامون خود را نمی بیند، گاه خود را نمی بیند، 
گاه سختی ها را حس نمی کند و... تا برسد به مرحلۀ فناء تام که انصراف 
مطلق از تمامی ادراکات و دریافت ها است. از گزارش ها چنین برمی آید 
مه طهرانی با ایشــان، در 

ّ
کــه مرحــوم حّداد، در هنگام آشــنایی مرحوم عل

انتهای سفر اول و در شرف وصول به فناء تاّم ذاتی بودند. به صفحه نقل 
ایــن خاطــره هــم نگاه کنید، صفحــه 69 و 70 از کتاب روح  مجّرد اســت 

1. سیری در آثار علمه سید محمدحسین طهرانی، ص59.
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مه با مرحوم حــّداد و حتی قبل تر از آن، 
ّ

یعنــی ابتدای آشــنایی مرحوم عل
کاظمینی هســتند.  زیرا ناقل حكایت خود ایشــان نیســتند بلكه رفقای 
اما اینكه گفته می شــود شــخص در فناء، مطلقًا نظری بــه کثرات ندارد، 
این سخن مربوط به خود حالت فناء است نه حاالت انصراف فنائی که 

پیش از رسیدن به فناء تام حاصل می شود.
البته پس از ورود در ســفر ســوم و یک نحوه رجوع توحیدی به کثرات، 
مادامی که شخص در عالم بقاء مستقّر نشده، هنوز ممكن است کثرات 
را کامل ادراک نكند و مراتبی از انصراف را داشته باشد؛ حال این شخص 
که تازه از خواب بیدار شــده و هوز نســبت  کســی اســت  از جهتی مانند 
بــه محیط پیرامــون خود احاطــۀ کامل ندارد، یــا حال مــادر فرزندمرده ای 
کــه با اینكه بیدار اســت و در ایــن دنیا، اما به تعبیر شــاعر: »من در  اســت 
میــان جمــع و دلم جای دیگر اســت!« خیلــی از اتفاقات پیرامــون خود را 
به درســتی درک نمی کنــد. احتمــال دیگری هــم در این زمینه وجــود دارد 
که اقرب به واقع باشد. مرحوم  که احتمال موجهی است و ممكن است 

مه طهرانی در کتاب شریف روح مجّرد مرقوم می فرمایند:
ّ

عل
گر بتوانيم تصّور کنيم خلع بدن را در روزهاى متمادى و ماههاى  »ا

، نمونه عينى و خارجى آن وجود آقاى حّداد بود«1
ً
متوالى متناوبا

مه طهرانی و شماری دیگر از مراودان، حضرت 
ّ

به شهادت مرحوم عل
آقــای حداد خلع بدن های طوالنی و مســتمر داشــته اند؛ یكــی از آثار خلع 
بدن هــای مكــرر و طوالنی فراموش کردن بدن اســت. اگر کســی بدون بدن 

1. روح  مجّرد، ص68.
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مادی خود به نقاط مختلفی برود و حتی در عوالمی سیر کند، ممكن است 
پــس از مدتــی بدن خود را به نوعی فراموش کرده و خود را بدون بدن در نظر 
بگیرد. در این حكایات نقل شده مرحوم آقای حداد کامًل در عالم کثرت 
حضور داشته و کامًل محیط پیرامون خود را ادراک می نمایند، خودشان را 
هم ادراک کرده و دریافتی از نفس خود داشتند، چیزی که در این حكایت  
مورد غفلت حضرت آقای حداد واقع شــده بود، در حقیقت بدن ایشــان 
بود که این غفلت، عارضۀ طبیعی خلع بدن های متمادی و مكرر است.

والیت مرحوم حّداد
مه سّید محّمد حسین 

ّ
  در صفحۀ 59 کتاب سیری در آثار عل

طهرانی عنــوان »والیت جناب آقای حّداد« قرار دارد. عباراتی 
مه طهرانی نقل کرده اند که ایشــان قائل به 

ّ
را از آثــار مرحــوم عل

والیت مرحوم حّداد بودند.

مه قائل بــه کمال مرحوم 
ّ

اســتاد توالئی: در این مســئله که مرحــوم عل
حّداد؟امهر؟ بودند و در نتیجه برای ایشــان مقام والیت را در نظر داشــتند 
مه ســّید 

ّ
تردیــدی نیســت؛ امــا مؤلفــان محتــرم کتــاب ســیری در آثار عل

تــی از دورۀ علوم و معارف، با اشــاره  محّمدحســین طهرانــی با ذکــر جمل
مــه طهرانی، دو اشــكال را مطــرح می کنند. در 

ّ
بــه ایــن اعتقــاد مرحوم عل

اشكال اول می نویسند: 
»چون مرحوم حّداد از تحصيالت ظاهری بى بهره بوده و تا کتاب 
مه طهرانى 

ّ
سيوطى بيشتر نخوانده بودند، منظور از واليتى که عال
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بــرای ايشــان قائــل بودنــد، واليتى از ســنخ واليت فقهاء نيســت و 
واليت معتبر در نزد صوفّيه است.«1

بعد هم ادامه می دهند:
»روشــن اســت این گونه واليت مبتنى بر نظريه وحدت شــخصى 
وجــود اســت ولــى در ابتداء بخش ســوم، از مشــايخ صوفّيــه و نيز 
مه طهرانى نقل خواهيم کرد این مبنا مبتنى بر کشف و شهود 

ّ
عال

اســت و توضيح مى دهيم که کشف و شهود حجّيت ندارد. پس 
واليت آقای حّداد مبتنى بر مکاشفه ای است که حجّيت ندارد.«2

راجع به این سخنان سابقًا مطالبی عرض شد و بخشی از اشتباهات 
فاحــش آن را مــرور کردیــم، تفصیــل مطلب را هــم در ادامه بایــد پیگیری 
کنیــم. اجمااًل باید گفت: والیت به معنــای قرب به خداوند متعال و رفع 
مات قرآن کریم و روایات اســت 

ّ
حجاب هــای ظلمانــی و نورانی، از مســل

و ربطــی بــه اصطــلح والیت فقیه یا فلســفه و تصــوف و... نــدارد. والیت 
به معنای قدرت تصرف در نفوس و کائنات نیز از لوازم عبودیت و بندگی 
خداوند متعال اســت و ارتباطی با خواندن کتاب ســیوطی و سایر کتب 
حــوزوی نــدارد. در اینجا خوب اســت یــادآوری کنیم یكــی از صوفّیه ای 
کــه مؤلفان کتاب ذکر کرده اند، رهبر فقیــد انقلب مرحوم آیة اهلل العظمی 

خمینی؟ق؟ است که می فرمایند:

1. سیری در آثار علمه سّید محمدحسین طهرانی، ص60.

2. همان.
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»اگر ســالك به حقایــق اخالص در این وادى قدم زد و پشــت پا به 
گر بقايائى از انانيت  کثرات و دنيا - که خيال اندر خيال است- زد، ا
يات الهيه 

ّ
مانده باشد از عالم غيب از او دستگيرى شود، و به تجل

جبل اّنيت او مندك شــود و حال »صعق« و »فناء« براى او دســت 
دهــد. و ایــن مقامــات در قلوب قاســيه، که جز از دنيــا و حظوظ آن 
خبــرى ندارنــد و جز به غرور شــيطانى با چيز ديگر آشــنا نيســتند، 
ســخت ناهنجــار آيد و به بافته اوهام آن را نســبت دهنــد، با آن که 
ى از تمام عوالم 

ّ
فنائى را که ما اکنون در طبيعت و دنيا داريم- که بکل

غيب که در هر جهت و حيثيت ظاهرتر از این عالمند، بلکه از ذات 
و صفــات ذات مقــّدس که ظهــور مختّص به ذات او اســت غافل 
هستيم و براى اثبات آن عوالم و ذات مقدس حق جّل و عال متشّبث 
به ذيل برهان و اســتدالل مى شــويم- به مراتب غريب و عجيب تر 
اســت تــا آن فنائــى که اصحــاب عرفان و ســلوك ادعــا مى کنند.«1

یا فرموده اند:
»طریق وصول به حقایق ربوبّيت ســير در مدارج عبودّيت  اســت، 
و آنچه در عبودّيت از اّنيت و انانّيت مفقود شــود در ظّل حمايت 
ربوبّيت آن را مى يابد، تا به مقامى رسد که حق تعالى سمع و بصر 
و دســت و پاى او شــود، چنانچه در حديث صحيح مشــهور بين 
فريقين وارد است. چون از تصّرفات خود گذشت و مملکت وجود 
خود را يکســره تســليم حق کــرد و خانه را بــه صاحب خانه واگذار 

1. آداب الصلة، ص253.
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نمــود و فانى در عّز ربوبّيت شــد، صاحب خانه خــود متصّرف در 
امور گردد، پس تصّرفات او تصّرف الهى گردد، چشم او الهى شود 
و با چشــم حق بنگرد، و گوش او گوش الهى شــود و به گوش حّق 
کامل باشــد و عّز آن منظور خواطر  بشــنود. و هر چه ربوبّيت نفس 
شــود، از عّز ربوبّيت به همان اندازه کســر شــود و ناقص گردد، چه 

که این دو مقابل يکديگرند: الّدنیا و الخرة ضّرتان .«1

و فرموده اند:
»چون تربيت نظام عالم ملك از فلکيات و عنصريات و جوهريات 
و عرضيات آن، مقّدمه وجود انسان کامل است و در حقيقت این 
وليده عصاره عالم تحّقق و غاية القصواى عالميان است و از این 
جهــت آخــر وليــده اســت، و چون عالــم ملك به حرکــت جوهريه 
ذاتيه متحّرك اســت و این حرکت ذاتى اســتکمالى است به هرجا 
منتهى شد آن غايت خلقت و نهايت سير است، و چون به طریق 
ى نظر در جسم کّل و طبع کّل و نبات کّل و حيوان کّل و انسان 

ّ
کل

کّل افکنيم انســان آخرین وليده اى اســت که پس از حرکات ذاتيه 
جوهريه عالم به وجود آمده و منتهى به او شده، پس دست تربيت 
حــق تعالــى در تمــام دار تحقق به تربيت انســان پرداخته اســت و 
االنســان هو األّول و اآلخر. و این که ذکر شــد، در افعال جزئيه و نظر 
 به حسب فعل مطلق از براى فعل حق 

ّ
به مراتب وجود است، و اال

 خود 
ّ

تعالى غايتى جز ذات مقّدســش نيســت  چنانچــه در محال

1. آداب الصلة، ص9.
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مبرهن است. و نظر به افعال جزئيه نيز چون کنيم، غايت خلقت 
انسان عالم غيب مطلق است، چنانچه در قدسيات وارد است:

يــا بــن آدم خلقــت األشــياء الجلك، و خلقتــك الجلــى و در قرآن 
شريف خطاب به موسى بن عمران على نبينا و آله و عليه السالم 
فرمايد: َو اْصَطَنْعُتَك ِلَنْفىس  و نيز فرمايد: َو اَنا اْخَتْرُتَك . پس، 
انســان  مخلــوق »الجل اهلل« و ســاخته شــده بــراى ذات مقّدس او 
اســت، و از ميــان موجــودات او مصطفــى و مختــار اســت، غايت 
سيرش وصول به باب اهلل و فناى فى ذات اهلل و عکوف به فناءاهلل 
اســت، و معــاد او إلــى اهلل و مــن اهلل و فى اهلل و باهلل اســت، چنانچه 
ــم . و ديگــر موجــودات بــه توّســط  ینــا اياَبُ

َ
در قــرآن فرمايــد: اّنَ ال

انسان رجوع به حق کنند، بلکه مرجع و معاد آنها به انسان است، 
يــارت جامعه، کــه اظهار شــّمه اى از مقامات واليت   چنانچــه در ز
را فرمــوده، مى فرمايــد: و ايــاب اللــق الیکــم، و حســابم علیکــم. و 
مى فرمايــد: بکــم فتــح اهلل، و بکــم يــت. و اينکــه در آيه شــريفه حق 
يــارت  م . و در ز ینــا ِحســاَبُ

َ
َّ اّنَ َعل ُ

ــْم ث ینــا اياَبُ
َ
مى فرمايــد: اّنَ ال

جامعــه مى فرمايــد: و اياب اللق إلیکم و حســابم علیکم ســّرى از 
اسرار توحيد، و اشاره به آن است که رجوع به انسان الکامل رجوع 
کامل فانى مطلق و باقى به بقاء اهلل  که انســان  إلى اهلل اســت، زیرا 
اســت و از خود تعّين و اّنيت و انانّيتى ندارد، بلکه خود از اســماء 
حســنى و اســم اعظم است، چنانچه اشاره به این معنى در قرآن و 

احاديث شريفه بسيار است.«1

1. همان، صص 263 و 264.
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باید هشیار باشیم که مطالب عمیق اسلم ناب را با برچسب صوفّیه، 
متهــم نكنیــم و جامعه را از این معارف ناب محروم ننماییم. در اشــكال 
کائنات و فراموشــی مرحوم آقای  دوم نیز نویســندگان بــه بحث نظارت بر 
حــّداد قّدس اهلل نفســه الزکّیه ارجــاع داده انــد که این مطلب هــم در جای 

خود مفصل بررسی شد و نیاز به بررسی مجدد ندارد.

حجیت قول و فعل آقای حّداد
  بحث بعدی که در کتاب مطرح شده است، عنوان حجّیت 
قول و فعل مرحوم حّداد اســت. نویســندگان کتاب با ذکر این 
جمله که:»...کلمۀ  جامعه  الهی ، انســان کامل است  و لفظی 
کــه توانــد حقیقت را علی ما هی علیها ادا نمایــد وجود ندارد، 
م او 

ّ
مگر کلمه جامعه الهی که انســان کامل بوده باشد که تكل

م حّق اســت- جّل و عل...«1 استنباط می نمایند که قول 
ّ
تكل

مه طهرانی؟وضر؟ حّجت است.
ّ

ولّی الهی از منظر مرحوم عل

از مرحــوم  ایــن عبــارت،  کــه  کنیــم  دّقــت  بایــد  اواًل  توالئــی:  اســتاد 
ئــی  کربل مــه طهرانــی نیســت، بلكــه از مرحــوم آیــة اهلل ســّید احمــد 

ّ
عل

اعلی اهلل مقامه الّشــریف اســت. ثانیــًا منــاط ایــن بحــث و بحــث بعــدی 
یعنی حجّیت فعل ولّی خدا که در کتاب مطرح شــده و حتی بخشــی از 
کــه در صفحه 62 تحت عنوان »اطاعت و تســلیم محض  حل مســائلی 
در مقابل اســتاد« به بعد مطرح می شــود یكســان اســت؛ پس ابتدا متن را 

1. توحید علمی و عینی، ص 86. 
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بخوانیم و سپس سراغ چند نكته برویم. در ادامۀ صفحۀ 61 این حكایت 
مه طهرانی؟ق؟ نقل شده است:

ّ
از مرحوم عل

»قاعــده حضــرت آقا این بــود که در هنگام تشــّرف به حــرم مطّهر 
غسل مى کردند؛ و در وقت ورود، هميشه دِر صحن را مى بوسيدند 
ى و دِر رواق و دِر حــرم را مى بوســيدند؛ و  و پــس از آن، دِر کفشــدار
پــس از اذن دخــول، عتبــۀ مبارکه را مى بوســيدند و وارد مى شــدند 
يــارت، اّول هفت شــوط طــواف از جانب چپ  و بــدون خوانــدن ز
ى 

ّ
مى نمودند، سپس زيارت مى نمودند، و در باالى سر و يا هر محل

کــه ممکــن بود نماز مى گزاردند. و حقير هــم با جميع رفقائى که با 
ايشان مشّرف مى شديم، در معّيت ايشان به همين نحوه و کيفيت 
چهارچوب درها را مى بوســيديم، و هفت شوط طواف مى نموديم 
يــارت را بجــاى مى آورديــم. و چــون فعل  يــارت و نمــاز ز و ســپس ز
أولياى خدا حّجت اســت، تا به حال رويه حقير هم در زيارت، از 
بوسيدن درها و طواف به همين نحوه بوده است. يعنى تا زمانى که 
دور ضريح مطّهر را حائل نگذارده بودند که قســمت مردها از زنها 
 مّدت چهارده ســال، حقير تابستان ها و بعضى 

ً
مجّزا گردد، تقریبا

 بيست و سّوم ذى القعدة 
ً
اوقات ديگر چون شهر رجب، و يا احيانا

الحرام که توفيق زيارت عنايت مى شد، دور قبر مطّهر همين هفت 
شوط طواف را مى نمودم؛ و بناًء بر متابعت از حضرت آقاى حّداد 

مطلب چنين بوده است.«1

1. روح  مجّرد، ص196.
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ایــن متــن اصلــی کتــاب روح مجرد اســت که نســبت به نقــل کتاب 
مه سیدمحّمد حسین طهرانی« مفصل تر است. اکنون 

ّ
»سیری در آثار عل

بایــد ببینیــم چرا قــول و فعل ولّی الهی حّجت می شــود و ایــرادات جزئی 
مؤلفــان در تقریــر و تبیین مطالب را به جای دیگــری موکول کنیم. از یک 
ُکْم ُفْرَقاًنــا 1، هرکس 

َ
 ل

ْ
ُقــوا اهلَلَ ْيَعــل ِذیَن آَمُنــوا ِإْن َتَتّ

َّ
َيــا ال

َ
یــم: يــا أ طــرف دار

تقوا پیشــه کند خداوند متعال به او فرقان، یعنی وســیلۀ تشــخیص حق 
ق به 

ّ
م اســت که باالترین مرتبه تقوا متعل

ّ
از باطل را عنایت می کند. مســل

انسان کامل است، پس از این آیۀ شریفه به دست می آید که انسان کامل 
حتمًا حائز فرقان است و از این جهت اسیر باطل نمی شود. از طرف دیگر 
َبُه2، هرکس به خداوند ایمان بیاورد خداوند 

ْ
داریم: َوَمْن یْؤِمْن ِباهلِل ْيِد َقل

قلب او را هدایت می کند؛ باز هم مشــخص اســت که ایمان انسان کامل 
در باالتریــن درجــۀ اســت؛ پــس از این آیه هم به دســت می آید که انســان 

کامل کسی است که قلبش تحت هدایت الهی است.
کــه اختصاص به تــوکل دارد.  در تعالیــم اســلمی بــاب دیگری داریم 
یكــی از ویژگی هــای اهل توکل این اســت که شــیطان به آن ها دسترســی 
لون3، شــیطان 

َ
م َیَتَوّک ِ ِبّ ذیَن ءاَمنوا وَعیل َر

َّ
 ال

َ
ُه ُســلطٌن َعیل

َ
یَس ل

َ
ُه ل

َ
ندارد: ِاّن

کــه ایمان آورده اند و اهل توکل هســتند هیچ ســلطنتی ندارد.  بر کســانی 
ویژگــی دیگــر اهــل توکل این اســت کــه خداوند متعــال تمام امــور آن ها را 
 اهلِل َفُهَو 

َ
ل َعیل

َ
کفایت می کند چنان که در قرآن کریم آمده است: وَمن َیَتَوّک

1. االنفال، صدر آیۀ 29.

2. التغابن، آیۀ 11.

3. النحل، آیۀ 99.



307حمک

َحسُبه1 طبیعی است که طبق مفاد این آیات، اهل توکل از هر لغزشی که 
در مســیر عبودّیت باشد مصون خواهند بود. حضرت امیر المؤمنین؟ع؟ 

هم می فرمایند:
2» ِ َعُدّوٍ

ّ
ُکل ِ سوٍء َوِحْرٌز ِمْن 

ّ
ُکل اًة ِمْن 

َ
 اهلل ن

َ
 َعیل

ُّ
َوُکل لّتَ

َ
 »ا

توکل به خدواند متعال نجات از هر نوع بدی است. 

کــه باال تریــن مرحلۀ تــوکل را در انســاِن کامل  نیــاز به توضیح نیســت 
می بینیــم، یعنی هرکس به هر مقدار توکل داشــته باشــد از ثمــرات این ُدّر 
ثمین بهره مند می شود اما باالترین مرحله و مرتبۀ توکل، توکل انساِن کامل 
است؛ زیرا انسان تا ذّره ای استقلل از خود احساس کند، نمی تواند خود 
را تمامًا در دامان خداوند متعال بیندازد و تنها انسان کامل است که فقر و 
عجز خود را به نحو کامل احساس می کند و ذره ای منّیت و انانّیت ندارد. 
تمــام ایــن مطالب را در کنار حدیث قرب نوافل قرار دهید که قدر متیقن 
آن ایــن اســت که کســی که به آن مقام می رســد، زبانش خطــا نمی کند و 

انسا ن ها را به سوی هدایت می کشاند نه گمراهی و ظلمت.
ث بودن سلمان را هم در خاطر 

َ
و باز در کنار تمام این موارد روایت محّد

داشــته باشــید که ســابقًا قرائت کردیم. حال با درنظرگرفتن مجموعۀ این 
آیات و روایات و کسی مانند جناب سلمان که به تصریح روایات در درجۀ 
دهم ایمان قرار دارد و یک انســان کامل االیمان اســت، به تصریح آیات و 
کســی: صاحب فرقان اســت؛ یعنی قلبش تحت هدایت  روایات چنین 

1. الطلق، آیۀ 3.

2. بحار األنوار، ج78، ص79.
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الهی است، شیطان بر او سلطه ندارد، خداوند او را کفایت می کند، از هر 
سوء و بدی در امان است، خود خداوند لسان و دست اوست و احیانًا با 
ئكه نیز در ارتباط است و فرشتگان هم مطالبی را به او القاء می کنند.  مل

گر به قول و فعل کســی اتكاء  حجّیــت فعــل و قول یعنی چــه؟ یعنی ا
کردی، قول و فعل او در مسیر ضللت و گمراهی نباشد و تو را از خدا دور 
ر و منّجز بودن چیزی 

ّ
نكنــد؛ علماء اصولی و فقهای ما که بیشــتر از معــذ

مًا این آیات و روایات بســی باالتــر از این 
ّ
از حجّیــت نمی خواهنــد! مســل

گر به قول و فعل کسی عمل کردی که قلبش تحت  مطلب را می گویند، ا
مًا خیلی بیشتر 

ّ
هدایت الهی است و از هر سوء و شری در امان است مسل

از به جهنم نرفتــن نصیبــت خواهد شــد! پس حجّیت قول و فعل انســان 
مه طهرانی از خودشان خلق 

ّ
کامل مطلبی نیست که نعوذ باهلل مرحوم عل

کرده باشند! این فرمایش ایشان مانند سایر  اصول و مبانی معظم له، عین 
متن دین و عین فرمایشات قرآن کریم و ائمه؟مهع؟ است. 

اصطالح عرفانی انسان کامل
ممكن است گفته شود: 

»این مطالب دربارۀ انســان کامل صحيح است، اما این که مرحوم 
حــّداد بعضــى از امور مهــم را فراموش مى کردند نشــان مى دهد که 

ايشان به کمال نرسيده اند.«1

1. شــبیه این اشــكال در صفحۀ 63 کتاب ســیری در آثار علمه ســّید محمدحسین طهرانی ذکر 
شده است.
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در پاســخ باید گفت اواًل تمام این مطالب دربارۀ انســان کامل است؛ 
کــه گفته شــد اصطلح عرفانی انســان کامل به کســی اطلق  همان طــور 
می شــود که اســفار اربعه خود را تمامًا طی کرده باشــد و یا اقًل اســتقراری 
در عالــم بقاء پیدا کرده باشــد1 امــا باز هم همان طور که بیان شــد ابتدای 
مه طهرانی با مرحــوم آقای حّداد اعلی اهلل مقامهما، 

ّ
آشــنایی حضرت عل

مصــادف اســت با انتهــای ســفر اول ایشــان و تمــام حكایت های بخش 
»نظــارت بــر ذرات کائنات و فراموشــی در امور ضروری« کتاب ســیری در 
مــه ســّید محّمدحســین طهرانــی مربوط بــه اوان آشــنایی مرحوم 

ّ
آثــار عل

مه با مرحوم حّداد اســت. ثانیًا »ســوء«، امری نســبی اســت؛ خداوند 
ّ

عل
متعــال فرمــوده اســت کــه خــودش امــور بنــده مؤمــن متــوکل را بــه عهــده 
مًا امام معصوم؟ع؟ در نهایت توکل است، شئون امام هم 

ّ
می گیرد، مســل

نشر و تبلیغ دین و بیان معارف و احكام و دستگیری و هدایت انسان ها 
و تدبیــر عالــم اســت. طبیعتًا خداوند متعــال امام را در تمــام این امور که 
کرد، از همین جهت و جهات دیگر  کفایت خواهد  شــئون امام هســتند 

گر فرضــًا هم مصداق  کــه بــه فناء مطلق رســیده اما اســتقراری در عالم بقاء نداشــته، ا 1. انســانی 
داشــته باشــد، موضوعــًا از محــل بحث خارج اســت زیرا بار ها عرض شــد که در فنــاء، نه علمی 
هســت و نه ادراکی و تمام آثار و صفات گفته شــده برای انســان کامل متعلق به عالم بقاء است. 
چنان که حضرت آیةاهلل حاج سّید محمد صادق حسینی طهرانی دامت معالیه فرموده اند: »همۀ 
گفته می شــود، و همه إخبارات و بیانات أولیاى إلهی مربوط به مقام  کامل  آنچه در مقام انســان 
بقاء اســت که این تعین جدید پس از فانی شــدن از خود، بار دیگر قدم در عرصه تحّقق گذاشــته 
و در این مقام حائز صفات کمالیه و مرآت تاّمه جمال و جلل حضرت حق است. در مقام فناء 
گر  نــه کمالی براى ســالک هســت و نــه إدراک و معرفتی، آنجا جز حضرت حّق چیزى نیســت و ا
ت و ســرورى هســت، همه مربوط به پس از مقام فنا و هنگام به 

ّ
گر لذ معرفت و إدراکی هســت و ا

هوش آمدن است.«،)نور  مجّرد، ج1، ص391.(
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مانند اتصال به عالم روح القدس است که قائل به عصمت تام برای امام 
گر امام در هر یک  در تمام امور از قبیل هدایت و نشر معارف و... هستیم. ا
از این امور دچار اشتباه شود این اشتباه برای امام سوء محسوب می شود 

و امام به تصریح آیات و روایات از این سوء در امان خواهد بود.1
کــه به واســطۀ متابعــت حضــرات به  بــرای شــیعیاِن معصومیــن؟مهع؟ 
مقــام کمــال می رســند، مانند جناب ســلمان، یقینــًا گنــاه و ارتكاب هر 
امری که موجب دوری از عبودّیت می شــود ســوء است؛ اگر چنین کسی 
از دیگــران دســتگیری نمایــد و هدایت آن ها را به واســطۀ هدایت الهی به 
عهده بگیرد، اگر دستوری به افراد بدهد که این دستور موجب انحراف از 
مسیر خدا یا حتی توقف و رشدنكردن شود، این امر، سوء محسوب شده 
و شیعۀ کامل از چنین سوئی در امان خواهد بود و به عبارتی عصمت در 
کــه موجب دوری از  امــر هدایت خواهد داشــت؛ اما فراموش کردن اموری 
خدا نمی شود یا جهل نسبت به بعضی از امور که در طی طریق الهی الزم 
نیست، سوء نیست و دلیلی نداریم که مثًل کسی مانند جناب سلمان، 

باید از این امور هم مصون باشد.

تبعیت از انسان کامل و مخالفت با روایات
کــه از زبــان مخالفان می شــنویم این اســت که  یكــی از تهمت هایــی 
گر  اهل عرفان قائل به عصمت انســان کامل و بزرگان اهل معنا هستند. ا
عصمت به معنای عصمت در هدایت و به معنایی که تقریر شــد باشد، 

1. البتــه در مكتــب عرفــان جایگاه امامت بســیار باالتر از این ســخنان اســت و تبییــن آن نیاز به 
موضع خاص خود دارد.
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حرفی نیست؛ اما اگر مقصود عصمت مطلقه است، شبیه همان مطلبی 
که برای رسول خدا و ائمه؟مهع؟ باور داریم، این مطلب افترائی بیش نیست 
و در آثار هیچ یک از بزرگان عرفان و حكمت چنین اثری پیدا نمی کنیم. 
مه طهرانی 

ّ
سیرۀ عملی اهل عرفان نیز چنین نبوده است؛ خود مرحوم عل

در مســائل فقهــی با مرحــوم آیة اهلل انصــاری اختلف نظر داشــتند، یعنی 
طبعًا فتوای ایشان در بعضی امور را اشتباه می دانستند. ایشان همین طور 
بعضی امور را به مرحوم حّداد تذکر می دادند و این مطلب، چیزی نیست 
گردان  گردان و مراودان اهل عرفان پوشــیده باشــد؛ حكایت شــا که بر شــا
گردان ایشان  که روشن و البته معروف است. شا مرحوم آیة اهلل قاضی هم 
در امــر ســلوک و هدایــت کامــًل بــه ایشــان معتقــد بودنــد و هر یک بــه قدر 
توفیق از دستورات ایشان بهره مند می شدند اما در مسائل فقهی اجتهاد 
نموده و به فتوای خود عمل می کردند و فتوای ایشان را برای خود صائب 
نمی دانستند. یعنی در مكتب عرفانی نجف صحبتی از تصور عصمت 

برای استاد سلوکی یا انسان کامل غیر امام نیست. 
ایــن نــگاه اختصــاص به مكتــب عرفانی نجف نــدارد، مرحوم ســّید 
حیدر آملی برای جناب محیی الدین مقامات بسیار باالیی قائل هستند 
و به یک معنا، ایشان زمینه ساز ورود عرفان نظری محیی الدینی به فضای 
تشّیع هستند اما با این همه نه فقط در فتاوای فقهی که حتی در مباحث 
معارفــی بعضــی از مطالــب جنــاب محیی الدیــن را نقد می کننــد. خود 
محیی الدیــن هــم هرچند اصــل کتاب فصوص را هدیۀ رســول خدا؟ص؟ 
کار خود می داند و در این زمینه  می داند اما تبیین و ترجمۀ این کشف را 
حقیقتًا از خداوند کمک طلب می کند تا در این تبیین و ترجمۀ کشــف 
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قلبــی بــه زبان علمی موفق باشــد، یعنــی در اصِل این قضیــه، برای خود 
مه طهرانی بنای بر مجتهد پروری 

ّ
عصمتی قائل نیست. خود مرحوم عل

گردانشــان حتمًا مجتهد شــوند. یعنی  کید می کردند که شا داشــتند و تأ
گردان  د نباشید! امروز هم شا

ّ
چه؟ یعنی بروید خودتان به نظر برسید و مقل

فاضل و مجتهد ایشان در کمال احترام که دأب حوزه های علمّیه است، 
کامل  به بررســی آراء اســتاد بزرگوار خود پرداخته و ضمن اینكه ایشــان را 

می دانند، ممكن است در مواضعی آراء ایشان را نپذیرند.
ایــن روایــت را بارها از مخالفان عرفان می شــنویم که امام صادق؟ع؟ 
ِ َما َقال.« 1 واقعیت 

ّ
ُکل َقُه ىِف  ِة َفُتَصّدِ ّجَ ُ  ُدوَن احلْ

ً
ْن  َتْنِصَب  َرُجــل

َ
فرمودنــد: »ِإياَك  أ

که این روایت بر چشم ما جای دارد و اتفاقًا تمام  خدشه ناپذیر این است 
اهــل عرفــان به این روایت شــریف باور دارند. اصــًل در عرفان صحبتی از 
تصدیق در تمام امور نیســت که بخواهیــم این روایت را مخالف تبعّیت 
از دســتورات ســلوکی بدانیم. تبعّیت از دســتورات ســلوکی از باب رجوع 
کــه در بحــث اجتهاد و تقلیــد، رجوع  جاهــل بــه عالم اســت؛ همان طور 
جاهــل بــه عالم را داریم. مگر ما با مرجع تقلیــد چگونه تعامل داریم؟ جز 
کــه ما احــكام دیــن را نمی دانیم و بــه مرجع رجــوع می کنیم و  ایــن اســت 
مرجــع هــم می گوید که فــلن امر حلل و فــلن امر حرام اســت؟ آیا مرجع 
تقلید را در »فی کل ما قال« تصدیق کرده ایم؟ در باب استاد سلوکی نیز، 
سالک در امر حرکت به سوی خدا بعضی امور را نمی داند و رجوع می کند 
به کسی که این امور را می داند؛ مثًل همۀ ما می دانیم اصل ذکر مستحب 
اســت امــا االن چه ذکری برای مداومت ما مناســب تر اســت؟ مــا در این 

1. الكافی، ج2، ص298.
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مه طهرانی 
ّ

زمینــه جاهلیــم و به عاِلــم رجوع می کنیم؛ یــا مثل مرحــوم عل
کــه در مجموع اقامــت در نجف بهتر اســت یا طهــران؛ در  کــه نمی داننــد 
ایــن زمینــه از مرحــوم آیة اهلل انصاری کســب تكلیف می کننــد، چنان که 

خودشان نقل می فرمایند:
ى فوق العاده مرد کامل و شايســته و منّور به  »حضرت آقاى انصار
ى و کرامت  نــور توحيد بود، و به حقير هم بســيار محّبــت و بزرگوار
داشــت. حقير چون پيام حضرت آقاى حّداد را رســاندم و کســب 
مصلحت نمودم که براى معنويت و سلوك عرفانى من کدام بهتر 
 جواب مى دهم. پس 

ً
است؟ ایران يا نجف اشرف؟! فرمودند: بعدا

از يــك شــبانه روز، در حضــور جمعــى از أحّبه و أعّزه، حقير ســؤال 
نمودم: جواب چه شد؟! فرمودند: نجف خوب است، طهران هم 
گر نجف بمانى آنچه کسب مى کنى همه اش  خوب است، ولى ا
ى  گــر طهــران بمانــى در آنچــه بــه دســت مــى آور بــراى خــودت؛ و ا

شرکت مى کنيم!
چــون این پاســخ داللــت بر ارجحيت طهــران داشــت، درحالى که 
يکســر موى بدِن بنده هم راضى به بازگشــت به طهران نبود؛ چون 
نجــف را موطــن اصلــى و دائمــى گرفتــه و بــراى اقامه مــا دام العمر 
 ابتياع نموده ايم، و 

ً
بســاط خود را گسترده، و خانه ملکى هم اخيرا

ى آرام گرفته و با خيال جمع مى خواهيم  با چه خون دلها اينك قدر
گوار و ســخت  بمانيــم؛ آن قدر این احتمال رجحان طهران برايم نا
است که از کوفتن کوه ها بر سرم سنگين تر است؛ و از طرفى طهران: 
کرده ام، و تمام ما  وطن و زادگاه ما، جائى اســت که من از آنجا فرار 
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يملــك را فروختــه و أثاث البيت را حّتى طناب رخت پهن کنى را 
ى  جمع کرده و بسته و به آستان مولى الموالى روى آورده ام؛ و بطور
گر خــواب طهران را در شــب ببينم ناراحت مى شــوم،  هســتم که ا
ى  و چــون از خــواب مى پرم مى گويم: الَحمد هلِل خــواب بود و بيدار
 تصميم به مراجعت به طهران گرفتم و پس از ماه 

ً
نبــود؛ حقيــر فورا

صفر، به آستان مالئك پاسبان نجف اشرف مشّرف شده و مّدت 
قريــب ســه ماه طول کشــيد تــا منزل بــه فــروش رفت، و بــه طهران 
 دو تا 

ً
مراجعت و باب مراوده و مکاتبه و مالقاتهاى متناوب تقریبا

ى  سه ماه يك مرتبه، و اطاعت تاّم و تمام از دستورات آية اهلل انصار
برقــرار بــود. و الحّق ايشــان کــه آيتى بــزرگ از آيات الهيه بــود، از هر 
گونه کمك و مساعدتى دريغ نمى فرمود بلکه با کمال خلوص به 

واردین راه ميداد و پذیرائى مى نمود.«1

که مرحوم آیة اهلل انصاری مرد  کرده اند  مه طهرانی احراز 
ّ

گر مرحوم عل ا
کامل و شایســته و منّور به نور توحیدند، طبیعی اســت که در این مســئله 
کنند و آن را با جان و دل انجام  از مرحوم آیة اهلل انصاری کســب تكلیف 
دهنــد. چنان کــه ما نیــز پس از احراز علــم و تقوای یک مرجع، با شــروطی 
کــه در کتب فقهی مذکور اســت، فتــوای مرجع را پذیرفتــه و با جان و دل 
انجــام می دهیــم و حتی گاهی در این راه جان خود را هم فدا می کنیم. با 
این مباحث به روشنی مشخص می  شود که سه روایت شریفۀ ذکرشده در 
مه سّید 

ّ
انتهای صفحۀ 64 و ابتدای صفحۀ 65 کتاب سیری در آثار عل

1. روح  مجّرد، ص38 و 39.
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محّمدحسین طهرانی با محل بحث کامًل بی ارتباط است.1

خودستایی
  بحث بعدی کتاب، عنوان »خودستایی« است. نویسندگان 
با ذکر چهار حكایت به دنبال این هستند که نشان دهند مرحوم 
مــه طهرانــی در آثــار خــود، نعوذبــاهلل به دنبــال خودســتایی 

ّ
عل

بوده انــد. چون نــكات مربوط به این بحــث در خلل مباحث 
گر اجازه بدهید از این بخش عبور کنیم. سابق ارائه شد، ا

استاد توالئی: مطلب اصلی در این باره در جلسات گذشته به عرض 
رســید، امــا در این قســمت باید حتمــًا دو نكته را متذکر شــوم: نكتۀ اول؛ 
حكایت اولی که ذکر کرده اند حكایت ســفر مرحوم حّداد به بهار همدان 

است که اصل آن در کتاب شریف روح مجّرد چنین است:
يــارت قبر مرحوم آيــة اهلل حاج  يــارت اهل قبــور و ز »يــك روز بــراى ز
 بــا جميــع  رفقــاى  همدانــى  و 

ً
ى؟وضر؟، تقریبــا شــيخ محّمــد بهــار

مه ســّید محمدحســین طهرانی آمده است: روایت اول: 
ّ

1. روایاتی که در کتاب ســیری در آثار عل
 

َ
ٌر ال ُه َمْعُصوٌم ُمَطّهَ

َ
ّن
َ
ُســوِل؟ص؟- أِل َمَر اهلُل ِبَطاَعِة الّرَ

َ
َما أ

َ
ْمِر َو ِإّن

َ ْ
ِة األ

َ
اَعُة هلِِل َو ِلَرُســوِلِه؟ص؟ َو ِلــُوال َمــا الّطَ

َ
»ِإّن

ُمُروَن ِبَمْعِصَیِتِه.«(وسائل 
ْ
 َیأ

َ
ُروَن ال ُهْم َمْعُصوُموَن ُمَطّهَ

َ
ّن
َ
ْمِر أِل

َ ْ
وِلي األ

ُ
َمَر ِبَطاَعِة أ

َ
َما أ

َ
ُمُر ِبَمْعِصَیِتِه َو ِإّن

ْ
َیأ

 :
َ

ُمْؤِمِنیَن؟ع؟  َقال
ْ
ِمیــِر ال

َ
ِلّيِ َعْن أ

َ
ِهل

ْ
ْیِم ْبِن َقْیٍس ال

َ
الشــیعه، ج27، ص130( روایــت دوم: »َعْن ُســل

ه  
َ
َیَتُه َو َجَعل

َ
َمَر اهلُل ِبَطاَعِتِه َو َفَرَض َوال

َ
 َیْعِرَف َمْن أ

َ
ْن ال

َ
 أ

َ
 َقال

ًّ
ُجُل َضاال ْدَنی َما َیُكوُن ِبِه الّرَ

َ
ُه َما أ

َ
ُت ل

ْ
ُقل

ِذیَن َقَرَنُهُم اهلُل ِبَنْفِسِه 
َّ
 ال

َ
ُمْؤِمِنیَن َفَقال

ْ
ِمیَر ال

َ
ُت َفَمْن ُهْم َیا أ

ْ
ِقِه ُقل

ْ
ی َخل

َ
ْرِضِه َو َشاَهَدُه َعل

َ
ًة ِفي أ ُحّجَ

ْمِر ِمْنُكم .«)بحار  االنوار، ج23، 
َ ْ
وِلي األ

ُ
 َو أ

َ
ُسول ِطیُعوا الّرَ

َ
ِطیُعوا اهلَل َو أ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ

َّ
َها ال ّیُ

َ
 یا أ

َ
ِه َفَقال َو َنِبّیِ

َکاَن  ْیَسْت ِإَماَمُتُه ِمَن اهلِل 
َ
ْشَرَك َمَع ِإَماٍم ِإَماَمُتُه ِمْن ِعْنِد اهلِل َمْن ل

َ
صص82و 83( روایت سوم: »َمْن أ

ُمْشِرکًا ِباهلِل.«)الكافی، ج1، ص373(
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طهرانى  با دو عدد مينى بوس به بهار همدان تشريف بردند؛ و پس 
ى  از مّدتى توّقف خودشان با رفقا رو به قبله بر سر مقبره مرحوم بهار
و خوانــدن فاتحه و درخواســت علــّو درجات و مقامــات، از آن قبر 
منصرف، و شروع کردند گردش کردن در ميان  قبرها و طلب غفران 
که براى مدفونين  نمودن، و شــايد نيم ســاعت تمام طول کشــيد 
کــه مى گشــتند،  آنجــا طلــب مغفــرت مى کردنــد. در ميــان قبرهــا 
بنده با ايشــان تنها در جلو بودم و بقيه رفقا به فاصله اى از پشــت 
مى آمدند؛ حضرت آقا به من فرمودند: ما شــنيده بوديم که مرحوم 
ى  ى بدین قبرســتان سر مزار مرحوم حاج شيخ محّمد بهار انصار
يــاد مى آمــده اســت، و چــه بســا از همدان- کــه تا بهار دو فرســخ  ز
اســت- پياده مى آمده اســت. این آمدن ها براى جلب روحانيت و 
ى  استمداد از روح او بايد بوده باشد؛ اينك معلوم شد: مرحوم بهار
ى از روح او  آن مقــدار درجه اى را نداشــته اســت کــه مرحوم انصــار
ى پى من  اســتمداد کند و گمشــده خــود را بجويد؛ مرحوم انصــار
مى گشــته است، و براى استشــمام این بو، در این ساعت و در این 

مکان، این راه را طّى مى نموده است.«1

جناب آیة اهلل سید کاظم حائری دربارۀ این حكایت، در کتاب تزکیة 
النفــس ایراداتی مطرح نموده اند که به صورت مفصل و مبســوط در جلد 
اول از کتاب شــریف نور  مجّرد پاســخ داده شــده اســت؛ حال کلم ما در 
تحلیــل این حكایت نیســت. ســخن در این اســت که این عبــارت ابدًا 

1. روح  مجّرد، صص156 و 157.
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خود ســتایی نیســت؛ مرحوم آقای حــّداد یک مطلب بســیار راقی و بلند 
مــه طهرانــی و دور از جمعی 

ّ
گرد خــاص خود مرحوم عل عرفانــی را به شــا

گردان ایشــان هســتند بیان  که البته آن جمع هم عمدتًا ارادتمندان و شــا
مــه 

ّ
می کننــد؛ طبیعتــًا محروم کــردن شــخص بزرگــی ماننــد حضــرت عل

طهرانــی از ایــن معارف بلند مصداق ُبخل علمی اســت. نكته دوم؛ این 
است که این حكایت در کتاب روح  مجّرد آمده است که:

»رويه حضرت آقا در مشــهد مقّدس این بود که شــبها پس از نماز 
مغرب و عشاء و تناول مختصر طعامى، زود مى خوابيدند؛ و زيارت 
مرقــد مطّهــر پــس از اذان صبح هميشــه در بين الّطلوَعين بــود و در 
 
ً
وقت نماز ظهر که آن را در حرم بجاى مى آوردند. و بقيۀ اوقات غالبا

 اگر کســى مى خواســت ايشــان را مالقات 
ً
در منــزل بودند؛ و أحيانا

کند، در روز و در منزل بود. و رفقا هم هر وقت ايشــان در منزل بودند 
همگى در منزل مجتمع بودند. و براى نشــاط و عبادت و ذکر خدا 
در مجالس و محافل، فرموده بودند تا حقير سوره  توحيد را براى رفقا 
در حضور ايشــان تفســير کنم. حقير شروع کردم به تفسير این سوره 
مبارکه. در روز اّول تفسير معنى  ِبْسِم ، يعنى معنى اسم و معنى باء 
اسم؛ و يك ساعت تمام طول کشيد. روز دّوم تفسير معنى  اهلِل ، آن 
ْحمِن . و روز چهارم  هم يك ساعت طول کشيد. روز سّوم معنى  الّرَ
ِحيــِم . و روز پنجم معنى  ُقْل . و روز ششــم معنى ُهَو. و روز  معنــى  الّرَ
ْم 

َ
َمُد. و روز نهم معنى  ل َحٌد. و روز هشــتم معنى  الّصَ

َ
هفتم معنى  أ

ْد. و قســمت يازدهم آن بماند تا چون 
َ
ْم یول

َ
يِلْد. و روز دهم معنى  ل

در محضر ايشان پس از مراجعت از أرض أقدس به اصفهان رفتيم، 
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ى در حضــور رفقاى مجتمع در آنجا که در آن روز جناب حّجة  روز
قه اهلل تعالى به 

َّ
االســالم آقاى حاج ســيد شــهاب الّدین صفوى وف

ديدنشــان آمده بودند، فرمودند: بقيه ســوره را تمــام کن! و حقير نيز 
َحٌد و تفسير آن مطالبى 

َ
 أ

ً
ُه ُکُفوا

َ
يك ساعت تمام در معنى  َلْ يُکْن ل

را معروض داشتم. و بحمد اهلل و المّنة تمام مجالِس این دوره تفسير 
بــه عدد 11 که مســاوى با کلمــه مبارکه »ُهَو« اســت خاتمه يافت.
: حقيــر اصــاًل 

ً
کــه: اّوال از عجائــب و غرائــب ایــن تفســير ایــن بــود 

 با خود کتابى و 
ً

مطالعه اى گرچه يك ســطر باشــد نکردم، و اصوال
يا تفسيرى همراه نداشتم. آنچه بود إنشائاتى بود که بيان مى شد. 
گفته بيان مى شد که من خودم  و مطالبى ناشــنيده و ناخوانده و نا
هم تعّجب مى کردم از رّقت معنى و علّو ُمفاد و دّقت َمغَزى و مراد؛ 
و پر روشن بود که إلقاء آنها از حضرت ايشان بود، و حقير در حکم 
کــى آن معانــى بودم. چــرا که تا به حــال بنده چنين  بلندگوئــى حا
تفسيرى را بدین وضع و کيفيت نگفته ام. و اکنون تأسف مى خورم 
گر آن مطالب ضبط مى شد، خود به خود يك تفسير کاملى از  که ا
ایــن ســوره مبارکه بود کــه براى مطالعــه و نظر اهل عرفــان و توحيد 
در دسترسشــان قــرار مى گرفــت. گرچه این مطالب بــه قول مرحوم 
قاضى مطالبى است که از آنجا که مى آيد به همان جا برمى گردد.
: در ابتداى این تفسير، حقير آن را بدین گونه قسمت نکردم؛ 

ً
ثانيا

بلکــه روز اّول که شــروع کــردم احتمال مى دادم تمام این ســوره که 
يك ســطر بيش نيســت، در همان روز خاتمه يابد و در مّدت يك 
ســاعت دربــارۀ اطــراف و جوانبــش کامــاًل بحث شــود. اّمــا بدین 
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صــورت و کيفيــت درآمد کــه بدون تکرار مطلبى، در يازده جلســه 
: مقارنه11 جلسه با کلمه مبارکه ُهَو بسيار عميق 

ً
پايان پذیرد. ثالثا

ى در فناى در اســم  ُهَو  اســت. چرا که حضرت آقاى حّداد به قدر
قوّى بود که مرحوم قاضى مى فرموده اســت: ســيد هاشم مثل این 
 از عقيــده توحيد خــود تنازل 

ً
ُســّنى هاى متعّصــب اســت که ابــدا

نمى کند؛ و در ايقان و اذعان به توحيد چنان تعّصب دارد که سر از 
پا نمى شناسد. يعنى چنانچه بعضى از این سّنى ها را پول دهى و 
مقام دهى و دنيا را جمع  کنى و بخواهى در عقيده شان تزلزل ايجاد 
کنى نخواهد شــد، این ســيد هاشــم در قضيه توحيد ذات اقدس 
ّقِ  زاِء، ِبَ َ  الْ

َ
ِعرفاِن أْفَضــل

ْ
وحیــِد َو ال ا اهلُل َعِن الّتَ این طــور اســت. َجزاُهَ

حیِة َو  یِه َءاالُف الّتَ
َ
وِرِه الماِم الّرِضا َعل ّقِ َمز رِة حمّمد؟ص؟، َو ِبَ َبَر

ْ
َســیِد ال

ْکرام.«1 ْعَمِة َو ال الّسلِم َو الّنِ

تفسیر قرآن و آشنایی با علوم حوزوی
مه سید محّمدحسین طهرانی پس از نقل 

ّ
در کتاب سیری در آثار عل

بخشی از این حكایت آمده است:
»تفســيری کــه بــدون مطالعــه احاديــث امامــان معصــوم؟مهع؟ کــه 
حامــالن علــوم قرآنى انــد ، گفتــه شــود در حقيقت بيــن نظريات و 
برداشــت های شــخصى اســت. عالوه آنکــه علم تفســير نيازمند 
علوم مختلفه ای از قبيل لغت، ادبيات عرب، تاريخ اسالم، کالم 
گاهى  و حديث و رجال و درايه و... مى باشد که آقای حّداد از آن آ

1. روح  مجّرد، ص206 تا 208.
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نداشته است زیرا دربارۀ ميزان تحصيالت ايشان نقل کرديم که او 
تا کتاب سيوطى بيشتر تحصيل نکرده است با این حال چگونه 
مه طهرانى القاء نموده اند؟«1

ّ
معنای عاليه ای را در ذيل آيات به عال

کرده اند؛ تفســیر قرآن  ایــن ســروران بزرگوار حقًا بــه نكته دقیقی اشــاره 
نیازمنــد تخصــص در علومی فراتر از آن چه ذکر کردند، اســت و به همین 
جهت، در تمام جریان تفكیک و به طور کلی مخالفان عرفان و حكمت 
اســلمی اثری از یک تفســیر فاخر قابل اعتناء نمی بینیم! بار تفسیر قرآن بر 
دوش خمینی کبیر ها بود که همین عزیزان درس تفســیر ایشــان را تعطیل 
مــه طباطبائی هــا خــون دل خوردنــد و جور کشــیدند 

ّ
کردنــد! مرحــوم عل

تــا المیــزان به ثمر برســد و افتخار شــیعه شــود، امروز متأســفانه در جریان 
مخالفان عرفان و خصوصًا برادران تفكیكی، کمتر کسی را پیدا می کنیم 
کــه در یكــی دو رشــته حــوزوی بــه تخصص رســیده باشــد، چه برســد به 
تخصص در تمام پیش نیاز های تفسیر قرآن، لذا طبیعی است که اثری از 

یک تفسیر در این جریان نمی بینیم.
اما دربارۀ اینكه مرحوم حّداد چگونه این مطالب را با خواندن سیوطی 
کــه در مقامــات ســلمان  القــاء فرموده انــد؛ در مباحــث ســابق خواندیــم 
فرمودنــد: »مــن لکــم بثل لقمان احلکــم  و ذلك امــرؤ مّنا و إلینا أهــل البیت، أدرك 
العلم الّول و أدرك العلم الخر، و قرأ الکتاب الّول و قرأ الکتاب الخر، بر ال ينزف .«2 
کرده اســت. از  که علم اول و آخر را درک  ســلمان دریای بی پایانی اســت 

1. سیری در آثار علمه سید محمدحسین طهرانی، ص66.

2. الغارات، ج1، ص177.
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ا  َ َ
ُت ف

ْ
 ُقل

َ
 َقال

ً
ثا

َ
ّد َماُن  حُمَ

ْ
َکاَن َســل  َو 

ً
ثا

َ
ّد طرف دیگر هم داشــتیم:»َکاَن َعیِل؟ع؟ حُمَ

َکیــت .«1 ما می توانیم به  َکیَت َو  ِبــِه 
ْ
ــٌك َفیْنُکُت ىِف َقل

َ
ِتیــِه َمل

ْ
 يأ

َ
ِث  َقــال

َ
َحــّد آيــُة اْلُ

سلمانی که علم اول و آخر را درک کرده و محّدث است، یعنی مستقیمًا 
ئكه در ارتباط است و از ملكوت می آموزد بگوییم: جناب سلمان!  با مل
چون شــما متأســفانه بســیاری از علوم حــوزوی را نخوانده ایــد، پس لطفًا 
ســراغ تفســیر قرآن هم نروید! تفسیر حقیقی تفســیری است که سلمان ها 
باید بگویند؛ تمام این دروس حوزوی برای این است که ما خود را اندکی 
کنیــم! ببینید، صحبت رســول خدا؟ص؟ نیســت،  بــه ایــن مقام نزدیــک 
صحبت أمیرالمؤمنین؟ع؟ نیســت که باب علم نبی هســتند، ســخن از 
ســلمان است؛ شــیعه ای که به واســطۀ متابعت از امام خود به علم اول و 
آخر دســت یافته اســت، اتفاقــًا اینكه مرحوم حّداد بــدون مطالعه دروس 
مه 

ّ
که بزرگان حوزه مانند مرحوم عل حوزوی، مطالبی را القاء می فرمودند 

طهرانی از این مطالب در حیرت اند، نشــان دهندۀ این اســت که مرحوم 
ِب َمْن يَشاء« 

ْ
ُم  ُنوٌر يْقِذُفُه اهلُل ىِف َقل

ْ
ِعل

ْ
آقای حّداد به حقیقت علم که همان »ال

است دست یافته اند.

مریدان افراطی
مبحــث بعدی که در کتاب به آن اشــاره شــده اســت، عنوان 
»مریــدان افراطــی« اســت. در ایــن بخــش حكایتــی از مرحــوم 
مه طهرانی دربارۀ حاج محّمدعلی خلف زاده نقل و سپس 

ّ
عل

اشكاالتی مطرح شده است. 

1. بصائر الدرجات، ج1، ص323.
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متــن اصلــی این ماجــرا در صفحــۀ 75 از کتاب شــریف روح 
 مجّرد این چنین آمده است:

»نمازهاى صبح و ظهر و عصر را بنده به ايشان اقتدا مى کردم، چون 
کســى در منزل نبود جز يك نفر از رفقاى صميمى. اّما نماز مغرب 
 هم در روى بام 

ً
و عشاء را ايشان به حقير اقتدا مى نمودند، و غالبا

انجام مى گرفت؛ و دستور داده بودند که: حقير در نمازها سوره هاى 
بلند را بخوانم مانند يس، و واقعه و ُمَســّبحات  و تبارك و منافقين  
تى  و ما أْشَبَهها، براى آنکه ايشان چون اقتدا مى کنند حقير 

َ
و َهْل أ

را در قرائــت و نفــى خواطــر تثبيــت نمايند؛ و مى فرمودنــد: این طور 
بهتر اســت تا آنکه شــما به من اقتدا کنى! حقير هم از همين ُســَور 
ى تکيه به  در نمازها انتخاب نموده و قرائت مى نمودم، البّته قدر
صــدا و بــه فرموده ايشــان با صــوت حزین. اّما در ایــن نمازها حاج 
محّمد على به ايشــان اقتدا مى نمود. بدیــن صورت که بنده امام 
بودم و حضرت آقا مأموم، و ايشــان در همين جماعت به آقا اقتدا 
مى کــرد، و مى گفــت: مــن قدرت نــدارم به غير آقا اقتــدا کنم! چند 
بــار حضــرت آقــا وى را در حضور بنــده دعوا کردند کــه تو خالف 
شــرع مى کنــى و اقتداى به مأموم جائز نيســت! اّمــا او مى گفت: در 
عالم واقع آقا امام اســت همه جا، خواه مأموم باشــد و يا امام؛ و در 
ایــن صــورت مــن که این مطلــب را فهميــده ام نمى توانم بــه غير او 
گر این کالم تو درست باشد بايد  اقتدا نمايم. ايشان مى فرمودند: ا
به ســيد محّمد حســين اقتــدا کنى نه به من، چون مــرا در هر حال 
امام مى دانى  إماًما أْو َمأموًما. ولى حاج محّمد على گوشش به این 
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ســخن ها بدهکار نبود، و حّتى با وجود ايشان در ساليان متمادى 
يکبار هم به حقير اقتدا ننمود.«1

ســّید  مــه 
ّ

عل آثــار  در  ســیری  کتــاب  مؤلفــان  اشــكاالت 
محّمدحسین طهرانی به این بخش، این مطالب است:

1. »نکتــه قابل توّجه در این داســتان این اســت که شــدت ارادت 
به جناب آقای حّداد موجب شــده اســت که حــاج محّمدعلى، 
نماز جماعتى را اقامه کند که در شرع وارد نشده! مسلک تصّوف 
طريقــى اســت که يک چنين مريــدان افراطى به بار مــى آورد که به 
جهت عشق و ارادت به مراد، حاضرند اعمال عبادی خود را ابداع 

کنند.«2
2. »چــرا حــاج محّمد علــى بــه دســتور آقــای حــّداد عمــل نکرد و 

این گونه نماز اختراعى را ترک ننمود؟«
3. »اينکه حاج آقای خلف زاده از طرفى مرحوم آقای حّداد را امام 
و در نتيجه واجب االطاعه مى دانند و از طرفى به دستورات ايشان 
گاهى  گوش نمى دهند تناقض در قول و فعل اســت و نشــان از نا آ

مريد دارد.«
4. »چــرا جنــاب آقــای حّداد ایــن چنين بدعت واضــح و علنى از 
مريد خود مشــاهده مى نمودند آن هم بطوری که ســالها این واقعه 
تکــرار مى شــود و تنها به چنــد مرتبه دعوا اکتفاء کردنــد، آيا نهى از 

1. روح  مجّرد، ص75 و 76.

2. سیری در آثار علمه سّید محمدحسین طهرانی، ص67.
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منکر و خالف شــرع به همين مقدار کافى اســت؟ آيا نبايد چنين 
نماز جماعتى را ترک مى کردند؟«1

گر نخواهیم تک تک مغالطات اســف بار این بخش را  اســتاد توالئی: ا
پاســخ دهیم کافی اســت که یــادی کنیم از بعضی اصحــاب ائمه؟مهع؟. 
مگــر بخشــی از غــلة در زمــرۀ ارادتمنــدان ائمــه؟مهع؟ نبودند؟ آیــا در دین 
کتاب سرگذشــت شــلمغانی  کــم ایجاد بدعت نمودند؟ مؤلفان محترم 
را در خاطــر دارنــد؟ این  هــا جز در حجر تربیتی ائمه؟مهع؟ رشــد داشــتند؟ 
غاصبیــن خلفت که حضرت زهرا؟اهس؟ را با فجیع ترین شــكل ممكن به 
شــهادت رســاندند مگر در زمرۀ اصحاب رسول خدا؟ص؟ نبودند؟ مگر در 
دوران حیات رســول خدا؟ص؟ این افراد کم از اوامر حضرتشــان ســر پیچی 
داشتند؟ وجود افراد سر پیچ و بلكه فاسق در میان اصحاب رسول خدا و 

ائمه؟مهع؟ نشان نقص حضرات معصومین؟مهع؟ است؟
در اینكه حاج آقای خلف زاده اشــتباه کردند شــكی نیســت؛ اما باید 
اشتباه ایشان را به پای مرحوم آقای حّداد نوشت؟ حتمًا می دانید مرحوم 
آقــای حّداد نــه در این مورد، که در موارد متعــددی به فعالیت های حاج 
آقــای خلــف زاده اعتــراض داشــتند و در کتــاب روح  مجــّرد نیــز مــواردی 
کلی ایشــان را طرد  که مرحوم آقای حّداد قصد داشــتند به طور  ذکر شــده 
گر احتمال  مه طهرانی چند بار واســطه می شــوند تا ا

ّ
کنند، اما مرحوم عل

کلی برای ایشــان مســدود  نجات آقای خلف زاده هســت، این راه به طور 
نشــود. این جمله: »به کس دیگری اعتماد ندارم« عمدتًا برای این اســت 

1. سیری در آثار علمه سّید محمدحسین طهرانی ، ص68.
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کــه احتمــال وصایت حــاج آقای خلــف زاده را منتفی کننــد.1 این آقایان 
کــه می نویســند مرحــوم آقای حــّداد باید بیشــتر نهی از منكــر می نمودند، 
فراموش کرده اند یكی از شــروط نهی از منكر احتمال تأثیر اســت؛ مرحوم 
آقــای حّداد تــا جایی که احتمال تأثیر می دادند بــه آقای خلف زاده تذکر 
دادند، بلكه ایشان را دعوا کردند! بعد هم که می بینند ایشان به احواالت 
خود مشغول است در نهایت با ایشان قطع رابطه کرده و عطایای معنوی 
را هــم از ایشــان ســلب می کننــد. خوب اســت آقایــان نشــان دهند وقتی 
مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بر فراز منبر به اولیاء الهی و یا الاقل شیعیان 
ق و 

ّ
گردان متخل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ناســزا می گفت و دشــنام می داد، شــا

متشّرع ایشان چه ِقسم نهی از منكری انجام دادند که حاال اعتقاد دارند 
مرحوم حّداد؟ق؟ کوتاهی کرده اند؟!

البتــه اینكــه نوشــته اند »ســال ها ایــن واقعه تكــرار می شــد« را حقیقتًا 
نمی دانم از کجا اســتخراج کرده اند! قاعدتًا باید خودشــان شــاهد عینی 
مــه طهرانی، حكایت مخصــوص به زمان 

ّ
باشــند زیــرا در نقل مرحوم عل

خاصــی اســت و حكایت از تداوم در ســال های آتی نــدارد! نعوذ باهلل من 
شــرور انفســنا. این مطلب هم که نگاشته شــده: »در هر حال مسلكی که 
بــرای مــراد و مرشــد خود مقــام خدایی ادعا کنــد نیازمند چنیــن مریدان 
گاه می باشد.«2 به اندازه تعداد کلماتش حاوی مغالطات و اشتباهات  ناآ

است که به بخشی از آن ها در خلل مباحث گذشته اشاره شد. 

1 . البته ظاهر وصیت مرحوم آقای حّداد رضوان اهلل علیه این است که ایشان به هیچ کس دیگری 
مه طهرانی قّدس سّره واگذار کرده اند.

ّ
اعتماد نداشته و این امر را تنها به مرحوم عل

2. سیری در آثار علمه سّید محمدحسین طهرانی، ص68.
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گفتار متعارض دربارۀ استاد طریق
کتاب به آن اشــاره شــده، عنوان »گفتار  که در    مطلب بعدی 
متعــارض دربــاره اســتاد طریق« اســت. اگر ممكن اســت این 

قسمت را هم توضیح بفرمائید.

مه طهرانی اســتاد 
ّ

اســتاد توالئــی: شــک نداریم که در نــگاه مرحوم عل
کامل جهت ســلوک بســیار حائز اهمّیت اســت. عبارات ایشــان در این 
زمینه به قدری فراوان اســت و این اندیشــه چنان در نگاه معظم له پررنگ 
است که نیاز به تثبیت آن نداریم؛ اما در کنار این مطلب فرمایشی از ایشان 
نقل شده که در صورت بی دّقتی، توّهم تناقض در فرمایش ایشان را پیش 
می آورد. این مطلب را حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمدصادق حسینی 
مــه طهرانی؟ق؟ چنین نقل می فرمایند:

ّ
طهرانــی داّم عــّزه از قول مرحوم عل

»چــون يــك دوره علوم  و معارف  حّقــه را در این کتب )دوره علوم و 
گر کســى با اخــالص  این کتاب ها  معارف اســالم( گنجانيده ام؛ ا
را مطالعه کند، نفســش به این حقائق متحّقق شــده و به مقصود 

خود مى رسد.«1

این مطلب در کتاب شریف نور مجّرد هم چنین نقل شده است:
مــه والــد قّدس اهلل نفســه الّزکيه در أواخر عمــر به جهت کثرت 

ّ
»عال

أمراض و اشتغاالت مربوط به تأليف »دوره علوم و معارف اسالم« 
گردان نداشــتند و مى فرمودند:  فرصتــى براى پذیرش و تربيت شــا

1. آیت نور، ص572.
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بــراى کســانى که مشــتاق و طالب لقــاء حضــرت پروردگارند و به 
که با آن از  کنيد  دنبال اســتاد طریق مى باشــند، دو مطلب را بيان 
اســتاد مســتغنى مى گردند: أّول: داشــتن إخالص در عمل، و دّوم: 
خواندن تمام و کمال دوره علوم و معارف إسالم؛ چرا که يك دوره 
گر کسى این  معارف حّقه را در این کتاب ها آورده ام. به نحوى که ا
کتــب را بــا إخالص بخواند نفســش بــه معانى و معــارف حّقه آن 
متحّقق مى شــود و چون نفســش به این معارف متحّقق  شد مسير 

خود را به سوى خداوند روشن مى بيند.«1

نكتۀ اولی که باید به آن توجه داشت این است که نیاز به استاد در سیر 
ئی اســت، نه عقلی که خلفش محال  و ســلوک الی اهلل، یک اصل عقل
باشــد. مثــل اینكه بخواهیم از مشــهد با ماشــینی بدون ترمــز به اصفهان 
یــم. واضح اســت که عقــل می گویند بــرای به حرکــت درآوردن خودرو،  برو
آن هــم در چنین مســافت های طوالنــی، صحت ترمز ضروری اســت، اما 
عقًل می توان با رعایت شرایطی خودرو بدون ترمز را هم تا اصفهان رساند. 
کــه وجود اســتاد بــرای راه خدا،  کنــون ادعا نكرده اســت  هیــچ عارفــی تا 
ضرورت عقلی دارد و بدون استاد رسیدن به خداوند مطلقًا محال است. 
مه طهرانی دربارۀ دوره علوم و معارف 

ّ
نكته دوم اینكه فرمایش مرحوم عل

اســلم، تمامًا در این است که شــخص راه خود را به سوی خداوند روشن 
می بینــد یــا به این واســطه بــه مقصود خود می رســد. کامًل بــا قرائن صدر 
و ذیل عبارت مشــخص اســت که منظور از اســتغناء استاد، استغناء در 

1. نور  مجّرد، ج1، صص589 و 590.
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که افراد در اثر خواندن این آثار به  تمام مراحل نیســت، منظور این اســت 
آنچه در مسیر خدا نیاز دارند خواهند رسید. 

کــرارًا  حضــرت آیــة اهلل حــاج ســّید محّمدصــادق حســینی طهرانــی 
می فرمودنــد: »در اثــر مطالعــۀ بــا اخــلص دورۀ علــوم و معــارف اســلم، 
گر قرار باشــد مانند مرحــوم آیة اهلل  ســالک بــه آن چه باید برســد می رســد، ا
گر قرار باشد  انصاری مســیر را بدون اســتاد طی کند چنین خواهد شد و ا
در مرحله ای از مراحل دســتش به اســتاد برسد خواهد رسید.« پس هیچ 
مه طهرانی در این زمینه وجود ندارد. 

ّ
تناقضی میان فرمایشات مرحوم عل

مه معتقد بودند 
ّ

البته این مســئله هم جای انكار ندارد که حتی خود عل
به نــدرت، افــرادی مانند مرحــوم آیة اهلل انصاری می توانند بدون اســتاد به 
فناء و توحید برسند و البته این افراد، در این زمینه با مشكلت متعددی 
مواجه خواهند شــد و سلوکشــان نیز هرگز مانند ســلوک تحت نظر انســان 
کامل نخواهد بود. در ابتدای کتاب شریف روح  مجّرد و در بخش استاد 
از جلد اول کتاب ارزشــمند نور  مجّرد به این نكات تفصیًل اشــاره شده و 
اصل امكان رسیدن به خداوند متعال بدون استاد و همچنین خطرات، 

آفات و نواقص این سیر مفصًل مطرح شده است.

گزارش های متعارض با تاریخ؟!
مه 

ّ
که در بخش دوم کتاب سیری در آثار عل   مطلب انتهایی 

سید محّمدحســین طهرانی، یعنی بخش »بررسی داستان ها 
و حكایت ها« بررســی شــده اســت، عنوان »گــزارش متعارض 
بــا تاریخ معتبر« اســت. در این بخش حكایتــی از کتاب روح  
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که این  کرده انــد  مجــّرد نقل شــده و ســپس نویســندگان ادعــا 
یــخ واقعی در تعارض اســت. دربــارۀ این بخش هم  نقــل با تار

توضیحاتی ارائه بفرمایید.

استاد توالئی: برای بررسی این بخش خوب است ابتدا اصل حكایت 
را ذکر کنیم. در صفحۀ 382 از کتاب شریف روح  مجّرد آمده است1:

»در ليلــۀ جمعــه دوازدهــم شــهر ُجمــاَدى الّثانيــه ســنه يکهــزار و 
ســيصد و هفتــاد و هفــت هجرّيــه قمرّيه که حقير در همــدان و در 
ى  منــزل و محضــر حضرت آيةاهلل حاج شــيخ محّمد جواد أنصار
بــودم، ايشــان در ضمــن نصايــح و مواعــظ و  همدانــى مشــّرف 
 قضايــا فرمودنــد: آقــا ســّيد معصــوم على شــاه 2 را آقــا محّمد على

1. چون پاورقی های این بخش حاوی نكات مفیدی است، عین پاورقی ها را نیز از کتاب شریف 
روح  مجّرد نقل می کنیم.

گرد  2. حضرت آقا حاج شیخ محّمد جواد در همان شب فرمودند: آقا سید معصوم علی شاه شا
آقا سید علی رضا دکنی بود. و در دکن که از بلد هند است زیست می نمود. پس از مّدتی از هند 
به ایران آمد درحالی که یک ســاتر عورت بیشــتر نداشــت. و حاج محّمد جعفر بروجردى و حاج 
گردان آقا ســید علی رضا دکنی بودند و در عین حــال از مجذوبین آقا  محّمــد رضــا تبریزى از شــا
ســید معصوم علی شــاه به شــمار می آمدند. حاج محّمد رضا و حاج محّمد جعفر دو مرد بسیار 
بزرگ بودند ولی در عین حال مرام درویشی داشتند. و حاج محّمد رضا داراى مقام علمی بود و 
ظیم« و-» َمفاتیُح االْبواب« و بســیارى از کتاب هاى دیگر از مصّنفات اوســت. و  ّر الّنَ

ُ
کتاب» الّد

کردند و خود  گزید. بروجردی ها به تهمت تصّوف، تمام اموال وى را غارت  در بروجرد ســكونت 
او را تنها از بروجرد بیرون نمودند. حاج محّمد رضا به شهر تبریز رفت و در آنجا مورد علقه مردم 
واقــع شــد و در پاى منبرش جمع کثیرى حاضر می شــدند. یک روز در بــاالى منبر که تمام مردم 
کــرد که: این اســتقبال مردم  مجتمــع و مســتمع بــوده و منظــره عجیبی داشــت، در دلش خطور 
گهان درویشــی پر و پا بســته از در وارد شــد و یكســره  تبریز، عوض آن اذیت هاى مردم بروجرد. نا

که:  گفت؛ و ظاهرًا این بود  گوش حاج محّمد رضا چیزى  به ســوى منبر رفت و آهســته در 
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بهبهانى 1 در کرمانشاه کشت. آقا محّمد على سه نفر از أولياى خدا 
را کشــت. ســّومى آنها ُبَدال بود که فرمان قتل او را صادر کرده بود. 
گر مرا بکشى، تو قبل از من خاك خواهى رفت! ُبدال به او گفت: ا
آقــا محّمــد علــى بــه وى گفــت: مظّفــر على شــاه و ســّيد معصــوم 
على شــاه کــه از تو مهم تر بودنــد چنين معجزه اى نکردنــد، تو حاال 
مى خواهى بکنى؟! بدال گفت: همينطور اســت. چون آنها کامل 
بودنــد، مــرگ و حيات در نزدشــان تفاوت  نداشــت؛ ولــى من هنوز 
گر مرا بکشــى به من ظلم کرده اى!  کامل نشــده ام و نارس هســتم. ا
آقــا محّمــد على به حــرف او اعتنا نکرد و او را کشــت. هنوز جنازه 
بــدال روى زميــن بود که آقا محّمــد على از زیر داالنــى عبور مى کرد 
گهان سقف خراب شد و در زیر سقف جان سپرد. چون ايشان  نا

گفت: بكن! درویش عمامه حاج  که باید بكنم یا نه؟! حاج محّمد رضا  کارى را  بكنم آن 
محّمــد رضــا را بــه گردنــش پیچیــده او را از منبر پایین کشــید و از مســجد بیرون بــرد َتلفیا ِلهذا 
ْفسانّی. این درویش را آقا سید علی رضا دکنی از دکن فرستاده بود و فرموده بود: فورًا به  الُخطوِر الّنَ
ک شــود او را نجات بده! و بدین طریق حاج  تبریز برو که یكی از دوســتان خدا نزدیک اســت هل

کرد. محّمد رضا نجات پیدا 

1. آیة اهلل حاج ســید محســن عاملی در أعیان الّشــیعة از طبع دّوم) ســنه 1378( در ج 46، ص 
156 به شــماره 2586 ترجمه او را بدین گونه ذکر نموده اســت: »آقا محّمد علی بن آقا محّمد باقر 
د شــد و در ســنه 1216 در کرمانشــاه فوت نمود. او پسر وحید بهبهانی 

ّ
بهبهانی در ســنه 1144 متول

مشــهور اســت که اصلشان از اصفهان و ســپس از بهبهان است. پدرش در کربل سكونت گزید و 
او در کربل به دنیا آمد؛ و او افضل از میان دو پســرى اســت که وحید از خود بجاى گذارده اســت. 
دروس خود را در نزد پدرش در وقتی که در بهبهان توّقف کرد و پس از آن در کربل آموخت و سپس 
بــه کاظمین علیهما الّســلم منتقل شــد، آنگاه به ایران آمــد. در تكمله» أمل اآلمــل« گوید: وى از 
کوههــاى علــم و ارکان دیــن و أعــلم علماِء مذهــب بود. در عصــر او از او أفضل و أوســع در علم و 
اّطلع نبود. و أعلم مردم بود به اصول مذاهب اربعه و فروع آنها تا چه رسد به علوم مذهب امامیه.«
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عالم مشهور و معروف کرمانشاه بود و احترامى مخصوص در ميان 
 جنازه اش را تشييع و دفن کردند، اّما در این أحيان 

ً
مردم داشت فورا

کســى به بدال توّجه نداشــت و جنازه وى در گوشــه اى افتاده بود و 
هنوز دفن نشده بود.«1

این فرمایش یک تتمه هم دارد که از این قرار است:
ى فرمودنــد: گرچــه مظّفر على شــاه و ســّيد  »مرحــوم آيــةاهلل انصــار
معصوم على شــاه و بدال مسلك درويشــى داشتند؛ و این مسلك 
خوب نيســت، اّما فرمان قتل اولياى خدا را صادرکردن کار آســانى 

نيست.«2

اشكال آقایان به این قسمت از کتاب این است: 
محّمدعلـى  مـه 

ّ
عال مرحـوم  فرزنـد  بهبهانـى  احمـد  آقـا  »مرحـوم 

بهبهانـى مى نويسـد:»در  مـه 
ّ

ارتحـال عال ـت 
ّ
عل دربـاره  بهبهانـى 

ايـام حکومـت فتحعلـى خـان سـابق األلقـاب در مـزاج شـريفش 
مـرض اسـهال عـارض شـد و در یـوم جمعـه و عيـد مبعث از سـنه 
يـک هـزار و دو صـد و شـانزده در عيـن زوال در اثنـای نمـاز ظهریـن 
مـرآت  کتـاب  کـه  اسـت  گفتنـى  پيوسـت«3  ایـزدی  رحمـت  بـه 
ـف و زندگينامه علما 

ّ
االحـوال جهـان نما مشـتمل بر سـفرنامه مؤل

1. روح مجّرد، صص382 تا 384.

2. همان.

3. مرآت االحوال جهان نما، ج1، ص147.
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يـخ از اهمّيـت ویـژه ای برخوردار  اسـت کـه در نـزد متخصصـان تار
اسـت.«1

با ذکر این مطالب باید به چند نكته توجه کنیم:
نکتــۀ اول: این نقل قول متعلق به مرحوم آیةاهلل انصاری؟ق؟ اســت نه 
گر بنا بود کتابــی در نقد عرفان یــا حتی در نقد  مــه طهرانــی، ا

ّ
مرحــوم عل

مه آن بزرگــواران را کامل می دانســتند، بنویســیم؛ 
ّ

کــه مرحــوم عل کســانی 
بیان این بخش وجهی داشت، اما با هیچ چارچوب و منطقی نمی توان 
کــرد و با فرض رخ دادن اشــتباه،  حكایــت مرحــوم آیــةاهلل انصاری را نقل 
مه طهرانی نوشــته شــده، 

ّ
که به اســم ســیری در آثار مرحوم عل کتابی  در 

که  کرد  مه طهرانی نسبت داد و چنین وانمود 
ّ

این اشتباه را به مرحوم عل
که با تاریخ معتبر سازگار نیست. ایشان نقل هایی داشته اند 

که قائل  نکتۀ دوم: این بخش ها در حقیقت برای کســانی فایده دارد 
بــه عصمــت مطلقه بــرای اولیاء الهی هســتند. مــا که صریحــًا در اولیاء 
الهی و شیعیان خاص امیرالمؤمنین؟ع؟ به چیزی بیشتر از عصمت در 
مه طهرانی 

ّ
گر فرضــًا این عبارت از مرحــوم عل طریــق بــاور نداریم. حال ا

بــود و فرضــًا در ایــن نقــل اشــتباهی رخ داده بــود قــرار بود چه نكتــه ای را 
برســاند؟ به علمّیت ایشــان خدشه ای وارد می شــد؟ مگر بزرگان ما مثل 
مرحوم شــیخ انصاری و صاحب جواهر در نقل مطالب فقهای پیشــین 
خطا نمی کردند؟ آیا کسی در علمّیت این بزرگوارن مناقشه کرده است؟ 
مه 

ّ
ایــن مطلب قرار اســت در توحید و مقامات عالــی معنوی مرحوم عل

1. سیری در آثار علمه سید محمدحسین طهرانی، ص70.
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کنــد؟ در این صــورت باید یــک عبارت از یــک منبع معتبر  خدشــه وارد 
مورد وثوق بیاورند که در آن ادعا شــده باشــد یک نقل تاریخی اشــتباه با 
گر واقعًا این نقل خدشــه ای در  مقامات توحیدی در تنافی اســت. بله! ا
که این نقل مصداق سوء است،  کنیم  کند یا واقعًا احراز  مسیر خدا وارد 
گــر خلف ایــن مطلــب را احراز  حــرف دیگــری اســت، امــا در ایــن مورد ا
نكنیم، حتمًا احراز ســوء بودن را نخواهیم داشــت. ما در مباحث مربوط 
گــر ولّی الهی  که ا بــه علم انســان کامل نســبتًا مفصل به عرض رســاندیم 
متصــل بــه باطــن شــود و از باطن مطالــب را اخذ کند، احتمــال خطا در 
یافــت او نیســت اما در موارد متعــددی ولّی الهی مطالب را نه از باطن  در
که از ظواهر اخذ می کند؛ در این صورت هم از دل این اســتنباط مطلبی 
کــه با حرکت در مســیر عبودّیت و بندگی در تنافی باشــد خارج نخواهد 

شد اما هیچ دلیلی هم بر لزوم صحت این استنباط نداریم.
نکتۀ سوم: هیچ دلیلی وجود ندارد که فرمایش مرحوم آیةاهلل انصاری 
همدانــی خــلف واقــع باشــد. اینكــه گفتــه شــده کتــاب مــرآت االحوال 
کتاب معتبری اســت، از این باب اســت که چون خود مؤلف از خاندان 
بهبهانی بوده، گزارشش نزدیک و بدون واسطه است و این گونه گزارش ها 
از نظر تاریخی ارزشــمند است؛ اما دلیلی نداریم که مؤلف  در نقل قول ها 
به صورت کامل رعایت امانت را داشــته باشند. اگر هم گفته شود مؤلف 
مــرآت االحــوال فرزنــد آقــا محّمد علــی بهبهانــی اســت و آقــا محّمد علی 
فقیهــی بزرگــوار و متقــی بودنــد، باید گفــت آقــا محّمد علی بعــد از اینكه 
دستشــان بــه خــون ســّید معصوم علی شــاه و مظفر علی شــاه آلوده شــد، 
به صورت کلی حال و هوای معنویشان تغییر کرد و این مطلب را می توان 
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بــا تأمــل در کتاب خیراتیه به راحتی اســتنباط نمود. کتــاب خیراتیه هم 
شــامل اهانت هــای زیادی بــه بزرگان تشــّیع نظیر مرحوم ملصدرا اســت 
و هــم پــاره ای از مطالــب آن یقینــًا خــلف واقعیت های تاریخی اســت و 

تحریف تاریخ محسوب می شود. 
که شــماری از بزرگان  م اســت، این اســت 

ّ
آن چه از نظر تاریخی مســل

کــه از فقهــای بــزرگ و مراجــع   عبد الصمــد همدانــی 
ّ

وقــت، ماننــد مــل
تقلیــد وقــت بوده اند، به ســّید معصوم  علی شــاه دکنی پیوســته اند. خود 
آقــا محمد علــی مجبــور شــده اند طبــق ادعای خودشــان دربــارۀ معصوم 
 عبد الصمــد همدانــی اســتفتاء کنند. مظفر علی شــاه و 

ّ
علی شــاه از مــل

کوثر علی شاه هم از فقها و متكلمان بزرگ آن دوره بوده اند و با وجود این، 
معصوم علی شاه را به تقوا و دینداری و مقامات ستوده اند.

در مقابل آقا محّمد علی بهبهانی از معصوم علی شاه چهره ای کامًل 
معكــوس نشــان می دهد، به صورتی که انگار ایشــان حتــی نمازخواندن 
کــه فرزنــد ایشــان،  و غســل کردن هــم بلــد نبودنــد! هیــچ بعیــد نیســت 
کــرده و مطلــب را به گونــه ای منتقل  بخواهــد احتــرام پــدر خــود را حفظ 
نماید که قدحی بر آقا محّمد علی وارد نباشد، خصوصًا وقتی بدانیم آقا 
ی خود را حفظ نماید دروغ ها و تعابیر زشتی  محّمد علی برای اینكه آبرو
را نثار بزرگان مكتب و اولیاء الهی می کند. پس برای قضاوت قطعی در 
یخی باید توقف کرد و شــواهد بیشــتری به دســت آورد تا  این مســئله تار
که حق با آقا محمد علی بوده اســت یا مرحوم حضرت  مشــخص شــود 
که خواندیم، نقل  که با وســائطی، حكایــت را همان طور  آیةاهلل انصاری 

کرده اند.
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مه طهرانی و مکتب عرفانی نجف
ّ

صوفّیه از دیدگاه مرحوم عال
مه 

ّ
نکته چهارم: اشكالی هم وجود دارد که در کتاب سیری در آثار عل

سّید محّمدحسین طهرانی نیامده؛ اما خوب است به آن هم اشاره کنیم. 
اشكال به بخشی از نقل روح  مجّرد مربوط است که بیان شد:

ى فرمودنــد: گرچــه مظّفر على شــاه و ســّيد  »مرحــوم آيــةاهلل انصــار
معصوم على شــاه و بدال مسلك درويشــى داشتند؛ و این مسلك 
خوب نيست، اّما فرمان قتل اولياى خدا را صادر کردن کار آسانى 

نيست.«

در این اشكال گفته می شود چرا مرحوم آیةاهلل انصاری مظّفر علی شاه 
و یا ســّید معصوم علی شــاه را از اولیاء الهی به حســاب آورده اند؟ پاســخ 
این اشكال بسیار روشن است؛ به قرائن متعددی مثل اینكه می فرمایند 
مســلک ایــن آقایان خــوب نبوده و یــا اینكه صریحًا نقــل می فرمایند بدال 
کــه منظــور آیةاهلل  کامــل نیســت، مشــخص می شــود  کــه  اذعــان داشــته 
انصاری از اولیاء الهی، اولیاء کامل نیست بلكه کسانی است که خود را 
م است 

ّ
در مسیر محّبت و والیت خداوند قرار داده اند. این نكته هم مسل

یــم الزامًا تمام کســانی که در مســلک تصّوف و درویشــی  کــه دلیلــی ندار
باشــند، انسان های بدی باشند. کم نیستند انســان های خوبی که خدا 
را دوست دارند، خود را هم در مسیر خداوند قرار داده اند اما ممكن است 
به علت جهل و اســتضعاف نســبت به امور متعددی بی اعتناء باشند و 
اشتباه کنند. واقعًا چقدر تفاوت دارد انصاف علمی و عملی عالم بزرگی 

مه طهرانی با مخالفانشان! 
ّ

چون مرحوم عل
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در جلــد ســوم از کتاب شــریف نور  مجــّرد، به صورت مفصــل دیدگاه 
مــه طهرانی راجع به گروهی که ما امــروز به آن ها صوفّیه و اهل 

ّ
مرحــوم عل

خانقاه می گوییم روشــن شــده اســت. دیدگاهی که از ســویی حكایت از 
مــه بــر مبانــی دینی و شــریعت نــاب اســلمی دارد و از 

ّ
غیــرت مرحــوم عل

مه 
ّ

ســوی دیگر آیتی از انصاف فوق العاّده و دّقت مثال زدنی حضرت عل
آیةاهلل حســینی طهرانی اســت. حضرت آیةاهلل حاج سّید محّمدصادق 

حسینی طهرانی؟دم؟ در این کتاب می نویسند:
مه طهرانى[ دربارۀ صوفّيه مى فرمودند: نبايد انسان بر 

ّ
»]مرحوم عال

اساس اسامى و عناوین دربارۀ افراد قضاوت کند. خيلى از بزرگان 
کــه در تاريخ با عنــوان »صوفــى« خوانده شــده اند؛  عرفــا بوده انــد 
ى، ســّيد حيدر آملى، شيخ 

ّ
شــهيد اّول، شــهيد ثانى، ابن فهد حل

صدرا، فيض کاشانى و فّياض الهيجى 
ّ

بهائى، مجلسى اّول، مال
رضوان اهلل عليهم و امثال ايشان از علمای بزرگ شيعه، در دوره ای 
صوفى خوانده مى شدند. و در دوره های اخير نيز مخالفين، بزرگانى 
حســينقلى همدانــى و آية اهلل حاج 

ّ
چون مرحوم آية الحّق حاج مال

ميرزا على آقای قاضى؟ق؟ ما را صوفى مى ناميدند. ولى نسبت به 
 خطا 

ً
عمــوم صوفيان و دراويش معاصر مى فرمودنــد: این افراد نوعا

 آنطور که بايد، عامل 
ً
دارند؛ برخى بيشــتر و برخى کمتر، و معموال

به شــريعت نيســتند. بعضى از آنها به تمام معنا شيطان هستند 
و فقط هدفشــان کشــاندن مردم به سوى خود و دعوت به خويش 
بجاى خداوند است و هيچ بهره اى از عالم معنا ندارند. و جمعى 
از آنهــا که انســى هم با عوالــم معنا دارند، طالــب خداوند و فناء و 



337حمک

عبودّيــت مطلقه نيســتند و بــه دنبال حاالت و کشــف و کرامات 
مى گردند.

و گروهــى از ايشــان انســان هائى خــوش قلــب و زحمــت کشــيده 
هســتند و طالــب لقاء اللـــه و محّب خــدا و دلباختۀ رســول خدا و 
ائّمه عليهم الصلوة والّسالم مى باشند و بعضى از ايشان در سايه 
مجاهدتها و زحماتى که مى کشــند به درجاتى نيز مى رســند؛ ولى 
مســتضعفند و طریــق حــق را پيــدا ننمــوده و طریق و ممشايشــان 
ناقص اســت و آنطور که بايد و شــايد به شــريعت متعّبد نيستند 
و ظرائف تربيتى را که در قرآن و ســّنت آمده مراعات نمى کنند... 
معمــول افــرادى کــه در راه خدا وارد مى شــوند و تحــت تربيت ولّى 
کاملــى کــه در عالم بقاءباللـــه متمّکن باشــد نيســتند و در اّطالع 
از شــريعت نيــز بــه درجــۀ اجتهــاد و اســتنباط نرســيده اند، وقتــى 
ما براى حّل مشــکالت 

ً
متصــّدى تربيت نفــوس مى شــوند، کثيرا

طریق و رفع آفات و موانع و استمراربخشيدن به طريقت و ممشاى 
ى متوّســل مى شــوند که در شرع وارد نشده و با مذاق  خود، به امور
و روح شــريعت نيــز ســازگار نمــى باشــد؛ ماننــد اذکار غيرشــرعى و 
اســتفاده از آداب و مراســم خاص َمن درآوردى و تقّيد به بلندکردن 
شــارب و موى ســر و ســجدۀ بر مشــايخ و ســاز و آواز و تار و طنبور و 
ديگر چيزهائى که نه فقط در شرع از آن اثرى نيست بلکه برخى از 

م است.
ّ
آنها مکروه و برخى حرام مسل

برخــى از ایــن امور ممکن اســت به شــکل موّقت و دربــارۀ برخى از 
اشخاص نافع بوده و حال موّقتى بياورد يا آتش عشق و سوز را در دل 
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گر با ديدۀ بصيرت نظر شود رواج این روشها  سالک روشن کند، ولى ا
در جامعه، مفاسد و مضّراتش بيش از منافع و فوائدش مى باشد و 
لذا در صراط مســتقيم و منهج قويم شــرع مقّدس از این طرق براى 
تقّرب به خدا اســتفاده نشــده و رســول اکرم؟ص؟ و ائّمۀ هدى؟مهع؟ 
که از دريچۀ نفوس مطّهر خود همۀ نفوس را در همۀ زمانها و همۀ 
مکانهــا بــه عالم قرب و لقاء ســير مى دهنــد، به این راهها تشــویق 
ننموده و چه بســا نهى هم کرده باشــند.يکى از تفاوتهاى اساسى 
مکتب تربيتى مرحوم عالمۀ والد و اســاتيد بزرگوارشــان با مکتب 
تصّوف متعارف، همين تعّبد تام در برابر شرع مقّدس و صاحبان 
آن و رعايت همين ظرائف و دقائق و توّجه به امتداد طریق تربيت 
در وســعت زمان و مکان و در افق آينده و نســلهاى متأّخر است که 
منشــأ آن، وقوف و احاطه بر شــريعت و تمّکن ايشان در عالم بقاء 
بود. روى همين جهت ايشــان حّتى نســبت به برخى از درويشان 
که آنها را از اولياء خدا و مقّربان درگاه مى دانستند تذّکر مى دادند که 
روش و طريقۀ ايشان صحيح نبوده و بايد به تمام و کمال به همان 
روش تربيتى اهل بيت؟مهع؟ بازگردند. این عملکرد خطاى صوفّيه 
سبب شده است که علماى شرع و مؤمنين متشّرع که این مطالب 
را مى بينند، به جهت موارد خالف شــرع، معترض شــده و انتقاد 
کنند و به اشــتباه این مســائل را به اصل طريقت و مســير ســلوک و 
عرفان نســبت داده و به همۀ اولياء الهى بدبين شــوند و راه خدا را 
از اصــل انــکار کرده و خــود و ديگران را براى هميشــه از طلب لقاء 
ک محروم نمايند. روى همين  الهــى و وصــول به مقام فناء و انــدکا
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جهت ايشــان از مجالســت و مرافقت با صوفّيه اى که این آفات و 
اشتباهات در کارشان ديده مى شد اجتناب داشتند تا مبادا روش 
آنها تأیيد شــود يا کســى توّهــم کند که در طريقــۀ عرفان حقيقى و 
روش بزرگانــى چون مرحوم آية الحق حاج ســّيد على آقاى قاضى 
قّدس اللـه سّره نيز نسبت به شرع تهاون و سستى مى شود و بدین 

واسطه از راه خدا دور گردد.«1

به نظر می رسد که هیچ شكی در این نیست که اواًل راه مكتب عرفانی 
کامًل با جریان های امروزی موســوم به صوفّیه باطل اختلف مبنا  نجف 
دارد و بــزرگان ایــن جریان، اختلف خود را نه فقط در ســاحت نظر، بلكه 
کامــًل در ســاحت عملــی هــم نمایــان کرده انــد؛ به عبــارت دیگــر، اندک 
کنیم این جمله  کافی است تا تصدیق  آشنایی با مكتب عرفانی نجف 

مرحوم آیة اهلل قاضی؟وضر؟ یک جمله کلیدی در این جریان است:
»با دراويش و طریق آنها کاری نداريم. طريقه، طريقۀ علما و فقها 

است.«2

ثانیــًا همان طور که در بین مخالفان عرفــان و حكمت، مانند برادران 
ک اند و رنجانــدن آن ها به دلیل  تفكیكــی، افرادی هســتند که حقیقتــًا پا
معنویت باال و ربطشان به خداوند متعال و اهل بیت؟مهع؟، ممكن است 
کنیم در میان  تبعات مضاعف دنیوی و اخروی داشته باشد، باید قبول 

1. نور  مجّرد، صص79 تا 82.

2. الهّیه، ص131.
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جریانات دیگر هم ممكن است چنین افرادی باشند که از سر استضعاف 
در طریق حق قرار نگرفته اند، نه عناد و استكبار و...

اساســًا تفــاوت چندانــی میان گروه هایــی مانند اصحــاب تفكیک و 
گروه اول بیش از عمل در ســاحت اعتقادی با قرآن  اهل خانقاه نیســت؛ 
گــروه دوم، بیش از ســاحت  یــه دارند و  کریــم و مكتــب اهل بیــت؟مهع؟ زاو
اعتقــادی، در ُبعــد عملــی دچــار ضعــف هســتند و از مكتــب و منهــاج 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ دورنــد. مهــم ایــن اســت که برای رســیدن بــه خداوند 
متعــال و قرارگرفتن در مســیر درســت، نیاز به متابعــت کامل از حضرات 
معصومیــن؟مهع؟ اســت کــه این مهم بیــش از هر جای دیگــری در مكتب 
مــه طهرانی؟وضر؟ 

ّ
عرفانــی نجــف و امثال شــخصیت کم نظیــر مرحوم عل

تبلور یافته است.

خیلی تشــكر از بیانات  ارزشــمند شــما، الحمدهلل توفیق شــد 
مه ســّید 

ّ
کــه بــه بررســی دو بخــش از کتــاب ســیری در آثار عل

یــم، ان شــاءاهلل در آینــده جهت  محّمدحســین طهرانــی بپرداز
بررســی ســایر بخش های این کتاب در خدمت شما خواهیم 

بود. و الّسلم علیكم و رحمة اهلل و برکاته.
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