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 بسم اهللا الرمحن الرحیم

، و الیُدرك بالحواّسِ الخمس، و ال یقع علیھ الَوھم، و ال تصفھ  الحمد � الذي الیُحسُّ و الیُجسُّ و ال یُمسُّ
األلُسن، فكّل شيٍء حّستھ الحواس أو جّستھ الجواس، أو لمستھ األیدي فھو ُمحاُط مخلوق موصوف ُمدَرك 

لتغیّر و التبدّل، و الخالق الیكون محاطاً و المخلوقاً و لھ شبیھٌ و نظیر، قابل للّزیادة و النقصان، و ا  محدودٌ،
ً و المحدوداً، الیُتغیَّر و الیُتبدّل و الیوَصف إالّ بما وصف بھ نفسھ، و أنّي یوَصف الذّي تعجز  المدركا
الحواس أن تدركھ، و األوھام أن تنالھ، و الخطرات أن تحدَّه، و األبصار عن اإلحاطة بھ، ألنّھ الّذي أعجز 
األوھام أن تنال وجوده، و حجب العقول أن تتخیّل ذاتھ، فكلّما قدّره العقول و األوھام أو تدركھ األبصار و 
األفھام فھو مقدٌَّر معقوُل مفھوم منتاٍه و ھو غیره تعالي، و غیُوُره تحدیدٌ لما سواه ، الیتغیّر هللا بانغیار 

شیاء و مكّون األكوان فال شيء و ال كوَن إالّ و ھو قائم بھ المخلوق كما ال یتحدّد بتحدید المحدود، مشیّيء األ
و كائٌن لھ و محقَّق بھ ، فالموجودات كلُّھا كائنات مختلفات مؤثرات و متأثّرات بھ ال معھ، و ھو تعالي في 

ألّن مكان األلوھیّة و الربوبیّة، ِخلٌو من خلقھ و خلقھ ِخلٌو منھ ، الھو في مرتبتھم ، و ال ھم في مرتبتھ، 
مرتبتھ تعالي مرتبة األلوھیّة و الربوبیّة و المحیطیّة و القیّومیّة ، و مرتبة خلقھ المخلوقیّة و المحدودیّة و 
المربوبیّة و الُمحاطیّة، فال یجري علیھ ما ھو جاٍر في خلقھ، و ال یوصف بھ خلقھ ، و كلّما في المخلوق ال 

عھ، فھو مقدّس و متعال و منّزه عن ُمجانسة خلقھ و افعال یوجد في خالقھ و كلّما یمكن فیھ یمتنع من صان
 عباده. 

و أنار العقول في بیوت القلوب حّجةً و برھاناً علي قدسھ و تنّزھھ، لوضوح تنّزه العقول و تقدّسھا عن 
 ُمجانسة معقوالتھا و صفاتھا و حاالتھا ، و ما یجري من المكاره علیھا، فكذلك ربُّ العّزة و رّب العرش و

 رّب العقول ، فھي اآلیة العُظمي و المثَل األعلي للعلّيِ القدّوس المتعال. 

ً منیراً ، أنزلھ بعلمھ و  و تبارك الّذي نّزل الفرقان علي عبده، لیكون للعالمین نذیراً و بشیراً و سراجا
ھ أمامھ و مقتداه ھداه جعلھ ھدایةً ألنامھ، و أوجب اتّباعھ و أوعد علي ترك اإلقتداء و اإلھتداء بھ ، فمن جعل

إلي صراٍط مستقیم، و من طلب الھدي و العلم من غیره أضلّھ هللا عن السبیل القویم، إذ لَم یدخل من الباب 
الّذي فتحھ هللا لخلقھ، و لم یأِت مدینةَ العلم من أبوابھا ، و اعتمد علي اآلراء و األفكار و الَمقائیس البشریّة، و 

 ریق الفلسفة و التصّوف و أیم هللا انّھما طریقا الّضالل و سبیال الَوبال. طلب العلم و الكمال من ط

و الّصلوة و الّسالم علي أفضل خلقھ باب هللا القویم و صراطھ المستقیم ، و سبیلھ الُمقیم محّمٍد و آلھ 
نّاَس من الظُّلمات إلي النّور، الطیبین الطاھرین الّذین جعَلھم هللا تعالي ُخّزاناً لعلمھ و حَملَةً لكتابھ، لیُخرجوا ال

فَمن سلك سبیلَھم ُھِدَي إلي صراِط الحمید، و َمن تركھم فالشَّیطاُن لھ قریٌن عتیدٌ ، فالِعترةُ و القرآُن ال یفترقان 
إلي یوم القیامة، و ھما خلیفتا رسول هللا صلي هللا علیھ و آلھ و سلم ، و الثّقالن العظیمان اللّذان یجب علي 

 التمسُُّك بھا معاً . و اللّعنة الدائمة علي أعدائھم و معاندیھم و المنحرفین عنھم إلي یوم الدّین.األّمة 

و بعد واضح و آشكارا باشد بر برادران امياني و طال�ب علوم 
دیين ، این كتاب كه نام آن تاریخ فلسفه و تصوف است كتابي 

آنان ،  است كاشف از اسرار مگوي صوفیان، و مبني� عقیدة فاسدة
واضح كنندة اّحتاد نتیجة مقاالت م�د�عیان مكاشفه و شهود (اهل 
تصوف) با فالسفة مسلك عرفان و آنكه نتیجه هر دو طریق یكي 
است و هر دو آنان از پیشینیان قبل از مسیح (ع) گرفته اند 
و هیچ ربطي به هیچ شریعيت ندارند، و به دورغ خود را منتسب 

شرایع اهلی�ه و علوم و معارف ربوبی�ه  به شرع مي منایند و متام



خمالف و مباین با طریق آنان است ، و متام قرآن و روایات و 
خ�طب و دعاها و عقل و فطرت حكومت مي كند بر ف�ساد و بطالن 

 آن.

 فیا إخواني اتّبعوا ما أنزل إلیكم من ربّكم، و ال تتّبعوا من دونھ أولیاء، و اسمعوا و اعقلوا أن تقولوا یومَ 
القیمة لوكنّا نَسمع أو نعقل ما ُكنّا في أصحاب الَسعیر أو تقولوا ربّنا إنّا أطعنا سادَتَنا و ُكبرائنا فأضلّونا السبیال 
، أو تقولوا تا�ِ إن كنّا لفي ضالٍل مبین إذ نسویكم برّب العالمین، قد جائكم من هللا نوٌر و كتاب مبین و ھو 

حكم بینكم فیما كنتم فیھ تختلفون ، و ال تتّبعوا أھواَء قوم قد ضلّوا من قبل ، بیان و ھدي و حكمة من ربّكم ، ی
و أضلّوا كثیراً و ضلّوا عن َسواء السبیل، و كونوا من اولي األلباب الّذین یستمعون القوَل فیتّبعون أحسنھ ، و 

إالّ البالغ المبین، و إنّا لنعلم أّن منكم ھذا ھو الحقُّ من ربّكم ، فمن شاء فلیُؤِمن و من شاَء فلیَكفُر ، و ما علینا 
مكذّبین ، و لقد جئناكم بالحّق و لكن أكثركم للحّق كارھون ، و ھم الّذین ال یعلمون علَم القرآن و لم یستضیئوا 

ظّن ، و بنور الفرقان ، و إذا قیل لھم اتبّعوا ما أنزل هللا ، قالوا: بل نتّبع ما ألفینا علیھ آبائنا إن یتّبعون إّال ال
ماتھوي األنفس ، و لقد جائھم من ربّھم الھدي ، فمن تبع ھدي هللا فال یُضّل و ال یَشقي ، و من تركھ فإنّما 
یحمل یوم القیمة ِوزراً ، فََو َرّبِ السماء و األرض إّن ھذا لَحقُّ مثل ما انّكم تنطقون ، ما كان حدیثاً یُفتري، و 

بعد الحّقِ إّال الضالل، فأنّي تُصرفون و أنّي تؤفكون. یا أیّھا الذین آمنوا لكن تصدیق الّذي بین یدیھ ، فما ذا 
لم كافّةً ، و ال تتّبعوا ُخطوات الّشیطان ، و اعتصموا بحبل هللا جمیعاً و ال تفّرقوا ، و اعلموا  اُدُخلوا في الّسِ

ن یجادل في هللا أنّكم لَستم علي شيٍء حتّي تقیموا التوریة و اإلنجیل و ما أنزل إلیكم من ر بّكم ، و ال تكونوا ممَّ
بغیر علم و ال ھدي و ال كتاٍب منیر، و َمن أظلم مّمن ذكر بآیات ربّھ فأعرض عنھا، إن یھلكون إال أنفسھم و 

دي .   .علي منازي شاهروديما یشعرون . و الّسالم علي َمن اتّبع الُھدي، و خالَف النَّفس و الرَّ



 همناظرة دكرت با سیاح پیاد

شب است ـ سكوت عجیيب صحرا و دشت را فرا گرفته ، ستارگان 
آمسان هر یك به چشمك هاي خود از رازهاي اني خلقت خرب مي 
دهند ، صداي جریان آب گوئي شكایت از نامهواریهاي مسري خود 
منوده و از سنگهاي درون آن مینالد ، ماه تازه سر از گریبان 

د سپاه ظلمت و تاریكي را افق بريون كرده و به نور طلعت خو
درهم شكسته و متواري منوده است، چراغهاي شهر از یك كیلومرتي 
به زیبائي این مكان افزوده و از اجتماع و متد�ن ساكنني آن 
حكایت مي كند ، گاهي نسیم مالميي مي وزد ، بوي خوشي از روي 

 گلهائي كه دست قدرت در زمني نشانیده با خود مهراه مي آورد.

عت از نصف شب گذشته ، مردي خوش قیافه و نوراني كه یكسا
رنگ رخساره و دیده گان حق بني او از قلب پاك و دل بیدار او 
خرب مي دهد ، با قد�ي متوس�ط و صورتي جّذاب ، از باغي كه در 
یك كیلومرتي شهر قرار دارد و منزل ییالقي اوست براي آنكه به 

خود مناجات كند خارج  مكان خلوتي رفته و ساعيت با پروردگار
شده ، و به طرف درخيت كه در آن صحرا است روان است، امسش 
حاجي خلیل و او مردي است كه بیشرت عمر خود را به مالزمت 
علماء و دانشمندان به سر برده ، و در فصل تابستان در باغ 
مصّفاي خود دوستان و رفقایش را دعوت منوده ، و گاهگاهي به 

ت دیين مشغول و از جملس أنس با رفقاي خود مناظرات و مباحثا
 لّذت مي برد .

اول شب، خمتصري غذا خورده و در بسرتش مي خوابد و دو ُثلث 
شب كه مي گذرد در اطاق كوچك خود كه كتاخبانه او است مشغول 
به تالوت قرآن و مناز شب و مناجات با پروردگارش مي شود، و 

 ه اطاق جتارتش مي رود.پس از اداء فریضة صبح و صرف صبحانه ب

در فصل تابستان نزدیك به اذان صبح از باغ ییالقي خود 
بريون آمده و به زیر درخيت كه در آن نزدیكي است منتقل شده ، 
و به مناجات مشغول و بعد از مناز صبح با صوت دلربائي به 

 تالوت قرآن مشغول مي گردد.

رام و اول آفتاب، صبحانه اش را زیر آن درخت در هواي آ
 لطیف صرف كرده سپس به طرف شهر و حمل شغل خود حركت مي كند.

حاجي خلیل به عادت هر شب از خواب برخواست و وضو گرفت و 
از باغ بريون آمده و به حمل مناجات خود حاضر شد و به مناز و 

 مناجات با پروردگارش مشغول گردید.



دور و او گمان مي كند امشب هم مثل سایر شبها از نظر خلق 
ناله هاي او را كه از ترس عذاب پروردگارش بلند است كسي مني 

 شنود.

او مني داند كه مهسایة تازه واردي در نزدیكي او به خوابي 
عمیق فرو رفته و گاهي ناله هاي جانسوز حاجي خلیل او را 
بیدار و با چشمان ماشي رنگ خود به طرف حاجي خلیل خريه خريه 

دیده بر روي هم اده به خواب مي نظري منوده ، دو مرتبه 
 رود.

 تازه وارد كیست؟

سیاح پیاده، و او مردي است با ریش انبوه و سیاه و سفید 
و شاربي بسیار بلند كه لب باال و زیرین را پوشانیده و كاله 
ختم مرغي بلندي كه در وسط آن نگني شّفاف بلوري نصب شده و به 

ر سر اده ، و این دو دور آن رشته هاي ابریشمي مشكي بسته ب
 فرد شعر به اطراف آن با خّطي برجسته نقش شده:

كه در وحدت دوئي     حلول و احتاد اینجا حمال است
 عني ض�اللست

بدانسيت كه دین در بت   مسلمان گر بدانسيت كه بت چیست
 [1]1پرسيت است 

و تربزیين از فوالد كه بر روي آن جدوهلاي طلسم حك شده بر 
اده، و كشكول سیاهي با زجنريهاي دانه ریز به دست روي شانه 

دارد ِخرقة پشمینه ای بر دوش و كیفي به زیر ج�ب�ه اش محایل ، 
 به این هیئت به سیاحت در ب�الد و كوه و دشت مشغول است،

هر كجا آب و سبزه است اقامت مي كند و هر دشت و صحرائي 
ون در نزدیكي را با صفا ببیند دم از صدق و صفا مي زند، اكن

این درخت دو سه ساعيت است از خستگي راه آسوده و به خواب 
 عمیقي فرو رفته است،

 فجر طالع شد و بنور خود آمسان را براق و شفاف منود،

اذان مناز صبح حاجي خلیل خواب را از چشم سیاح پیاده برده 
از لوئي به لوي دیگر گشت و با صدائي خشن كه توأم با 

 او بود گفت علي، لرزة اندام
                                                            

 ـ از اشعار شیخ شبسرتي است كه در گلشن راز سروده است .  [1] 1



حاجي خلیل كه ابدًا انتظار وجود كسي را در آن مكان نداشت 
 یكمرتبه تكاني خورده گفت كیسيت؟

 سیاح پیاده گفت: 

دل                          هر حلظه بشكلي بت عیار درآمد
 برد و ان شد 

هر دم بلباس دگر آن یار  
  [2]2 وان شدگه پري و ج                           درآمد

حاج خلیل از كلمات سیاح پیاده و آنچه در جواب كیسيت؟ از 
او شنید چیزي نفهمیده متحري�انه چشمان خود را به طرف او 

 دوخت،

گیسوان ژولیده او كه بر روي شانه هایش رخيته و كشكول و 
تربزین او كه به كناري اده نظر حاجي خلیل را جلب منوده 

 ، گفت: گل مويل خوش آمدي

سیاح پیاده در جواب گفت: درویش هر كجا كه درآید سراي او 
 است وارد بر مشائیم،

حاج خلیل: مهمان عزیز است نزد ما، اجازه مي دهید مناز 
 خبوانیم و پس از آن برومي منزل؟

 سیاح پیاده: دمت گرم ، نفست حق.

حاج خلیل اقامة مناز گفت و پس از آن با قلب متوجه گفت: 
و مشغول مناز شد و بعد از مناز با صوتي حزین و ديل اهللا اكرب ، 

سوزان سورة از سوره هاي قرآن را قرائت منود، در این هنگام 
مشهدي حممد نوكر حاجي خلیل رسید و مساور و قوري چائي را 

 كنار جوي آب زیر درخت گذاشت.

حاجي خلیل : مشهدي حممد استكان بیشرت بیاور كه امروز 
 به سیاح پیاده منود. مهمان دارم و اشاره

مشهدي حممد رفت و فورًا دو فنجان و مقداري نان و كره و شري 
 گرم آورد،

                                                            
ـ اشعار مالي رومي است كه در كتاب جامع الشتات مريزاي قمي ره   [2] 2

 از او نقل فرموده است و متام آن بیاید انشاء اهللا.



 حاجي خلیل رو به سیاح پیاده منوده گفت: درویش بفرمائید

سیاح پیاده از جا بلند شده سر و صورت را با آب جوي شست 
و شو داد كاله ختم مرغي را بر سر گذاشت و كشكول و تربزین را 

گرفت و با صداي خشين گفت: هو، و بر روي فرش كنار حاجي  بدست
 تكیه به درخت داده و عوض سالم كردن گفت: یا علي

حاجي خلیل كه به اصطالح فقرا و دراویش وارد نبود و مني 
دانست در جواب یاعلي چه باید بگوید گفت: جامن به قربان 

 علي،

 حاجي خلیل: درویش، اول چائي بریزم یا شري؟

 پیاده: هر چه از دوست رسد نیكوست.سیاح 

حاجي خلیل شريي در فنجان رخيته مقابل او گذاشت و به قیافة 
او نگاهي كرده با خود اندیشه كرد كه آیا شارب مانع خوردن 

 و آشامیدن او نیست؟

آیا این سبیل بلندي كه دهان را در خود پنهان منوده از 
 زیبائي و م�الحت صورت سیاح پیاده نكاسته؟

پس با خود گفت اینها چه فرقي با دیگران دارند و مرام س
 آا چیست؟

 و از دستورات كه پريوي مي كنند؟

خوب است امروز كه روز مجعه و براي ار آقایان رفقا و دكرت 
بباغ مي آیند و بنا بوده در این موضوع (آنچه براي بشر 

مويل ضروري و مایة سعادت و جنات او است چیست؟) گفتگو شود گل 
را نیز دعوت كنیم و سؤاالتي از طریقه و مرام آنان شده اگر 
حق با آا باشد ما هم از این بي قیدي استفاده كرده با 
مرام او مهراه شومي پس از این اندیشه رو به سیاح پیاده منوده 

 گفت:

امروز چند نفر از رفقاي من از شهر بباغ میآیند ، ممكن 
را سرافراز فرمائید تا دور هم است مشا هم براي صرف ار م

 باشیم:

 سیاح پیاده: یاعلي دمت گرم.

 صبح در باغ چه خرب است؟ 10ساعت 



استخر نسبتا بزرگي در انتهاي باغ و چند مرغابي و اردك 
بر روي آن شنا مي كنند درختهاي بید و سرو و كاج و بید 
جمنون در اطراف استخر به زیبائي آن افزوده مقابل استخر زمني 
مسطحي است كه به سایة درختان پوشیده شده و با دو قايل 
متوسط فرش گردیده است ، پشيت ها در اطراف براي تكیه منودن 
میهمانان مهیا شده و دور تا دور جملس تشك هائي كه با مالفة 

 سفید زینت شده گسرتده گردیده،

سیاح پیاده با سر برهنه و گیسوي بافته و شارب سیاه و 
نع دیدن لبهاي اوست و ریش نسبتًا انبوه و چشمان سفیدش كه ما

ماشي رنگ جذاب خود در صدر جملس كنار استخر تكیه به پشيت 
منوده ، مساور نسبتًا بزرگي با چند فنجان لب طالئي زیبا میان 
سیين ورشو قلم زده در كناري جملس را گرم كرده ، قندان ها پر 

ا سیب و زردآلو و از قند دور جملس با چند ظرف میوه كه در آ
 گوجه و گیالس و خیار است جملس را زینت داده،

 است درب باغ كوبیده شد. 5/9ساعت 

حاج خلیل صدا زد: مشهدي حممد بدو در را باز كن آقایان 
 آمدند!

آقاي حاجي حممد علي بنكدار و آقاي حاجي صمد تاجر وارد 
قا شده از مهان اول خیابان باغ با صداي بلند حاجي خلیل آ

سالم علیكم حاجي خلیل در حاليت كه جواب سالم آا را میداد 
بطرف آا بسرعت رفته با استقبال گرمي آا را بر روي تشك 
در كنار سیاح پیاده نشانید، دو نفر تازه وارد بطرف سیاح 
پیاده نظري منوده گفتند آقا سالم علیكم سیاح پیاده سري بلند 

 كرده گفت: یا علي،

س از احوالپرسي و تعارفات الزمه گفت: پس حاج خلیل پ
 آقایان دیگر چرا نیامدند؟

حاجي حممد علي: من گمان كردم آا زودتر از ما آمده باشند 
 هر كجا باشند االن مريسند!

 طويل نكشید درب باغ كوبیده شد

 حاجي خلیل: مشهدي حممد در میزنند

 ید.مشهدي حممد دویده در را باز كرد، سالم علیكم بفرمائ



 آقاي دكرت حسینخان و آقاي هژبر فیلسوف وارد شدند

 آقایان سالم علیكم

حاجي خلیل و میهمانان دیگر از جا برخاسته تواضع منودند 
یااهللا بفرمائید تعارفات الزمه اجراء شد و آقاي هژبر فیلسوف 
و دكرت حسینخان مقابل سیاح پیاده تكیه بر پشيت دادند و سپس 

 ده گفتند: آقا صبح خبريرو بسی�اح پیاده منو

 سیاح پیاده: یا علي

 حاجي خلیل: مشهدي حممد چائي بده

مشهدي حممد فنجان هاي چائي را میان سیين و مقابل آقایان 
 گرفته هر یك ، فنجاني مقابل خود گذاشتند،

دكرت حسینخان كه مردي مطلع و اضافه بر حتصیالت علوم جدیده 
بوده و بیشرت مواقع بیكاري از علوم دیين قدميه نیز هبره مند 

 را به مطالعه میگذراند رو حباجي خلیل كرده گفت: حاجي آقاـ

مقدم میهمان تازه وارد را تربیك میگومي ، سپس نظري بسوي 
سیاح پیاده منوده گفت ، خوب است آقا خودشانرا معريف فرمایند 

 تا بر ارادت ما افزوده شود

من قبلة سالكان این سیاح پیاده: من فقري و حمرم اسرارم ، 
راهم ، من ساقي بزم كوي یارم ، آگاه جبملة اسرارم ، من 

 مرشد مجلة ابرارم ، جز این نبود جبهان كارم،

از شنیدن این مجالت پي در پي حضار بیكدیگر نگاه كرده سر 
بزیر انداختند و سكوت آا حكایت از آن میكرد كه این مجالت 

 ن كلمات شناخته نگردید.معر�ف سیاح پیاده نشده و او بای

حاجي خلیل رو به دكرت منوده گفت: مایل بودم كه ایشان خود 
را هبرت معريف مي كردند و ما را هم به طریقه و مرام خود 

 ارشاد مي منودند،

در این هنگام دكرت حسینخان چشمش به كاله سیاح پیاده كه بر 
كاله روي پشيت گذارده بود افتاده گفت من یكفرد شعر منقوش ب

 جنابعايل را خواندم به بینید درست میخوامن،

كه در وحدت      حلول و احتاد اینجا حمال است 
 دوئي عني ضالل است



اگر اجازه فرمائید فرد دیگر را كه در آنطرف كاله جنابعايل 
است به بینم چیست، سیاح پیاده كاله را برگردانید و با حلن 

 خمصوص خبودش خواند:

بدانسيت كه      كه بت چیست مسلمان گر بدانسيت
 دین در بت پرسيت است

رنگ از چهرة دكرت حسینخان پریده و حالت او حضار را 
ناراحت ساخت، حاج حممد علي رو به دكرت كرده گفت: آقاي دكرت 
من كه معين اولش را مني فهمم اما شعر دومش خیلي ناراحتم 

درست  كرد، آیا آنرا هم مني فهمم و معين دیگري دارد و یا
فهمیده ام و سزاوار است كه هر خداشناسي را ناراحت كند و 
سپس با حالت عجیيب كه حكایت از ناراحيت روح او مي كرد 

 خواند:

بدانسيت كه دین در     مسلمان گر بدانسيت كه بت چیست
 بت پرسيت است

دكرت: خود حضرت آقا معناي آنرا بیان مي فرمایند تا 
 استفاده كنیم

ا حلن تندي گفت: مشا پابند شریعتید و در راه سیاح پیاده ب
طریقت وارد نشده اید، فهم این اسرار منوط بر این است كه 
سالك راه طریقت شوید و به ریاضت حاضر گردید، به خانقاه 
درآئید و تسلیم مرشد شوید تا به حقیقت رسیده از جام وحدت 

اسرار بنوشید و واصل به حق گشته و در اینهنگام آگاه به مهه 
 گردید، و از خود بريون شده و غري او نبینید،

آقاي هژبر فیلسوف گفت: از الفاظ پي به معاني میربند ما 
لفظ مسلمان، گر، بدانسيت، كه، بت،چیست، بدانسيت، كه، دین، 
در، بت پرسيت است مي فهمیم و از این الفاظ پي به معاني مي 

آن است داللت برمي چون یگانه چیزي كه نظام دنیا موقوف بر 
كردن الفاظ است بر معاني و متام عقالي دنیا لفظ را حج�ت و 
دلیل بر معين دانند و یكدیگر را مطابق الفاظ مورد مالمت و 
مؤاخذه و مدح قرار دهند پس معنایش اینست: اگر مسلمان مي 
دانست حقیقت بت چیست، هر آینه مي دانست دینداري مهان بت 

 به خانقاه برومي و نه مرشد ببینیمپرسيت است، نه الزم است 

دكرت حسینخان: جناب آقاي هژبر خواهش میكنم اجازه بدهید 
ما از اصل و ریشه و مبنا وارد شومي ایشان درست فرموده اند 
فهم این شعر و امثال آن منوط بر این است ما بفهیم طریقت 



چیست و فرقش با شریعت چه میباشد ریاضت كه منظور ایشانست 
ریاضيت است، خانقاه كجاست و در آجنا چه خرب است مرشد چگونه 

كیست و تسلیم شدن براي او یعين چه؟ مراد از رسیدن حبقیقت 
چیست و جام وحدت چگونه جامي است و از كجا باید حتصیل كرد؟ 
واصل حبق شدن یعين چه و چگونه از خود بريون باید شد؟ و غري او 

ه این معاني پیدا شود ندیدن معنایش چیست؟ هنگامي كه فهم ب
این شعر فارسي را هم خواهیم فهمید كه مراد شاعرش چه بوده 
و عقیده و مرام او چیست؟ و لذا با اجازة ایشان از خود آقا 

 خواهش میكنم براي ما یك یك این موضوعات را بیان فرمایند.

سیاح پیاده: شریعت عبارت است از احكام شرعیه چون مناز و 
ج� و امثال آا كه شخص در مقام ظاهر مادامي روزه و زكات و ح

كه در مرتبه تفرقه و كثرت است و از جام وحدت ننوشیده باید 
آا را اجنام دهد چنانچه پريم شیخ شبسرتي آنكه از جام وحدت 

 نوشید و برتر و باالتر از مهه شد میگوید:

عبادات شریعت را     ويل تا با خودي زار زار
 [3]3نگهدار

گفتة این پري، شریعت براي كسي است كه از خود فاني  به
نشده، و واصل به حق نگردیده، و ام�ا طریقت پس آن عبارت است 
از سري و سلوك و ریاضت كشیدن و چّله نشیين با اجازه و دستور 

 مرشد و رعایت آداب و شرائط آن و این را طریقت مي گویند،

سید و به مشاهده پس اگر طي این راه منودید به حقیقت مي ر
و مكاشفه فاني در حق شده واصل به او مي شوید و از خود 
فاني گشته دوئي از میان برداشته شود و به مقام مجع اجلمع 
رسید در اینحال دیگر جز او  كسي نبینید و از جام وحدت 
بنوشید و این عبادات ظاهری�ه از مشا ساقط شود چنانچه صنعي 

گوید: روح و باطن احكام شریعت ) 32در كتاب دیوان خود (ص 
مهمرت از صورت ظاهر آن است، ظواهر شرع مناز، روزه، حج وسیله 
كمال مبتدي است پس از آنكه سالك به حقیقت واصل شد تكالیف 

 ظاهري از او ساقط میشود

 دكرت حسینخان: حضرت آقا اجازه میدهید

 سیاح پیاده: بفرمائید

                                                            
 ـ این اشعار در گلشن راز است  [3] 3



در فرمایشات مشا مجالت و دكرت حسینخان: تصدیق میفرمائید اگر 
موضوعاتي باشد كه ما نفهمیده باشیم قلب ما حاضر نیست در 
مقابل آا تسلیم گردد و عمل به آا مناید و اگر كسي با 
دلیل و برهان موضوعي را قبول مناید از دلش بريون نرود و خود 

 را ملزم به عمل كردن به آن موضوع خواهد منود؟

 است، حق استسیاح پیاده: بلي چنني 

دكرت حسینخان: پس با اجازة خود آقا براي اینكه گفتار مشا 
در قلب ما جایگري شود عرض میكنیم: بیانات جنابعايل را ما 
باید به دلیل عقل بفهمیم و در عني حال قرآن كه یگانه كتاب 
قانون اهلي و ضامن سعادت بشر است آن را تصدیق كند و معّلمني 

حضرات ائم�ه معصومني علیهم السالم كه بعد و مفس�رین قرآن یعين 
از پیغمرب اسالم خداوند آا را راهنما و مرشد بر بندگان و 
آنانرا جانشینان رسولش (ص) قرار داده امضاء منایند، و لذا 
میگومي قرآن در بعضي از آیات خود مردم را به مناز و روزه و 

و ترحم بر  زكوه و حج و امر مبعروف و ي از منكر و صلة رحم
ایتام و مهني عبادات ظاهریه امر منوده دستورات براي كساني 
است كه در مرتبه تفرقه و كثرتند؟ كه پري مشا گفته و از این 

 عبادات به جائي خنواهند رسید؟

در حالیكه قرآن جمید رسیدن به درجات عالیه هبشت و مقام 
عبادات قرب پروردگار را براي مؤمنني و عمل كنندگان به مهني 

قرار داده، بلكه مؤمنني و متقني را به این صفات و عبادات 
وصف منوده و از جانشني رسول اكرم (ص) كه علي و یازده وصي� 
اویند دربارة مناز رسیده كه مایة قرب خدا است و زماني كه 
بنده مشغول مناز میشود رمحت بر او نازل شود و مالئكه اطراف 

عمود دین فرموده و قبويل مهه اعمال  او را مي گريند، و مناز را
نیك را منوط به قبويل مناز قرار داده اند، و از امام ششم 
حضرت صادق (ع) نقل شده كه: حج� خانه خدا هبرت از دنیا و آنچه 

 [4]4در دنیا است، و مناز واجب برتر و هبرت است از هزار حج.

 و اما نسبت به روزه از رسول خدا (ص) نقل شده كه روزه
سپري است از آتش جهنم، و در جواب سؤال گروهي از یهودیان 
فرمود كه: روزه ماه رمضان سبب اميين از گرسنگي و تشنگي روز 
قیامت شود، و برات بیزاري از آتش جهنم به روزه دار داده 
مي شود، و غذاهاي هبشيت به او عطا مي شود، و از حضرت صادق 
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ت و سكوت او تسبیح، و (ع) نقل شده كه: خواب روزه دار عباد
 [5]5عمل او قبول، و دعاي او مستجاب است.

اگر خبواهم نتیجة عبادات و اجر و مزد آنرا بیان كنم با 
كمي اطالعم از قرآن و كلمات بزرگان دین هر آینه وقت مي 
گذرد و جملس طوالني مي شود، و مشا مي فرمائید كه این عبادات 

ه و قدمي باالتر نگذاشته براي كساني است كه واصل به حق نشد
و از شیخ شبسرتي پري خود در مقابل اینهمه آیات قرآن و گفتار 

 پیشوایان دین شعر نقل میكنید:

عبادات شریعت را     ويل تا با خودي زار زار
 نگهدار

حاجي حممد علي بنكدار: آقاي دكرت بنا به گفته هاي ایشان ـ 
 و اشاره بسیاح پیاده منود ـ 

را در دجة ابتدائي قرار داده، و دستورات  قرآن بشر
انبیاء مانع است از ترقی�ات بشر، و منیگذارد بشر قدمي باالتر 
بگذارد. این حرف تازگي دارد سیاح پیاده رو حباجي حممد علي 

 منوده گفت دستورات انبیاء بشر را حمدود میكند

دكرت حسینخان: دستور مرشد نسبت بریاضت چیست و ریاضت مشا 
 نه است؟چگو

سیاح پیاده: ریاضت عبارت است از ترك حیواني، و ترك 
تزویج و نشسنت در خلوت، و مشغول� ذكر پنهان و آشكار شدن، و 
اجنام دادن دستور مرشد كه صاحب ِخرقه است، و البته خرقه را 

 با اجازه ُقطب پوشیده است.

دكرت حسینخان: واقعا این دستورات بر خالف عقل و دانش و 
با دستورات انبیا و مرسلني است مشا هرگز منیتوانید با خمالف 

این دستورات خود را بسعادت برسانید و از مهالك جنات دهید 
 چه رسد بآنكه بشر را راهنمائي كنید؟

یكي از اغذیة كه براي بدن انسان بسیار مفید است گوشت 
است كه سبب رشد و تقویت بدن بوده، و مهچنني براي مریض هاي 

عیف و ناتوان آقایان پزشكان بكباب امر میكنند، و بسیار ض
بعالوه در شریعت و دین اسالم هم بیان شده كه هر كس تا چهل 
روز گوشت خنورد بدُخلق و كسیكه بد خلق شود بگوشش اذان باید 
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و دیگر از موضوعاتي كه ضروري بشر است و خداوند آن [6]6گفت. 
سي است میل مرد را در وجود هر فردي قرار داده و غریزة جن

بزن، و زن مبرد است، و در این غریزه مصاحل و ِحَكمي است كه 
وقت بیانش نیست، پیغرب اسالم میفرماید: نكاح و ازدواج سّنت 
من است و هر كه از سّنت من ِاعراض كند از من نیست، و یا 
میفرماید: هر كه ازدواج نكند دو ثلث دینش حفظ میشود، و یا 

ق انبیاء است حمبت بزنان، و یا میفرماید: میفرماید: از اخال
از دنیاي مشا سه چیز انتخاب كردم ِعطر و زن، و نور چشم من 
در مناز است، بعالوه امروز جوانان ما بر اثر ترك تزویج و 
م�ساحمة در این امر مهم دچار مفاسد عجیب اخالقي شده اند، و 

 امراض تناسلي در بني آنان شیوع یافته است.

 در خلوت نشسنت و دور از خلق بودن:و اما، 

دین اسالم اجتماعي است و ثواب هاي زیادي براي مالقات با 
برادران امياني، تشییع جنازة مؤمن، حضور در مناز مجاعت عیادت 
مریضهاي مؤمنني، بر آوردن حاجتهاي برادران امياني و غريه 
قرار داده كه متام این امور از لوازم معاشرت است آیا مشا 
باین طریقت میخواهید بشر را خداشناس كنید و امروز ملل 
متمد�ن دنیا را بدین اسالم دعوت كنید، یعين بگوئید اي ملل 
متمدن دنیا، بیائید خالق و رازق و م�نعم خود را بشناسید؛ 
اگر بگوید راه خداشناسي چیست، میگوئید باید گوشت خنورید، 

و از زنان خود دست با مردم معاشرت نكنید، در خلوت بنشینید 
بردارید، و دوبارة زندگي انفرادي و وحشیانه آغاز كنید تا 
خداي خود را بشناسید، راسيت فقط باین طریقه و دیين كه راه 

 خداشناسیش این باشد جز خنده و استهزاء كاري خنواهند منود.

حاجي صمد: آقاي دكرت بنابراین آیا خداشناسي مبردها منحصر 
ا هم باید ریاضت بكشند و ترك گوشت و خواهد بود یا ز

حیواني و شوهر كنند تا خداشناس شوند، آنوقت دنیا باین 
 طریقت یك پارچه در عامل فحشاء سقوط خواهد منود. 

هژبر فیلسوف: آقایان صرب كنید تا معناي حقیقت را 
بفرمایند و تا بیان نكنند مشا از مرام و اعتقادات آقایان 

 مطلع خنواهید شد.

                                                            
در باب فوائد گوشت نقل  14ـ و این روایات در كتاب حبار جلد   [6] 6

 شده است.



ح پیاده: پس ما هر دو هر چند در دو طریق سري میكنیم سیا
ويل در نتیجه بیك مقصود مريسیم، رنگ آقاي هژبر فیلسوف تغیري 

 كرده و چیزي نگفت.

دكرت حسینخان: چون نزدیك ظهر و ما بسیار گرسنه امي تا 
آقاي حاجي خلیل آقا دستور ار میدهند مشا بیان فرمائید 

 چه خرب است.خانقاه كجاست و در آجنا 

بقیه فرمایشات به بعد از ار كه وقت بیشرتي دارمي موكول 
 شود.

سیاح پیاده: مهانطوري كه در مسجد جاي اهل شریعت و متدینني 
 است، خانقاه هم مكان فقرا و اهل طریقت و حقیقت است.

حاجي حممد علي: یعين درویش ها در خانقاه اجتماع منوده 
 شوند؟مشغول مناز و قرآن و دعا می

سیاح پیاده: بلي اهل حق در خانقاه مجع میشوند و لكن آا 
 عبادات دیگري دارند.

حاجي صمد آقا: خواهش میكنم عبادات آا را در خانقاه 
 بیان فرمائید!

سیاح پیاده: خانقاه مركز اسرتاحت، عبادت، ذكر، سرور، و 
صفا است، یعين از واردین و میهمانان بطور ِصدق و صفا 
پذیرائي میشود، چنانكه كسي مایل عبادت باشد در حلقة ذكر 
مي نشیند، و اگر طالب ریاضت باشد در گوشة مد�ت یك اربعني 
بریاضت مشغول میگردد، و هر كه خبواهد با اهل صدق و صفا 
خبواندن اشعار و كلمات پري مشغول شود و هر كس طالب راحيت 

اهم باشد خالصه باشد اسرتاحت كند و آنچه خبواهد برایش فر
خانقاه مركزي است كه با هر كسي موافق با طبعش معامله 

 میشود، در آجنا قیودات و موانع شرعي وجود ندارد.

دكرت حسینخان: مثال� اگر تازه وارد در خانقاه درویش و اهل 
طریقت نباشد در آجنا چگونه میگذراند. مهماني است بر ما 

فر و چه مسلمان آنچه وارد چه اهل طریقت و چه شریعت چه كا
 طلب مناید موافق با طبع او برایش فراهم است.

حاجي صمد آقا: پس خوبست براي تفر�ج و فارغ شدن از متام 
 قیودات س�ري خبانقاه برنیم.



حاج خلیل آقا كه تا حبال مشغول دستور ار و سفره بود بر 
اثر صداي خنده، متوجه آقایان گردیده و از قصد آنان مّطلع 

، با حالت عصباني گفت حاجي صمد آقا چه میگوئي! معلوم شد
میشود خیال داري از قید بنده گي و عبودی�ت پروردگار خارج و 

 از كماالت انسانیت و دستورات دین بريون شوي!

حاج صمد آقا با خندة بلندي گفت بلي حاجي آقا میخواهم 
 اهل طریقت و حقیقت شوم و درویش باشم!

حاجي صمد آقا را قطع منوده گفت اجازه دكرت حسینخان كالم 
بدهید آقا فرمودند، هر كه خبواهد در خانقاه با اهل صدق، 
صفا كند اشعار و كلمات پري میخواند حاال ما هم فرض میكنیم 
اینجا خانقاه است و ایشام كه خود را اهل صدق میدانند ما 

انند هم حاضرمي اینجا صفا كنیم قدري از اشعار و كلمات پري خبو
 تا در خانقاه حاج خلیل آقا با آقا صفا كرده باشیم؛

سیاح پیاده: دمت گرم، یاعلي پس چپقي از توتون و چ�رس پر 
كرده چند پك حمكم صفري دار بر او زده و با هلجه و آهنگ خمصوصي 

 خبواندن این اشعار شروع كرد:

ما چو      ما چو نائیم و َنوا در ما ز� ُتست
 ز� تست كوهیم و صدا در ما

تو وجوِد مطلقي      ما عد�مهائیم و هسيت ها َمنا
 هسيت� ما

پیش او یك     ني دو باشد تا توئي صورت پرست
 گشت كز صورت ب�ر�ست

تو بنورش در نگر     چون بصورت بنگرد چشمت دو است
 كان دو یك است

بي سر و بي      منبسط بودمي یك گوهر مهه
 پابدینم آنسو مهه

بي گره بودمي و      مهچون آفتابیك ُگهر بودمي 
 صايف مهچو آب

شد عدد چون      چون بصورت آمد آن نور سره
 سایه هاي كنگره



تا رود فرق      كنگره ویران كنید از م�نج�نیق
 از میان این فریق

موسیي با      چونكه بي رنگي اسري رنگ شد 
 موسیي در جنگ شد

و موسي      چونكه این رنگ از میان برداشيت 
 [7]7فرعون دار نداشيت

صداي دمت گرم، احسنت، احسنت از حاجي حممد علي بلند شد و 
حاجي صمد گفت حقیقتًا مرشد خوب میخواند، ويل افسوس كه معناي 

 اشعار او را درست مني فهمیم:

سی�اح پیاده: بلي باین زودیها خنواهید فهمید مگر وارد 
 طریقت شوید،

د، میفهمید معناي آنرا و ه�ژبر فیلسوف: خوب است بفرمائی
لكن تا درویش نشوید این اشعار عرفاني را كه هزاران ایراد 
دیين دارد ارزش منیدهید وقيت عارف شدید آن را نظري قرآن بلكه 
هبرت از آن خواهید دانست چنانكه دربارة مثنوي خود عارف رو 

 مي گوید:

هادي بعضي و       مثنوي من چو قرآن مدل
 بعضي را مضّل

زیرا مبنظور هدایت منودن و ارشاد و كسب عرفان مثنوي 
 میخوانید، و لكن قرآن و دستورات آنرا پشت سر انداخته اید.

 سیاح پیاده:

خواهش میكنم معين این اشعار را مشا بگوئید به بینم چه 
 فهمیده اید؟

ه�ژبر فیلسوف: عقیدة مشا صوفیة بسیار بدي است كه عقل هر 
استنكاف دارد. نتیجة اد�عا و كلمات مشا عاقلي از قبول آن 

آنست كه خالق و خملوق یكي است، و متام موجودات عني خالقند 
وخود او است كه بلباس جزء درآمده، و متامي افعال فعل او 
است، و مهه موجودات َاطوار و شئون او میباشند، و این اشعار 

د در هم از مالي رومي سر سلسلة مشا است، و اشاره بعقاید خو
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َاشعارش مینماید: میگوید این كثرت و تعدد در صورت ظاهر 
 است؛

اگر اینصورت و ظواهر و رنگ حدود و قیود از میان برداشته 
شود معلوم خواهد شد كه متامي موجودات خود او بوده كه بصورت 
هاي خمتلف درآمده است چنانچه پري دیگر مشا شیخ شبسرتي میگوید: 

یز شود معروف و عارف مجله یكچیز، از مناند در میانه هیچ متی
این مجالت كفر آمیز در گلشن� رازش زیاد مشاهده میشود، چنانكه 
دور كاله مشا هم االن نوشته شده كه مفادش آن است كه خدا پرسيت 
با بت پرسيت فرقي ندارد، و اگر این نكته را مسلمان درك 

خ الهیجي مناید، میداند كه بت پرسيت خدا پرسيت است چنانچه شی
گفته یعين اگر مسلمان كه قائل بتوحید است و  432در شرح آن ص 

انكار بت مینماید بدانسيت و آگاه شدي كه يف احلقیقه بت چیست 
و مظهر كیست، و ظاهر بصورت بت چه كسي است، بدانسيت كه دین 
حق در بت پرسيت است، زیرا كه بت مظهر هسيت� مطلق است كه حق 

 احلقیقه حق باشد اخل. است، پس بت من حیُث

 و نیز شبسرتي در كتاب مرآه احملققني گوید:

در كسوت     جان مغز حقیقت است و تن پوست ببني 
 روح صورت دوست ببني

یا پرتو ذات      هر چیز كه او نشان هسيت دارد
 او است یا اوست ببني

میگوید هر چیزي كه وجودي در خارج دارد یا پرتو ذات خدا 
 دا است!است یا خود خ

بنابر آنچه شیخ و پري مشا میگوید مهه موجودات و اشیاء 
خارجي از ظاملني و كفار و مشركني یا مظاهر حق و یا خود حق 
میباشند بدیهي است براي مردمي كه اّطالع از عقیده مشا 
ندارند، اینگونه َاشعار آم با صداي زیبا حضرت آقا فرح و 

رد، و مشا و عقیده تانرا لّذتي دارد و لكن ما كه كامال� وا
نیكو میشناسیم بیشرت ناراحت میگردمي، خوب است مشا در مقام 
صفا كردن براي ما از عقیده خود چیزي نگوئید كه بي صفا 
خواهد شد حض�ار بر آقاي هژبر متوجه شده و عصبانیت او زبان 
 دیگران را در دهان نگهداشته و منتظر جواب سیاح پیاده اند.

با حاليت غضبناك بر آشفته و گفت آقاي دكرت سیاح پیاده: 
ایشان نبودند كه مشا گفتید حكیم و فیلسوف و بعالوه بگفته 

 هاي درویشان معتقدند؟



 دكرت حسینخان: چرا!

سیاح پیاده: بایشان گفتم كه مشا منیتوانید جواب مرا بدهید 
زیرا مرام و اعتقادات مشا با ما یكي است و براي روشن شدن 

 حكایيت نقل میكنیم. این موضوع

حاجي خلیل: آقایان بفرمائید غذا مهی�ا است سرد میشود، 
حاجي صمد آقا با لبخندي جالب گفت خوبست آقا حكایت رانقل 

 كنند.

دكرت حسینخان: خري آقا از مشا استادترند سر سفره چیزي 
 منیگویند، بعد از صرف ار حكایت را نقل خواهند منود.

ستها راشستند و یك یك بر سر سفره مهگي لب استخر رفته د
 قرار گرفتند.

 ار امروز چیست؟

سفرة ِكتان سفیدي گسرتده در میان آن پلوئي بسیار مطبوع و 
در اطراف خورشهاي قیمه و كدو چیده شده، ُتنگهاي دوغ و 
سكنجبني بر زینت سفره افزوده و لیوااي مملو� از یخ لبهاي 

د متوجه میسازند، در چهار تشنه و جگرهاي سوخته را بسوي خو
گوشه سفره چهار مرغ بریان جلب نظر مینمودند، مهمانان 

 بیكدیگر تعارف منوده و بصرف ار مشغول شدند:

آقاي دكرت حسینخان بیشرت خبورش كدو مایل است، حاجي صمد آقا 
 غالبًا از خورش قیمه استفاده میكند،

 ،حاجي خلیل براي آقایان غذا را در ظرفها مريیزد

 آقاي هژبر فیلسوف بواسطة فشار خون گوشت كمرت میخورد،

آقاي حاجي حمم�د علي بنكدار بیشرت از سكنجبني نوشیده و در 
 تابستان غذاي گرم كمرت تناول مینماید،

سیاح پیاده هم ران� مرغ بریان شده را بدست گرفته و بطرف 
 دهان مريد و از زیر سبیل بلند بدندان گرفته میجود.

ه بازار مزاح و شوخي بسیار گرم شده، و هر دو سه سر� سفر
 دقیقه یكدفعه صداي قاه قاه خندة مهمانان بلند میشود.



حاجي صمد آقا: آقاي دكرت خواهش میكنم این مباحثه را با 
حضرت آقا چند مجعه ادامه دهید تا ما را از خود ممنون و حاجي 

 خلیل آقا را بَاجر� جزیل رسانیده باشید.

علي بنكدار: بشرطیكه آقاي حاجي خلیل سفرة  حاجي حممد
درویشانه بیندازند، و غذاهائي كه بر خالف طریقت است مبا 
ندهند، چون حضرت آقا فرمودند اهل طریقت گوشت و حیواني 

 منیخورند و زن منیگريند.

هژبر فیلسوف: منهم یكشوخي بكنم اجازه میدهید؟ ـ و اشارة 
 حبضرت آقا منود ـ.

 فرمائید دمت گرمسیاح پیاده: ب

آقاي هژبر: حضرت آقا خودشان مشغول صرف حیواني میباشند و 
با ران مرغ در جنگ و جدالند گمان میكنم اگر امر ازدواجي 

 پیش آمد كند آقا بي میل نباشند.

سیاح پیاده: با لب پر خنده كه حاكي از میل مفر�ط او بود 
پیوسته امي گفت عزیزم، ما از مرتبه طریقت خارج شده و حبقیقت 

و بدوست واصل گشته امي براي واصل حبق حجابي نباشد و او را 
 هیچ چیز مانع نگردد چون قطره كه بدریا رسد دریا شود:

دكرت حسینخان: آنوقتیكه حضرت آقا گرسنه بودند از 
اینكلمات از ایشان بسیار شنیدمي حاال كه معلوم است، صداي 

ا یكدیگر صمیمي، و خنده بلند شد در این جملس انس، مهگي ب
 شوخي و مزاح هم ادامه دارد.

حاجي صمد آقا: حضرت آقا این بلندي شارب با موي انبوه آن 
 از عناوین اهل طریقت است؟

سیاح پیاده: بلي این از عالئم بزرگ و آشكار ما اهل طریقت 
است بطور حتم كساني كه ریش خود را میرتاشند اگر در سلك اهل 

 شارب داشته باشند.طریقت باشند باید 

حاجي حممد علي: پس خوب بود هنگام غذا خوردن فكري میكردند 
كه جبائي آنرا ببندند تا مانع از صرف غذا نشده و آلوده 

 بچربي نگردد.

هژبر فیلسوف: بابا ول كن! آقاي حاجي حممد علي كم كم بنا 
دارید سبیل مردم را هم به نخ به بندید؟ صداي خندة حضار 



خود سیاح پیاده هم با صداي قاه قاه خندید، گفت، بلند شد و 
 آقاي هژبر، دمت گرم جوابت را بعد از ار خواهم داد.

هژبر: بلي و حاال صرفه ندارد و صالح نیست زیرا از قافله 
 عقب خواهید ماند. جمددا خنده حضار بلند شد.

دكرت حسینخان: راسيت بر خالف دستور هبداشت است زیرا، شنیده 
در كتب خودمان هم دیده امي كه این عمل مكروه است، امي و 

بلكه رسول اكرم (ص) وقيت بدو نفر ایراني كه سبیلهاي بلندي 
داشتند و ریش خود را تراشیده بودند فرمودند: كه گفته است 
مشا چنني كنید؟ جواب دادند صاحب ما كسري. حضرت فرمود: خداي 

 [8]8ا بزمن.من امر فرموده است كه ریش بگذارم و شارب ر

بر اثر كلماِت دكرت حسینخان بشوخي ها خامته داده شده، 
آقایان هم از غذا دست كشیده گفتند: خوبست قدري اسرتاحت 

 كنیم.

دكرت حسینخان: چون سفره گسرتده بود خنواستم آقایان ناراحت 
شوند، الزمست مناز خبوانیم كه از وقت خود نگذرد، رأي دكرت 

ي وضو گرفته و به َاداي فریضه مشغول مورد پسند واقعشده مهگ
شدند، سیاح پیاده هم تكیه به پشيت داده و چپق خود را از 

 توتون و چرسي پر منوده مشغول كشیدن شد.

مناز آقایان متام شد، حاجي صمد آقا گفت ِانصافًا امروز جملس 
مباحثة شريیين داشتیم، خوب است چنانچه آقایان موافقت كنند 

 د.ادامه داشته باش

دكرت حسینخان: بلي چون ممكن است دیگر خدمت آقات نرسیم و 
اشاره بسیاح پیاده منود سزاوار است گفتگوي ما در اینموضوع 

 متام و از حمضر و بیانات شیواي آقا هبرة كامل بربمي.

سیاح پیاده: قرار بود جواب آقاي هژبر را قبل از صرف غذا 
ابراین جواب بدهم، لكن به بعد از غذا موكول گردید بن

 ایشانرا در ضمن حكایيت بگومي:

یكي از بزرگان طریقت حاجي حممد حسني شريازي عموي رمحت 
هجري از دنیا رفت و این اشعار  1249علیشاه است كه در سنه 

 از او میباشد، سپس با هلجة خمصوصي شروع خبواندن منود:

                                                            
 نقل كرده است. 570ص  6ـ این روایت را در حبار ج  [8] 8



مقطع اطوار وجود      حاكم� احكام قضا و قدر
 و عدم

خیمه بر آفاق و     او رنگ تقدس زده پا چو بر
 بر أنفس زده

داده باشباح ره     كرده پدید از عدم، اشباح را
 ارواح را

واحد بیچون متعد�د      روح جمر�د متجسد شده
 [9]9شده

در اینجا دكرت حسینخان گفت: حضرت آقاي باینكلمات و اشعار 
واحد میخواهید جواب آقاي هژبر را بدهید بفرمائید، چطور 

بیچون متعدد شده و این كفر را این رئیس طریقت یا پیشواي 
ض�اللت چگونه راه خداشناسي میداند و من تا كي باید این قبیل 

 اشعار كفر آمیز را بشنوم.

سیاح پیاده: جواب آقاي هژبر باین اشعار نیست خواستم از 
 كماالت و كلمات این استاد منونه اي گفته باشم.

مینویسد: این حاجي حمم�د حسني جباي  161در كتاب طرائق ص 
حاجي حممد حسن امام مجاعت مسجد جامع شرياز بوده و منرب هم 
مريفت و راه طریقت مبردم میآموخت، و از سخنان عرفا و متصوفه 
بر زبان جاري مینمود بني مردم شهرت یافت كه عبارات كفریة 

ردم برپا اهل تصوف را رواج میدهد، خماصمه و نزاع شدیدي بني م
گردید كه نزدیك شد یكدیگر را بقتل برسانند حاكم شرياز 
وساطت منوده و مبنظور رفع غائله اختالف قرار شد كسانريا 
بعنوان حكمیت انتخاب و حاضر سازد، تا بني مردم و حاجي حممد 
حسني و مریدانش منصفانه حكومت و قضاوت منایند. آخوند مال حممد 

براهیم را انتخاب گردیدند آخوند تقي حكیم، و حاجي مريزا ا
مزبور رو حباجي حممد حسني كرده گفت مردم میگویند مشا روي منرب 
مسئله وحدت وجود را تقریر میكنید و البته معلوم است كه 
بآن كامال معتقدید، حاجي حممد حسني گفت: ضرر مسئله وحدت وجود 

 چیست؟

 آخوند: بدیهي است كه كفر است.

                                                            
 از او نقل كرده است. 164ص 3ـ در كتاب طرائق ج  [9] 9



 راد اولتان مهني است؟حاجي حممد حسني: ای

 آخوند حكیم: بلي

حاجي حممد حسني: مشا میگوئید روي منرب تقریر كرده ام اوال 
این نسبت از كجا، ثانیا شاید من گفتار دیگران را نقل كرده 
باشم ثالثا مسلم بودن كفر وحدت وجود بچه دلیل، رابعًا 

و  اعتقاد من باشد از كجا خامسًا، مشا مهه روزه در درس بادله
براهني اثبات این مسأله منوده و میگوئید، بسیط احلقیقه كلُّ 

 األشیاء و الوجود حقیقه واحده

 [10]10پس مشا از من كافرترید و هبمني جا صحبت قطع شد.

حكیم عارف: راه و گفتار ما را نتواند رد كند چون ما هر 
دو نتیجه علم و كماملان وحدت وجود و موجود است! چنانچه 

 شد. واضح خوهد

آقاي هژبر فیلسوف ساكت نشسته ابروها را درهم كشید و 
 چیزي نگفت.

دكرت حسینخان: بلي من كتب هر دو طایفه رادیده ام لكن تا 
حبال بعنوان حبث با آقاي هژبر وارد سخن نشده ام و امیدوارم 
براي ایشان بتوامن ثابت كنم و ایشام از این اعتقادات و 

و اگر مشا نیز حاضر باشید كه با كفریات بیزار خواهند بود 
انصاف در عرایضم دقت كنید امید است از این طریقه ضاله رو 

 برگردانید.

سیاح پیاده، خندة مسخره آمیزي منوده گفت: آقاي دكرت بعد 
 از واصلشدن حبق مشا میخواهید حبق دعوت كنید؟

                                                            
نوشته كه روزي عارف شهري خراسان  44ـ در دیوان صنعي ص   [10] 10

ابوسعید فضل اهللا بن أبي اخلري را با افتخار شرق شیخ أبوعلي حسني بن 
ق صحبت دست داد پس از پایان آن جملس چون سینا حكیم نامي ایران اتفا

ابن سینا از خانقاه بريون شد مریدان حال وي را از شیخ خود پرسیدند، 
بوسعید گفت آنچه او میداند ما مي بینیم هر جا كه من با دیده نگران 
و چراغ فروزان رفتم آن كور عصا كوبان خوش بنشان بر اثرم مهي آمد. 

ري طریقت را از قیلسوف استاد پرسیدند گفت شاگردان ابن سینا هم حال پ
آنچه او مي بینند ما میدانیم و هیچیك از بزرگان حكماء انكار این 
حقیقت را نكرده اند و این قضیه را در طرایق بنحو اختصار نقل كرده 
است و هبرت گواه بر این مدعي كلمات هر دو دسته است چنانچه بیاید 

 انشاء اهللا تعايل.



من از اینساعت حاضرم از كلمات بزرگان صوفیه و مشایخ 
 كنم كه حق مهني است كه ما بآن واصل شده امي:طریقت اثبات 

دكرت حسینخان: بشرط آنكه رد بر بزرگانتانرا جسارت بر 
آنان ندانسته و با انصاف قضاوت كنید. حاضرم كلمات مشا را 

 بشنوم!

سیاح پیاده: بشر باید در دنیا ترقي كند و راه رسیدن 
بر اثر مبقامات عالیه مهان راهي است كه ما پیموده امي زیرا 

ریاضت و سري وسلوك ممكن است واصل حبق شومي و ممكن است بآمنقام 
برسید چنانچه بزرگان ما رسیدند مبقاماتي كه داد انا احلق 
زدند، و لیس يف جبيت إال اهللا گفتند(در جب�ه من كسي جز خدا 
نیست) از مراشد بزرگ ما ابویزید بسطامي است كه مجلة مشهوره 

و از او نقل منوده  [11]11منسوب باو است  لیس يف جبيت إال اهللا
(منزه و  [12]12اند كه میگفت سبحاني سبحاني ما أعظم سلطاني 

مقدسم من چه بزرگ است قدرت و سلطنت من) و میگفت لواي من 
از لواي حممد (ص) عظیم تر است، و میگفت آتش جهنم چیست اگر 
به بینم آنرا به یكطرف لباس خود آنرا خاموش میكنم، و 
میگفت حج كردم در سال اول خانه را دیدم و در حج دوم 
صاحبخانه را دیدم و خانه را ندیدم و در حج سوم نه خانه را 

 .[13]13دیدم و نه صاحبخانه را 

                                                            
 مثنوي نقل شده كه در مدح بایزید گفت: 4ز جلد ـ ا  [11] 11

 بایزید آمد كه یزدان تك منم   با مریدان آن فقري حمتشم

 ال اله اال أنا ها فاعبدون   گفت مستانه عیان آن ذوفنون

 چند جویي در زمني و در مسا   نیست اندر جبه ام اال خدا

 است.و در كتاب حدیقه الشیعه این مجله به او نسبت داده شده 

ـ در كتاب سفینه البحار لغت (صوف) و در حدیقه الشیعه از   [12] 12
 او نقل كرده اند.

 ـ در سفینه در لغت (صوف) نقل منوده است.  [13] 13



و میگفت اگر اهل هبشت در هبشت متنع�م باشند و اهل آتش در 
آتش معّذب شوند و براي تو متیزي بن اندو دسته واقع شود از 

 .[14]14 و مجعیت آنان خارج گشته ايحد� متوكلني

حاجي حممد علي: واقعًا ترققیات او در دنیا بگفته خودش از 
پیغمرب اسالم (ص) كه شخص اول عامل امكان است باالتر بوده چون 
گفته پرچم من از پرچم پیغمرب اسالم باالتر است: بلي كسیكه 

بن  بتواند بیكطرف لباس خود آتش جهنم را خاموش سازد از علي
ابیطاليب كه از ترس آتش دوزخ گریه ها میكرد و نیمة شب صیحه 
ها مي كشید باالتر رفته، راسيت اگر حضرت آقا جسارتش نشماد 
عقیده من اینستكه این كلمات را در حال مسيت و نشئه چرس و 
بنگ گفته و گرنه آدم عاقل هرگز خنواهد گفت كه بني كسانیكه 

در آتش غضب میسوزند فرقي نیست در هبشت متنعم اند و كسانیكه 
بلكه هر كس فرقي بني آا بگذارد از زمرة متوكلني خارجست، 
مثل این است كه آقا بگویند بني آائي كه در صحراي سوزان و 
بي آب و علف از عطش ناالنند با مائي كه كنار استخر آب و 
میان باغ باصفا به نعمت هاي حاجي خلیل متنعمیم فرقي ابدا 

 نیست.

در اینجا یکحالت انقالبي به حاجي صمد آقا دست داده گفت، 
پس حضرت آقا در سال اول حج خانه را دیده اند و در سال دوم 
صاحبخانه و در سال سوم نه خانه و نه صاحبخانه هیچکدام را 
ندیده اند معلوم میشود فقط خود را دیده اند و بس بابا عجب 

د را که چه کرده و چه خود بني بوده، بنازم آب بسطام شاهرو
 بريون داده صداي قهقه از حضار بلند شد،

حاجي صمد آقا: راسيت مبا مي گفتند در نظر صويف فرق نیست 
چون مهه موجودات را عني او مي داند و غري او دیاري را مني 
داند و مني بیند ما تعجب مي کردمي بابا دمت گرم درویش با دم 

 ز مهه بلند شدمرشدت بایزید، باز صداي قهقه ا

دکرت حسینخان: آقایان خواهش میکنم تامل کنید ایشان 
ترقیات بزرگانشان را نقل کنند تا ما راه ترقي آنان را 
بشناسیم بعد با ترقیات انبیاء و جانشینان آا مقایسه کنیم 

 در آنوقت حق و غري حق ظاهر خواهد شد.

 آقا دیگر بفرمائید.

                                                            
 نقل كرده است. 398ـ در كتاب مصباح اهلدایه تالیف كاشاني ص   [14] 14



آا نرسیده اید براي این  سیاح پیاده: بلي چون مشا مبقام
تعجب میکنید دیگر از بزرگان مشایخ طریقت سلطان صوفیه جنید 
بغدادي است که شیخ عطار این اشعار را از قول او بیان 

 منوده، سپس با حلن جذابي شروع خبواندن اشعار کرد:

که ز سر تا قدم      سالکي مر جنید را پرسید 
 مهه اسرار

گفتش ایهرزه گرد     کیستدر تکلم در آ که مشرک 
 گردن ساز

 تا آجنا که جنید گوید

بود او از      هر که از وي نزد انا احلق س�ر
 مجاعت کّفار

من از او چون      هر که منکر شود بود مشرک
 خداي او بیزار

تو منائي او      چون دوئي از میانه برخیزد
 کند اقرار

 تا آنکه گوید

سخن مشرکانه را      گفت هیهات اي یگانه عصر
 بگذار

نیست در دار غري او      من مهي گومي و مهي شنوم
 [15]15دیار

و از کلمات جنید است حقیقت معرفت آن است که عارف و 
 17و نزد جنید توبه نسیان گناه است  [16] 16معروف یکي شود 

[17] 

                                                            
 مذکور است. 177ص  2ـ این اشعار در طرایق احلقایق ج [15] 15

 نوشته است. 82ـ در کتاب مصباح اهلدایه ص  [16] 16

 نقل منوده است. 371ـ در کتاب مصباح اهلدایه ص  [17] 17



حاجي حممد علي: آقاي دکرت بنا بر معاني این اشعار و کلمات 
موحد کسي است که دوئیت را از بني بردارد و  خدا یکي نیست و

مهه را خدا بداند و هر فعلي و کاري که از بشر صادر میشود 
آنرا فعل خدا بداند عجب طریقت و حقیقيت پیدا کردید و مشا ها 
بیکارید که دنبال این بیهوده گوئي ها را گرفته اید که با 

 عقل سلیم سازش منیکند.

ت: بلي مهني حرفهاي مشاها بود سیاح پیاده غضبناک شده گف
درباره کسانیکه واصل حبق شده و فاني در حق و باو متصل گشته 
بودند تا عاقبت االمر شیخ طریقت و بزرگ صوفیت حسني بن منصور 
حالج را به کشنت داده و گفتید کافر است، علماي مشا فرمان 
قتلش را صادر و خونش را رخيتند مگر چه گفت هر کس حق گفت 

 د او را کشت از اشعار مهنب حالج است:بای

 االكِل و الّشاربِ  ةفي صور      ثّم بَدا في خلِقِھ ظاھراً 

 [18] 18كلَحظة الحاجِب بالحاحِب       حتي لقد عاینَھُ َخلقَھ

حاجي حممد علي: بابا حقیقتًا مشا عجب بزرگاني دارید هر 
اضالل و کدام از آا با این طریقه و مرام هزاران نفرا را 

گمراه منوده و آزادي عجیيب براي نوع بشر اجياد کرده اند که 
جلام گسیخته هبر طريف خبواهند بروند و هبر عمل شنیعي که اراده 
منایند اقدام کنند بدون گوچکرتین ترس و وحشيت از جزا و پاداش 
اعمال! انسان نباید اینقدر بي حیا باشد یکفرد ضعیف و 

عاي خدائي کرده بر سر دار رود باز هم ناتوان و بشر حمتاج اد
 از او دست بر منیدارید و او را به بزرگي یاد میکنید.

دکرت حسینخان: حاجي آقا عصباني نشوید، امیدوارم بعد از 
فرمایشات حضرت آقا حقري کامال� اعتقادات متصوفه را در این 
جملس بیان کنم، حرف از این باالتر است، اگر مشا خبواهید 

فطرت خداشناسي از این قبیل کلمات ناراحت شوید و  بواسطه
کنرتل خود را از دست بدهید میرتسم نتوامن ببحث خود ادامه دهم 
من نسبت به حسني بن منصور حالج حرفهاي باالتري سراغ دارم در 
کتاب احتجاج شیخ طربسي دیده ام که توقیع امام زمان علیه 

کرده که حسني بن منصور السالم بر لعن و بیزاري از مجاعيت رسید 
(نیست در جبه من غري خدا) و منع میکرد  لیس في جبتي سوي هللاگفت 

رفقاي خود را از رفنت مبکه معظمه و میگفت طواف کنید اطراف 
 من چون مکه خانه خدا است و من خدامي!

                                                            
 نقل کرده است. 34ـ در دیوان صنعي ص  [18] 18



در سفینه البحار در لغت ح�َلج� از ابن الندمي نقل کرده که 
ور دیده شده که منم غرق کننده قوم در نوشته هاي حسني بن منص

نوح و هالک کننده عاد و مثود و نیز خبط او یافت شده که نامه 
 نوشت که عنوانش این بود:

از جانب رمحن و رحیم بسوي فالني، باو گفتند تو ادعاي 
 پیغمربي میکردي حاال ادعاي خدائي میکين؟

گفت ادعاي خدائي منیکنم و لکن این عني مجع است، نیست 
 نویسنده مگر خدا و دست آلت است.

حاجي حممد علي: آقاي دکرت پس زناکاران و قاتلني و ظاملني و 
خائنني بنا بر مذهب طریقت این آقا و مرشدشان حسني بن منصور 
حالج از عمل خود ننگ خنواهند داشت و هیچ تقصريي نداشته و 

 مورد عذاب و مواخذه خنواهند شد و این خالف ضروري دین است.

.. هنوز حرف در دهان حاجي حممد علي بود که …………
یکمرتبه حاجي خلیل آقا صدا زد آقاي حاجي حممد علي ساکت 
باشید و کلمات ننگني و گستاخانه بزبان جاري نسازید که راضي 
نیستم بر روي فرش من این نوع سخنان گفته شود گر چه بعنوان 

از این قبیل  مثل باشد مشا خود متوجهید که هر عاقل با شرافيت
 گفتارها ننگ و عار دارد چه رسد باینکه معتقد باشد.

دکرت حسینخان: آقایان جواب اینکلمات را مهه میدانید بلکه 
هر عاقل با انصايف با اینگونه اعتقادات خمالف است ولکن متنا 
میکنم صرب کنید حضرت آقا اسب خود را جوالن بدهد و از رؤسا و 

میداند بگوید، تا نوبت جبواب ما  مشایخ طریقت و تصوف آنچه
برسد امیدوارم بیاري خداي متعال متام این گفته ها با 

 جواهباي ساده و روشن از بني برود:

بزرگ سالکني طریقت در  [19] 19سیاح پیاده: خواجه عبد اهللا 
رساله نور وحدت خود وحدت ما اهل وحدت را بیان منوده، که اي 

نزاع و جدال است مگر اهل  سید هر فرقه با فرقه دیگري در
وحدت که ایشان با مهه یکي اند تا آنکه گوید، اي سید موجود 
یکي است که بصورت موهوم متعدد مینماید تا آجنا که گوید اي 
سید عابد اوست و معبود او است عابد است است در مرتبه 
تقیید و معبود است در مرتبه اطالق و متیز در مراتب از امور 

موجود نیست مگر یک حقیقت تا آنکه گوید اي سید  عقلیه است و

                                                            
 ـ خواجه عبد اهللا معروف خبواجه حوراء متخلص مبغربي است. [19] 19



هر چه در ادراک مي دراید اوست و هر چه در اردراک مني در 
آید اواست آنچه او را وجود گویند ظهور او است و آنچه او 
را عدم گویند بطون او است اول او است آخر او است ظاهر او 

جزئي  است باطن او است مطلق او است مقید اوست کلي او است
 او است منزه است او مشبه او است.

حاج حممد علي که پیمانه صربش پر شده و از این کلمات سخت 
متاثر شد با صداي خشين رو بسیاح پیاده کرد گفت: نرتس بگو 
موسي او است، فرعون او است، فاعل او است، مفعول او است، 
ابراهیم او است، منرود او است، عمر او است ابوبکر او است 
عثمان او است علي او است حممد او است زهرا او است شیطان او 
است، مشرک او است، کافر او است، عمو این کلمات را بگوش 
محار بگوئي رم میکند میداني چه میگوئي تو با این مرام فرق 
منیگذاري بني مشر و حسني و بني یزید و حضرت سجاد و بني معاویه و 

سبحانھ و تعالي عما یقول الظالمون علوا هل آن علي ُاف باد بر این توحید و ا
 منزه است پروردگار از آنچه ظاملني بگویند. كبیرا

 سیاح پیاده سخت برآشفت و گفت:

 یکي دیگر از بزرگان ما مال عبد الرمحان جامي است گوید:

گه ز باطل      هم مقید خود است و هم مطلق 
 منوده گه از حق

خود چه     مهه او استاو است مغز جهان جهان چون 
 [20]20مغز و چه پوست مهه او است

و نیز شیخ عطار یکي از بزرگان ما است وقيت که سلطان زمان 
کلمات او را شنید جالدي فرستاد که او را گردن زند شیخ جبالد 
گفت توئي پروردگار من هبر صورت خواهي درائي پس او را 

 [21]21کشت.

                                                            
 ) از او نقل کرده است.82ـ در کتاب ریاض العارفني (ص   [20] 20

) و در روضات 223ـ این قضیه را در کتاب انوار نعماني (ص   [21] 21
الشیعه نقل کرده اند و شیخ عطار  ه) طبع دوم و کتاب حدیق707اجلنات (ص 

در کتاب جوهر الذات خود مدح حالج زیاد منوده است و اشعار زیاد در 
 (ص وحدت وجود هبم بافته است و حاالت و اشعار او در کتاب ریاض العارفني

 ) نقل کرده است.196تا ص  181



آقا مشا چرا عصباني شدید دکرت حسینخان با صداي بلند گفت: 
هر چه عصبانیت مشا شدید شود بر ضرر خود بیشرت تکلم 

 مینمائید.

حاج حممد علي: دست بردارید از این موهومات وکفریات باید 
 اینها را در خانقاه بگویند نه در نزد مسلمانان .

دکرت حسینخان: آقاي حاج حممد علي قرار ما این بود صرب کنیم 
انات بزرگان طریقت را براي ما نقل کند بعد تا آقاي سیاح بی

ما آنرا جواب دهیم انشاءاهللا مشا ناراحت نشوید و اجازه 
 بفرمائید کلمات آقا متام شود.

سیاح پیاده: یکي از بزرگان سلسله ما حم�ي الد�ین عربي 
استگوید: بدان مهانا تنزیه حق نزد اهل حقیقت عني حتدید و 

ا جاهل است یا بد ادب تا آنکه تقیید است پس تنزیه کننده ی
گوید حق حمدود است هبر حدي براي آنکه هر چه حمدود میباشد 
مظهري است از مظاهر او ، ظاهران از اسم ظاهر است و باطن 
از اسم باطن است و مظهر عني ظاهر است باعتبار احدیت تا آجنا 
که گوید کسیکه مجع کند در معرفت خود بني تنزیه و تشبیه و 

مناید او را هبر دو وجه پس او را شناخته است آنوقت  توصیف
 سیاح پیاده با نواي خمصوص این اشعار حمي الدین را خواند:

 و إن قلت بالتَّشبیِھ كنت محدّدًا      فَإن قلت باتنزیھ كنت مقیدًا

 [22]22و كنت إماًما في المعارف َسیدًا     وإن قلت باال مریِن كنت مسدّدًا

 ست که ذات او عني متام موجودات است.و بسیار گفته ا

ودر جاي دیگر گوید : عارف کسي است که حق را در مهه چیز 
 [23]23بیند بلکه حق را عني مهه چیز بیند.

منزه است  من اظھر االشیاء و ھو عینھاو در اول فتوحاتش گوید 
 [24]24آنکسیکه اشیاء را ظاهر منود و خودش عني آن اشیاء است.

                                                            
 ـ این کلمات و اشعار در کتاب فصوص در فص نوحیه مذکور است.  [22] 22

 ـ در کتاب فصوص فص هروینه مذکور است.  [23] 23

 ـ در کتاب روضات و عني احلیوة از او نقل کرده اند.  [24] 24



ت پرستید هبمان خدا را پرستیده باشد و چون و گفته هر که ب
سامري گوساله ساخت و مردم را بعبادت او خواند حقتعايل هرون 
را یاري نکرد و غالب ننمود او را براي آنکه خواست در هر 

  [25]25صورتي پرستیده شود.

حاج صمد آقا که مدتي بود با ديل متوجه گوش باین کلمات 
پیاده نظر میکرد وتکیه داده بود میداد و خريه خريه بسیاح 

بدو زانو نشست و گفت : جناب آقا این کلمات شبیه بیکدیگر 
است و تازگي ندارد فقط از جهت الفاظ با یکدیگر فرق دارد 
مشرب و مسلک مشا خوب معلوم شد حمتاج بریاضت و خانقاه و چرس 
و بنک نیستیم برو این دام بر مرغ دیگر نه ما گول این 

خورمي کسیکه در مدرسه امام صادق (ع) درس خوانده و  حرفها مني
از گفتار امامان استفاده کرده و دلش منور شده باین گونه 
اباطیل و اراجیف منحرف منیشود حوصله ما سر آمده امروز صبح 
چشم ما بر کدام امحق افتاده که این گونه گرفتار شدمي صداي 

 خنده بلند شد.

بفرمائید چاي بدهند. سیين چاي دکرت حسینخان: حاج خلیل آقا 
مبیان آمد و قلیان زیبائي در مقابل حاج حممد علي گذاشته و 
حاج صمد آقا و هژبر فیلسوف مشغول کشیدن سیگار و سیاح 

                                                            
) طبع دوم از فصوص و فتوحات نقل منوده 703ـ در روضات (ص   [25] 25
 است.

قال في الفصوص في فّص ھودیة، ثم ذكر أنھ استوي علي العرش فھذا تحدیدٌ ایضا، ثم انھ ینّزل من الّسماء فھذا تحدیدٌ، 
وصف نفسھ إال بالحدّ و قولھ: لیس كِمثلھ  ثمَّ ذكر انھ في األرض و أنھ معنا أینما كنّا إلي أخبرنا أنّھ عینُنا و نحُن محدودون فما

شيء حدُّ أیضا إلي أن إخبرنا أنھ عیننا و نحن محدودون فما وصف نفسھ إال بالحدّ قولھ: لیس كمثلھ شيء حدّ أیضا إلي أن قال 
حدّ للحّق فھو إنھ عین األشیاء و األشیاء محدودة و إن اختلفت حدودھا فھو محدود بحدّ كّل محدود فما یحدُّ شيء إال و ھو 

 ـ اخل. الساري في مسّمات المخلوقاِت و الُمبدَعات

) طبع دوم از او نقل منوده و حق تعايل نصاري 703و در کتاب روضات (ص 
را تکفري ننمود بسبب آنکه بالوهیت عیسي قائل شدند بلکه بسبب آنکه 
خدا را منحصر در عیسي دانستند و خود را خامت االولیاء دانسته و گفته 
که ختم والیت باو شده و پیغمربان نزد او حاضر شدند جهت هتنیت و 
مبارکبادي ختم والیت و نیز گفته که مجیع انبیاء اقتباس علم میکنند از 
مشکوة خامت االنبیاء و مجیع اولیاء اقتباس علم میکنند از مشکوة خامت 
اولیاء افضل است از سائر اولیاء در والیت و نیز گفته اهل آتش در 

 دوزخ تنعم میکنند بآتش و راحت مییابند و لذت میربند اخل.

) قال: و اما محي الدین االعرابي حكي في فتوحاتھ أنّھ أسري بھ إلي السماء مراراً 224و في كتاب انوار نعماني (ص 
رش و رأي في كّلِ سماٍء واحداً من متعددة و الّظاھر أنّھ قال: أنھا تسع  مّرة و ذكر ھناك أنّھ رأي ابابكر الّصدیق لّما بلَغ إلي الع

 ـ اخل. األنبیاء، فكان درجتھ و درجة أبي بكر أعلي من درجات أولي العزم



پیاده نیز چپق خود را چاق کرده و یک دو صفريي بآن زده گفت 
آقایان اجازه دهید چند شعري از گفته هاي مرشد بزرگ مالي 

  گفتند بفرمائید :رومي خبوامن

 سیاح پیاده با صداي جذابي شروع خبواندن کرد:          

 ایعاشقان ایعاشقان من عاشق رسواستم

عشقم چه بر سر میزند من                                           
 و اله شیداسم

 هم عاشق و شیداستم و اله یکتاستم 

اینجاستم آجناستم                                             
 نه زیر نه باالستم  

 در عرش و در کرسي منم،واالصل الخيطي منم

با حامالن عرش گومن پیش از این                                            
 برخواستم

 عامل منو�ر شد ز من، آدم مصو�ر شد ز من

هم عاملم هم فاضلم                                     
 هم قاضي القضاستم 

 قاضي مبن نازد مهي فتوي زمن سازد مهي

فتوي بنا حق                                       
 میدهد نه زین و نه زینهاستم

 بر خواستم بر پاستم پیداستم بر جاستم

پنهان نیم                                         
 ري موالناستمپنهان نیم من م

 هم پري هم بر نامنم هم شیخ و هم رعنا منم

هم زشت و هم زیبا                                      
 منم هم شري هم خر ماستم

 هم با صلوة دائمم هم بي صلوة قائمم



هم صبح را                                      
 بشناختم هم شامرا آشناختم 

 طوطي منم قمري منم دنیا منم ع�قيب منم 

ِانسي منم جين منم                                      
 من حوت این دریاستم

 هم کوه و هم صحرا منم هم در این دریا منم

در شعله هاي عشق                                     
 بني کاندر زبان گویاستم

 دریاي بي پایان منم با نوح کشتیبان منم

یوسف منم موسي منم                                    
 عیسي منم شعیا ستم

 ایوب را درمان منم یعقوب را هم جان منم 

هم حکمت لقمان منم                                    
 هم یونس و حيیاستم

 امحر منم ۀهم حیدر و امحد منم هم باد

هم صاحب کشور منم                                    
 زان باده تقواستم

 آندم منم ایندم منم هم ریش و هم مر هم منم 

هم درد و هم درمان                                    
 منم با درد او افراستم

 فرمان بر و فرمان دهم هم جانستان  هم جان 

از من و من هم زجان با جان                          
 [26]26حضرت اعالستم

                                                            
) طبع اخوان کتابچي در 42ـ این اشعار را در مشس احلقایق (ص   [26] 26
 سروده است و دیگران از او نقل کرده اند. 1316سنه 



 و نیز مي گوید:       

هر دم به     هر حلظه به شکلي بت عیار بر آمد
 لباس دیگران یار بر آمد

 گه پري وجوان شد    دل برد و ان شد   

گاهي ز تک کاکل     گاهي بتک طینت ص�لصال فرو رفت
 فّخار بر آمد

 پس جبهان شد زان     غواص معاني           

آتش گل     گه نوح شد و کرد جهان را به دعا غرق
 از آن شد

از دیده     یوسف شد و از مصر فرستاد قمیصي
 یعقوب چو انوار بر آمد

 نا دیده عیان شد     روشن گر عامل      

در چوب     حّقا که هم او بود که اندر یدو بیضاء
 شد و بر صفت مار بر آمد

 ز آن فخر کیان شد     نيمي کرد شبا        

عیسي شد و بر    میگشت دهي چند بر این روي زمني را
 گنبد دوار بر آمد

 تسبیح کنان شد     از هبر تفرج       

تا     باجلمله هم او بود که مي آمد و مريفت
 عاقبت آنشکل عرب وار بر آمد

 داراي جهان شد    هر قرن که دیدي     

مششري شد و در     که حقیقتمنسوخ چه باشد به تناسخ 
 کف کرار بر آمد

 قتال زمان شد     آن دلرب زیبا    

منصور     ني ني که هم او بود میگفت انا احلق
 د آنکه بر آن دار بر آمدونب



 نادان به گمان شد    در صورت بلها   

کافر بود     رومي سخن کفر نگفته است و نگوید 
 آنکس که به انکار برآمد

از      منکر نشویدش                  
 [27]27دوزخیان شد

 و نیز گوید:

حاجت بطلب      آنانکه طلبکار خدائید خدائید
 نیست مشائید مشائید

کس غري مشا     چیزیکه نکردید گم از هبر چه جوئید
 نیست کجائید کجائید

زیرا که       در خانه نشینید و نگردید هبر روز
 خدائیدمشا خانه و هم خانه 

در عني     ذاتید و صفاتید گهي عرش و گهي فرش
 بقائید و مرب از فنائید

جربیل امینید     حرفید و حروفید و کالمید و کتابید
 [28]28و رسوالن مشائید اخل

حاج حممد علي با ديل پر جوش و صداي خشن گفت بس است ما را 
بر ما مزخرفات مال را شنیدمي دیگر نباید از این گونه اشعار 

 زبان جاري منائي.

دکرت حسینخان: خواهش میکنم صرب منائي تا کلمات و اشعار شاه 
نعمت اهللا ويل را نیز بگویند تا ما او را نیز بشناسیم و 
اباطیل صوفیه را بدانیم تا در مقابل باطل آنان حق واضح 
شود، چنانچه امرياملومنني علیه السالم در خطبه شریفه فرمودند: 

ا هرگز حق و رشد را خنواهید شناخت، تا آنکه بدانید که مش
بشناسید آنکسريا که ترک آن منوده و مبیثاق کتاب عمل خنواهید 

                                                            
) سروده است 199قایق (ص ـ این اشعار را مالي رومي در مشس احل  [27] 27

فقیه عامل عامل کامل مريزاي قمي قده در جامع الشتات از او نقل فرموده 
 و شاهد بر کفر او گرفته است.

 ) مذکور است طبع اخوان کتابچي188ـ در مشس احلقایق (ص   [28] 28



منود، تا آنکه بشناسید آنکسرا که آنرا شکسته و وفا نکرده 
است و متمسک بکتاب نشدید، تا آنکه بشناسید آنکه را اعراض 

را حضرت جمتيب  و مهني مفاد[29] 29از کتاب عزیز منوده است ـ اخل 
 علیه السالم در ضمن روایت حتف العقول بیان فرموده است.

سیاح پیاده: باجازه آقایان چند مجله از کلمات شاه نعمت 
 اهللا ويل را براي مشا نقل مینمامي:

 دکرت حسینخان: بفرمائید تا به بینیم ایشان چه گفته اند

مشرب  سیاح پیاده: شاه نعمت اهللا در رساله مکاشفات گوید:
موحدان است که حقتعايل را در مرایاي اعیان ممکنات مشاهده 
مناید و اعیان را کان مل یکن در عدم بر حال خود بیند و این 
ایت غیبت حمموده است و بدایت فنا و فنا ایت سري ايل اهللا و 
بقاء بدایت سري يف اهللا ابتداء دارد و ایت ني، غایتش چون بود 

 یکي بیند و باقي معلوم. چو غایت ني موجود

و در رساله مراتب گوید: ال اسم� َله و ال نعت� َله و ال صفَة له 
 ِاال حبسب اَملظاهر

آن یکي را در    یک وجود است و مظاهر بي مشار
 مظاهر میشمار

 [30]30ثُمَّ بَدا فِي َخلِقھ ظاھراً في صوَرةِ االكِل و الّشاِربِ تا آنکه گوید: 

و در  213ص  11که در کتاب طرایق ج  و از اشعار شاه است
 کتاب جامع الشتات از او نقل کرده اند:

در مرتبه روح است در مرتبه    در مرتبه جسم است 
 جان است در مرتبه جانان

در    در مرتبه اي باده    در مرتبه جام است 
 در مرتبه رندان مرتبه اي ساقي 

                                                            
 مذکور است. 586ـ این خطبه در روضه کايف حدیث   [29] 29

ـ این دو رساله با بقیه رساله هاي شاه در کتاب طرایق در   [30] 30
ضمن حاالت شاه نعمت اهللا نقل کرده است و در متام آن زیاد تصریح بوحدت 

 وجود و موجود منوده است.



ه اي در مرتب در مرتبه درویش    در مرتبه شاه است 
 بنده در مرتبه سلطان

در مرتبه اي موسي در مرتبه    در مرتبه اي فرعون
 کفر است در مرتبه اميان

در مرتبه   در مرتبه سرمست      در مرتبه خممور 
 در مرتبه شادان   عمگني 

در   در مرتبه اجنیل      در مرتبه توراة 
 مرتبه صحف است در مرتبه قرآن

در    در مرتبه یوسف    در مرتبه اي یعقوب 
 در مرتبه کنعان مرتبه اي مصر 

در    در مرتبه کوزه    در مرتبه آب است 
 در مرتبه عمان مرتبه اي قطره 

در مرتبه نفس است در مرتبه    در مرتبه عقل است 
 در مرتبه انسان    حیوان 

در    در مرتبه جنت      در مرتبه دوزخ 
 در مرتبه بستان   مرتبه زندان 

در   در مرتبه اي یس      در مرتبه اي طه 
 در مرتبه سبحان   مرتبه اي حم 

در    در مرتبه چشمه    در مرتبه اي دریا 
 در مرتبه باران مرتبه جوي است 

گر     در مرتبه ها از ذوق ما با تو بیان کردمي
 ذوق مهي خواهي این گفته ما میخوان

هم سید و      هم جسمي و هم جاني هم ایين و هم آني
 هم بنده با خلق نکو میدان

حاج صمد آقا: عقیده من این است که حالش حال عادي نبوده 
زیرا آدمي که شعورش را از دست نداده و مشاعر او خمتل منانده 

 باشد اینطور پر و پوچ منیگوید من هبرت از او شعر میگومي:

هم کوزه    در مرتبه پا است در مرتبه اي موزه
 هم شريه و خربوزهبدان او را 



 صداي خنده حضار بلند شد.

ا میخندید مگر اشعار شاه مهني جور نبود رحاج صمد آقا: چ
خواهش میکنم مشا چند دقیقه گوش دهید تا من هم چند شعري 
براي بیان لوازم فاسد آن خبوامن تا واضح شود که متام آن بر 

 خالف قرآن و ضروریات دین است:

در مرتبه اي  در مرتبه اي مرزوق  در مرتبه اي رازق
 در مرتبه دیان مدیون

 در مرتبه اي دزد در مرتبه اي حممول  در مرتبه اي حامل
 در مرتبه خوان 

در مرتبه  در مرتبه اي مدفوع   در مرتبه اي دافع
 در مرتبه مّنان اي حمکوم

در مرتبه  در مرتبه اي مغفور   در مرتبه اي غافر
 ندر مرتبه گلدا اي مغلوب

در مرتبه اي م�وطوء در مرتبه اي واطي  در مرتبه اي شاکي
 در مرتبه اي خندان 

در مرتبه اي مملوک در مرتبه اي ممنوع  در مرتبه اي سارق
 در مرتبه اي امکان 

در مرتبه اي  در مرتبه اي مضطر   در مرتبه اي فاني
 در مرتبه پستان مقهور

تبه اي غمگنيدر مر در مرتبه اي مرضي  در مرتبه اي حمسوب
 در مرتبه شیطان 

در    در مرتبه اي جن   در مرتبه اي آدم
 در مرتبه اي حیوان مرتبه اي امحق

در    در مرتبه اي شیخ   در مرتبه اي طفل
 در مرتبه سودان مرتبه اي جاهل

بي شرمي و بیدیين دیوانگي مسيت چرسي شدن و بنگي بیحد شده 
بي پایان اي تب دو صد خیبت هم تعس و دگر لعنت از وحدت هم 
کثرت بر فلسفه و عرفان الزمه عقیده اینان آن است که متام 
صفات و حاالت خملوق بر خدا جاري است بلکه مهه خود اوست که 

ال فعل اوست بر خالف باطوار خمتلفه جلوه میکند و متام افع



قرآن که اساس قرآن از اول تا باخر بر مبانیت خالق با خملوق 
است و آنکه خالق منزه و مربا است که حبواس ظاهره و باطنه 
ادراک شود هر چه حبواس ادراک شود خملوق است و خملوق بر چند 
قسم است خبیث و طیب مومن و کافر مؤمن حمبوب خدا است و کافر 

است و مورد لعنت و غضب است و خداوند غضب فرموده مبغوض خدا 
و لعنت کرده کفار و مشرکني را و نزد صوفیه متام موجودات 
جتلیات و اطوار وجود حق اند و مهه اعمال خالیق نیز فعل اوست 
سبحانه و تعايل عم�ا یقوُل الظِّاملو�َن ع�لو�ا کبريًا خداوند خود را 

د از گفتار ظاملني و نزد صوفیه در کالم جمیدش منزه و مربا فرمو
این گفتار نیز صحیح نیست چون متام گفتار اوست و خود عني مهه 
است و منیشود خود را از گفتار خود تنزیه و تقدیس فرماید پس 
معلوم است که گفتار ظاملني گفتار خدا نیست و خدا از آن 
بیزار است و هم چنني پیغمرب و ائمه صلوات اهللا علیهم از آن 

یزارند قال تعايل فإن ع�ص�وک َفُقل إّني بريء ممِّا تعَلموَن یعين ب
اگز نافرماني کردند پس بگو من بیزارم از آنچه میکنید؛ و 
واضح است که پیغمرب و امامان علیهم السالم از افعال خدا 

ُسبحاَن هللا َعّما یِصفوَن إال عباد هللا الُمخلصیَن و بیزاري مني جویند و نیز فرموده 
 .ُسبحان ربُّك َرّبِ العّزة َعّما یِصفونَ 

دکرت حسینخان: از بیانات جنابعايل و نقل گفتار رؤساي 
طریقت آقایان مهه متوجه مبرام و عقیده آنان شدند حال اجازه 
بدهید قدري از کلمات فالسفه بیان شود تا معلوم گردد که 

در  مرام و عقیده فالسفه عرفان مسلک چه بوده است و آنکه متام
نتیجه با یکدیگر متحدند هر چند از دو راه میآیند لکن 
سراجنام آنان یکي است پس نگاهي بساعت منوده گفت نزدیک ساعت 

بعد از ظهر است و بغروب چیزي باقي منانده تا بشهر برسیم  7
 شب میشود خوب است خوب است وقيت دیگر معني شود.

مدهائي حاج خلیل آقا: آقاي دکرت فردا ممکن است پیش آ
بنماید براي ما و مهمانان عزیز خوب است با اجازه آقایان 
شب را نیز اینجا تشریف داشته باشند صبح زود باتفاق برومي 

 شهر.

حاج صمد آقا و حاج حممد علي: ما موافقیم به بینید جناب 
 آقا چه میفرمایند

 سیاح پیاده: دمتان گرم من رفیق موافق هستم.

یل بچاي و سیگار و قلیان منودند بنا مباندن شد و اظهار م
چاي و قلیان و سیگار وارد جملس شد و سیاح پیاده نیز چپق 



خود را از کنار خود برداشت مشغول شد هر یک مزاحي مینمودند 
 و جملس با مودت و صمیمیت گرم شد.

دکرت حسینخان: خوب است اول مناز مغرب و عشاء را خبوانیم و 
 بعد مشغول صحبت شومي.

د آقا: شوخي نکردم چون حضرت آقا مناز ظهر و عصر حاج صم
 خنواندند گفتم شاید مانع داشته باشند.

هژبر فیلسوف: ایشان فاني از خود و واصل حبق شدند و مرشد 
طریقت شبسرتي گفته است ويل تا با خودي زار زار عابدات 
شریعت را نگه دار اگر عبادتي مینمایند آن در ظاهر است و 

 قیده بآن ندارند.در باطن ع

چنانچه ابو مدین امر میکرد اصحاب خود را باظهار عبادت و 
 [31]31طاعت، چون در عقیده او فاعلي در عامل غري خدا نیست

حاج حممد علي: بلي وقيت فعل و فاعل و مفعول یکي شد مناز 
معين ندارد و عالمه ـ قده ـ نقل کرده که گفت من مجاعيت از 
صوفیه را در حرم امام حسني علیه السالم دیدم که مناز خواندند 
بغري یکنفر بعد از ساعيت از یکي از آا سؤال کردم که چزا 

تیاج بنماز دارد خبدا واصل یکنفر مناز خنوانده گفت او چه اح
شده آیا جائز است براي واصل که حجاب قرار دهد و مناز حجاب 

  [32] 32است میان بنده و خدا 

حاج خلیل آقا کالم را قطع کرده گفت پس معلوم میشود که 
 پیغمرب و امامان واصل حبق نشدند که مناز میخواندند.

 سیاح پیاده: چند نفر با یک من ضعیف درویش.

صمد آقا غصه خنورید فعل و فاعل و مفعول یکي است صداي  حاج
 خنده حضار بلند شد.

در این هنگام حاج خلیل آقا حرکت کرده با صداي جذابي 
مشغول اذان شد و آقایان از جا برخاستند وضو گرفتند پس 

                                                            
ـ ابو مدین از مشایخ و اساتید حمي الدین است و این را  [31] 31

 نقل کرده است.از او  135شاگردش حمي الدین در کتاب فتوحات مکي باب 

ـ و این حکایت را جملسي ره در کتاب عني احلیوة و جزایري در   [32] 32
 ) از کتاب ج احلق عالمه ره نقل کرده اند.223کتاب انوار نعماني (ص 



سجاده ها انداخته هر کدام مناز خود را خواند و بعد از 
هر یک جباي خود نشستند و تعقیب مناز جملس را مرتب و منظم 

 منتظر بیانات آقاي دکرت هستند.

دکرت حسینخان: از آقایان استدعا دارم انصاف را از دست 
نداده و عصبانیت و جلاجت را از خود دور کرده چون این دو 

 راهي است از راههاي عذاب و صاحبش را بآتش مريساند.

: يف أّنه جلَّ است که میگوید صدر املتاهلنيیکي از فالسفه اسالم 
اُمسه� کل الوجوِد، قول امجايل کّل بسیط احلقیقة من مجیع� الوجوه 
فهو بوحدته کّل االشیاء اخل مث اثبت احناصر الکّلي يف الفرد تعايل 

33 [33] 

فإذا ثبت تناھي سلسلة الموجودات من العلِل و المعلوالِت إلي و در جاي دیگر گفته: 
یع الموجوداِت أصالً واحداً ذاتھ بذاتھ فیاض للموجوداِت، و بحقیقتھ محقّق للحقایِق حقیقٍة واحدةٍ َظَھَر أّن ِلجم

ر للسماواِت و االرِض فھو الحقیقةُ و الباقي شؤنھ و ھو الذّات و غیره أسمائھ و نعوتھ و  و بسطوع نوِره منّوِ
 [34]34ـ اخل. ھو األصل و ما سواه أطواُره و فروعھُ 

حقیقة الواجب جّل مجده ھویة بسیطة غیر متناھیة  و در اسرار االیات میگوید:
الشدة في النوریة و الوجود، و حقیقتھ عین التشخص و التعین ال مفھوم لھ إلي ان قال فال یمكُن الوصول إلي 
معرفِة ذاِتھ إال بفناء الّسالك عن نفسھ ، و بانِد كاك جبل انّیتھ حتّي شھد ذاتھ علي ذاتھ إلي أن قال: بل لیس في 

 [35]35لوجوِد إال ذاتھ و صفاِتھ و أفعالھ الّتي ھي ُصَور أسمائِھ و َمظاھر ِصفاِتھ.ا

تنبیھ مشرقي، و مّما ینبّھك علي أنَّ وجوده تعالي وجودُ كّل شيء، اّن وجوده و نیز گوید: 
حیثیاتھ و عین حقیقة الوجوِد و صرفھ ـ إلي أن قال: فھو األصل و الحقیقةُ في الموجودیة و ما سواه شئونھ و 

 [36]36ھو الذّات و ما َعداه أسمائھ و تجلیاتھ و ھو النّور و ما َعداه اظاللھ و لَمعاتھ ـ الخ .

إّن االفعال كلّھا بالحقیقة صادرة عنھ تعالي، واقعة بتاثیره مع و در جاي دیگر گفته: 
كماِل وحدانیتِھ و فَردانیتِھ، فكلُّ ما ھو مقدور مجعول الفاعل، فھو من حیُث صدوره عن ذلك الفاعل صادُر 

                                                            
ـ صدر املتاهلني صاحب اسفار است در کتاب شواهد الربوبیه (ص   [33] 33

 ) در اشراق عاشر میفرماید.33

 ) میگوید.35الربوبیه اشراق حادیعشر (ص  ـ در شواهد  [34] 34

 ) گفته است.11ـ صدر املتاهلني در کتاب اسرار االیات (ص   [35] 35

 ) گفته است.17ـ در کتاب اسرار االیات (ص   [36] 36



 37عن الحّق تعالي، كما أّن وجودَ كّل ممكٍن من حیُث وجوده شأُن من شئون الحّق و وجھُ من وجوھھ ـ الخ 
[37] 

ال شك أّن اآلخرة إنّما تُحصل بارتفاع الحجب و ظھور و در کتاب تفسري خود گوید: 
مرادش زوال تعینات وجودي  [38] 38 الحقایق و زوال التعینات و الحّق عن الباطل .

موجودات است و برطرف شدن رنگ حدود و قیود وجودي که باطل 
 است از رخسار وجود مطلق چنانچه مولوي گوید:

موسیي با موسیي     چون که بي رنگي اسري رنگ شد
 در جنگ شد

موسي و     چونکه این رنگ از میان برداشيت
 فرعون دارند آشيت

أشرف اإلنسان من بلغ في الشرف و البرائة إلي مرتبة السابقین و در جاي دیگر گوید: 
العاقل بالمعقول، كما ذھب الیھ كثیُر من االولین من المالئكة المقربین، فصار متحداً بالعقِل الفعّاِل اتّحاد 

الحكماء، و أشارت إلیھ كلمات االولیاء, و شھدت علیھ أذواق الصوفیھ، و برھن علیھ في الشواھد 
 [39]39.الربوبیة

فإذا علم ھذا بلغ إلي مقام التّوكل و الّرضا، فإذا بلغ إلیھما و و در موضع دیگر گفته: 
یصیر عبداً مخلصاً عن الشرك بالكلیة اذ في الشكر ضرب من الشرك الخفي احكمھما یِصُل إلي مقام الوحدة ف

لكونھ الستجالب المزید و كذا في التوكل فانھ یستدعي متوكال و متوكال علیھ یتكلف المتوكل في حوالة امره 
جودا الي الوكیل و الرضا و ان كان باب هللا االعظم ففیھ ایضا رائحة من االشتراك فان الراضي یستدعي و

مقابالً لوجود المرضي عنھ و لھ مجال تصرف تركھ باالختیار و ھذه المرتبة ایضا قاصرة عن درجات 
الواصلین الي درجة التوحید فان ارتقي من ھذه الدرجات وصل الي مقام الفناء المحض و محو االثر بالكلیة 

 [40]40و ھو منزل اھل الوحدة المطلقة فان الي هللا المنتھي و الیھ الرجعي.

فصل في ان واجب الوجوب تمام االشیاء و گفته:  22ص  3و در کتاب اسفار ج 
كّل الموجودات الي ان قال: و الواجب بسیط الحقیقة واحد من جمیع الوجوه فھو كّل الوجود كما اّن كلّھ 

 الوجود الي ان قال: فبثت ان البسیط كّل االشیاء الخ.

                                                            
 ) گفته است.22ـ در کتاب اسرار االیات (ص   [37] 37

ع شده ـ در کتاب تفسري سوره اذا وقعت الواقعه که باخلصوص طب  [38] 38
 ) گفته است.15(ص 

 ) بیان منوده است.26ـ در مهني کتاب تفسري (ص   [39] 39

 ) گفته است.115ـ در مهني تفسري (ص   [40] 40



جمیع الموجودات عند اھل الحقیقة و الحكمة  و محصل الكالم انو در جاي دیگر گفته: 
االلھیة المتعالیة عقال كان او نفسا او صورة نوعیة من مراتب اضواء النّور الحقیقي و تجلیات الوجود 
القیومي االلھي و حیث سطع نور الحق و انھدام ما ذھب الیھ اوھام المحجوبین من ان للمھیات الممكنھ في 

فكذلك ھداني ربّي بالبرھان النعیر العرشي الي صراط مستقیم من كون الوجود  ذاتھا وجودا. الي ان قال:
منحصراً في حقیقة واحدة شخصیھ ال شریك لھ في الموجودیة الحقیقة و ال ثاني لھ في العین و لیس في دار 

ت ذاتھ و تجلیات الوجود غیره دیار و كلّما یترائي في عالم الوجود انّھ غیر العالم المعبود فانّما ھو من ظھورا
صفاتھ التي ھي في الحقیقة عین ذاتھ. إلي ان قال: و اذا كان االمر علي ما ذكرتھ لك فالعالم متوھم ما لھ 

. تا آنکه فھذا حكایة ما ذھبت الیھ العرفاء االلھیون و االولیاء المحققون [41]41وجود حقیقي . 
و الظاھر في جمیع المظاھر و المھیات و  فصل في التنصیص علي عدمیة الممكنات. الي ان قال:گوید: 

المشھود في كّل الشئون و التعینات لیس اال حقیقة الوجود، بل الوجود الحق بحسب تفاوت مظاھره و تعدد 
شئونھ و تكثر حیثیاتھ. الي ان قال: فانكشف حقیقة ما اتفق علیھ اھل الكشف و الشھود من ان المھیات 

ل: بل الموجود ھو الوجود و اطواره و شئونھ و انحائھ و المھیات موجودیتھا االمكانیة امور عدمیھ الي ان قا
 :انما ھي بالعرض بواسطة تعلقھا في العقل بمراتب الوجود و تطوره باطوارھا كما قیل شعراء

تعّني ها امور     وجود اندر کمال خویش ساري است
 اعتباري است

ا. الي ان قال: و في كالم المحققین اشارت واضحة بل فحقایق الممكنات باقیة علي عدمیتھا ازال و ابد
 [42]42تصریحات جلیھ بعدمیة الممكنات ازال و ابدا.

                                                            
ـ عقیده موهوم بودن عامل و آنکه متام کائنات وهم است یا   [41] 41

 خیال، عقیده پارسیان قدمي است چنانکه بزودي بیاید.

) نقل شده است مؤلف گوید 195و ص  184(ص  ـ این مجالت از اسفار  [42] 42
مناسب است که در اینجا بعضي کلمات بزرگان را در حق مال صدرا نقل 

 منوده باشم.

) عن صاحب اللؤلؤه انھ قال: و اما المولي صدر الدین فھو محمد بن إبراھیم صدر 331(ص  2ففي الروضات طبع 
ً تو في بالبصرة و ھو متوجھ الي الحج سنھ الدین المشھور بمال صدرا كان حكیما فلسفیا صوفی ھجري . و نقل  1050ا بحتا

فتوي طائفة من الفقھاء االعالم بكفره، فمنھم من ذكر في وصف شرحھ علي االصول شروح الكافي كثیرة جلیلة قدرا و اول 
المشایخ و سابعھم الحكیم ) في ذكر 422ص  3من شرحھ بالكفر صدراً ھذا الخ. و قال العالمة النوري ره في المستدرك (ج

المتالھ الفاضل محمد بن ابراھیم الشیرازي الشھیر بمالصدرا محقق مطالب الحكمة و مروج دعاوي الصوفیھ بماال مزید علیھ 
صاحب التصانیف الشائعة التي عكف علیھا من صدقھ في ارائة و اقوالھ و نسج علي منوالھ و قد اكثر فیھا من الطعن علي 

ة الدین تجھیلھم و خروجھم من زمرة العلماء و عكس االمر في حال ابن العربي صاحب الفتوحات فمدحھ و الفقھاء و حمل
وصفھ في كلماتھ باوصاف ال ینبغي اال لالوحدي من العلماء الراسخین مع انھ لم یر في علماء العامة و نواصبھم اشد نصبا منھ 

طاب ما لفظھ و مھم من یكون ظاھر الحكم و یجوز الخالفة الظاھرة كما الیس ھو القائل في الفتوحات في ذكر بعض حاالت االق
حاز الخالفة الباطنھ ھو الذي صرح السیوطي الذي ھو ایضا من المتعصبین في تاریخ الخلفاء بانھ في سنة ست و ثلثین امر 

یارتھ و حزب و بقي صحرا، الي بھدم قبر الحسین علیھ السالم و ھدم ما حولھ من الدور ان یعمل مزارع، و منع الناس من ز
ان قال: و صرح ایضا فیھ بان اصل الضالالت من الشیعة؛ و صرح في مسامرة االبرار بان الرجبیون جماعة لھم ریاضة من 
آثارھا انھم یرون الوافض بصورة الخنزیر؛ و صرح في الفتوحات بعصمة ابن الخطاب و غیر ذلك مما ھو نص علي كونھ من 

قال: و مع ذلك كلھ كیف یقول االمامي في حقھ المحقق العارف با� و من ال یجازف في القول و امثال ذلك فیھ نواصبھم الي ان 
و اضرابھ؛ و من تصانیفھ شرح اصول الكافي ـ شرحھ علي مذاقھ و عقائده و اصولھ و مطالبھ فاستحسانھ من استصوبھا و 



حاج صمد آقا: جناب آقاي دکرت خوب است این مجالت را فارسي 
 بفرمائید :

قاي دكرت: اینها در نتیجه مهان حرفهاي صوفیه است که در آ
موجودات اطوار و دار وجود غري وجود واقعیيت ندارد، و متام 

شئون و جتلیات و ملعات و صفات و امساء حق اند، و مهیات نیست 
 مگر امور اعتباري چنانچه شبسرتي در گلشن راز گفته است: 

تعینها امور     وجود اندر کمال خویش ساري است
 اعتباري است

عدد بسیار و      امور اعتباري نیست موجود
 یکچیز است معدود

چو آن     ر اعتباري استجهان خود مجله ام
 یکنقطه کاندر دور ساري است

که بیين       برو یکنقطه آتش را بگردان
 دائره از سرعت آن

 فیاض گوید در مقام بیان کیفیت صدور معلول از علت:

صوفیه برآنند که صدور معلول از علت عبارت است از تنزل 
ا علت مبرتبه وجود معلول و تطور وي بطور معلول و از اینج

متفطن شده اند بوحدت وجود بانیکه وجود حقیقت واحده ایست 
ساري در مجیع موجودات، و مهیات ممکنات نیست مگر امور 
اعتباریات و حقایق موجودات مهگي مظاهران حقیقت اند بنحوي 
که احتاد و حلول الزم نیاید چه این هر دو فرع اثنینیت است و 

حبسن ظن اعتقاد کرده  ال موجود اال واحد تا آنکه گوید: و ما
امي با مکان صدق این دعوي نه برجي که از کتب و رسائل این 
طائفه مفهوم تواند شد چه اینمعين گفتين و شنیدني نیست تا 
آنکه گوید و اینمعين يف نفسه حق است کو مدعي آن بر حق مباش 
بلکه حسن ظن باکابر قوم را بر خود الزم ساز که شاید از 

ره مند گردي و موجب دریافنت عنایت اهلي و برکت حسن ظن هب
انفتاح ابواب سعادت سرمدي گردي، تا آنکه گوید: و اما 

                                                                                                                                                                                                
ر في وصف شرحھ علي االصول شروح الكافي كثیرة جلیلة قدراً، استحقره و من استضعفھا، بل في الروضات، فمنھم من ذك

و اول من شرحھ بالكفر صدرا انتھي. و فیھ منھ اوھام عجیبة بل في كتاب التوحید منھ و ھم لم یسبقھ الي مثلھ احد و لم یلحقھ 
بھ من االسفار و االسرار و احد ثم ذكر ذلك الوھم الي آخر كلمات العالمة النوري و من استضاء بنور القرآن ثم راجع كت

التفسیر و ما قالھ في تفسیر قولھ تعالي ختم هللا علي قلوبھم یعرف اعوجاجھ و ضاللھ، و صدق ما افاده العالمة النوري قده في 
 كلماتھ فالحذر الحذر منھ و من كتبھ و ال یمیل الیھ اال من لم یقتبس من انوار علوم االئمة صلوات هللا علیھم.



طریقه حکماء در کیفیت صدور معلول آن است که گویند واجب 
الوجود متام است و فوق التمام ، تا آنکه بعد از بیاناتي 
گوید: و از اینجا سر وحدت وجود بنحوي که خاطر فاتر این 

ه بآن منساق شده مفهوم مستعدین تواند شد چه نسبت کمین
حقایق موجودات حبقیقت واجبیت نسبت مفهومات جنس و فصل باشد 
که اجزاي حتلیلیه اند مباهیت نوعیه بسیطه، و مؤید این است 
آنچه از بعضي اکابر بنظر رسیده که وجود واجيب عني وجودات مهه 

ات قلم اینجا رسید موجودات است نه عني وجود هر یک از موجود
 [43]43سر بشکست.

حاج مال هادي سبزواري در کتاب اسرار احلکم گوید: اما 
طریقه سوم طریقه انیقه اهل حق است که وحدت در کثرت و مجع 
در فرقست آنستکه حقیقت وجود اصلیست و نوریست که اوصافش را 
شنیدي و واحد است بوحدت حقه نه وحدت عددیه و مراتب 

شدة و الضعف متفاضله دارد انوار بعضها فوق بعض خمتلفه يف ال
مثل انسان واحد که مراتب متفاضله داشته باشد و مقاماتش 
متفاوت باشد مثل طبع و نفس و قلب و عقل تا لطیفه اخفویه 
پس در حقیقت وجود مرتبه تام و شدید علت و مرتبه ضعیف 
معلول، و در واقع غري وجود و سنخ نور دیاري نیست ذات علت 

ود، و بعبارت دیگر جاعل وجود و علیت نیز وجود و معلول وج
وجود و جعل وجود و جمعول وجود، و بعبارت دیگر صانع وجود و 
و صنع وجود و مصنوع وجود ويل حبسب مراتيب که در وجود است از 
خفاء و ظهور و مظاهر، تا آنکه گوید: در باب صفات و 
اینستکه مهه وجودات مدعي الوهیتند و الوهیت مهه در اثبات اهللا 

و اینکه بعض عرفاء گفته اند که موجودي نیست که  مقهور است،
پرستیده نشده باشد از براي مشرکي و اختصاص ندارد بآفتاب 
یا آتش یا گوساله سامري و غريها کاذب نیست و مصدق اینمعين 
است که خود پرست بدتر است از بت پرست و خود پرستان 

 [44]44بیشمارند ال آخره؛ و من غزلیات هذا احلکیم:

ورنه این زمزمه   ي نیست که آواز انا احلق شنودموسئ
 اندر شجري نیست که نیست

                                                            
فیاض شاگرد مال صدرا و داماد او است صاحب گوهر مراد است  ـ  [43] 43

) در فصل سوم از باب سوم از مقاله دوم 108و این را در گوهر مراد (ص 
 گفته است.

 ) و هم چنني از دیوان اسرار نقل کرده اند.216(ص  3ـ طرایق ج  [44] 44



ربرش از عامل معين   گوش اسرار شنو نیست وگرنه اسرا
 خربي نیست که نیست

حاج حممد علي: آقاي دکرت این کلمات تصریح بوحدت خالق و 
خملوق است و آن که غري نور حق چیزي نیست لیس يف الدار غريه 

 دیار.

حسینخان: بلي نتیجه کلمات هر دو طائفه یکي است و دکرت 
اینان شاگردان دبريستان یونانیان قدمي قبل از اسالم میباشند 
و مطالب را از آنان گفته اند و هیچ ربطي هبیچ شریعيت ندارند 
و ناشي از افکار استادان بشر است که خود را مستغين از 

ند و در اهلیات و انبیاء دانستند و اعتماد بر افکار خود منود
طبیعیات براي و قیاس تکلم منودند و اول کسیکه براي و قیاس 
در اصول دین تکلم منود و فتح باب توحید افعايل منود و اعمال 
بد را خبدا نسبت داد شیطان بود چنانچه خداوند در قرآن از 
او نقل فرمود که آن خبیث گفت: رب� مبا َاغو�یَتين و متا قائلني 

فعايل شاگردان دبستان او شدند و از آن سرچشمه ضاللت بتوحید ا
و گمراهي استفاده کردند و تبعیت از او منودند و طریقه 
جداگانه براي خود قرار دادند بر خالف طریقه انبیاء و اول 

(َربّنا َظلَمنا اَنفَُسنا و آا حضرت آدم صفي اهللا علیه السالم بود که فرمود: 
تقصري و بد را خبود نسبت داد و طلب  رَحمنا لَنَكونَنَّ ِمَن الخاِسرین)ان لَم تَغِفر لَنا و تَ 

آمرزش و رمحت منود و متام پیغمربان که در قرآن شریف قضایاي 
قضایاي آنان نقل شده و کلمات آنان بیان گردیده اعمال هر 
کس را خبود او نسبت دادند.و خداوند تعايل انبیاء را فرستاد 

ائي خلق خود و آنکه آنان مردم را دعوت براي هدایت و راهنم
کنند بسوي خداي یگانه و یا داوري منایند آنانرا بآن خدائي 
که در عوامل سابقه با او آشنائي داشتند و معرفت ذات قدوس 
او در قلوب آنان ثابت هست و از او غفلت منودند پس انبیاء 
را فرستاد که رفع غفلت منایند و مردم را متذکر و ارشاد 
بسوي احکام عقلیه فرمایند پس اگر مردم تابع آنان شدند و 
بدستور آنان عمل منودند هدایت یابند و متذکر احکام عقلیه 
شوند و دفائن عقول بر آنان ظاهر شود و اینانند بندگان خملص 
حق که بنور حق قلب آنان روشن شده و شیطان بآنان مسلط نیست 

 که دین آا را فاسد مناید.

سانیکه خود را مستغين از انبیاء بدانند و مانند و اما ک
شیطان برأي و قیاس در اهلیات و طبیعیات تکلم منایند و از 
راه فکر و نظر در امور دیين وارد شوند شیطان بر آنان ریاست 
منوده و در مقام اغواء آا برآمده چنانچه خداوند تعايل در 

رضه باحق برآمد قرآن شریف از او نقل فرموده که در مقام معا



(هر آینه متام را اغواء  (الغوینُّھم أجمعین إالّ عبادَك منھم الُمخِلصین)عرض کرد 
خواهم کرد مگر بندگان خملص تو را) پس غري خملصني مورد اغواء و 
وساوس و اهلامات شیطاني هستند و براي این خداوند خود را 

نانچه تنزیه فرمود از آنچه آنان توصیف منایند و بگویند چ
و خداوند فرمود کسیکه از  : سبحان هللاِ َعّما یِصفوَن إالّ عبادَ هللاِ الُمخلَصینفرمود

قرآن که ذکر و تذکره پروردگار است اعراض کند شیطاني قرین 
 او خواهم منود.

و بر اینان است که شیاطني نازل خواهند شد چنانچه در قرآن 
شیطان قرار داده شریف باین اشاره فرمود و اینان را حزب 

 است.

شیطان هبر صورتي خبواهد متصور  [45] 45و حبسب روایات مبارکات 
میشود مگر بصورت انبیاء و اوصیاء و عرشي دارد ما بني زمني و 

                                                            
مسندا عن الصادق علیھ السالم في حدیث قال: سمعت أبي علیھ  189روي الكشي في رجالھ (ص ـ   [45] 45

السالم یقول: ان شیطاناً یقال لھ المذھب یاتي في كل صورة االّ انھ ال یأتي في صورة بني و ال وصي و ال احسبھ االّ و قد وترا 
سندا عن زرارة قال: قال أبو عبد هللا علیھ السالم: اخبرني ) م193یا لصاحبكم (یعني أباالخطاب) فاحذروه الخبر و في (ص 

عن حمزه ایزعم ان أبي یأتیھ قلت نعم قال: كذب و هللا ما یاتیھ االّ المتكون ان ابلیس سلط شیطاناً یقال لھ المتكون یاتي الناس 
ء في صورة أبي علیھ السالم . في اي صورة شاء في صورة كبیرة و ان شاء في صورة صغیرة و ال وهللا ما یستطیع ان یجي

) روایتان صحیحتان بمضمون ھاتین الروایتین و فیھ (ص 196أقول: المراد بحمزة ھو حمزة بن عمارة البریري و فیھ (ص 
) بسنده عن الصادق علیھ السالم قال: ترایا و هللا إبلیس ألبي الخطاب علي سور المدینھ او المسجد الخ و فیھ ایضا بسند 195

إبن أبي عمیر, عن إبراھیم بن عبد الحمید، عن حصین بن عمرو النخعي قال: كنت جالساً عند أبیعبد هللا صلوا هللا  صحیح عن
علیھ فقال لھ رجل: جعلت فداك ان أبا منصور حدثني انھ رفع الي ربّھ و مسح علي رأسھ، و قال لھ بالفارسیھ: یا پسر، فقال لھ 

عن حدي رسول هللا صلي هللا علیھ و آلھ قال: ان ابلیس اتخذ عرضا فیما بین السماء و أبوعبد هللا علیھ السالم حدثني أبي 
االرض، و اتخذ زبانیة بعدد المالئكة فاذا دعي رجال احابھ و وطيء عقبھ و تخطت الیھ االقدام ترایالھ إبلیس و رفع الیھ و ان 

) مندا عن الباقر علیھ السالم في روایة شریفة ان 70أبا منصور كان رسول إبلیس لعن هللا أبا منصور ثلثا. و فیھ (ص 
امیرالمؤمنین علیھ السالم قال: لھ : یعني عبد هللا بن سباحین ادعي الربوبیة لھ علیھ السالم و یلك قد سخر منك الشیطان فارجع 

طان استھواه فكان یاتیھ و یلقي في عن ھذا ثكلتك امك و تب فأبي فجسئھ و استتابھ ثلثھ ایام فلم یتب فاحرقھ بالنار، و قال ان الشی
) بسند صحیح عن محمد بن عیسي قال: كتب الي أبوالحسن العسكري علیھ السالم ابتداء منھ لعن 322روعھ ذلك. و فیھ (ص 

هللا القسم الیقطیني و لعن هللا علي بن حسكة القمي ان شیطانان ترائي للقاسم فیوحي الیھ زخرف القول عزورا و تمام این 
باب نفي الغلو نقل نموده است و بالجملھ تمثل شیطان بھر صورتي غیر صورت انبیاء  7ات را در كتاب بحار االنوار ج روای

و اوصیاء از مسلمات روایات است و قرآن شریف بآن ناطق است . در جنگ بدر بصورت سراقة بن مالك گردید و مردم را 
فلما ترائت الفئتان نكص علي عقبیھ و قال انّي بريء منكم انّي اري ما ال بجنگ پیغمبر ترغیب میكرد و میگفت: انّي جار لكم 

 455و  453ص  6و تفصیل این قضیه در تفسري سوره انفال و در حبار (جترون الخ 
 ) مذکور است.468و  467و  466و  463و  460و 

تني انَا الذي َسمَّ و در جنگ خیرب وقتیکه مرحب خیربي شنید امرياملؤمنني که فرمود 
فرار کرد شیطان بصورت حربي از احبار یهود درآمد و گفت حیدره  أّمي َحیدََرة

نام زیاد است و او را وسوسه کرد و برگردانید تا آنکه بقتل رسید 
 ) نقل منوده است.573(ص  6چنانچه در حبار ج 

و بصورت پريمدردي در آمد نزد زن انصاري بعد از آنکه آن زن با 
بود گفت تو از چوپان حامله شدي صیحه زن بلند شد که چوپاني زنا کرده 



آمسان پس کسیکه کفران کند نعمت وجود انبیاء و رسوالن خدا را 
و از کتابي که خداوند براي هدایت بنده گانش بوسیله اشرف 

ستاده اعراض کند و رو برگرداند و در خانه این و آن خلقش فر

                                                                                                                                                                                                
رسوا شدم شیطان باو گفت این زنا را نسبت ده مبقدسي عابد آن زن قبول 
کرد و نسبت داد و به برکت امرياملؤمنني علیه السالم آن زاهد از هتمت جنات 

 ) مزبور است.488یافت و تفصیل این قصه در جلد م حبار (ص 

) نقل کرده که شیطان بصورت پريمردي آمد 52ار (ص و در جلد هشتم حب
) نقل کدره که بصورت یوسف 381اول مرتبه با أبي بکر بیعت کرد و در (ص 

پدر حجاج درآمد و با مادر حجاج زنا کرد حجاج متولد شد و بصورت 
 اژدهائي شد و پاي امام سجاد علیه السالم را گزید.

هر و مطهر است دفن کنید او را و صوتي بلند کرد و گفت پیغمرب مشا طا
غسل ندهید امرياملؤمنني علیه السالم فرمود گمشو اي دمشن خدا خود پیغمرب 
صلي اهللا علیه و آله امر فرمود بغسل و کفن و دفن خودش و این روایت را 

 شیخ در کتاب هتذیب آخر کتاب طهارت نقل فرموده است.

د که با آن زن زنا و قصه برصیصاي عابد که شیطان او را اغواء کر
کرد و بعد او را کشت و بعد شیطان به برادران زن خرب داد عابد را 
گرفتند و بر دار زدند باز شیطان متصور شد نزد او و گفت من تو را در 
این بال انداختم سجده کن مرا تا تو را جنات دهم گفت با این حالت 

سجده کرد او را و  چگونه سجده منامي گفت من با اشاره اکتفا مینمامي پس
كمثل الشیطان اذ قال کشته شد و تفصیل این قصه را در تفسري در ذیل آیه شریفه 

) کتاب عشرت نقل فرموده 204(ص  15) و ج 448(ص  5و در حبار ج  لالنسان اكفر
 اند.

و قصه عابد دیگر در بين اسرائیل که مشغول عبادت بود شیطان بصورت 
عبادت بود تا آنکه او را اغواء کرد  عابدي دیگر شد و شب و روز در

 5وادار منود بزنا کردن زن فاحشه او را منع کرد، و این قضیه در حبار ج
) نقل کرده است و قضایاي آن خبیث با حضرت 633و  632ص  14و ج  450(ص 

ایوب علیه السالم و زوجه اش از مشهورات است و در تفسري برهان در سوره 
آمدن او در عروسي هاشم بن عبد مناف که خواست  ص مفصال نقل کرده است و

عروسي را برهم زند و بصورت پريمردي در دارالندوه حاضر شد براي راي 
دادن در قتل پیامرب صلي اهللا علیه و آله و از این قبیل قضایا زیاد است 
اّن يف ذلک عربة الويل االلباب و ذکري ملن کان له قلب او القي السمع و هو 

پس متام اهلامات  و اّن الّشیاطین لَیوحوَن إلي أولیائِِھم ِلیجاِدلوكمتغفل عن قوله تعايل: شهید فال 
اینان وحي شیطاني است که در قلوب آنان القاء مینماید و گاهي 
لشکریان شیطان اینان را بسوي شیطان عروج دهند و سري دهند و چیزهائي 

ان جمازات داخل شدن در نظر ایشان جلوه دهند و این تسلط شیطان بر آن
آنان است در راهي که خدا معني نفرموده است و میخواهند براي فکر و 
قیاس در اصول دین تکلم منایند و اصول دین را از این راه درست منایند 
و متمسک بافکار بشري شوند و از قرآن و اخبار رو برگردانند قال 

 یطاناً فَُھَو لَھُ قَرین.و َمن یعُش َعن ِذكِر الّرحمن نُقَیض لَھ شَ تعايل: 



و پريوان شیطان برود استحقاق پیدا میکند که از رمحت خدا دور 
 شود و در این هنگام است؛

که از امان و حفظ و خداوندي خود را خارج منوده: شیطان در 
نظر او بصورت زیبائي متصور شود و لشگریان شیطان روح او را 

ضر منایند و باو القاء موضوعات و کلماتي مناید مبحضر شیطان حا
ة بني خود و مردم قرار دهد در اینحال بیچارة و او را واسط

كه در حال ریاضت است گمان میكند او را مبعراج برده اند 
چنانچه حمي الدین بسوي شیطان و مبعراج او رفت و واسطة بني 

داد و خود شیطان و مردم شد و دستور نوشنت كتاب فصوص را باو 
نیز قرین و معني او شد و بسا باشد كه شیطان در آحنالت 
بگوید: إني انا اهللا ال إله إال أنا مهانا من خدامي و نیست 
خدائي جز من چنانچه شیطان ببعضي در حال طواف خانه خدا 
گفت: خبدمت حضرت رضا علیه السالم عرضه داشتند حضرت فرمود 

 1مگر شیطان: در طرایق ج  شهادت میدهم كه ندا نكرده او را
نقل كرده از مكاشفات یكنفر از صوفیه كه گفت بودم در  88(ص 

حال مناجات كه حجاب برطرف شد و او را بر عرش دیدم پس براي 
او سجده كردم و با او تكلم منودم وقيت كه رفقاي جملس این 
حكایت را شنیدند او را بنزد ابن سعدان بردند كه حدیث 

راجع بعرش شیطان ما بني زمني و آمسانست نقل كند پیغمرب را كه 
ابن سعدان حدیث را براي او نقل منود آن صويف منازهاي خود را 
قضا كرد گفت من شیطان را عبادت میكردم و لذا خود آقایان 
متصوفه اعرتاف منوده اند كه مكاشفات شیطاني و رمحاني دارد 

قاطع بر اینكه باید مكاشفه را بر برهان عرضه منود و برهان 
مكاشفات آا را اعتبار و حقیقيت نیست، اختالف خود آا است 
در اصول و ریشه هاي دین كه آا بعضي سين و بعضي شیعي و 
برخي ملحد و عده اي بي قید و افسار گسیخته و در بني آا 
سلسله هاي خمتلف و عقاید متضاد با یكدیگر كه هر یك دیگري 

ل حق میداند و حال آنكه مهه خود را را گمراه و خود را اه
اهل حق و آن حق را خبیال خود از راه مكاشفه یافته اند بدهي 
است كه این اختالف دلیل بر بطالن مسلك و طریقة آا است و 
شیطان است مرشد و پري و بزرگ آنان كه آا را از شریعت حقة 
 خدائي دور بلكه در نظر آا شریعت و دین خدائي را مانع

رسیدن حبقیقت معريف منوده. نقل شده كه جنیب الدین در جملس 
سهروردي حاضر شد مطرب آنان انشاد كرد (آیا جبلي نعمان باهللا 
خلیا : نسیم الصبا خيلص ايل نسیمها . اي دو كوه نعمان قسم 
خبدا مرا واگذارید كه نسیم صبا بسوي من بوزد بعضي اظهار 

آن دو حممد و ابراهیم اند  كردند كه در خاطر من القاء شد كه
كه منیگذارند نسیم روح بعضاق وزد و زجنريهاي شرایع آنان است 



كه قیود و موانع از ترقي و وصول حبقیقت است دیگران كلمات 
 او را پسندیدند.

) از حمي الدین نقل كرده 263و جملسي در كتاب عني احلیوه (ص 
بود از  كه گفت در معراج خود دیدم كه مرتبه علي پست تر

 مرتبه أبي بكر و عثمان و عمر.

حاج صمد آقا: عجب مكاشفاتي دارند و عجب مبعراج رفتند و 
شیطان آنان را اغوا كرده است و این معراج تازگي ندارد در 
زمان سابق براي دانشمندان قبل از اسالم نیز بوده است و 
شیطان آنان را نیز مبعراج برده است چنانچه ارداي ویراف كه 

در زمان اردشري سال بعد از هبوط بوده است و  5763در سنه 
بابكان میزیست مبعراج رفت سه جام شراب خورد و بیهوش افتاد 
و یك هفته بیهوش بود و شش تن حكیم اطراف او بودند تا آنكه 
هبوش آمد بر پاي خواست و دبريي را پیش طلبید و صورت مكاشفات 
و مشاهدات خود را بگفت تا او نوشت كه بعرض اردشري برساند 

شته هبشيت آمد دست مرا گرفت و مرا بپل صراط گفت چون خبفتم فر
رسانیده آنگاه جربئیل در رسید و مرا بعرش برد و فرشتگان و 
هبشتیان را دیدم و در حضرت یزدان مناز بردم آنگاه طبقات 
مردم را دیدم و از حال یك یك باز پرس كردم و ارواح مجیع 

وزخ اصناف را دیدم و مقام هر یك را بدانستم آنگاه مرا بد
آوردند و اهايل دوزخ را تن بنت دیدم و كیفر هر گناه را 
دانستم بعد از آن فرشتگان مرا بعامل عنصر آوردند و سپس 

 [46]46ترویج دین زردشت منود. 

حاج حممد علي: نتیجه مكاشفات این دانشمند حقانیت دین 
زردشت بود كه ترویج داد بلي معراجیكه بسبب سه جام شراب سري 

ین هبرت منیشود مانند معراج حمي الدین كه مرتبه علي مناید از ا
را از مرتبه أبي بكر و عمر و عثمان پست تر دید و در چنني 
مكاشفات است كه شیطان در قلوب آنان القاء میكند كه خداي 
عظیم مالك قادر تنزل رتبه دارد به حنوي كه خلق ضعیف ناتوان 

ندگان را نسبت را از تطورات او دانسته و افعال و اعمال ب
باو داده و بر اثر مكاشفات شیطاني خود را واصل باو و فاني 

لَیَس في جبّتي إال در او گفته و از بندگي و عبادت سر پیچیده و داد 
زده و عامل وجود مهه را عني او دانسته و لیس يف الد�ار غريه  هللا

ت دی�ار سروده و متام خبائث و ارجاس و اجناس را تطورات و جتلیا

                                                            
ـ و تفصیل این قضیه را در كتاب ناسخ جلد دوم احوال حضرت   [46] 46

 ) ذكر كرده است.114عیسي (ع) در (ص 



و شئونات و ملعات و صفات آن ذات را بذات مقدس نسبت داده و 
 آنرا توحید افعايل گفته.

كردمي تصفح و رقا    گویند جمموعه كون را بقانون سبق
 بعد و رق

جز ذات حق و شئون     حقا كه ندیدمي و خنواندمي در آن
 ذاتیه حق

 .تعالَي هللا َعّما یُشِركونسبحان هللا عّما یَِصفُوَن و اف باد بر این توحید و اهلش 

حاج صمد آقا: آقاي دكرت من منیدانستم كه جنابعايل واردید 
در خصوصیات گفته هاي فالسفه و مكاشفات اهل طریقت خمصوصا 
متصور شدن شیطان بصور خمتلفه و القائات او در قلوب اینان و 
قضیه آن صويف كه نزد ابن سعدان رفت و منازهاي خود را قضا 

فت من شیطان را عبادت میكردم گمان من این است كه كرد و گ
حضرت آقا (سیاح پیاده) یافتند كه واصل بشیطان بوده اند و 
مناز منیخواندند االن مناز مغرب و عشا را خواهند خواند و 

 منازهاي گذشته را قضا مینمایند.

 صداي خنده آقایان بلند شد.

آقاي دكرت مرا سیاح پیاده سري تكان داده گفت راسيت بیانات 
تكان داد و اگر دلیلي قانع بیاورند كه مرام متصوفه و 
فالسفه و فالسفه از قبل از اسالم بوده من هم مناز خواهم خواند 
 و یقني مینمامي كه این طریقه باطل و هیچ ربطي بشریعت ندارد.

دكرت حسینخان من كامال اثبات خواهم منود كه عقیده آنان از 
ن قبل از مسیح گرفته شده بشرطیكه مشا فالسفه و دانشمندا

برخیزید و در حمضر معبود مهربان خود تعظیم منائید و بسجده 
درآئید و از جسارهتائیكه بساحت مقدس پروردگار منوده اید 

 كامال توبه كنید.

و از خدا درخواست منائید كه دل مشا را منور بنور اميان 
 فرماید.

یا َرّب العالَمین َو یا َرحمُن گفتند:  سپس مهگي دست به دعا بلند كردند و
و یازده  یا َرحیم و یا إلھ العالَمین بحّق خاتم انبیاء و بفاطمة الزھرا سیدة النّساء و بامیرالمؤِمنین

امام از فرزندان آحنضرت كه ما را توفیق بندگي لطف فرمائي و 
 نور هدایت را در قلب ما روشن تر منائي.



باخلصوص دعا منائید مهه اجابت منوده سیاح پیاده: آقایان مرا 
او را خمصوصا دعا منودند و براي او هدایت و سعادت از خداوند 

 متعال خواستند.

سیاح پیاده: اجازه میدهید قبل از آنكه وارد شوید به 
 مبدء پیدایش تصوف و حكمت و ورود آن در اسالم من منازي خبوامن.

احسنت احسنت بلند دكرت حسینخان و رفقاي جلسه مهه صداشان ب
شد امیدوارمي كه موفق شوید و خداوند عنایيت بیشرت بشما 

 فرماید.

سیاح پیاده از جاي بلند شد و وضوئي گرفت و در كناري 
مشغول مناز شد و پس از مناز دعا و تضرع منوده از خداوند 

 درخواست سعادت و توفیق و هدایت منود.

یين مناز خواندن حاج صمد آقا اظهار منود حاج خلیل آقا شري
 حضرت آقا را لطف فرمائید.

 حاج خلیل آقا: مشهدي حممد شربت بده.

پس از صرف شربت دكرت حسینخان گفت آقایان اجازه فرمائید 
مشغول دنبالة عرایض بشوم حضار عرض كردند بفرمائید تا 

 استفاده منائیم.

دكرت حسینخان: عرض كردم فلسفه و عرفان از دانشمندان و 
و یونانیان قبل از اسالم گرفته شده و فالسفه و عرفاي فالسفه 

مسلمني شاگردان دبريستان آنان بوده اند و این عقاید را نیز 
از آنان گرفتند و براي توضیح این مطلب كلمات و عقاید 
دانشمندان قبل از اسالم را عرض مینمامي و بعد كیفیت ورود آن 

 را در اسالم بعرض رفقا خواهم رسانید.

كتاب حدیقه الشیعه گوید صاحب كتاب بیان االدیان نقل در 
كرده كه اصل حلول و احتاد از جرنانیه كه طائفه از صابئني 

 هستند میباشد.

و در كتاب ملل و حنل شهرستاني فرموده جرنانیه مجاعيت 
میباشند از طائفه صابئني كه میگویند صانع معبود واحد و كثري 

 است.

ت عني وحدت است و مهني عقیده را در یعين وحدت در كثرت و كثر
) از ایشان نقل كرده و بعد 305ص  1كتاب نفایس الفنون (ج



گوید مذهب ایشان آنستكه باریتعايل در صورت اشخاص خود را 
اظهار كند و بصور اشخاص متشخص شود و در جنات اخللود گفته 

 صابئني حبلول و تناسخ قائلند.

) نقل كرده كه 14 ص 1و در كتاب سري حكمت اروپا (ج 
) قائل بوحدت 4سال قبل از میالد مسیح  636برمانیدس (متول 

وجود بوده و گفته وجود یكي است و پیوسته و ناحمدود و جز 
 بوجود واحد كه كل وجود و وجود كل است قائل نتوان شد.

و نیز نقل شده كه استاد برمانیدس اكسنوفان حكیم در مأة 
را یك جوهر اصلي دانسته و آنرا  ششم قبل از میالد كل كائنات

 خداي بي مهتا گفته و متام اشیاء عامل را وحدت حمض گفت.

قبل از هجرت قائل بوحدت انسان  417پلوتن حكیم در سنه 
 كامل با خداي بیچون شد.

قبل از هجرت قائل بوحدت وجود  318پورفري حكیم در سنه 
ين بر وحدت ) فلسفه پلوتني را مب29گردید و در دیوان صنعي (ص 

 وجود دانسته و خدا را ساري در مهه اشیاء میداند.

) نقل كرده است كه 186و در كتاب كشف االشتباه  (ص 
پلوتنیوس یكي از فالسفه معروف یونان یا روم بود سخنان 
بسیاري بزبان فلسفه گفت از آن مجله گوید در جهان آنچه هست 

او جدا شده  مهه یك چیز است و آن خداست و چیزهاي دیگر از
اند و اگر كسي از خود بیخود گردد خبدا تواند پیوست تا 
اینكه گوید آنچه ما جوئیم از ما دور نیست بلكه در خود ما 

 است.

سال بعد  5023و در كتاب ناسخ در ذیل حال زردشت كه در سنه 
از هبوط بوده عقاید پارسیان قدمي را نگاشته و فرقه هاي 

حكماي ایشان مهه اشیا را پرتو هسيت آنان را شرح داده و گفته 
 دانند.

و اینها را فارسیان و ایزدیان و سپاسیان گویند و اینها 
چند فرقه اند فرقه اول سپاسیانند تا آنكه گوید ایشان هیچ 
دین و آئني را بد ندانند و گویند از هر كیش و روش میتوان 

و  بیزدان رسید و آمسانرا هبشت جاودان دانند تا آنكه گوید
اما فرقه سوم مجشاسبیان اند گویند جهانرا در خارج وجودي 
نیست و هر چه هست مهه ایزد است و جز خداي چیزي موجود نباشد 
و عقول و نفوس فرشتگانند و گویند مجشید پدر مجشاسب است كه 
اینها منسوب بدویند گفت ایزد تعايل عقل اول را تصور كردان 



تصور كرد كه آن عقل دوم و  پدیدار آمد و عقل اول سه چیز را
نفس اول و سپهر اطلس باشد و این هر سه پدید آمد و از تصور 
عقل ثاني سپهر هشتم و نفس ثاني و عقل سوم آشكار گشت 
بدینگونه ده عقل و نه نفس و نه فلك جلوه گر آمد و موالید 

 و عناصر از آن پس ظهور یافت.

یعين وهم و پندار و اما فرقه چهارم آا مسرادیانند و مسراد 
و اینها چند طبقه باشند خنستني پريوان فرتوش كه دار آغاز 
دولت ضحاك ظهور یافت و اینها را فرتوشیه گویند عقیده آا 
آنست كه عامل عناصر مهه وهم و خیال است اما افالك و اجنم و 
جمردات باقي و ابدي است و مجعي دیگر از آا فرشیدیه منسوب 

رتوش گوید افالك و اجنم نیز خیال است و وجود به فرشید پسر ف
ندارد اما جمردات موجود و باقي اند و طبقه دیگر از مسرادیان 
فرایر جیه اند و فرایرج پسر فرشید است او گوید جمردات كه 
عقول و نفوس اند نیز وجود ندارد و هسيت واجب الوجود راست و 

بفرایرج نسبت بس دیگر مهه وهم و خیال است و این دو بیت را 
 دهند جهان داني مهه مسراد باشد.

ز مسراد است گفنت نام     ترا گر فر یزدان باشد
 مسراد

مهني مسراد هم مسراد باشد حاج آقا بنازم اجداد خودمان را 
نكند آقاي دكرت ما مهه وهم و خیال باشیم مواظب باشید چشمتان 

زده گفت  را مبالید خوب نگاه كنید سپس دسيت به حاج حممد علي
 خودتي یا خیال مي كنم توئي صداي خنده از حضار بلند شد.

حاج حممد علي: میرتسم مهني كارهائي را كه میكين وهم و خیال 
باشد باز حضار خندیدند و مهگي گفتند آقاي دكرت خواهش مندم 

) عقاید حكما، 633به بیانات خود ادامه دهید دكرت در ناسخ (ص 
آنان را بر چند فرقه تقسیم منوده قدمي هند را نقل كرده و 

فرقه از آنان میگویند بر خداوند واجب است كه از حضرت اطالق 
نزول فرموده در هر نوعي از خملوقات ظهور فرماید و گویند هر 
فرشته اي را از خدا جدا ندانند اشاره است بآنكه حق در 
مظاهر متعدده ظهور خمتلفه دارد و از ذره تا خورشید مهه عني 

ات مقدس اوست و گویند ارواح انساني فروغ ذات حق است تا ذ
 آنكه گوید:

فرقه دوم ویداتنیانند و ایشان صوفیني مي باشند گویند 
جهان شعبده حق است و آن ذات حق مقدس هر دم بصورتي برآید و 
آن را گذاشته بلباس دیگر ظهور كند (و مهني عقیده را مالي 

ه هر حلظه بشكلي بت عیار رومي را در اشعار خود بیان منود



درآمد اخل) و حكماي متاخرین ایشان مانند سنگرا چاري و غري 
 او این جهان را مجله خیال دانند اخل.

سیاح پیاده: عجب این عقیده را هندیهاي قدمي داشتند دكرت: 
بعد از ظهر است قریب دو ساعت از شب  5/8بلي چنني است ساعت 

 گذشته درب باغ صدا كرد 

 یل آقا: مشهدي حممد ببني كیست.حاج خل

مشهدي حممد دوید درب باغ را باز كرده سالم علیكم 
 بفرمائید.

 حاج خلیل آقا: كیست.

 مشهدي حممد: حاج آقا، آقاي صباحي هستند.

حاج خلیل آقا حركت منوده رو بطرف باغ از آقاي صباحي 
استقبال منوده گفت به به آقاي صباحي سالم علیكم خوش آمدي چه 

ب كاش امروز تشریف میآوردید بفرمائید آقاي صباحي از دور عج
چشمش به كنار استخر افتاده گفت مهمان دارید شاید مقتضي 

 نباشد اجازه دهید برگردم.

حاج خلیل آقا: اختیار دارید االن قصد داشتم كه بفرستم مشا 
نیز تشریف بیاورید خیلي جبا و مورد است و متام رفقا مسرور و 

ند به مالقات مشا آقاي صباحي وارد در جملس مهگي از مشعوف میشو
جا برخاسته تعارفات الزمه اجنام داده آقاي صباحي را باال دست 

 خود قرار داده اند احرتام شایاني منودند.

هژبر فیلسوف: آقایان مشا، آقاي صباحي را مي شناسید ایشان 
سفه كامال درس خوانده مردي است با فضل و كمال كتب حكمت و فل

را خبوبي خوانده است و حاضرند در هر گونه مباحثه اي شركت 
 منایند.

حاج صمد آقا: حيت در مقابل تربزین حضرت آقا؟ صداي خنده 
 بلند شد

آقاي صباحي: از لطف مهه آقایان متشكرم امشب نزدیك غروب 
دیدم حال بچه هبرت قدري قلبم راحت شده با خود گفتم بعد از 

آهسته آهسته مريوم خدمت حاج آقا و ساعيت مناز مغرب و عشا 
مانده بعد مراجعت مي منامي احلمد هللا كه موفق خدمت سایر رفقا 

 نیز شدم.



حاج خلیل آقا: جناب آقاي صباحي امشب را منیگذارم برگردید 
االن مشهدي حممد بنا است برود شهر یخ بیاورد هر فرمایشي 

 دارید بفرمایید اجنام دهد.

خواهشمندم بفرمایید به منزل ما خرب دهد  آقاي صباحي: پس
سپس رو كرد به آقایان و گفت مهچه فهمیدم آقایان مورد خطاب 
و بیانات یكي از آقایان قرار گرفته بودند خواهش مي كنم به 

 بیانات خود ادامه دهید من نیز استفاده منامي.

حاج صمد آقا: اي آقاي صباحي جاي مشا خايل امروز از اول 
غروب جنگ تربزین و خانقاه و شارب و مرشد بود صداي  آفتاب تا

 خنده بلند شد.

دكرت حسینخان: جناب آقاي صباحي آقاي سیاح از دیشب مهمان 
حاج آقا بودند و ما نیز بنا به وعده از صبح در خدمت حاج 
آقا هستیم مدتي ایشان در مقام ارشاد ما بودند و بیانات و 

نقل كردند تا نوبت به ما اشعار مراشد و بزرگان صوفیه را 
رسیده و به درخواست آقایان بنده ناقابل اثبات منودم كه 
آقایان صوفیه در نتیجه مقاالت با آقایان فالسفه عرفان مسلك 
یكي اند و هر دو طایفه این عقیده را از كفار و مشركني قبل 
از مسیح علیه السالم گرفته اند و متاخرین از دانشمندان 

عقیده را در كلمات خود بیان منودند چنانكه در  آنان نیز مهني
) مناجات شبلي را نقل كرده كه گفت 123كتاب اصول فلسفه (ص 

خداوندا كوچكرتین برگي از برگهاي درختان كه بازیچه دست وزش 
است پاره از تو بوده است و جزئي از تو مي باشد تا اینكه 

و هر چیز  گوید: و نیز این روحي كه در هر جا وجود مي یابد
) گوید: زینوفانیس 124بدو زنده است مهانا توئي؛ و در (ص 

مردم را چنني تعلیم داده و مي آموخت كه جبز خداي یكتا هیچ 
) گوید: پایان قرن شانزدهم 125چیز دیگر نیست؛ و در (ص 

گیوردانوبرنو معتقد بوده است كه خدا را هیچ حد و اندازه 
، و نیز گفته آنان كه خدا را مني باشد و او را گیيت یك چیزند

موجودي در عرض موجودات دیگر پنداشته اند حمققا او را حمدود 
میالدي)  1749) گوید: كه گوته (در سنه 126كرده اند. و در (ص 

مي گوید: خدا هر گز راضي نیست كه فقط از مركز اعلي بر 
خالیق مسلط و حكمفرما باشد بلكه دوست دارد كه در باطن و 

یاء ساري بوده و داخل باشد تا اینكه طبیعت را به ان اش
خود شایان جتلي بیند و خود را هم در طبیعت متجلي سازد و 

 نیز خدا و شیئي خملوق وي و ذاتش را یك چیز دانسته.



صباحي: بلي چني است این عقاید خمصوص دانشمندان دنیا است 
هیچ در مقابل اساس شرایع انبیاء صلي اهللا علیه و آله و با 

شریعيت درست نشود چون اساس شرایع بر فرق بني خالق و خملوق 
است و آنكه خالق هیچ سنخیيت با خملوق ندارد و نیز پایه متام 
شرایع بر اختیاري بودن اعمال بندگان است كه مورد تعلق 
وجوب و استحباب و حرمت و كراهت و اباحه شود. و بنا بر قول 

موجودات بزعم آنان عني حق  صوفیه موضوع منتفي است زیرا مهه
است و متام افعال بندگان فعل حق است و قرآن جمید از اول تا 
آخر نقطه مقابل این مرام باطل است و مردم را دعوت مي كند 
به خداي احد و واحد و بي نظري و شبیه كه مثل و مانند ندارد 
ازال و ابدا بوده و خواهد بود و هیچ تغیري و زوال و فنا و 

زیاد شدن براي او نیست مثال سوره مباركه محد كه در هر كم و 
شبانه روزي چندین بار متام مسلمني باید خبوانند حجت و برهان 
قطعي است بر فساد این مرام چون نصف اول آن راجع به خالق و 
ستایش و ثنا گویي ذات مقدس است و نصف آخر راجع به خملوق 

اشند و امر فرموده است است و آنكه خملوقات سه قسم خمتلف مي ب
مؤمنني را كه از ذات مقدس درخواست هدایت منایند كه آنان را 
در راه مستقیم ثابت بدارد و آن راهي است كه انبیاء و 
اولیاء به انعام و لطف پروردگار مي پیمایند نه راه آن 
كساني كه مشمول غضب پروردگار گردیده اند و نه راه گمراهان 

افتاده اند آیا این سوره شریفه براي كه از جاده حق دور 
مسلمانان كايف نیست كه براي آنان فساد و بطالن این طریقه را 
واضح مناید و قرآن را حجت قرارد هند و عقاید خود را از 
قرآن و روایات متواترات درست منایند و متمسك به حمكمات آن 

یند گردند و اگر به متشاهبات برخورند آنرا محل بر حمكمات منا
چنانچه خود قرآن و روایات دستور داده اند نه آنكه به بعضي 
از متشاهبات متمسك شوند و آنرا براي فكر خود تأویل منایند و 

 دست از حمكمات و ضروریات بردارند.

آیا مسلمان عاقل كه اعتقاد دارد كه خامت انبیاء صلي اهللا 
ث به علیه و آله و سلم اشرف و اكمل كل خملوقات است و مبعو

متام شرق و غرب عامل گردیده و مي گوید اي اهل عامل متام مشا 
باید تابع من شوید و از نور هدایت من استضائه منائید و متام 
مشا در ظلمات مي باشید و قرآن بر من نازل شده كه مشا را از 
ظلمات بريون كنم و داخل در نور منامي و اختالف را از بني 

آنان را حبقایق موجودات مهان طور كه دانشمندان بشر بردارم و 
در واقع هست برسامن آیا این مسلمان مي تواند احتمال دهد كه 
این پیغمرب كلمات و عقاید دانشمندان دنیا را كه قبل از 
اسالم گفته اند مني دانسته و خداوند به او خرب نداده واضح 

ه است كه پیغمرب صلي اهللا علیه و آله و سلم عامل است به آنچ



شده و آنچه خواهد شد تا روز قیامت آیا ممكن است كه پیامرب 
صلي اهللا علیه و آله و سلم در مقابل اقوال خمتلفه بشر ساكت 
باشد با آنكه او اشرف متام انبیاء و مرسلني است كه مبعوث 
شده براي رفع اختالف و تعلیم علوم و معارف حقه اهلیه یا 

رموده است پس چه علم تاره آنكه مهان مطالب را در اصول دین ف
از جانب خدا بر او نازل شده شده است نه چنني است بلكه علم 
اهلي تازه آورده در مقابل علوم قدميه بشریه و آن قرآن است 
كه براي هدایت بشر فرستاده و علم آنرا نزد پیغمرب صلي اهللا 
علیه و آله و سلم و خلفاء قرار داده و مردم اگر هدایت 

د تابع آنان شوند و دست از پس ماده هاي خواهند بای
یونانیان بر دارند و به بینند چگونه قرآن آنان را هدایت 
میكند و راه ترقي و هدایت و سعادت را عبادت و تقوي قرار 
داده و معرفت را فطري بشر دانسته و راه زیاد شدن معرفت را 

ي اطاعت نور عقل كه حجت باطين است و تبعیت از حجت هاي ظاهر
كه انبیاء و مرسلني و ائمه صلوات اهللا علیهم میباشند معريف 

 فرموده.

آیا راه قرآن و انبیاء و مرسلني و ائمه صلوات اهللا علیهم 
كه ترقي و كمال را در عبادت و تقوي دانند مطابق است با 
راه افكار بشریه كه براي رسیدن مبقام وصال جذبات عشقي آنان 

باصوات موسیقي و ترمنات آن و یا  را وا میدارد بتوجه منودن
بصورت زیبا و وجیه بعنوان آنكه این صورت زیبا از تطورات 
او است بلكه بیشرت در او جتلي منوده و قرب باو را وصال مبعشوق 

االصوات الطیبة مخاطبات و اشارات الھیة استودعھا عند دانند ذوالنون مصري گوید: 
یعين صداهاي خوب خماطبات و اشاراتي است اهلي  [47]47كل طیب و طیبة 

كه خدا آنرا بودیعت سپرده در نزد هر مرد و زن خوبي) و 
السماع مسنون حمب كه از مشایخ صوفیه و معاصر جنید بوده گوید: 

نداء من الحق لالرواح و الوجد عبارة عن اجابة االرواح لذلك النداء و الغشي عبارة عن الوصول الي الحق 
(یعين عنا و صداي خوش ندائي است از جانب حق مر ارواح  [48]48

را و وجد و شعف اجابت ارواج است آن ندا را و غش كردن بعد 
 از آن عبارت است از واصل شدن حبق).

واضح است كه راه قرآن بسوي حقایق راهي است كه خالق 
حقائق و صانع عوامل معني فرموده و بیان منوده است و راه بشر 

                                                            
) از او نقل 190ـ در كتاب مصباح اهلدایه تالیف كاشاني (ص   [47] 47

 كرده است.

قل ) از او ن190ـ در كتاب مصباح اهلدایه تالیف كاشاني (ص   [48] 48
 كرده است.



ت كه بافكار و رأي و قیاس درست منوده اند و الحقني از راهي اس
سابقني گرفتند و هر یك بفكر خود تكمیل كرده و باندازه طاقت 
بشري فكر خود را جوالن داده و در كشف حقایق و صفات و افعال 
باریتعايل تكلم منوده و اما قرآن از جانب پروردگار نازل شده 

رموده عقول و افكار و و بكلي این راه را مسدود كرده و ف
اوهام و افهام هیچ بذات قدوس و صفات و افعال او راه 
ندارند و امرياملؤمنني علیه السالم در خطبه شریفه خود فرمود: 

و متام تكبريات و تسبیحات تكبري و تنزیه و من فكر في ذات هللا تزندق 
تسبیح ذات مقدس است از تعریفات و توصیفات بشریه چون متام 

 تراوشات مغز و فكر بشر است. آن از

 حاج حممد علي: آقاي صباحي اجازه میدهید یك سوايل بنمامي.

آقاي صباحي: بفرمائید ـ پس چه شد این علم بشري و یوناني 
 در اسالم شایع و رائج شد.

آقاي صباحي: خلفاي بين عباس خمصوصا مأمون عباسي چون عاري 
الت و علوم آل حممد و براني از علوم اهلي اسالمي بودند و كما

علیهم السالم مردم را متوجه به علوشان و عظمت آا مي منود 
براي آنكه مردم را سرگرم كنند و از درخانه حجج خدا و 
هادیان خلق دور سازند كتب یونان را به مملكت اسالمي وارد 
منوده و جدیت و كوشش براي ترمجة آن بزبان عربي و ترویج و 

ردم را به حتصیل و تعلیم آا واداشتند و تبلیغ آن منودند و م
به مدرسني استادان و مرتمجني آن پوهلاي گزاف دادند و مردمي را 
به اسم عارف و مرشد جتلیل و احرتام كرده آا را در میان 
مردم به عظمت معريف منودند، سیاست خلفاي عباسي رفته رفته 

علم اهلي  مردم را از علوم قرآن و كساني كه از جمراي وحي و
به حقیقت العلم رسیده بودند دور منود و آا را مبتال منودند 
به پس مانده یونانیان و تراوشات مغزهاي بشري كه خود آا 
در مهان علوم با یكدیگر اختالف داشتند و هنوز هم در اختالف 
مي باشند این نیست مگر خذالن پروردگان زیرا هر كس طلب 

غري قرآن داشته باشد و كتاب خدا  هدایت و انتظار ارشاد از
را واگذاشته گداي در خانه دیگران شود خداوند او را به 

 [49]49هالكت و سرگرداني اندازد.

                                                            
من طلب الھدایة من غیر القرآن اضلھ هللا كما في غیر واحد من الروایات و سیاتي انشاء الھ و في ـ   [49] 49

الروضات في ترجمة الفارابي قال: ثم ان في كتاب المنیة للمحدث النیسابوري نقل كالم یناسب درج ھذا المقام عن الرسالة 
اھر القمي في بطالن طریقة الفالسفة و الطبیعیة و خروجھم عن المراسم الدینیة و الشرایع الفارسیة الي كتبھا موالنا محمد ط

االسالمیة و كذلك البسطامیة و الحالجیة من الصوفیة الكشفیة و الكرامیة و ھو في ذلك الكتاب بھذا الكیفیة (من السؤال و 
 الجواب).



                                                                                                                                                                                                
زمان و به چه باز بیان فرمائید كه مذاهب فاسده باطله فالسفه در چه 
 سبب در میان اهل اسالم شایع و متعارف شده بینوا توجروا.

كه فلسفه پیش از زمان مأمون رشید در الجواب، ھو المعین و الموفق بدان رحمك هللا 
میان اهل اسالم نبوده، در كتاب رشف النصایح مذكور است كه ابومره 

د عبد اهللا بن كندي در شام كتابي از كتاهباي فلسفه بدستش افتاد بنز
مسعود كه از صحابه آورد عبد اهللا مسعود طشت و آب طلب كرد چنان اجزاء 
كتاب را بشست كه سواد مداد در بیاض كتاب ظهور یافت و تا زمان مأمون 
اثري نبود تا آنكه مأمون ارسطو را خبواب دید و از گفتگوي ارسطو حمظوظ 

كتب فالسفه را از پادشاه  شد بعد مجاعيت معني كرد به جانب فرنگ فرستاد و
فرنگ طلب كرد كتب را به بالد اسالم نقل منودند و فرمود كه زبان دانان 
كتب را به زبان عربي نقل منایند و چون درس خواندن و نوشنت آن كتب سبب 
قرب خلیفه بود بنابراین سنیان بطمع قرب خلیفه و انعامش اوقات بسیار 

ردند خصوصا سنیان ماوراء النهري صرف فلسفه و افاده و استفاده آن ك
كه بي توفیقي شاعر ایشان است سعي بسیار در حتصیل فلسفه كردند دو كس 
ایشان كه فارابي و ابوعلي باشند در ترویج كفرهاي فالسفه سعي بلیغ 
منودند و سنیان فارابي را معلم ثاني نام كردند و ابوعلي را شیخ رئیس 

اظم افاضل اطباء است در كتاب شرح نامیدند و موالنا نفیسي كه از اع
اسباب گفته كه فارابي مبتال به مرض مالیخولیا بوده و  نقل كرده كه 
بسیاري از فالسفه مثل افالطون و نظراي او مبرض مالیخولیا گرفتار بودند 
و ابوعلي چنانكه اهل تاریخ نقل كرده اند معروف به شرب مخر بوده ايل 

 آخره

) نوشته كه مأمون از ملك 543(ص  1طالیس ج در ناسخ در احوال ارسطا
روم كتب حكمت را خواست او باصنادید دولت مشورت كرد اجازت كردند و 
گفتند این كتب در میان هر طبقه شایع گردد قواعد ملت و شریعت 
ایشانرا متزلزل كند پس پنج شرت بار كردند و فرستادند پس بين عباس عدة 

مجله حنني بن اسحق و حبیش بن حسن و ثابت را براي ترمجة آن گماشتند من 
بن قره و غريهم و هر یك را ماهي پانصد دینار زر خالص دادند بلكه هر 

 چه خواستند دادند

و في البحار آخر باب المعادن قال المجلسي ره ھذه الجنایة علي الدّین و تشھیر كتب الفالسفة بین المسلمین من بدع خلفاء 
الدین، لیصرف الناس عنھم و عن الشرع المبین و یدل علي ذلك ما ذكره الصفدي في شرح المیة العجم الجور المعاندین الئمة 

ان المامون لما ھادن بعض ملوك النصاري اظنھ صاحب جزیرة قبرس طلب منھم خزانة كتب الیونان و كانت عندھم مجموعة 
رھم في ذلك فكلھم اشار بعدم تجھیزھا الیھ االمطران و في بیت ال یظھر علیھ احد فجمع الملك خواصھ من ذوي الراي و استشا

احد فانھ قال: جھزھا الیھم فما دخلت ھذه العلوم علي دولة شرعیة الا افسدتھغا و اوقعت االختالف بین علمائھا، و قال: في 
الد بن برمك عرب من موضع اخران المامون لم یبتكر النقل و التعریب اي لكتب الفالسفة بل نقل قبلھ كثیر فان یحیي بن خ

كتب الفرس كثیرا الي ان قال: و المشھور ان اول من عرب كتب الیونان خالد بن یزید بن معویة لما اولع بكتب الكیمیاء و یدل 
علي ان الخلفاء و اتباعھم كانول مائلین الي الفلسفة و ان یحیي البرمكي كان محبالھم و ناصراً لمذھبھم مارواه الكشي، عن 

عبد الرحمن قال: كان یحیي بن خالد البرمكي قد وجد علي ھشام (اي ھشام بن الحكم و ھو من اجلة اصحاب الصادق یونس بن 
و الكاظم صلوات هللا علیھما) شیئا من طعنھ علي الفالسفة فاحب ان یغري بھ ھرون الرشید و یضربھ علي القتل، ثم ذكر قصة 

د علي الفالسفة، الي ان قال: و عن سقراط انھ سمع بموسي (ع) و قیل لھ لو طویلھ و انھ عداصحاب الرجال من كتبھ كتاب الر
 ھاجرت الیھ فقال نحن قوم مھذبون فال حاجة الي من یھذبنا الي آخره.



براي آنكه از ظوهر و حمكمات دست برداشته و از فطرت خود 
روگردانیده و دست بدامن متشاهبات انداخته و آنرا براي خود 

خذالن فرموده و واگذار تأویل و توجیه منوده پس خدا او را 
خبودش كرده پس شیطان قرین او گردیده و مورد نزول شیاطني و 

 وحي و اهلامات آنان گشته.

حاج حممد علي: آقاي صباحي خواهش میكنم مشا تذكرات قرآن را 
كه راجع خبدا شناسي و صفات آن ذات مقدس است براي ما بیان 

 فرمائید.

جمید خود را بصفات آقاي صباحي: خداوند متعال در قرآن 
كمالیه معريف فرموده و منزه و مربا منوده از آنكه حواس ظاهره 
و باطنه درك آن ذات قدوس را بنماید شبیه و نظري و شریك و 
مثل و مانند ندارد هرچه در خملوق جاري است و خملوق متصف بآن 
میشود درخالق جاري نیست و ذات قدوس از آن منزه و مربا است 

قاطع و برهان ساطع است كه خالق غري خملوق است و  و این دلیل
خملوق غري خالق هیچ سنخیيت بني خالق و خملوق نیست آیا بني نور و 
ظلمات و حادث و قدمي و جهل و علم و عجز و قدرت و سنخیت است 

 نه چنني است مباینت بتمام معين است.

خداوند متعال عامل و قادر و حي است بعلم و قدرت و حیات 
تي تغیري و تبدیل و زیاده و نقیصه و حد و تناهي در او ذا

راه ندارد مل یلد و مل یولد و مل یكن له كفوا احد كسي و چیزي 
از او بريون نشده و خود او نیز از كسي پدیدار نگشته و احدي 
مانند او نیست و خملوقات جاهل و عاجز و ضعیف و بنده و ذلیل 

بدیل و زیاد و كم شدن و حمدود و فقري و مملوك و قابل تغیري و ت
و متناهي و داراي شبیه و نظري و والد و مولود است و اگر 
خداوند عنایيت باو فرمود دانا و توانا میشود هبمان مقداري 
كه خدا خواسته و داده میخوابد و مینشیند و میخورد و 
خداوند از این صفات منزه است و افعال بندگان صادر از خود 

ول و قوه ایكه خدا بآنان داده چنانچه در ذهن بندگان است حب
مسلمني شب و روز بامر پروردگار تكرار میشود قرآن و روایات 
و عقل و امجاع و خملوق او را میگوید و میسازد چنانچه واضح 
است و خداوند تذر بآن داده و فرموده و ختلقون افكا یعين مشا 

د خالق دورغ دروغ را میسازید و دروغ را میگوئید پس خداون
لعنة هللا علي نیست بلكه لعنت منوده دروغ گو را چنانچه فرموده: 

یعين لعنت خدا بر دروغ گویان و بگفته صوفیه كه فعل و  الكاذبین
عمل هر چه هست فعل و عمل خدا است و در دار وجود غري او كسي 

سبحانھ و تعالي عّما نیست خودش دروغ گفته و خود را لعنت كرده است 
 ُل الظالمون علواً كبیراً.یقو



(َویٌل ِللَذّین یَكتُبُوَن الِكتاَب بِایدیِھم ثُمَّ یقُولوَن ھذا و خداوند در قرآن جمید فرموده: 
واي بر كسانیكه مینویسند كتاب را بدست هاي خود پس  ِمن عنِد هللاِ)

میگویند این از جانب خدا است چنانچه صوفیه مینویسند بدست 
خدا نوشته و از ناحیه خدا است و دست آلت خود و میگویند 

 است.

یعين ) االیھ یُریدُوَن أَن یُطِفئوا نُوَر هللاِ بِاَفواِھِھم َو یأبَي هللا إال أَن یُتمَّ نوُرهُ و میفرماید: (
مردم میخواهند نور خدا را خاموش منایند و خدا مانع است و 

و بگفتار  منیگذارد و منیخواهد مگر آنكه متام كند نور خود را
صوفیه این كالم صحیح نیست چنانچه واضح است و از این قبیل 
آیات حمكمات بر رد آنان زیاد است بلكه متام قرآن از اول تا 
آخر واضح كننده فساد این عقیده است براي تذكر چند مثايل 

 ذكر شده است.

پس واضح است كه اساس قرآن بر این است كه خملوق غري خالق 
 یشان از خود آنان صادر میشود.است و اعمال ا

و خدا جمازات فرماید آنانرا و به پیغمرب صلي اهللا علیه و 
آله و سلم امر فرموده است كه بگو من بیزارم از آنچه 

فِان عَصوَك فَقُل إنّي بَرٌئ ِمّما تَعَملُون و قال تعالي: فَِان َكذَّبوَك فَقُل لي َعَملي و لَُكم قال تعالي میكنید 
و اگر بر فرض غلط اعمال فعل  م اَنتُم بَریئون ِمّما اَعَمُل و اَنَا برٌئ ِمّما تَعَملونَعَملُك

اهللا باشد تربي پیغمرب صلي اهللا علیه و آله از آن معين ندارد 
چنانچه واضح است براي آنكه از مجله مسلمات و بدیهیات دین 
است كه باید شخص مسلمان به كارهاي خدا راضي باشد و این 

م براي پیغمرب صلي اهللا علیه و آله و سلم و امامان علیهم مقا
السالم بنحو امت و اكمل باید باشد پس اگر بزعم باطل صوفیه 
متام افعال از خدا صادر شود پیغمرب و امامان و متام مسلمني 
باید راضي باشند به متام افعال از كفر و شرك و ظلم و قتل 

ظلم بين امیه نسبت به صید  دمشنان پیغمربان و امامان را خصوصا
مظلومان حسني علیه السالم و بدیهي است كه خدا و پیغمرب 
وامامان راضي به گناهان نیستند و خداوند در قرآن جمید 

یعين اگر كافر االیھ  إن تَكفُروا فَإّن هللاُ غنيٌّ عنكم و ال یَرضي لعباِدِه الكفر)فرموده: (
راضي به كفر بندگان  شوید پس خدا بي نیاز است از مشاها و

منیشود و نیز ائمه صلوات اهللا علیهم در زیارات مكرر فرمودند 
خدا لعنت كند كسريا كه راضي بقتل سید الشهدا علیه السالم 

و فرمودند كسي كه لعن هللا من سمع بذلك فرضي بھ الخ باشد چنانچه فرمودند 
راضي به كاري باشد در آن شركت دارد پس بدیهي است كه 

شان راضي به این ظلم نبودند و صوفیه باید به متام خود
گناهان (از كفر و شرك و ظلم و قتل بين امیه حسني علیه السالم 



را و زنا و لواط و غريه) راضي باشند چون آنرا فعل خدا مي 
 دانند و خدا لعنت كند كسي را كه راضي باشند.

امجاع و از مجله حمرمات قطعیه بصریح قرآن و روایات و عقل و 
ریاء است كه انسان براي غري خدا عبادت كند و رضایت غري خدا 
را در نظر داشته باشد و بگفتار صوفیه موضوع غري منتفي است 
عبادت هر كس شد عبادتا خدا است و بنا بر این تكرار پیغمرب 

 معين ندارد ال اعبد ما تعبدون و ال انا عابد ما عبدتم صلي اهللا علیه و آله و سلم 

از مجله واضحات است كه اساس قرآن و دین بر آن است كه و 
خملوق بواسطه افعال و اعمال خمتلف میشوند مؤمن و منافق و 
كافر مؤمن مورد عنایات و الطاف پروردگار است و هبشت و نعمت 
هاي بي پایان براي او است و منافق و كافر و مشرك مورد 

ید آن براي لعنت و غضب پروردگار است و عذاب جهنم و شدا
 آنان است.

و این مطلب از موضوعات مسلمه متام ادیان و شرایع است و 
بعقیدة صوفیه در دار وجود غري وجود واقعیيت ندارد و وجود خري 
حمض است پس خالق و خملوق و كافر و مؤمن و جهنم و هبشت یك 
حقیقت است و متام خري حمض است و شر و بد و قبیح واقعیيت 

و شدتي نیست و منكر جهنم میشوند و چه ندارند و عذاب 
 بسیاري از ضروریات كه منكرند.

و نیز در آیات كرميه مكر را ز شیطان مذمت شده و آنكه او 
دمشن خدا و پیغمربان و دوستان خدا است و امر فرموده كه با 
او دمشين منائید و در قرآن خود خرب داده كه او وعده فقر میدهد 

شت و فحشاء و فرموده عبادت نكنید و امر میكند بكارهاي ز
شیطان را و مرا عبادت كنید و نزد آقایان صوفیه شیطان مظهر 
حق است و فعل او فعل خدا است و دوسيت با او دوسيت با خدا 
است و عبادت او عبادت خدا است مانند بت هر دو مظهر هسيت 
مطلق اند و از فتوحات نقل شده كه حمي الدین گفت شیطان سید 

دین است و از این جهت سجده نكرد براي آدم كه سجده براي موح
 غري خدا جائز نیست.

سیاح پیاده: جناب آقاي صباحي آیا متام این عرفاء از 
نادانان بوده اند و در دسته اهل طریقت و عرفان دانشمندي 

 نبوده است.

آقاي صباحي: چنانچه آقاي دكرت تذكر دادند اساس ریشه 
عرفان و فلسفه یكي است و از یونانیان قبل از اسالم گرفته 
شده و از مهان تاریخ حكماء و فالسفه یونان باطریقه انبیاء 



خمالف بوده اند این علم كه در بني مسلمني آمد آنان خواستند 
م اهلي و دین و كه با دین و شریعت آنرا تطبیق كنند و عل

قرآن را بوسیلة فلسفه و عرفان بفهمند و اصول دین را از 
راه افكار و آراء و براهني بشري اثبات منایند از هر دو 
ماندند و حمجوب شدند و حق علم قرآن را ضایع كردند و از نور 
علم غافل شدند و اسم علم را بر معلوم تصوري و تصدیقي 

وم است و فهم غري مفهوم است و گذاشتند با آنكه علم غري معل
از نور مقدس عقل كه حجت اهللا باطين است حمجوب شدند و آنرا 
عبارت از كمال النفس باستخراج النظریات عن الضروریات 
دانستند و براي آنچه از آراء و افكار و قیاسات و براهني 
بشري اثبات كردند شواهدي از آیات متشاهبات آوردند و آنرا 

خود تاویل كردند و اعتماد بر تفاسري اهل سنت برأي و نظر 
منودند و براي كشف مراد از آن متشابه باخبار اهل بیت 
مراجعه نكردند بلكه از قراین صدر و ذیل آیه نیز غفلت 
كردند و مبحكمات محل و رد ننمودند پس در ضاللت و گمراهي 
افتادند چنانچه در جلد دوم بعضي از استدالالت آنان بآیات 

 شاهبات بیاید انشاء اهللا تعايل.مت

حاج خلیل آقا: مشهدي حممد یك دوره چاي بده و تا شام حاضر 
شود آقاي صباحي رفتار فالسفه و عرفاء را با آیات حمكمات و 

 روایات متواترات بیان فرماید.

حاج خلیل آقا برخواست براي مهیا كردن غذا و مشهدي حممد 
 چاي نزد آقایان گذاشت.

یان دانشمندان بشري اصول دین را از آراء و صباحي: آقا
افكار و قیاسات و براهني بشري درست منودند و از علوم و 
معارف قرآن هبره نداشتند راه تاویل و توجیه را برخود باز 
كردند و اگز بایه و خربي كه خالف برهان ساخته شده خود شان 

وند است برخوردند آنرا تاویل و توجیه مینمایند چنانچه خدا
اَّما الذّیَن في قُلوبِھم َزیٌغ در قرآن جمید خرب آنان را داده است و فرموده: 

یعين  الِعلمِ  فَیَتبِّعُوَن ما تَشابَھَ ِمنھُ اِبتِغاَء الِفتنَة َو ابتِغاَء تَأویِلِھ َو ما یَعلَم تَأویلَھُ اِالّ هللا َو الّراِسخُوَن في
ات شوند براي خرابي كسانیكه قلب آنان مریض است تابع متشاهب

دین و اجياد فتنه و فساد و فهمیدن تاویل آن و حال آنكه 
تاویل آنرا منیداند مگر خداوند و راسخون در علم كه منحصرند 
بائمه علیهم السالم و امام هشتم علیه السالم فرمود در اخبار 
ما حمكمات است مثل حمكمات قرآن و متشاهبات است مثل متشاهبات 

ردانید و محل منائید متشاهبات را بر حمكمات و در قرآن پس برگ
روایت دیگر امام صادق علیه السالم فرمودند مبتشابه اميان 

 بیاورید و لكن عمل بآن ننمائید.



و در روایت دیگر امام صادق علیه السالم از رسول اهللا صلي 
اهللا علیه و آله نقل فرمودند كه آحنضرت فرمودند در هر قرن و 

 حامل دین شوند كه برطرف منایند تاویل و توجیه زماني عدويل
اهل باطل و حتریف و تغیري غلو كنندگان را و دعاوي جهال را 

 كه بدروغ خود را نسبت بدین دهند دفع فرمایند اخل.

و اگر كسي خواهد كه از علوم اهلي اقتباس مناید و عامل 
و بعلوم رباني شود باید تسلیم قران و روایات مباركات گردد 

تقوي را شعار خود قرار دهد تا خداوند او را منور بنور علم 
فرماید و چشم بصريت او را بینا مناید تا آنكه به بیند كه 
متام قرآن و روایات و خطبه ها و مناجات هاي امامان صلوات 
اهللا علیهم متام بیان معارف حقه است و تعلیم علوم رباني است 

عرفان معارف حقه است و و واضح میكند فساد علم فلسفه و 
تعلیم علوم رباني است و واضح میكند فساد علم فلسفه و 
عرفان را چقدر در دعا و مناجات و خطبه ها بیان مباینت 
خملوق با خالق را توضیح دادند و تذكر فرمودند بتنزیه و 
تقدیس حق از تعریفات و توصیفات بشري و پر منودند عامل اسالم 

 اكرب و معناي آنرا اینطور فرمودند كه را از كلمه مقدسه اهللا
یعين خداي متعال بزرگرت از آن است كه بوصف  هللا اكبر من ان یوصف

درآید و توصیف شود و معناي سبحان اهللا مهني است تنزیه و تقدیس 
خداوند است از آنچه هر مشرك و كافري بگوید و بسیار فرموده 

دانایان و عقل اند كه ذات مقدس و منزه است از آنكه دانش 
عقال و فهم مردمان فهیم و نطق فصحاء و بلغاء بكنه ذاتش 
برسد و حواس ظاهره و باطنه بذات قدوس او راه خنواهند داشت 
و هر چه بعقل و فهم و شعور و ادراكات خود بگویند او حمدود 
و معقول و مدرك و متناهي خواهد بود و آن غري ذات قدوس حق 

 است.

رف خود و صفات و افعالش میباشد و آیات و خود ذات مقدس مع
خود را خبلق مینمایاند و معرفت خود را در قلوب آا از عامل 
ذر جاي داد و در آن عامل آنان را خبود متوجه منوده و بآا 

مهه گفتند بلي و رسول خامت را بآنان در آن  لسُت بِربُّكمفرموده أ
سويل صلي اهللا علیه و عامل منایش داد و بآا فرمود و هذا حممد ر

آله و سلم و سپس براي آنان امرياملؤمنني علیه السالم را ظاهر 
منود و بآا فرمود و هذا علي امرياملؤمنني علیه السالم و مهه 
متوجه شدند و مشاهده كردند پس معرفت ذات قدوس حق و اینان 
در قلوب آنان ثابت و برقرار شد و آا را بدان رنك فرمود و 

و چون معرفت در  صبغة هللاو مهان است فطرة هللا التي فطر الناس علیھا است  مهني
من خلق السماوات و قلوب ثابت و برقرار هست اگر از آنان بپرسي 

كیست كه آمساا و زمني را آفرید هر آینه خواهند  االرض لیقولن هللا



گفت خدا آفریده و اگر در تاریكیهاي صحرا و دریا گرفتار 
در میان دریا دچار بادهاي خمالف و موجهاي معانف شوند و 

(سخت) گشته مهه متوجه ذات مقدس او گردند و از او جنات 
خواهند و باو امیدوار شوند و از غري منقطع گشته بدو متوسل 
شوند پس این ذات مقدس كرمي قادر غري متناهي آا را جنات دهد 

گردند و براي  و بعد آا شكر نكننده و كافر شوند و منكر او
امتام حجت مكرر آنانرا در باساء و ضراء مبتال سازد و آا را 
خبود متوجه فرماید و آنانرا متذكر خود مناید و باز انبیاء و 
رسل را براي یادآوري ذات قدوس خود فرستاد و لطف فرمود كه 
قبل از بعثت انبیاء علیهم السالم خلق را بباساء و ضراء 

ار منود بآا خود را و نور معرفت فطري را مبتال فرمود و اظه
روشن فرمود و ظلمات حجاب غفالت و آمال را برطرف كرد و قطع 
فرمود امیدهاي باغیار را پس متوجه ذات مقدس او شوند و 
متذكر خالق گردند تا وقتیكه انبیاء مبعوث شوند و حمتاج 
 بزمحت اثبات صانع نگردند بلكه فقط یادآوري منایند بآنذات

مقدسي كه در وقت ابتالء باو متوجه شدند و از او جنات 
راِء لَعَلَُّھم یَضَرُعون)قال تعالي خواستند   (َو ما اَرَسلنا في قریٍة ِمن نَِبّيٍ إالّ أََخذنا أھلَھا ِبالبَأساِء َو الضَّ

یعين مالحظه  إتّقو هللا َو اعبدُوا هللا ما لَُكم ِمن إلٍھ َغیُرهپس پیغمربان میفرمودند: 
آنذات مقدسي كه در شداید باو متوسل شدید بنمائید و از او 
غفلت نكنید و كفران نعمت او را ننمائید و عبادت كنید او 
را نیست براي مشا خدائي مگر آنذات مقدس و او است پروردگار 
مشرق و مغرب و پروردگار عاملیان و آفرینندة متام موجودات و 

فطري مییابد كه آن ذات مقدسیكه در  انسان سامل بنور معرفت
بأساء و ضراء باو متوجه شده و پناهنده گردیده غري این نفس 
ضعیف بیچاره مضطر است و غريیت و مباینت خود را با خالق خود 

 مییابد.

در این هنگام سفره مهیا و حاج خلیل آقا گفت آقایان 
 بفرمائید.

رف شام چند صباحي: اگر خدا توفیق مرمحت فرماید بعد از ص
حدیث براي آقایان نقل میكنم تا به بینید بزرگان دین مشا 
چگونه مبا درس خداشناسي را داده اند دكرت حسینخان رو بسیاح 

 پیاده منوده گفت آقا بفرمائید.

سفره تشكیل شده از پلو و خورشت كدو و آلبالو و چهار مرغ 
 بریان شده در چهار گوشه سفره.

 د جوش زدید خورشت آلبالو خنورید.دكرت: حضرت آقا مشازیا



صباحي: حضرت آقا بر خالف دستور عمل منیكنند و حیواني 
 منیخورند.

سیاح پیاده در حالتیكه ظرف مرغ بریان شده را جلوي خود 
كشیده گفت من مستبصر شدم و خیال دارم از این طریقت دست 

 بردارم.

ريین صداي خنده حضار بلند شد و با گرمي متام و مزاح هاي ش
 آقایان صرف شام منودند.

سیاح پیاده: اگر آقاي صباحي قدري از گفتار امامان و 
پیشوایان دین كه راجع خبدا شناسي است براي ما بیان فرمایند 

 خیلي ممنون میشومي.

گمان میكنم شب گذشته و آقایان كسل شدند اگر اجازه 
ت بفرمائید خبوابیم بقیه عرایض باشد براي صبح آقایان موافق

منوده حاج خلیل آقا دستور داد رختخواب آورده و مهگي در بسرت 
 اسرتاحت رفتند و خوابیدند.

حاج خلیل آقا امشب را نزد رفقایش خوابید و بعادت مهیشه 
آخر شب حركت منوده وضوء گرفته مناز شب را خواند و بعد از 
مناز شب وقت اذان كه شد اذان صبح را آهسته گفت و بعد مشغول 

فریضه كشت در بني تعقیب بود كه آقاي صباحي و دكرت و اداء 
 سائر رفقا از خواب بیدار شدند و مشغول مقدمات مناز گشتند.

سیاح پیاده در حالتیكه در بسرت خود حركت و جنبش مینمود 
سر خود را از بسرت بريون منوده و رو بآقایان كرده گفت سالم 

ن اي رفیق حاال علیكم حاج صمد آقا جواب سالم داد و گفت ها
مثل آدمیزاد سالم كردي صداي خنده حضار و سیاح پیاده بلند 

 شد سپس لب استخر آمد وضوء گرفت و با رفقا مناز خواندند.

حاج خلیل آقا در هتیه صبحانه لوازم پذیرائي مهمانان را 
فراهم منوده و مشهدي حممد مساور بزرگي كه بصداي جوش خود جملس 

نه حاضر منود خورشید سر از گریبان افق را گرم میكرد با صبحا
بريون كرده و اشعه اش برگهاي درختان را طالئي رنگ منوده گاهي 
نسیم خوشي از روي گلها با بوي خوشي میوزید صداي بره ها و 
میش هائي كه بطرف صحرا مريفتند سكوت بیابان را درهم شكسته 

 ه بودند.بود سیين شري و چاي دور جملس میگشت مشغول صرف صبحان

حاج حممد علي: آقایان هواي بريون خیلي خوب و با صفا است 
بیائید موافقت كنیم و چند روزي گردش منائیم بعد از 



گفتگوهائي مهه موافقت منوده و حاج خلیل آقا گفت من در شش 
 فرسخي ملكي با صفا دارم.

صباحي: حاج آقا راست میفرمایند ملك ایشان خیلي مصفا و 
ت چند روزي برومي شهر كارهاي شهر را اجنام خوش آب و هواس

داده بعد از آن بطرف ملك حاج خلیل آقا برومي حاج خلیل آقا 
ماشني خود را حاضر منوده مهگي آمدند شهر و موعد را مغازه حاج 
خلیل آقا قرار دادند بعد از چند ساعيت و اصالح كارها مهگي 

 حاضر شده طرف ملك حاج آقا حركت منودند.

مد علي: حاج خلیل آقا چیزي از شهر الزم نبود حاج حم
 بردارمي.

حاج خلیل آقاك فقط قدري یخ برداشتیم و مهه چیز آجنا مهیا 
است در اینهنگام ماشني در دست انداز افتاد و مسافرین روي 
هم رخيتند حاج حممد علي روي سیاح پیاده افتاد ناله آخ و اوخ 

وخ ندارد این نیز از بلند شد حاج صمد آقا: حضرت آقا آخ و ا
تطورات اوست فعل و فاعل و مفعول یكي است صداي خنده بلند 

صبح خانه هاي قلعه فرح خبش در دامنه كوه پدیدار  9شد ساعت 
 گشت سبزي دامنه كوه منظره زیبا چشم مسافرین را خريه منود.

صداي بوق ماشني بلند شد اطفال و زنان قلعه متوجه ماشني 
رعني رو بطرف ماشني آمدند یكي از آا شده چند نفر از زا

معروف بكربالئي جعفر بود دوید نزدیك و سالم كرد و جواب سالم 
 شنید.

حاج خلیل آقا ماشني را نگه داشت احوال پرسي منود پس سؤال 
كرد كه در باغ كسي هست كربالئي جعفر بلي نه نه حممد و نه نه 

 حسني هستند.

یا كه زودتر اري درست حاج خلیل آقا: پس مشا خودت هم ب
شود ماشني طرف عمارت و باغ حركت منوده مقابل مقابل عمارت 
ایستاد حاج خلیل آقا پائني آمده درب ماشني را باز منوده 
آقایان بفرمائید مهمانان پله ها را گرفته باال رفتند و حاج 
خلیل آقا درب اطاق را باز كرده گفت بفرمائید و در پائني 

ت بسیار سبز و خرم از یك طرف ر جاري بر صفا عمارت دره ایس
و زیبائي آن افزوده آقایان در مقابل آن قرار گرفتند 
مهمانان مشغول سیاحت دره و خرمي آن و آیات قدرت پروردگار 
كه بفرش زمردین میدان صحرا و كوه و دره را فرش منوده و حاج 

ور برجني خلیل آقا دستور غذا میداد چیزي نگذشت نه نه حممد مسا
را بكنار اطاق روي میز گذاشت و بعد لوازمات آنرا حاضر كرد 



حاج خلیل آقا وارد اطاق شد فرمودند مهمانان عزیز خوش 
آمدید سپس مقابل میز مساور نشست خودش براي مهمانان چاي رخيت 
یكدوره چاي خوردند كربالئي جعفر وارد شد سالم علیكم حاج 

مود براي ار چه میل دارید خلیل آقا رود كرد مبهمانان فر
حاج صمد آقا نزدیك ظهر است چیزي فراهم منیشود حاج خلیل آقا 
چرا از مهه زودتر غذائي كه فراهم شود این است كه االن 
كربالئي جعفر قدري بادجنان بچیند و نه نه حممد و نه نه حسني 
سرخ كنند با قدري كشك سائیده كشك و بادجنان خبورمي مهه این 

ا پسندیدند كربالئي جعفر براي هتیه غذابي رون شد و حاج غذا ر
خلیل آقا چاي مريخيت سیاح پیاده انصافا جاي با صفائي است 
خوب است آقاي صباحي بفرمایشات خود شروع مناید تا از بیانات 
ایشان حظي بربمي حضار فرمودند بسیار خوب است صباحي سؤال آقا 

 صلوات اهللا علیهم بود. راجع به نقل فرمایشات پیشوایان دین

پس آقاي صباحي كتابچه اي از جیب خود در آوردند و شروع 
 خبواندن منودند

دلیلھ آیاتھ و امرياملؤمنني موالي متقیان صلوات اهللا علیه فرمودند 
وجوده اثباتھ و معرفتھ توحیده و توحیده تمییزه و حكم التمییز بینونة صفة ال بینونة عزلة انھ رب خالق غیر 

لیس بالھ من عرف بنفسھ ھو الدال بالدلیل علیھ و پس فرمود  مربوب مخلوق ما تصور فھو بخالفھ
 [50]50. المؤدي بالمعرفة الیھ

تا  ان اول عبادة هللا معرفتھ و اصل معرفتھ توحیدهو در خطبه دیگر میفرماید: 
 [51]51. الخطبھ و ذاتھ حقیقة و كنھھ تفرقة بینھ و بین خلقھآجنا كه میفرماید 

الحمد � الواحد االحد الّصمد المتفّرد الذّي ال من شیئي و در خطبه دیگر میفرماید: 
تا آجنا كه  كان و ال من شیئي خلق ما كان قدرة بان بھا من االشیاء و بانت االشیاء منھ

ابتدع ما خلق بال مثال سبق و ال تعب و ال نصب و كل صانع شیئي فمن شیئي صنع و میفرماید: 
 [52]52. الخ ال من شیئي صنع ما خلق و كل عالم فمن بعد جھل تعلم و هللا لم یجھل و لم یتعلم هللا

المتعالي عن االشباه و الضروب الوتر عالم الغیوب و در خطبه دیگر میفرماید: 
فمعاني الخلق عنھ منفیة و سرائر ھم علیھ غیر خفیة المعروف بغیر كیفیة ال یدرك بالحواس و ال یقاس 

                                                            
 ـ شیخ طربسي ره در كتاب احتجاج نقل فرموده است.  [50] 50

 ـ در كتاب حتف العقول منقول است.  [51] 51

 توحید ذكر منوده است. ـ در كتاب شریف كايف و  [52] 52



یخلق االشیاء من اصول  لمتا آجنا كه میفرماید:  اس بالقیاس خ ل و ال تدركھ االبصاربالن
 [53]53. الخ ازلیھ

تا آنكه  الحمد � خالق العباد و ساطح المھادو در خطبه دیگر میفرماید: 
 فالحد لخلقھ مضروب و لي غیره منسوب لم یخلق االشیاء من اصول ازلیة و ال من اوائل ابدیة فرمود:

 [54]54الخ. 

 الخ. انشأ صنوف البریة العن اصول كانت ابدیةو در خطبه دیگر میفرماید: 

لم یخلق االشیاء جملسي ره فرمود: كالم مويل امرياملؤمنني علیه السالم 
رد است بر فالسفه اینكه قائل بعقول (یعين عقول  من اصول ازلیة

 [55]55عشره) و هیويل قدمي میباشند. 

الحمد � محیث الحیث و مكیف و امام باقر صلوات اهللا علیه فرمودند: 
 [56]56. الخ الكیف و مؤین االین الحمد � الذي ال تاخذه سنة و ال نوم

اّن هللا تبارك و تعالي خلو من خلقھ خلو منھ و كلّما وقع علیھ و نیز آحنضرت فرمودند: 
د دیگر از آحنضرت مثل این را و بسن اسم شئ فھو مخلوق ما خال هللا عز و جل

و بسند دیگر از امام  و هللا تعالي خالق كّل شیئنقل كرده با اضافه 
. تبارك الذي لیس كمثلھ شیئصادق علیه السالم مثل آن ذكر شده بعالوه 

57[57] 

ً غیر و در دعاي جوشن فرمود  ً غیر مصنوع یا خالقا ً غیر مغلوب یا صانعا یا غالبا
ر مملوك یا قاھراً غیر مقھور یا رافعاً غیر مرفوع یا حافظاً غیر محفوظ یا ناصراً غیر مخلوق یا مالكاً غی

 .الخ منصور

و امام هشتم حضرت رضا علیه السالم در ضمن خطبه خود 
كّل معروف بنفسھ مصنوع و كّل قائم في سواه معلول بصنع هللا یستدل علیھ و بالعقول تعتقد فرمودند 

و ذاتھ حقیقة و كنھھ و تفریق بینھ و بین خلقھ  تا اینكه فرماید:، حجتھمعرفتھ و بالفطره تثبت 
                                                            

 ـ در كتاب توحید صدوق ره مذكور است.  [53] 53

) از ج البالغه نقل 83(ص  17) و ج 201(ص  2ـ در حبار ج   [54] 54
 فرموده است.

 ) فرموده است.198(ص  2ـ در حبار ج   [55] 55

 ) نقل شده است.99(ص  11ـ در حبار ج   [56] 56

 ـ در كتاب توحید متام آن را نقل كرده است.  [57] 57



ال یتغیر هللا بانغیار المخلوق كما ال یتحدد بتحدید  تا اینكه فرماید:، و غیوره تحدید لما سواه
تبشعیره المشاعر عرف ان ال مشعر لھ و بتجھیره الجواھر  تا آنكه میفرماید:، المحدود

بمضادتھ بین االشیاء عرف ان ال ضدّ لھ و بمقارنتھ بین االمور عرف ان ال قرین لھ  عرف ان ال جوھر لھ و
ضاد النور بالظلمة و الجالیة بالبھم و الجساء بالبلل و الصرد بالحرور مؤلف بین متعادیاتھا مفرق بین 

ا في فكل م تا آنكه میفرماید:، متدانیاتھا دالة بتفریقھا علي مفرقھا و بتالیفھا علي مؤلفھا
الخلق ال یوجد في خالقھ و كلّما یمكن فیھ یمتنع من صانعھ ال تجري علیھ الحركة و السكون و كیف یجري 

تا  علیھ ما ھو اجراه او یعود الیھ ما ھو ابتداه اذا لتفاوتت ذاتھ و لتجزي كنھھ و ال متنع من االزل معناه
 [58]58آخر خطبه. 

سخنان شريین و  دكرت حسینخان و هژبر و سیاح پیاده حمو در
طرز سخن راني و تكلم آقاي صباحي و حاجي صمد آقا هم بعنوان 
تصدیق سرش را تكان میداد و حاجي حممد علي هم زانوهایش را 

 بغل گرفته و گاهي قطرات اشكش مريخيت

الحمد � در جاي دیگر رسوخلدا در خطبة از خطبه هایش فرموده: 
ابتدء ما ابتدع و انشأ ما خلق علي غیر میفرماید:  ، تا اینكهالذي كان في اولیتھ وحدانیا

 [59]59 .مثال كان قد سبق لشیئ مما خلق

و در جاي دیگر دارد كه حضرت رضا علیه السالم نامه به فتح 
بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد � الملھم عباده بن یزید جرجاني نوشته باین مضمون 

علي وجوده بخلقھ و بحدث خلقھ علي ازلیتھ و باشباھھم علي ان الحمد و فاطرھم علي معرفة ربوبیتھ الدال 
ال یحجبھ الحجاب فالحجاب بینھ و بین خلقھ المتناعھ مما یمكن تا اینكه میفرماید  ال شبھ لھ

في ذواتھم و ال مكان ذواتھم مما یمتنع منھ ذاتھ و الفتراق الصانع و المصنوع و الرب و المربوب و الحاد و 
 [60]60. المحدود

تا آجنا كه  ،واحد صمدو حضرت صادق علیه السالم میفرماید: 
 الخ. فرداني ال خلقھ فیھ و ال ھو في خلقھ، غیر محسوس و ال مجسوس ال تدركھ االبصارمیفرماید: 

61[61] 

قال: الحمد � الذي و عن الرضا عن آبائھ صلوات هللا علیھم عن امیرالمؤمنین علیھ السالم في خطبتھ 
 [62]62الخ.  مد، الي ان قال: لیس كمثلھ شیئ اذ كان الشیئ من مشیتھ و كان ال یشبھھ مكونھجعل الح

                                                            
ـ اجلالیه سفیدي البهم سیاهي اجلسا خشكي البلل رطوبت الصرد   [58] 58

 سردي احلرور گرمي و این خطبه را در كتاب عیون و توحید نقل كرده اند.

 ـ در كتاب توحید است.  [59] 59

 ـ در كتاب توحید ذكر منوده است.  [60] 60

 اب توحید صدوق مذكور است.ـ در كت  [61] 61



الحمد � الذّي ال و در جاي دیگر حضرت صادق علیه السالم میفرماید: 
یحّس و ال یجّس و الیمّس و ال یدرك بالحواس الخمس و ال یقع علیھ الوھم و ال تصفھ االلسن فكلّشیئ حّستھ 

 [63]63الخ. او جّستھ الجواس او لمستھ االیدي فھو مخلوقالحواس 

حاج خلیل آقا: جناب آقاي صباحي خسته شدید میل دارید 
 چائي خدمتتان بدهم؟

 صباحي: ممنون حاجي آقا، آقایان رفقا هه میل دارند.

حاجي حممد علي: بیانات مشا ما را بطوري جذب منوده كه با 
 ندارمي.میل بسیارمان بچائي توجهي بسماور 

حاجي صمد آقا: افسوس كه بي سوادي ما مانع است كه لذت 
بیشرتي از این بیانات شیوا بربمي من كه عربي خنوانده ام خیلي 

 خوب مني فهمم.

دكرت حسینخان: بلي بدخبيت ما مهني است كه از عربیت هبرة ندارمي 
 و مهیا نیستیم كه این لسان مذهيب خود را تعلیم بگريمي.

: چه مانعي داشت كه متام این فرمایشات بزرگان سیاح پیاده
 دین بفارسي ترمجه میشد تا رفقا كامال استفاده منایند.

هژبر فیلسوف: آقا جان حمال است كه دقایق بیان بزرگي را 
بتوان بلسان دیگري درآورد، باید اهل لسان شد و دقایق كالم 

 را فهمید.

 صباحي: بلي صحیح است این بیان.

آقا: چائي مقابل میهمانان آورده و به آقاي حاجي خلیل 
صباحي گفت: با اینحال از مشا درخواست میكنیم ما حصل این 
فرمایشات را كه از قول بزرگان دین فرمودید بلسان ساده 

 براي ما بیان فرمائید.

صباحي: بلي بنده خواستم مهني فرمایشات حجج دین و 
آقایان رفقا خود  راهنمایان اهلي را بیان كنم كه حضرت آقا و

                                                                                                                                                                                                
ـ در حبار در باب فضل یوم الغدیر از مصباح سید نقل كرده   [62] 62
 است.

 ـ در كتاب توحید بدو سند نقل فرموده است.  [63] 63



متوجه باشند كه بیانات فارسي بنده ترمجه فرمایشات بزرگان 
 دین است كه بعرض آقایان رسانیده ام.

ماحصل بیانات پیشوایان دین علیهم السالم این است كه بني 
خالق و خملوق و رب و مربوب مباینت و جدائي است و این 

انچه صفت غري مباینت مانند بینونت صفت است با موصوف یعين چن
موصوف است و موصوف غري صفت مهچنني خالق غري خملوق است و خملوق 
غري خالق و چنانچه حتقق و بقاء صفت بدون موصوف ممكن نیست و 
هیچگاه صفت خبود استقالل ندارد مهچنني خملوق در حدوث و بقاء و 
كیفیت و كمیت حمتاج بذات مقدس خالق كلشیئ است بقدر یك چشم 

یتواند خودرا بدون خواست او نگهداري مناید مهه چیز هبم زدن من
را او خلق فرموده و باقي میگذارد هبر طور و كیفیيت كه خبواهد 
و تا هر زمان كه اراده فرماید و متام نعم و قدرت و قوت و 
حیاتي كه موجودات دارند مهه از لطف و احسان اوست و مهه 

هر چه خبواهد بآا  موجودات حمتاج و فقري و از خود هیچ ندارند
میدهد و حول و قوه بآا متلیك منوده و هر زمان كه خبواهد از 
آا میگريد و بنیونت عزلت نیست یعين خملوق هبیچوجه خبود استقالل 
ندارد و احتیاجش خبدا برطرف شدني نیست و در دعاهاي وارده 

 یا مناز نيب اكرم و ائمه علیهم السالم تذكر باینجهت داده شده 
یعين اي كسي كه هر چیزي بسبب تو  كلشیئ موجود بھ و یا من كل شیئ قائم بھ

اجياد شده و اجياد كننده او توئي و اي كسیكه هر چیزي قائم 
 بتو است و وجود و بقایش بارادة تو میباشد.

 حاجي خلیل آقا: آقایان چائي ها سرد نشود.

ة صباحي استكان را برداشت و قدري آشامید و گفت در خطب
َره و در جاي دیگر َمشیئ الّشیئِ غدیریه فرمود:  یعين  یا َمشیَئ ُكلَّشیَئ ُكلَّشیٍئ َو َمقدِّ

اي كسیكه اجياد كننده و اندازه دهنده هر چیزي توئي، و بقیه 
چائي را آشامید و استكان را بزمني گذارده گفت مبغایرت خملوق 
با خالق حتدیدي در ذات مقدس او نشود و او حمدود نگردد بلكه 
خملوق حمدود و متغري� و متبد�ل شونده است موجودات را خلق فرمود 

و تنافر قرار داد مثل نور و ظلمت و سفیدي و بني آا مضاد�ه 
و سیاهي و خشكي و تري و گرمي و سردي حركت و سكون تا آنكه 
معلوم شود ضدي براي او نیست و او منزه است از این صفات و 
بعضي را قرین بعضي قرار داده تا آنكه داللت كند بر آنكه 
ر ذات مقدسش را قرین نباشد پس هر چه در خلق یافت میشود د

خالق جاري نیست و هر چه در خملوق ممكن است در خالق ممتنع است 
خلق نفرموده كائنات را از اصول ازلیه و صور سابقه سرمدیه 
و از چیزهائي كه از ازل بوده و صورت و شكلش وجود داشته 
باشد بلكه ابداع و اخرتاع فرموده آنرا با اراده و قدرت 



وند در مرتبه خملوق خود، خملوق در مرتبة خدا نیست و خدا
نباشد، حواس ظاهره و باطنه به او راه ندارد و هر چه حواس 

 (لیس كمثلھ شیئ).ادراك آن كند خملوق است و هیچ چیز مثل خالق نیست 

و حبكم عقل بر هر عاقلي واضح و روشن است كه معاصي و 
افعال زشت خملوق و بندگان خايل از سه قسم نیست یا متام از 

ار است و هیچ ربطي به بندگان ندارد و یا ناحیة پروردگ
خداوند و بندگان شریك میباشند در اعمال بندگان و حتقق و 
وقع آن و یا خمصوص خبود بندگان است و خداوند متعال شركيت در 
آن ندارد ـ اگر عمل از خداوند باشد قبیح و زشت است براي 

ة كرمي عادل كه عذاب كند بنده خود را بآنچه نكرده و وعد
عذاب دهد او را بر عمل و فعلي كه خود فاعل آنست و مهچنني 
قسم دوم عذاب كند شریك قوي شریك ضعیف را بر عملي كه هر دو 
فاعل آن بوده اند پس ثابت میشود قسم سوم كه فقط فاعل فعل 
بنده و خملوق باشد چنانچه هبمني مطلب امام كاظم علیه السالم 

 [64]64در جواب ابي حنیفه تذكر فرموده.

و از حضرت رضا علیه السالم نقل شده كه فرمود كسیكه تشبیه 
مناید خداوند را خبلقش پس او مشرك است و كسیكه باو نسبت دهد 

 [65]65آنچه را كه او ي فرموده پس كافر است.

و مهچنني از حضرت رضا علیه السالم نقل شده است كه فرمود 
انرا اجنام میدهد كسیكه گمان كند خداوند افعال و اعمال بندگ

و پس از آن ما را عذاب میكند بر آن او قائل جبرب شده، تا 
. و نیز از آن [66]66آنكه میفرماید: قائل به جرب كافر است 

حضرت نقل شده در ضمن حدیثي فرمود: كسیكه قائل به تشبیه و 
جرب شود پس او كافر و مشرك است و ما از او بیزارمي در دنیا 

و از شیخ مفید نقل شده كه از امام دهم  .[67]67و آخرت اخل 
حضرت هادي علیه السالم سؤال كردند كه آیا افعال بندگان 
خملوق خدا است فرمود: اگر خداوند افعال بندگان را خلق 

انَّ هللاَ برٌئ ِمَن میفرمود از آن بیزاري مني جست در قرآن جمید فرموده: 

                                                            
ـ از كتاب احتجاج طربسي و توحید و عیون و امايل صدوق نقل   [64] 64

 شده است.

 ـ در كتاب عیون نقل فرموده است.  [65] 65

 ـ در كتاب عیون است.  [66] 66

 ـ در كتاب عیون مذكور است.  [67] 67



و شرك و اعمال بد و مقصود برائت و بیزاري از كفر  الُمشِركینَ 
. و از امام صادق [68]68آنان است نه برائت از ذات آنان 

علیه السالم نقل شده كه فرمود: خداوند عز و جل منزه فرموده 
. و از حضرت رضا علیه [69]69خود را از افعال بندگان خود اخل 

السالم نقل شده كه فرمود كسیكه خدا را تشبیه خبلق مناید پس 
كسیكه گناهان را باو نسبت دهد او را عادل او را نشناخته و 

 .[70]70ندانسته است

و حضرت رضا علیه السالم از پدرانش از رسوخلدا صلي اهللا علیه 
و آله و سلم نقل فرموده: كه پنج طائفه هستند كه در آتش 
معذبند و آتش غضب از آنان خاموش منیشود یك طایفه كساني 

ا خبدا نسبت میدهند هستند كه گناهي میكنند و گناه خود ر
. چنانچه مهه مشا آقایان قضیه ابن زیاد را در جملسي كه [71]71

اهل بیت سید الشهداء علیه السالم را بر او وارد كردند 
شنیده اید هنگامي كه رو كرد بزینب كربي دخرت امرياملؤمنني علیه 
السالم و گفت احلمد هللا كه خداوند مشا را رسوا كرد و مشا را كشت 

هاي مشا را دروغ قرار داد جناب زینب علیها سالم رد بر و خرب
قول او منود، پس رو كرد بامام سجاد علیه السالم و گفت این 
كیست آحنضرت فرمود من علي بن احلسینم عبید اهللا گفت علي بن 
احلسني را خدا در كربال كشت حضرت بر اثر این جسارتي كه پسر 

ود و ظلم و كشتار بريمحانه زیاد به بیان خود خبداوند متعال من
خود و لشكرش را خبداوند نسبت داد صرب نكرد و فرمود او برادر 
من بود و مردم او را كشتند پسر زیاد گفت بلكه خداوند او 

سرها بزیر افتاده  هللا یَتََوفّي االَنفَُس حیَن َموتِھارا كشته است حضرت فرمود: 
حاج خلیل آقا هم و چشمان دكرت حسینخان پر از اشك گردید و 

قطرات اشكش بر روي زانوهایش مي چكید سیاح پیاده هم بر ریش 
سیاه و سفیدش چند قطره رخيته حضار مهگي بیاد صحنة كربال و 

هجري منقلب بودند كه در باز  61فجایع گرگهاي آدم مناي سال 
 شد و كربالئي جعفر وارد گردید.

 سالم علیكم حاجي آقا غذا حاضر است.

                                                            
 ـ در حبار از كتاب شرح عقاید شیخ مفید ره نقل كرده است.  [68] 68

میباشد نقل شده  2ـ از رساله اهلیلجه كه متام آن در حبار ج   [69] 69
 است.

 ـ در حبار باب نفي اجلسم مذكور است.  [70] 70

 ـ از كتاب كنز كراچكي نقل شده است.  [71] 71



سوف بساعت خود نگاهي كرده گفت ساعت یازده و نیم هژبر فیل
 است هنوز دیر نشده.

 حاج خلیل آقا: هر وقت آقایان مایلند غذا حاضر است.

صباحي: پس اگر آقایان اجازه بدهند مناز را خبوانیم و بعد 
 از ار و اسرتاحت آقایان عرایضم را دنبال خواهم كرد.

كه نزدیك عمارت روان سپس مهگي از جا بلند شده بر لب جوئي 
بود مشغول وضو گرفنت شدند سیاح پیاده هم بعد از وضو گرفنت 

 موهاي سر خود را شانه كرده براي مناز مهیا شدند.

حاجي خلیل آقا اذان گفت و مهگي آقاي صباحي را مقدم داشته 
و مناز مجاعت منعقد شد بعد از اداي فریضه حاج خلیل آقا گفت 

 د.بفرمائید غذا سرد میشو

بشقاهباي بادجنان اطراف سفره چیده شده و نزدیك هر بشقاب 
یك كاسة ماست خوري كشك سائیده و در وسط سفره مقداري انگور 
و خربوزه و چند بشقاب هم كوكوي سبزي و دو سه ظرف هم ماست 
بسیار اعال نظر میهمانان را خبود جلب مینمود میهمانان با یك 

 ند.اشتهاي مفرطي مشغول صرف غذا بود

كه سر شوخي حاج صمد آقا باز شده گفت: احلمد هللا این سفره 
موافق با میل حضرت آقا و اهل طریقت است چون گوشت و حیواني 

 ندارد.

حاج حممد علي: ماست هم حیواني است كوكو هم ختم مرغ دارد و 
حیواني حق اینستكه حضرت آقا فقط بادجنان خبورند تا كیف 

 كنند.

شد سیا پیاده گفت: منهم كه از مشا  صداي خنده حضار بلند
 شده ام با هم میخورمي.

حاجي صمد آقا: هر وقت شارب را زدید و گیسوها را بریدید 
 مثل مائید صداي خنده مرتبه دیگر بلند شد.

سیاح پیاده: شارمب را میزمن چون حقیقتا خودم هم ناراحتم و 
 لكن پیغمرب هم گیسوان داشته گیسوان ضرري ندارد.

صمد آقا: در زمان حضرت رسول این عمل پسندیده بود و حاج 
لكن گیسوان در زمان ما اختصاص به دو دسته دارد یكي زنان و 

 دیگري دراویش و به مهني جهت از دیگران متمایزند.



هژبر فیلسوف: حاجي صمد آقا یك دسته دیگر هم هستند و آا 
 در بعضي از دهات زندگي مي كنند.

 رارت عجیيب پرسید آا كیستند.سیاح پیاده با یك ح

هژبر: مردهاي مطرب و رقاص كه در موقع كار لباس زن 
 میپوشند.

صداي خنده بشدت بلند شد و لكن سیاح پیاده گفت: آقاي 
 هژبر دست مشا درد نكند ما گیسوان هم منیخواهیم.

 حاجي صمد آقا: پس اجازه میدهید سلماني بیاید.

میكنید ممكن است ایشان ناراحت حاجي خلیل آقا: مشا شوخي 
 شوند.

هژبر فیلسوف: باید جملس با شكوهي بگريند آنوقت این موضوع 
 عملي مي شود.

سیاح پیاده: خري چنني نیست فرمایشات آقاي صباحي نامتام است 
 بعد از بیانات ایشان حاضرم.

 بعد از صرف ناهار یك دوره چایي داده شد.

مهگي متنا دارمي دنبالة دكرت حسینخان: جناب آقاي صباحي 
 فرمایشات را بیان فرمائید.

صباحي: از امام صادق علیه السالم نقل شده كه فرمود: اساس 
دین توحید و عدل است و علم آن زیاد است. چون كسي كه قابل 
دانسنت متام آن باشد نیست من بیان مي كنم آنچه را كه دانسنت 

روا نداني بر  و حفظ آن آسان باشد، اما توحید آن است كه
خالق آنچه بر خود روا میداني و اما عدل پس آن است كه نسبت 
ندهي به خالق آنچه را كه مالمت و مؤاخذه مي كند تو را بر 

 .[72]72آن 

و لكن اول كسي كه فتح باب توحید افعايل منود و اعمال زشت 
را به خدا نسبت داد شیطان بود چنانچه خداوند در قرآن از 

رب بما ماید هنگامي كه لعنت بر او واقع شد گفت: او نقل مي فر
و متام  ربنا ظلمنا انفسنابر خالف حضرت آدم صفي اهللا كه عرض كرد:  اغویتني

                                                            
 ـ از كتاب توحید و معاني االخبار نقل شده است.  [72] 72



قائلني به توحید افعايل شاگردان دبستان او شدند بر خالف 
 انبیاء و پريوان آنان كه اعمال را به خود نسبت دادند.

پیشوایان دین اسالم  چون ضرر و فساد این طایفه زیاد است
در بیانات شریفة خود مردم را واداشته و تاكید فرموده اند 

ً و به اجتناب و دوري از آنان  قال الصادق علیھ السالم في روایة توحید المفضل: فتبّا
 [73]73 َخیبة و تَعساً لمنتحلي الفلسفة الخ.

و از امام حسن عسكري علیه السالم نقل شده است كه به ابي 
یا اباھاشم سیأتي زماٌن علي الناس وجوھھم ضاحكةُ مستبشرةُ و قلوبھم جعفري فرمود: هاشم 

علمائھم شرار خلق هللا علي وجھ االرض ألنھم یمیلون تا آنكه میفرماید:  ،مظلمة مكدرة
شیعتنا إلي الفلسفة و التصّوف و أیم هللا انّھم من أھل العدول و التحّرف، یبالغون في حّب مخالفینا و یُضلّون 

ً لم یشبعوا من الّرشاء، و إن خذلوا عبدوا هللا علي الریاء اال انھم قّطاع طریق  و موالینا إن نالوا منصبا
المؤمنین و الدّعاة إلي نحلة الملحدین، فمن أدركھم فلیَحذرھم و لیُصن دینھ و ایمانھ، ثم قال: یا ابا ھاشم ھذا 

 .[74]74 السالم و ھو من اسرارنا فاكتمھ اال عن اھلھ ما حدثني أبي عن ابائھ عن جعفر بن محمد علیھ

اي ابا هاشم زود است بیاید زماني كه مردم صورتشان خندان 
و بشاش و قلبهاي آنان ظلماني و تاریك باشد، سنت رسوخلدا در 
میان آا بدعت و بدعت نزد آنان سنت باشد اهل اميان بني آا 

و منزلت باشد تا آنكه  حقري و كوچك و فاسق نزد آا صاحب جاه
فرمود علماء آا بدترین و شریرترین خلق خدایند بر روي زمني 
جبهت آنكه میل میكنند بفلسفه و تصوف خبدا قسم آنان از حق 
دول مینمایند و كساني باشند كه دین را زیر و رو میكنند 
مبالغه میكنند در دوسيت خمالفني ما و گمراه مینمایند شیعیان 

ا را تا آجنا كه فرمود آگاه باشید آا دزدان اهل و دوستان م
اميان میباشند و دعوت كنندگان مردمند بطریقة احلاد، پس هر 
كس ایشانرا درك كند باید حذر كند از آا و نگاهدارد دین و 
اميانش را سپس فرمود اي ابوهاشم این چیزیست كه حدیث فرموده 

عفر بن حممد علیه و خرب داده است مرا پدرم از پدرانش از ج
السالم و او از اسرار ماست پس كتمان و پنهان منا مگر از 

 اهلش.
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ـ در كتاب حدیقه الشیعه از سید مرتضي رازي از شیخ مفید   [74] 74
اند و  بسند معترب نقل منوده و متاخرین در كتاهباي خودشان نقل فرموده

در كتاب التفتیش این روایت را از سید مرتضي كه از مفاخر شیعه است و 
حمدث قمي ره در سفیته و مقدس اردبیلي و مريزا حممد نیشابوري و عالمه 

 خوئي و دیگران از حضرت عسكري علیه السالم نقل منوده اند.



در جاي دیگر دارد كه حممد بن احلسني بن ابي اخلطاب كه از 
بزرگواران اصحاب امام جواد و حضرت هادي و امام عسكري 
علیهم السالم است گفت در خدمت حضرت هادي در مسجد پیغمرب صلي 

و سلم بودم پس گروهي از اصحاب آحنضرت نزدش  اهللا علیه و آله
حاضر شدند كه در بني آا ابوهاشم جعفري و او مرد با بالغت و 
صاحب قدر و منزلت زیادي بود پس از آن مجاعيت از صوفیه داخل 
مسجد شدند و نشستند در كناري بنحو حلقه و شروع كردند بگفنت 

این مجاعت كه خدعه الاله اال اهللا آحنضرت فرمود: توجه نكنید ب
كنندگانند مهانا اینها هم دست و هم قسمند با شیاطني و خراب 
كنندگان قواعد دین اند خبود مي بندند زهد در دنیا را جبهت 
آسایش بدنشان و شب زنده داري مینمایند مبنظور صید كردن 
مردماني كه از كثرت ضعف عقل گویا چهار پایانند تا آنكه 

قص است و دست زدن و ذكرهاي آنان نغمه فرمود وردهاي آنان ر
سرائي است پس پريوي منیكند از آا مگر سفیهان و اعتقاد بآا 
پیدا منیكند مگر امحقان پس كسیكه برود بدیدن آنان یا بزیارت 
قربهاي ایشان گویا بزیارت شیطان و بت پرستان رفته و كسیكه 

معاویه و  كمك كند یكي از آا را پس گویا كمك كرده یزید و
ابوسفیانرا پس مردي از اصحاب آحنضرت عرض كرد هر چند شخصي 
كه بزیارت آا مريود شیعي مذهب و معرتف حبقوق مشا باشد پس 
حضرتش بسوي سائل نظر منود مانند كسیكه غضبناك باشد و فرمود 
واگذار این كالم را كسیكه معرتف حبقوق ما و شیعه باشد منريود 

آیا منیداني اینها كه در مسجد اند پست  مكانیكه عاق ما شود
ترین طوایف صوفیه اند و صوفیه متامي آا از خمالفني ما هستند 
و طریقة آا مغایر است با طریقة ما و نیستند آا مگر 

 .[75]75نصاري و جموس این امت 

در این هنگام رنگ سیاح پیاده سرخ و در حالتیكه از شدت 
كشید و گاهي شاربش را بدندان  غضب دست بریش انبوه خود مي

میجوید گفت آقاي صباحي اینها افرتاء و دروغ است در هیچ 
 كتابي از قول امام اینطور نقل نشده.

صباحي: در حاليت كه رنگ رخسارة او برافروخته بودگفت حضرت 
آقا بنده نام جنابعايل را منیدامن تا باسم خودتان با حضرتعايل 

 سخن بگومي.

                                                            
ـ در كتاب حدیقه الشیعه نقل منوده است و دیران نیز ذكر   [75] 75

وده اند و در كتاب التفتیش این روایت را از حمدث قمي در سفینه و من
سید مرتضي در تبصره و مقدس اردبیلي و عالمه خوئي و كتاب روضات و 
كتاب دالئل الربوبیه شیخ مفید و دیگر از بزرگان علماء نقل فرموده 

 اند.



ب آلوده گفت مرا حمرم اسرار و قطب االقطاب و سیاح پیاده غض
پري طریقت از شدت اتصال مبعشوق و سوز و گداز من در راه او 

 حمروق نام اده.

 صباحي: پس اسم فعلي جنابعايل حمروق است؟

 حاجي صمد آقا: حضرت آقا پس اسم اصلي مشا چه بوده؟

صداي خنده بلند شد و لكن صباحي بسخن ادامه داده و جملس 
را از احنراف نگه داشته گفت جناب حمروق جنابعايل بیان مرا 
تكذیب منوده و نسبت افرتا مبن دادید و لكن اگر مشا اندكي از 
كتب دیين و كلمات پیشوایان دین را كه بر رد این دسته و 
طایفه نوشته شده مطالعه میكردید بنام حمروق ملقب منیشدید و 

ینمطالب در كتاهبائي كه خود را واصل مببدء مني پنداشتید ا
مردمان ساده و فارسي زبان میخوانند نوشته شده و علماي 
بزرگ شریعت امحدي صلي اهللا علیه و آله و سلم بفارسي هم 
نگاشته اند كه مردمان ساده لوح گرفتار اهرمنان و راهزنان 
دین نبوي نشوند مشا عني احلیوه، حدیقه الشیعه را امجاال بررسي 

توحید صدوق و معاني االخبار و عیون اخبار  كنید، منیگومي
الرضا، منیگومي احتجاج و كايف و حتف العقول و حبار االنوار، تا 
آنكه بگوئید عربي است و فهمش برامي مشكل است تا به بینید 
بزرگان دین و ائمه معصومني چگونه ایندسته را جبامعه معريف 

 منوده اند.

ه ام و سطح را مبقداري سیاح پیاده: بلي من عربي هم خواند
دیده ام و لیكن خداوند مرا مبحضر پري هدایت منود و لذا در 

 این طریقه وارد شده ام.

كربالئي جعفر كه گوشه ایستاده و تكیه بدرخت بیدي داده و 
باین منظره و مباحثه توجه داشت و گاهگاهي بزیر چشم گیسوان 

م حدیقه و شارهباي بلند سیاح پیاده را نگاه میكرد تا اس
 الشیعه و عني احلیوه را شنید گفت:

 آقاي صباحي حدیقه الشیعه و عني احلیوه خوب كتابي است.

 صباحي: بلي براي متام فارسي زبانان الزم است داشته باشند.

كربالئي جعفر: اتفاقا از مرحوم پدرم حاجي حممد صادق چند 
ا جلد كتاب براي من بارث مانده كه این دو كتاب هم جزء آ

 میباشد.



صباحي: كربالئي جعفر: بلي آقا دم دست است و دویده پس از 
اندك زماني دو جلد كتاب تیماجي كه جلدهایش پاره شده بود 

 مبیان جملس روي زمني اد.

صباحي حدیقه الشیعه را باز منوده مقداري ورق زد و گفت 
 آقایان اجازه میدهید؟

 یكنم.دكرت حسینخان و دیگران: بفرمائید خواهش م

صباحي حدیث حضرت هادي را خوانده و حدیث حضرت عسكري را 
نیز قرائت منود و گفت خیلي خوشوقتم كه این دو حدیث شریف را 
در این كتاب فارسي پیدا كردم سپس گفت از حضرت رضا علیه 
السالم نقل شده و انگشتش را روي خط اده بسیاح پیاده نشان 

 داد و گفت آقاي حمروق صحیح است؟

كه فرموده كسیكه مذكر صوفیه شود و انكار نكند (یعين زشت 
و منكر نداند) آنانرا بزبان و قلبش پس از ما نیست و كسیكه 
انكار كند (یعين بد بداند) آنانرا پس گویا باكفار در مقابل 

چه  [76]76رسول خدا صلي اهللا علیه و آله و سلم جهاد كرده است 
 میفرمائید درباره این حدیث.

پیاده: در حاليت كه رنگ چهره اش متغري شده بود چیزي  سیاح
 نگفت و بكتاب نظر مي منود.

صباحي: از بزنطي از حضرت رضا علیه السالم نقل شده كه 
فرمود مردي خدمت امام صادق علیه السالم عرض كرد كه در این 
زمان ظاهر شده اند طایفة بنام صوفیه چه میفرمائي در حق 

 آنان؟

ا حضرت فرمود آا دمشنان ما میباشند پس كسیكه میل كند بآ
از آنان حمسوب و با آنان حمشور خواهد شد و زود باشد كه مجاعيت 
ادعا كنند دوسيت ما را و حال آنكه میل بآا كنند و خود را 
شبیه بآا سازند و بلقب آا ملقب كنند خود را و تأویل 

را رد كند جبهت  كنند گفته هاي آا را (یعين وقيت كسي آا
كلماتي كه داللت بر كفر آا دارد از آنطایفه پشتیباني منوده 
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كتاب التفتیش این خرب را از مرحوم حمدث قمي در سفینه و شیخ حر عاملي 
در كتاب اثين عشریه و عالمه خوئي در شرح ج و مقدس اردبیلي و سید 
جزائري در انوار و دیگران از علماي اعالم بسند صحیح از بزنطي و ابن 

 بزیع از حضرت رضا علیه السالم نقل منوده اند.



و گویند اینمعين مراد آنان نیست) مثل آقاي حمروق كه خود را 
شبیه بآنان و ملقب بلقب ایشان منوده و پشتیبان و طرفدار 
آنان میباشند پس شروع كرد خبواندن تتمه حدیث: آگاه باشید 

آنان كند از ما نیست و بدرستیكه ما از او هر كس میل بسوي 
بیزارمي و كسیكه آا را انكار كند و رد كند بر آنان مانند 
كسي است كه جماهده و مقاتله كرده است با كفار در مقابل 

 [77]77رسول خدا صلي اهللا علیه و آله و سلم. 

سیاح پیاده مهانطوریكه سر بزیر انداخته بود قطرات اشكش 
سیاه و سفیدش مي غلطید صباحي سر از روي كتاب بر روي ریش 

برداشته گفت جناب آقاي حمروق هنوز بعد از اینهمه گفتگو 
نرسیده است زماني كه بنورانیت كلمات آل حممد صلي اهللا علیه و 
آله و سلم از طریقة صوفیان و كساني كه با راه انبیاء 

ل حممد راهشان دو تا است دست بردارید و چنگ بدامان عنایات آ
بزنید و از پري طریقت و مرشد و قطب رو برگردانیده مرشد و 
راهنماي خود را امام عصر قرار دهید سیاح پیاده مهچنان سر 
بزیر افكنده و اشك بر رخسارش جاري بود حضار هم از حالت او 

 منقلب شدند

حاجي صمد آقا: رو حباجي خلیل آقا كرده گفت مشا در این 
غ دارید كه بیاید و كنار مهني آب روان نزدیكي ها سلماني سرا

 مهگي را اصالح كند.

 كربالئي جعفر: بلي آقا استاد حسني سلماني خوبي است.

 حاجي خلیل آقا: ببني اگر شهر نرفته بیاید.

كربالئي جعفر دویده و بعد از نیم ساعت مردي قد بلند قریب 
چهلساله با كیف سیاهي كه در دست داشت حاضر شد، حاجي آقا 

 سالم علیكم.

 حاجي خلیل آقا: سالم علیكم استاد حسني بفرمائید.

چائي براي استاد حسني رخيته و پس از صرف چائي گفت فرمایش 
 داشتید.

 حاجي خلیل آقا: بلي آقایان میخواهند اصالح كنند.
                                                            

حدیقه الشیعه نقل فرموده است و این حدیث را در  ـ در كتاب  [77] 77
كتاب التفتیش از مهان كتاهبا كه مدرك حدیث قب لبود بسند صحیح از 

 بزنطي نقل فرموده است.



 دكرت حسینخان: حاجي صمد آقا میخواهي چكار كين.

 برتاشم.حاجي صمد آقا: آقاي دكرت میخواهم سرم را 

دكرت حسینخان: پس صربكن سپس در كیف دسيت خود شیشه الكلي در 
آورده با پنبه باستاد حسني داده گفت این پنبه را بالكل 

 بزنید و تیغ خود را خوب متیز كنید بعد سر برتاشید.

حاجي صمد آقا: بلي بعد از متیز شدن بالكل میان این آب 
 روان تیغ را داخل كنید تا پاك شود.

ي خنده بلند شد استاد حسني لنگ سفید متیزي را بگردن صدا
حاجي صمد آقا بسته تیغ را بدستور دكرت متیز و بعد میان جوي 

 آب فرو برد و شروع كرد برتاشیدن سر حاجي صمد آقا.

حاجي صمد آقا: آقاي صباحي خواهش میكنم بفرمائید من گوش 
 میدهم

د ما هم میوه آقاي صباحي: حال كه مشا گرفتار زیر تیغ هستی
میخورمي صداي خنده بلند شده و مشغول خوردن سیب و گیالس 

 شدند.

سیاح پیاده چپقي ويل بدون چرس كشیده گفت بعد از حاجي صمد 
 آقا نوبت من است.

 استاد حسني بفرمائید كه متام شد.

حمروق: مي خواهم سرم را برتاشم اما خیلي مي ترسم زیرا موي 
 سرم زیاد شده

ابتداء باید سر مشا را ماشني كنم بعد برتاشم كه  استاد حسني:
 اذیت نشوید.

حاجي صمد آقا: بلي و لكن آقاي حمروق را خشك خشك برتاشید 
 كه اذیت نشوند صداي خنده حضار بلند شد.

حمروق: مشا كه مرا از راه خود برگردانیدید دیگر اذیتم 
 نكنید.

و از راه هژبر: آقاي حمروق هبمني زودي از میدان در رفتید 
 برگشتید.



حمروق: آقاي هژبر منیدامن مشا از روي مزاح این بیان را 
فرمودید یا جدي و لكن وجدان و شرافت انسان اجازه منیدهد كه 
حق را دریابد و انكار آن كند  و در مقابل حق با بیحیائي 
قد علم كندیادم مي آید وقيت باب عقل را مطالعه میكردم و از 

ي بن جعفر علیه السالم هبشام هبره میربدمي فرمایشات حضرت موس
باین حدیث رسیدم كه حضرت فرمودند اي هشام خدا رمحت كند 
آنكسي را كه حیا كند از خداوند بآن حاق و حقیقت حیا. 

78[78] 

در این چند ساعيت كه در حمضر آقایان بودم خاصه مدتي را كه 
عصومني آقاي صباحي از فرمایشات و بیانات بزرگان دین ائمه م

علیهم السالم برامي میخواندند حقیقتا مستبصر شدم و حاال فكر 
كردم دیگر كمال بي حیائي است كه با شیادان و راهزنان دین 
موافقت داشته و براه آنان كه ضاللت و گمراهي است بروم و از 

 راه مستقیم و طریقة انبیاء چشم پوشیده و منحرف باشم.

پیشاني حمروق را بوسید و صباحي در این هنگام جلو رفته 
گفت خداوند تو را جزاي خري دهد و از انوار عظمت و جاللت 

 حبیبش و اهل بیت حبیبش دلت را نوراني سازد.

حاجي خلیل آقا: برادرم آقاي حمروق مرا خوشحال كردي و دمل 
را از عم و اندوه رهائي خبشیدي، از آن شيب كه زیر درخت 

كر بودم كه چه شود مشا از این نزدیك اذان صبح مشا دیدم در ف
 ناراحيت خالص شوید حبمد اهللا بآرزومي رسیدم.

دكرت حسینخان: ما سعادت ایشانرا طلب بودمي و چون برادر 
امياني ما هستند وظیفة اسالمي ما بود كه حيت املقدور ایشانرا 

 از شكار دیوان عامل بشریت جنات دهیم.

 چگونه اصالح كنم؟استاد حسني: آقا حماسن و صورت مشا را 

حمروق: شارمب را بزن و صورمت را قدري با قیچي كوتاه كن كه 
 من در مدت عمر تیغ بصورت نینداخته ام.

دكرت حسینخان: پس معلوم میشود آقاي حمروق قبل از اینكه در 
 اینطریقه وارد شوند از مقدسني و متدینني بوده اند.
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آقاین بودم و حمروق: بلي اگر انشاء اهللا موفق بدرك خدمت 
مقتضي شد علت و سبب وارد شدن در این مسلك را بیان خواهم 

 كرد.

حاجي خلیل آقا: آقاي حمروق بفرمائید ببینم بعد از اصالح 
 سرتان چه بر سر میگذارید تا فراهم كنیم.

 حاجي صمد آقا: كاله بر سرشان بگذارید.

 صداي خنده حضار بلند شد.

ل كسي نتوانسته كاله بر حمروق: آقاي حاجي صمد آقا تا حا
 سرم بگذارد.

 حاجي صمد آقا: مگر پري طریقت آم زیر خرقه.

 جمددا حضار از خنده نتوانستند خودداري منایند.

حمروق: راسيت وضع و عمل و رفتار و منایشات ایندسته طوري 
 بود كه مرا منحرف منودند.

ل حاجي خلیل آقا: من در شهر خودم جتارت داشتم و در آجنا شا
كرمي رنگ با عرقچني بسر مي بستم و پالتوي متوسطي تا سر 
زانوهامي مي پوشیدم ويل حال اینجا هبمان حالت اولیه ام هستم 

 تا شهر برومي آجنا احتیاجات خود را خریداري مي كنم.

حاجي خلیل آقا، آقاي حمروق برادر تعاريف با هم ندارمي من 
آورده ام كه اگر چرك براي خود از شهر پالتوي سفید نازكي 

شود پالتوم را عوض كنم و مهچنني شال و عرقچني حال مشا از آا 
 استفاده كنید تا بشهر برگردمي.

صدا زد: كربالئي جعفر از دان من كه كنار اطاق گذاشته ام 
شال و عرقچینم را بیاور و بگو شام را هم براي سر شب حاضر 

 احت كنند.كنند شاید آقایان خبواهند زودتر اسرت

كربالئي جعفر بسرعت خود را باطاق عمارت رسانده و چیزي 
نگذشت كه شال كرمي بطول دو مرت با عرق چني ترمه زیبائي در 

 میان بغچه و سیين حاضر منود.

حمروق از جاي برخاسته كنار جوي آب رفت و پس از شست و شوي 
سر و صورت و خشك منودن آن ایستاد و عرقچني را سر گذارد و 

 شال ظریف و زیبائي به سر بست.



آقایان هر كدام بنوبه خود تربیك گفته و اظهار سرور 
 منودند.

حاجي خلیل آقا: چون نزدیك غروب است در صورتي كه آقایان 
 مایل باصالح باشند بفردا موكول فرمایند.

 حضار: خري ما تازه اصالح منوده امي و تا شهر احتیاج ندارمي.

ان چائي آشامیده و مهیاي رفنت باطاق چائي رخيته شد و آقای
 شدند.

صباحي براي جتدید وضو بكنار جوي نشسته و مشغول گرفنت وضو 
 شد

حمروق: آقاي دكرت دلیل عقلي بر رد عقیده صوفیه و مراشد 
 دارمي.

دكرت حسینخان: گر چه با بودن جناب صباحي عرض بنده مانند 
وضو كنند عرض زیره بكرمان بردنست و لیكن تا ایشان جتدید 

میكنم مفاد روایاتي را كه در كتاب كايف و غريه در باب عقل 
فرمودند نور عقل حمبوبرتین خملوقات است نزد خدواند متعال و 
در حدیثي دیدم كه خداوند متعال باو خطاب فرمود خلق منودم 
تو را با عظمت و جالل و گرامي داشتم تو را بر متامي خلق خود 

 نیافریدم و خلقي هبرت از تو

و قسمت نفرموده خداوند بني بندگانش چیزي را كه افضل و 
اعالي از عقل باشد چنانچه حضرت صادق و حضرت رضا علیهم 

 السالم فرمودند.

و مهچنني در كايف است كه حضرت كاظم علیه السالم هبشام فرمود 
براي خداوند بر خلقش دو حجت است یكي حجت ظاهري و یكي حجت 

 اما حجت ظاهر انبیاء و مرسلني و ائمه معصومني پنهاني و باطين
 علیهم السالم و حجت باطين هم عقلهاي بندگان خدا است.

و نیز حضرت میفرماید اي هشام امرياملؤمنني علیه السالم 
میفرمود عبادت نشود خداوند بچیزي كه افضل از عقل باشد اخل، 

او و و بعقل كامل میشود مؤمن، و عقل است دلیل و راهنماي 
مفتاح كار او، مجال و زینيت هبرت از عقل نیست، و قوام شخص عقل 
اوست، و كمال بعقل است، و دوسيت هبرت از عقل نیست، و اساس 
دین و شرایع بر عقل است، متام كماالت و شرافتها از عقل است، 
نظام دنیا بنور عقل برجاست، عقل حمبوب مهه مردم است، و او 



ب مردم كه خري و شر را بآن متیز است چراغي روشن در قلو
میدهند و خوبي هر خوبي و بدي هر بدي بآن واضح و روشن است 
خوبي عدالت و مهرباني مبردم و نیكوئي و غريت و محیت و انصاف 
و رحم و مروت و قناعت و اطاعت و اميان بپروردگار و تشكر 
منعم و مواسات با برادران دیين و امانت و صداقت در گفتار و 

حسان و حسن معاشرت با مردم و سایر صفات پسندیده بنور عقل ا
ظاهر میشود و بدیهي است كه آنچه را كه ما بربكت عقل درك 

 میكنیم (یعين مدركات عقل) عني عقل نیست.

چنانچه عقل ظاهر میسازد بدي كفر و شرك و ظلم و اذیت و 
شرارت و طمع و حرص و قساوت و هتك ناموس مردم و تعدي و مرك 
و حیله و خیانت و نفاق و كفران نعمت و استنكاف و استكبار 
از عبادت و خبل و حسد و تكرب از حق و حقیقت و فتنه و فساد و 

 تضییع حقوق مردم و جلاجت و عجب و سایر صفات رذیله.

و واضح مینماید كه نور مقدس عقل كه كاشف این صفات خبیثه 
ه اشرف و اكرم و است غري این صفات میباشد و حمال است عقل ك

افضل خلق است با شرك و سایر صفات رذیله متحد شود پس از 
این عرایضم معلوم شد كه عقل غري معقوالت و فهم غري مفهومات 
است و مباینت عقل با معقوالت و فهم با مفهومات كامال هویدا 
و روشن است و مهچنني واضح است بنور عقل و فهم فساد و بطالن 

با معقوالت و مفهومات و آنكه صفات هر یك بر احتاد عقل و فهم 
دیگري جاري نیست مهچنني ظاهر است بطالن و فساد احتاد خالق با 
خملوق و آنكه صفات هر یك بر دیگري جاري شود و چنانچه خود 
عقل معرف خود و معرف حسن و قبح معقوالت است مهچنني ذات مقدس 

 حق معرف خود و معرف خملوقات میباشد.

او است خداوندي كه ارائه  ھَو الذّي یُریُكم ایاِتھِ آن جمید است و در قر
 و نشان میدهد آیات خود را.

 ھو الدال بالدلیل علیھ و المؤدي بالمعرفة الیھو امام علیه السالم میفرماید: 
او است دلیل و راهنماي بندگان بسوي خودش و كشاننده خلق 

ر جوي آب صدایش بسوي معرفت خودش در این هنگام صباحي از كنا
 بلند شد احسنت آقاي دكرت احسنت.

دكرت حسینخان: جناب آقاي صباحي متشكرم من قابل نیستم 
خواهش مي كنیم خود جنابعايل بفرمائید و جواب آقاي حمروق را 

 بدهید.

صباحي: آقاي دكرت من خسته ام جنابعايل هم در اینموضوعات 
 واردید و هم نیكو بیان میكنید.



ن: بلي بنور عقل و فهم ظاهر است كه اضداد و دكرت حسینخا
متناقضات مجله مكشوفات بنور عقل است و نور عقل منزه است از 
تضاد و تناقض و نیز واضح میكند كه معقوالت و مفهومات در 
مرتبه عقل و فهم نیست چون مرتبة عقل مرتبه كاشفیت و 

ه مظهریت و قاهریت و حمیطیت است و معقوالت و مفهومات مرتب
مكشوفیت و مفهومیت و حماطیت است و مهني آیه و حجت است بر قدس 
و تنزه پرودگار و آنكه خالق در مرتبه خملوق نیست زیرا خالق 
در مرتبه قاهریت و حمیطیت و فاعلیت و قیومیت است و مرتبه 
خملوق مرتبه مقهوریت و مفعولیت است پس روشن و واضح است كه 

به خملوقات و موجودات نیست و در تناقض در مرت رب العزة و رب الوجود
احتاد مرتبه شرط است و نور عقل و فهم ظاهر مینماید كه ممكن 
نیست جهل و جاهل مرتبة از مراتب علم باشد و عجز و عاجز و 
ضعیف حادث و مملوك فقري مقهور و حماط مظلم الذات مرتبه از 

یط مراتب قوي و قادر قدمي و علیم مالك غين بالذات قاهر حم
قیوم موالي موجد نوري الذات بوده باشد و حمالست موت و میت 

 الذات مرتبه اي از مراتب حي الذات باشد.

حاجي صمد آقا: آقاي دكرت ما خوشحال بودمي كه بیانات مشا 
بدرد ما بي سوادها میخورد حاال مشا هم علمي حرف میزنید 
 استدعا میكنم قدري ساده تر بیان فرمائید تا ما بیشرت

 استفاده منائیم.

دكرت حسینخان: جواب مهان اشعار شاه نعمت اهللا است كه مشا از 
شنیدنش عصباني بودید میخواهم از مشا بپرسم آیا ممكن است عمل 
قبیح و شر مرتبة از مراتب حسن و خري باشد و جهل و امثال آن 
مرتبه اي از مراتب عقل باشد، آیا صحیح است ضد مرتبه اي از 

اشد و نقیض مرتبة از مراتب نقیض باشد انصافًا مراتب ضد ب
باید عرت گرفت خداوند نعمت بینائي هبمة ما ارزاني داشته به 
بینید اینطایفه چگونه دیدة باطنشان از دیدن حقایق اهلیه 
كور شده است و خداوند هم جبزاي عمشان آا را هدایت 

ري آن منیفرماید، زیرا معارف و اصول دین مبني اسالم را از غ
دري كه خداوند براي بندگانش گشوده طلب منودند؟ و آیات 
متشابه را بدون مراجعه خباندان رسالت كه علم قرآن نزد 
آاست اخذ كردند و در هالكت افتادند اجازه میخواهم از جناب 
آقاي صباحي و آقایان دیگر چند مجله براي تذكر و ترغیب و 

ت در اصول و فروع بعرض تاكید در لزوم مراجعه بقرآن و روایا
 آقایان برسامن.

بطور دسته مجعي: بفرمائید، ضمنا صباحي توجه خاصي بدكرت 
حسینخان پیدا كرده و از طرز كلمات او و استدالالتش لذت میربد 

 پس شروع فرمود



ما كنّا في و احذركم هللا ان تقولوا یوم القیمة انّا كنّا َعن ھذا غافلین او تقولوا الو كنّا نسمع او نعقل 
 .اصحاب السعیر، او تقولوا ربّنا انّا اطعنا سادتنا و كبرائنا فاضلّونا السبیال

بیان دكرت حسینخان باینجا كه رسید صداي گریة حمروق بلند 
شد و دستها را بلند منوده طرف آمسان با دكرت دنبالة آیه را 
خواند در حالیكه اشك مريخيت و دكرت و دیگران هم منقلب بودند 
(ربنا انھم ضعفین من العذاب و العنھم لنا كبیرا او تقولوا لھم لوال انتم لكنا مؤمنین فیقولوا لكم انحن صددناكم 

صداي نالة حمروق بلند شد و بصداي  ،عن الھدي بعد اذ جائكم بل كنتم ظالمین)
 بلند گریه میكرد و قطرات اشكش مريخيت.

 رد:صباحي صدا زد: آقاي دكرت این آیه مناسبت دا

َء الذّیَن إِتّبعُوا ِمَن الّذیَن إِتَبِعُوا، و قاَل الشَّیطاُن إنَّ هللاَ َوَعدَُكم َوعدَ الَحّق َو َوَعدتُُكم فَ  أَخلَفتُُكم َو ما (إِذ تَبَرَّ
اخل زیرا د كاَن لي َعلَیُكم ِمن ُسلطاٍن إالّ أن دََعوتُُكم فَاستََجبتُم لي فَال تَلوُموني َو لُوُموا اَنفَُسُكم)

شدید در غري خانه اي كه خداوند قرار داده بود و آنرا معدن 
علم و نور و حكمت و حمجوب شدید از انوار ایشان و فرو رفتید 
در ظلمات و گمراهي پس اعراض منودید از این خانه ها و در 
راه اهل ضالل داخلشدید آنكسانیكه قرار دادند پایة دینشانرا 

از واضحات است كه جایز نیست بر هوي و راي و قیاس با آنكه 
معامل دین و اصول آنرا اخذ كنند از آراء و اهواء و مقائیس 
در زمان رسول اكرم صلي اهللا علیه و آله و سلم بلكه واجب است 
رجوع باو كنند و مهچنني بعد از او باید رجوع نند حبجيت كه 
منصوب است از قبل خدا و رسول كه عبارت از دو خلیفة رسول 

هللا علیه و آله و سلم قرآن و اهلبیت او باشند و جایز صلي ا
نیست از او تعدي كنند و كسیكه از آندو جتاوز كند گمراه شده 

 و گمراه منوده است.

(قَد بَینّا لَُكم االیات إن ُكنتُم تَعِقلُون، لكنَّ أكثَُرھم ال یَعِقلُون، َو ما َجعَل هللا لي ُسلطاناً َو قُدرةً حتي ازدعكم 
ریق الردي و اوردكم موارد الھدي بل ابین لكم الحق تعقلون، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیكفر و ما عن ط

 یذكر اال اولوا االلباب)

حضار با انقالب عجیيب به حمروق نگاه میكردند حمروق هم در 
حاليت كه دیده بآمسان دوخته بود و زانوها را در بغل داشت 

 قطرات اشك مريخيت.

: بلكه اگر انسان بفطرت اولیه خود مبخلوقات دكرت حسینخان
مراجعه و توجه كند مي یابد اختالف و مغایرت افراد خملوقات و 
حاالت و عوارض آنان را با یكدیگر، یعين انسان با حیوان مجاد 
با نبات خمتلفند، اختالف زن و مرد، و ظلم و عدل، مرض و صحت، 

رت سامل مي یابد و فقر و غنا، از مسلمیات است و هر كسي بفط
كه براي خود و سایر موجودات خالقي است غري خود و غري سائر 



خملوقات و نیز مردم بفطرت افعال را صادر از خود و باختیار 
خود میدانند و هبمني جهت است یكدیگر را مالمت و مؤاخذه 
مینمایند یا اعرتاف ببدي خود میكنند و عذر خواهي مینمایند 

ماني مینمایند و لكن طریقه صوفیه و و اظهار ندامت و پشی
مسلك آنان مهانست كه سابقا عرض شد و فطرت و هر عقلي از آن 

 تربي میجوید.

صباحي: آقاي دكرت اضافه بر اینكه اساس قرآن و فرمایشات 
بزرگان دین بر فساد و بطالن فلسفه و تصوف است و عقل و فطرت 

وات اهللا و بر آن حكومت دارد بزرگواران از اصحاب ائمه صل
سالمه علیهم بر رد كلمات آنان قیام منوده و فساد عقاید 
شانرا بیان منوده اند تا مردم گمراه نشده و در ضاللت واقع 

 نگردند،

نظر باینكه مقارن مغرب است انشاء اهللا پس از اداء فریضه 
 اسامي یكعده از آنانرا بیان خواهم منود.

اشند برومي روي حاجي خلیل آقا: آقایان چنانچه مایل ب
مهتابي جلوي عمارت كه هم سردتر است و هم منظره اش بد 

 نیست.

 میهمانان: بلي جاي بسیار خوبي است.

حاجي خلیل آقا: صدا زد كربالئي جعفر مهتابي را فرش كن 
میهمانان از جا بلند شده آهسته آهسته بطرف مهتابي و فضاي 

میكردند، یكي جلو عمارت روان شدند هر كدام یكنوع تفریح 
میگفت خوب است تابستان را اینجا مبانیم حاجي صمد آقا میگفت 
بشرطیكه آقاي حمروق مباند زیرا ایشان براي ما وسیلة خوبي 

 میباشند.

حاجي خلیل آقا مهیاي گفنت اذان مغرب گردید بعد از اذان 
صف مجاعت بسته شد پس از مناز مغرب و عشاء هر كدام به پشيت 

 ه داده مساور هم گوشة جملس بگرمي حمفل میافزود.خمصوص خود تكی

حمروق: آقاي صباحي فرمودید اصحاب ائمه بر رد فالسفه و 
صوفیه كتاب نوشته اند متنا میكنم آنچه را كه خباطر دارید 

 بیان فرمائید.

صباحي: ثقه جلیل هشام بن احلكیم كه از خواص اصحاب امام 
فه زده است چنانچه شیخ صادق علیه السالم بوده طعن ها بر فالس

كشي در احوال او ذكر كرده است و شیخ جناشي كتاهباي او را كه 



راجع باینموضوع است متذكر شده و نقل فرموده است هر كه 
خواهد مراجعه مناید و این بزرگوار كسي است كه متام فقهاء و 
علماء زاد اهللا يف علو درجاهتم متفق اند بر جاللت و وثاقت و 

منزلت و علم و كمال و رفعت او نزد امام صادق و  عظم قدر و
 امام كاظم صلوات اهللا علیهما.

و دیگر ثقه جلیل و فاضل كامل نبیل احلسني بن سعید االهوازي 
كه از بزرگان اصحاب حضرت رضا و حضرت جواد صلوات اهللا علیهما 
بوده و سي كتاب نوشته است از آجنمله كتاب الرد علي الصوفیه 

است چنانچه در كتاب التفتیش از او نقل فرموده  و الغالیه
 است.

دیگر ثقة جلیل و فاضل نبیل و متكلم فقیه جناب فضل بن 
شاذان نیشابوري كه از بزرگان اصحاب حضرت رضا و حضرت جواد 
و حضرت هادي و امام حسن عسكري علیهم السالم است و صد و 

شیخ جناشي هشتاد كتاب تألیف و تصنیف منوده و كتاهباي او را 
نقل و از آجنمله رد بر فالسفه مشرده است و عالمه مامقاني ره 
در رجال خود از كتاب فهرست شیخ طوسي ره نقل فرموده كه این 
بزرگوار در ترمجه حال او فرمود فضل بن شاذان نیشابوري 
متكلم و فقیه جلیل القدر است كتاهبائي نوشته پس مشرد كتاهباي 

یگر كتاب نقض بر كسیكه ادعاء فلسفه او را تا آنكه فرمود د
 مینماید در توحید و اعراض و جواهر اخل.

و دیگر جناب سعد بن عبد اهللا قمي كه از بزرگان اصحاب امام 
عسكري علیه السالم بوده و خدمت امام زمان علیه السالم رسیده 

 است.

و مهچنني شیخ اجل احلسن بن موسي النوخبيت كه در زمان غیبت 
است چنانچه عالمه مامقاني ره و صاحب روضات و غري  صغري بوده

 آنان نقل فرموده اند.

و نیز شیخ بزرگوار محزه بن القاسم ابویعلي كه از اوالد 
 حضرت عباس علیه السالم.

 و علي بن امحد الكويف چنانچه شیخ جناشي نقل فرموده است.

و نیز از آن بزرگواران جناب علي بن حممد بن العباس است 
یخ جناشي ره كتب او را ذكر فرموده و از آجنمله مشرده كه ش

كتاب ارد علي اهل املنطق و كتاب الرد علي الفالسفه و كتاب 
الرد علي العروض اخل و عالمه مامقاني ره نیز نقل فرموده 

 است.



و دیگر هالل بن إبراهیم الدلفي الوراق كه باتفاق علماء 
ه آثار و اخبار ثقه بوده است كتابي نوشته بر رد كسانیك

پیغمرب صلي اهللا علیه و آله و سلم را رد كنند و اعتماد بر 
 نتایج عقول و افكار خود بنمایند.

و دیگر محزه بن علي بن زهره احلسیين احلليب كه از بزرگواران 
فضالء و علماء بوده و یكي از كتاهباي او كتاب نقض شبه فالسفه 

حر عاملي ره نقل است چنانچه عالمه مامقاني ره از شیخ 
 فرموده است.

و مهچنني بزرگواران علماء شیعه كه اركان فقه و شریعت بوده 
 اند كتاهبا بر رد فالسفه و صوفیه نوشته اند.

از آجنمله شیخ املشایخ و راس رؤسا املله فخر الشیعه و حمیي 
الشریعه جناب مفید قدس سره كتابي بنام جوابات فیلسوف در 

 د اصحاب حالج نوشته است.احتاد و كتابي بر ر

و از آجنمله عامل كامل قطب الدین راوندي قده كتاب هتافت 
الفالسفه نوشته است چنانچه در كتاب روضات و حبار و غريه از 

 او نقل فرموده اند.

و از آجنمله شیخ جلیل و فاضل نبیل علي بن حممد بن احلسن بن 
ه من اغراض الشهید الثاني كتابي نوشته كه آنرا سهام املارق

 الزنادقه در رد صوفیه نام اده است.

و از آجنمله مويل اجللیل و الفاضل النبیل عامل كامل حممد 
طاهر بن حممد حسني القمي در كتاب روضات اجلنات و طرایق گوید 
كه شیخ حر عاملي از او روایت میكند بنحو اجازه و با او 

صوفیه و از متحد است در مسلك اخبار و انكار بر فالسفه و 
مجله مؤلفاتي كه جناب شیخ حر در كتاب امل االمال باو نسبت 
داده رسالة فوائد الدینیه در رد بر كلمات حكماء و صوفیه 

 میباشد.

) از كتاب منیه 336(ص  2و در حاشیه كتاب روضات طبع 
املرتاد تألیف حمدث نیشابوري نقل كرده كه مويل حممد طاهر قمي 

یلي است در زهد و ورع بلكه طریقه و مسلك نظري مويل مقدس اردب
موال حممد ظاهر از او حمكمرت و ساملرت است و در كتاب خود بنام 



حكمت العارفني فالسفه را رد كرده و در كتاب برهان قاطع و 
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و از مجله علماي عظام كه رد بر صوفیه نوشته حمدث كامل و 
جناب شیخ حر عاملي است در كتاب امل االمال خود عامل عامل 

تفصیل احوال و نام مصنفات خود را بیان كرده از آجنمله گوید 
رسالة دارم در رد بر صوفیه مشتمل است بر دوازده باب و 
دوازده فصل قریب هزار حدیث در او است در رد بر آا عمومًا 

در كتاب و خصوصا در هر چیز كه خمتص بآا است و این را 
 روضات و طرائق نقل كرده است.

و از آجنمله فقیه كامل و عامل عامل شیخ یوسف صاحب حدائق 
كه كتابي به نفحات ملكوتیه در رد بر صوفیه نوشته است 
چنانچه در كتاب روضات و طرائق نقل منوده است و غري از این 
بزرگان علماء كرام و فقهاء عظام كه بر رد صوفیه كتاهبا 

كه فرصت ذكر اسامي آنان نیست و در كتاب كشف  نوشتند
االشتباه عدد آنان را بچهل رسانیده و در كتاب شریف التفتیش 
عدد آا را به نود و هفت رسانده و متام فقهاء عظام در كتب 
فقهیه در باب جناست كفار حكم بنجاست و كفر فرقه هائي منودند 

 كه صوفیه از مصادیق آا است.

ي در كتاب حبار و عني احلیوه بیانات بسیار در رد و عالمة جملس
) كه فارسي 23و ذم این دسته فرموده، و در كتاب عني احلیوه (ص 

است در تفكر در ذات مقدس حق تعايل و بیان حكمت و حرمت آن 
 فرموده است.

بعضي از صوفیة اهل سنت و متكلمني ایشان و اكثر نصاري 
نصاري در خصوص عیسي و حبلول خدا در اشیاء قائل شده اند 

صوفیة حلولیه در مجیع چیزها و خداوند در موارد كثرية قرآن 
نصاري را باین سبب لعنت كرده و مجعي از صوفیة اهل سنت كه 
از حلول گرخيته اند مبرتبة قبیح تر و شنیع تر قائل شده اند 
كه آن احتاد است و میگویند كه خدا با مهه چیز متحد است بلكه 

وست و غري او وجودي ندارد و مهني است كه بصورهتاي مهه چیز ا
خمتلفه برآمده گاه بصورت سگ ظهور میكند و گاه بصورت عمر و 
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ي جماعة الصوفیة و فرق المالحدة الي ان قال و قد كفر في رسالتھ التي كتبھا في الرد علي الصوفیة جماعة من العلماء و عل
العرفاء بل نسب الي الكفر كل من شك في كفر من نسب الیھ كلماتھم الموھمة بخالف الشرع و شدد النكیر علیھم بما ال مزید 

دة ان لبس الخرافة و الصوف و جلوس االربعینات و الغرلة من الناس و سماع الصوت علیھ بل قیل انھ قید في رسائل متعد
الحسن و التفوه بلفظي الطریقة و الحقیقھ و القول بالعشق الحقیقي و بالمكاشفات العرفانیة و بتجرد االرواح و امثال ذلك كلھا 

 من البدع البائرة التي یكفر البتة من ال یكفر صاحبھا.



گاهي بصورت گربه و گاهي بصورت قاذورات چنانچه دریا موج 
میزند و صورت بسیار از آن ظاهر میشود بغري دریا چیز دیگر 

 نیست.

موج و دریا     كه جهان موجهاي این دریا است 
 یكي است غري كجا است

و این مهیات ممكنه امور اعتباري است كه عارض ذات واجب 
 الوجود است

در مجیع كتب و اشعار خود تصریح بامثال این كفرها منوده 
 اند تا آن كه گوید.

حمي الدین كه از رؤساي ایشانست در فصوص احلكم مي گوید ما 
وصف بودمي و حقتعايل وصف نفس وصف حق هبیچ نكردمي االن ما عني آن 

خود را براي ما میفرمود پس هر گاه او را مشاهده كنیم خود 
را مشاهده كرده امي و هر گاه كه او مشاهدة ما میكند مشاهدة 
خود كرده باشد تا آنكه گوید و مكرر در تصانیفش میگوید كه 

 زار مقید مبذهيب شود و نفي هیچ مذهب مكن.

را از بت و غريه انكار مكن كه بقدر  و هیچ معبود غري خدا
آنچه از آا انكار میكين از خداي خود انكار میكين و خدا در 
مهه چیز ظهور دارد و میگوید خدا هرون را بر گوساله پرستان 
مسلط نكرد آنچنانچه موسي را مسلط گردانید تا آنكه حقتعايل 

اند كه در مجیع صور معبود شود هلذا هیچ نوعي از انواع عامل من
معبود نشد و میگوید كه نصاري براي این كافرند كه دعوي 
احتاد با خدا در خصوص عیسي گفتند، اگر در مهه چیز مي گفتند 

 عني توحیِد معبود مي شد.

در یكي از تذكره هاي ایشان به نظر رسید كه از مشس تربیزي 
 پرسیدند از احوال مال�ي رومي گفت: اگر از قولش مي پرسي.

(ُكلُّ یَوٍم ُھَو و اگر از فعلش میپرسي  ، أمُرهُ إذا أرادَ َشیئاً أن یَقُوَل لَھُ ُكن فَیَُكون) (إنّما
حیم)، و اگر از صفاتش میپرسي  في َشأٍن) حمُن الرَّ ،  (ُھَو هللاُ الَِّذي ال اِلھَ اِالّ ُھَو عاِلُم الغَیِب َو الشَّھادَةِ ُھَو الرَّ

و از این كلمات  َكِمثِلِھ َشيٌء َو ُھَو السَِّمیُع البَِصیر)(لَیَس  و اگر از ذاتش میپرسي
 كفر و احلاد در كتب ایشان بسیار است.

اي عزیزان با انصاف نظر كنید آیا این نسبت ها به ذات 
مقدس روا است، و هرگز از پیغمرب و ائمه صلوات اهللا علیهم این 

 گونه سخنان صادر شده؟



این معين مهینكه ظاهر شد از اینجهت اكثرشان معتقدند كه 
 دیگر عبادت ساقط میشود و عبادت بنا بر توهم مغایرت است.

 َو اعبُد َربََّك َحتّي یأتِیََك الیَقین)(و باین معين تأویل كرده اند آیه شریفة 
و گفتند یقني بوحدت موجود است با آنكه مبعين مرگ میباشد و در 

تعمال شده تا آخر روایات و لغت زیاد لفظ یقني مبعناي مرگ اس
 آنچه فرموده.

حمروق: راسيت انسانرا ننگ میآید كه این دسته را مسلمان 
 بداند بلكه ضرر اینها از كفار بیشرت است بر اسالم و مسلمني.

فرمودند پس  363صباحي باز عني احلیوه را ورق زد تا صفحه 
اگر اعتقاد بروز جزا داري امروز حجت خدا را درست كه كه 

حقتعايل از تو حجت طلبد جواب شايف و عذر پسندیده  چون فردا
داشته باشي، تا آجنا كه گوید آیا خواهي گفت متابعت حسن 
بصري كرده ام كه چند حدیث در لعن او وارد شده یا متابعت 
سفیان ثوري كه با امام جعفر صادق علیه السالم دمشين میگرد و 

كه بیقني ناصيب پیوسته در مقام معارضه بوده یا متابعت غزايل 
بوده و میگوید در كتاهباي خود هبمان معين كه مرتضي علي امام 
است من هم امامم و میگوید هر كه را لعن كند یزید را 
گناهكار است و كتاهبا در لعن و رد شیعه نوشته مانند كتاب 
املنقذ من الضالل و غري آن یا متابعت برادر ملعونش امحد غزايل 

اكابر اولیاء است یا مالي روم را شفیع  كه میگوید شیطان از
خواهي كرد كه میگوید ابن ملجم را حضرت امرياملؤمنني علیه 
السالم شفاعت خواهد كرد و ببهشت خواهد رفت و حضرت امري باو 
گفت تو گناهي نداري چنني مقدر شده بود در این عمل جمبور 

 بودي و میگوید:

موسیي  موسیي با    چونكه بي رنگي اسري رنگ شد
 در جنگ شد

و در هیچ صفحه از صفحات مثنوي نیست كه اشعار جبرب و یا 
وحدت موجود یا سقوط عبادات یا غري اینها از اعتقادات فاسده 
نكرده باشد و چنانچه مشهور است و پريوانش قبول دارند ساز و 
دف و ني شنیدن را عبادت دانند یا پناه مبحي الدین خواهي 

را شنیدي و میگوید مجعي از اولیاء اهللا  برد كه هرزه هاي او
هستند كه رافضیان را بصورت خوك مي بینند و میگوید مبعراج 
رفتم مرتبه علي را پست تر از ابوبكر و عثمان و عمر دیدم و 
ابوبكر را در عرش دیدم چون برگشتم بعلي گفتم كه چون بود 

دیدم كه در دنیا دعوي میكردي كه من از آا هبرتم احلال كه 
 مرتبه تو را كه از مهه پست تري.



و دعوي علم غیب میكرد و میگفت شيب ده بار بعرش مريوم اخل. 
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و نیز فقیه كامل و عامل عامل یگانه زمانه خود، مرجع و 
مالذ خواص و عوام صاحب كتاب شریف كشف الغطاء كه در فقه 

كه ) در قسم دوم از جناسات 173نوشته است در مهني كتاب (ص 
حیوان است و چهار قسم آنرا قرار داده كافر و سگ و خوك و 
میت و كافر را دو قسم گفته اول كافر بالذات تا آنكه 
میفرماید قسم دوم آنكه كافر است بواسطه انكار بعضي از 
ضروریات اسالم مثل قائل جبرب و تفویض و ارجاء و وعد و وعید و 

حلول و احتاد و وحدت  قدم عامل و قدم جمردات و جتسم و تشبیه و
وجود یا موجود تا آنكه میفرماید یا قائل شدن بآنكه متام 

 افعال خملوق خدا است اخل.

و متام فقهاء عظام و حجج اسالم و علماء گرام كه اركان دین 
و شریعتند در كتب فقهیه در باب جناسات منكر ضروري دین را 

برقرار شده  كافر و جنس میدانند و امجاع علماء بر این موضوع
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 در مذمت فالسفه است نقل منامي.

و قال العالمة المجلسي ره في البحار في آخر باب النار بعد ایضاح الحق لدیك فیما ورد في االیات المتطافرة و االخبار 
ا قالھ في ذلك الفرقة المخالفة للدین من الحکماء و المتواترة من احوال الجنة و النار و خصوصیاتھما فلنشر الي بعض م

المتفلسفین لتعرف معاندتھم للحق المبین و معارضتھم لشرایع المسلمین الي ان قال بعد نقل كلماتھم و ال یخفي علي من راجع 
ع و ضروریات الملل كالمھم و تتبع اصولھم ان جلھا ال یطابق ما ورد في شرایع االنبیاء و انما یمضغون ببعض اصول الشرای

علي السنتھم في كل زمان حذرا من القتل و التكفیر من مؤمني اھل زمانھم فھم یؤمنون بافواھھم و تابي قلوبھم و اكثرھم 
كافرون و لعمري من قال بان الواحد ال یصدر عنھ اال الواحد و كل حادث مسبوق بمادة و ما ثبت قدمھ امتنع عدمھ و بان 

ولي العناصر قدیمة و انھ ال یجوز اعادة المعدوم و ان االفالك متطابقة و ال تكون العنصریات فوق االفالك العقول االفالك و ھی
و امثال ذلك كیف یؤمن بما اتت بھ الشرایع و نطقت بھ االیات و تواترت بھ الروایات من اختیار الواجب و انھ یفعل ما یشاء و 

شر الجسماني و كون الجنة في السماء مشتملة علي الحور و القصور و االبنیة و یحكم ما یرید حدوث العالم و حدوث آدم و الح
المساكن و االشجار و االنھار و ان السموات تنشق و تطوي و الكواكب تنثر و تتساقط بل تفني و ان المالئكة اجسام ملئت منھم 

سماء و كذا عیسي و ادریس علیھما السالم و كذا السماوات ینزلون و یعرجون و ان النبي صلي هللا علیھ و آلھ قد عرج الي ال
كثیر من معجزات االنبیاء و االوصیاء علیھم السالم من شق القمر و احیاء االموات و رد الشمس و طلوعھا من مغربھا و 

ملون كسوف الشمس في غیر زمانھ و خسوف القمر في غیر اوانھ و امثال ذلك و من انصف و رجع الي كالمھم علم انھم ال یعا
 اصحاب الشرایع اال كمعاملة المستھزئین بھم الخ.

طبع  1و من اراد كلمات الفالسفة و سائر ما بینھ العالمة المجلسي ره في مذمتھم و مفاسد عقائدھم فلیراجع البحار (ج 
الجسماني  )، و في المعاد185)، و في باب فناء الدنیا ص 162باب احوال البرزخ ص  3، و (ج 34كمپاني كتاب العقل ص 

 14، و ج 368في المعراج ص  6)، (و ج 393)، و في الخلود (ص 385)، و في النار (349)، و في الجنة ص 202ص 
و  126و  125)، و في جرم القمر و الكسوف و الخسوف (ص 89)، و في اللوح و القلم (ص 57باب حدوث العالم (ص 

)، و في حقیقة الروح و النفس 297)، و في الجبال (ص 287 و 282)، و في الریاح (ص 233)، و في المالئكة (ص 131
الي غیر ذلك من الموارد التي اشرنا  636)، و في الجن و الشیاطین (ص 443) و في حقیقة الرؤیا (ص 415الي  406(ص 

 الیھا في كتاب مستدرك سفینة البحار و الحمد � رّب العالمین.



است و صاحب جواهر كه ركن دین و شریعت و دریاي علم و فقاهت 
 است میفرماید خمالفي در این مسأله نیافتم.

آقاي دكرت چندي قبل كتاب حبار ج اول باب صفات علماء را 
مطالعه میكردم برخوردم خبطبه شریفه مويل امرياملؤمنني علیه 

ده است و در این خطبه السالم كه در ج البالغه آنرا ذكر منو
بعد از بیان صفات عامل حقیقي مذمت علماء بد را فرموده كه 
منطبق است بر حكماء و عرفاء و متصوفني اگر اجازه میدهید 

 قرائت منامي.

 دكرت: اختیار دارید بفرمائید.

و اخر قد «صباحي: شروع خبطبة شریفه منود تا آنكه رسید باینجا 
س جھائل من جھال و اضالیل من ضالل و نصب للناس اشراكا من حبائل غرور تسمي عالما و لیس بھ فاقتب

و قول زور قد حمل الكتاب علي ارائھ و عطف الحق علي اھوائھ یؤمن من العظایم و یھون كبیر الجرائم 
یقول اقف عند الشبھات و فیھا وقع و یقول اعتزل البدع و بینھا اضطجع فالصورة صورة انسان و القلب قلب 

وان ال یعرف باب الھدي فیتبعھ و ال باب العمي فیصد عنھ فذلك میت االحیاء فاین تذھبون و اني تؤفكون حی
 الي آخره. »و االعالم قائمة و االیات واضحة و المنار منصوبة

 ترمجه آن این است

و بنده دیگري خود را عامل و دانشمند نامیده، در صورتیكه 
ا و از گمراهان گمراهیها نادان است، پس از نادانان نادانیه

فرا گرفته، و دامها براي فریب دادن مردم گسرتده، قرآن كرمي 
را برأي و فكر خود محل منوده، و تفسري كرده، و كسیكه قرآن را 
برأي خود تفسري مناید حق را طبق خواهش و میل خود قرار دهد، 
و مردم را از خطرهاي بزرگ امين میگرداند، و گناهان بزرگ را 

نظر آنان آسان مینماید، میگوید در شبهات توقف مینمامي و  در
حال آنكه در آا واقع شده، و از بدعتها دوري میجومي و بني 
آا خوابیده، پس صورت صورت انسان است، و قلب قلب حیوان 
میباشد، منیشناسد راه هدایت را تا آنكه متابعت مناید، و نه 

ت بردارد، و مانع شود راه ضاللت و گمراهي را كه از آن دس
مردم را كه در آن واقع نشوند پس این مرده ایست بني زندگان، 
پس كجا مريوید و بكه مراجعه میكنید و حال آنكه مراكز علم و 
كمال (كه آن ائمه دین صلوات اهللا علیهم و كلمات آنان 

 میباشند) موجودي و در دسرتس مشا میباشند تا آخر.

تطبیق این كلمات را بر آنان  حاج صمد آقا: آقاي صباحي
 بیان فرمائید



صباحي: فالسفه عرفان مسلك و عرفاء هستند كه مطالب فلسفه 
و عرفان را از یونانیان قبل از مسیح علیه السالم گرفته 
اند، و خداوند را مصداق وجود مطلق دانند، و خملوق را وجود 

خملوق مقید و حمدود و قائل بسنخیت بني خالق و خملوق شدند، و 
را پزتو هسيت مطلق دانند، و متام موجودات را اطوار وجود 
مطلق گویند، و علم ذات مقدس را علت دانند پس این ضالالت و 
جهاالت را از فالسفه قبل از اسالم كه در حقیقت جهال بعلوم 
اهلي و معارف رباني هستند گرفتند، و براي گول زدن مردم اسم 

ري مینمایند، و حال آنكه در قرآن و روایات را بر زبان جا
باطن هیچ عقیده ندارند، و بكلمات یونانیان بیشرت امهیت 
میدهند، و روایات را توجیه و تاویل مینمایند، و آیات 
متشابه قرآن را تاویل میكنند براي آنكه مطابق برهان بشري 
منایند، و مقید نیستند كه تفسري آنرا از اهل بیت عصمت و 

در متام استدالالت خود اول بربهان ساخته شده طهارت بگريند، و 
از افكار و آراء و قیاسات بشري متمسك میشوند و سپس یك مجله 
متشاهبي را میآورند و مطابق رأي خود آنرا تأویل میكنند مثال 
مال صدراي شريازي چون مطلب را از فالسفه قبل از اسالم گرفته و 

جود مجیع موجودات است بربهان ثابت كرده كه وجود حقتعايل عني و
) با آنكه ال یُغاِدُر َصِغیَرةً و ال َكبِیرةً إّال أحصیھاپس باین آیه متمسك شده (

این آیه شریفه راجع باعمال و افعال بندگان است كه مهه آنرا 
خدا احصاء منوده و در نامه اعمال بامر پروردگار مضبوط و 

صدر و ذیل مهني روز قیامت مطابق با آن جمازات شوند چنانكه از 
 آیه و آیات دیگر با روایات ظاهر است.

و ماهیات امكانیه را امور عدمیه دانسته و گفته است كه 
حقایق ممكنات باقي است بر عدمیت خود از ال و ابدا این مطلب 
را ایشان از صوفیه از فالسفه قبل از اسالم گرفته اند چنانچه 

(كل شیئ ھالك اال شریفه  از كلمات آنان شنیدید پس متمسك شده بایه
و از شیخ حممد غزايل ناصيب نقل میكند كه تفسري آیه را چنني  وجھھ)

كرده و گفته عارفني كساني هستند كه بعیان مشاهده میكنند كه 
یعين متام اشیاء  َو ُكّلِ َشیٍئ ھاِلٌك إِالّ َوجَھھنیست موجودي مگر ذات مقدس حق 

(بر خالف روایات آینده در ص ازال� و ابدًا نبوده و خنواهد بود 
108.( 

نه آنكه وقيت بیاید كه اشیاء نابود شوند سپس اثبات كرده 
مفاد تفسري او را و مراجعه بتفسري اهل بیت نكرده كه به بیند 
ائمه دین علیهم السالم این آیه را چه تفسري منوده اند بلكه 
 از لغت و سائر آیات مربوطه بلفظ هالك غفلت كرده و مراجعه

 ننموده كه به بیند هالك بچند معين استعمال شده است.



لیھلك من ھلك عن بینھ اول هالك در مقابل جنات چنانچه از آیه شریفه 
استفاده میشود و مشردن مهلكات در مقابل  و یحیي من حي عن بینھ

 منجیات شاهد این است.

 .ھلك عني سلطانیھدوم مفقود شدن و از این معين است آیه شریفه 

 و یھلك الحرث و النسلم مبعين فساد است چنانچه در آیه شریفه سو
 یعين غذا فاسد شده است. ھلك الطعاماراده شده است و گفته میشود 

 امرء ھلكچهارم مبعين مرگ است و بآن معين است آیه شریفه آن 
لَقَد جائَُكم َو ما یُھِلُكنا ِإالّ الدَّھر و آیھ َو یعين اگر شخصي مبريد و هم چنني آیه شریفه 

 االیھ یُوُسُف ِمن قَبل بِالبَیِّناِت فَماِزلتُم في َشّكٍ ِمّما جائَُكم بِِھ حتّي إِذا َھلَكَ 

) آخر سوره قصص 800و از روایات وارده در تفسري برهان (ص 
استفاده میشود كه مراد در  كلُّ شیٍئ ھاِلٌك إِالّ َوجَھھدر ذیل آیه شریفه 

آن مجله از حرث بن املغريه نقل كرده  این آیه معين اول است از
كلُّ شیٍئ ھاِلٌك إِالّ كه گفت از امام صادق علیه السالم از آیه شریفه 

یعين  كل شیئ ھالك اال من اخذ الطریق الذي انتم علیھسؤال كردم حضرت فرمود  َوجَھھ
متام در هالكت و خسارت و نقمت میباشند و جنات نیابند مگر 

 ا باشند.كسانیكه در طریقه مش

 و در روایات دیگر فرمود مگر كسیكه در طریق حق باشد.

و در روایت دیگر امام باقر علیه السالم فرمود مهه چیز 
هالك است مگر دین خدا پس وجه آن راهي است كه بآن خدا 

 مريسند.

پس حبسب این روایات وجه اهللا آن راه و طریقه ایست كه بسبب 
) از حضرت رضا 1070برهان (ص  آن خبدا مريسند چنانچه در تفسري

علیه السالم نقل كرده كه فرمود وجه اهللا انبیاء و مرسلني و 
حجج اهلي علیهم السالم میباشند كه بسبب آنان مردم خبدا و 
معرفت ذات مقدس و دین حقه اهلي مريسند و از این جهت است كه 
در روایات زیاد ائمه علیهم السالم فرمودند ما هستیم وجه اهللا 
یعين ما میباشیم طریق مستقیم كه بسبب ما مردم خبدا مريسند 
چنانچه آیه شریفه صراط مستقیم و آیه صراط سوي بآن وجودات 
مقدسه تاویل شده است و آنانند وسیله هدایت و معرفت چنانچه 

د هللا َو بِنا ُعبِدَ هللا َو لَوالنا ما ُعِرَف هللافرمودند   . بِنا ُعِرَف هللا َو بِنا ُوّحِ

و ممكن است كه معناي آیه شریفه فنا و زوال خلق باشد نظري 
یعين متام كسانیكه بر  كل من علیھا فان و یبقي وجھ ربكآیه دیگر كه فرمود 



روي زمینند فاني شونده گانند و باقي میماند وجه پروردگارت 
كه پیغمرب و امامان حبق باشند و ظاهر این آیه شریفه فنا و 

 است. موت افراد انسان

لكن ظاهر آیه اول هالكت متام اشیاء است كه شاید مراد فناء 
و زوال خملوقات قبل از قیامت باشد و چون هر دو معين در آیه 
امكان دارد پس محل بیك معين صحیح نیست مگر با دلیل روایت 
چنانچه روایات معين اول را معني كرده پس معنائیكه غزايل ناصيب 

ارده در مورد خود آیه است بلكه خالف منوده بر خالف روایات و
حمكمات و ضروریات دین است پس اگر ما بدون دلیل خواستیم 
احتمال دوم را در آیه شریفه تقویت مناییم باز محل مي شود بر 
فناء و زوال خلق قبل از قیامت چنانچه مفاد روایات دیگر 

 [81]81است. 

ز آن بیان و استدالالت دیگر ایشان نیز چنني است منونه اي ا
 شده است.

                                                            
َو إِن ِمن  جمید سوره اسرا میفرماید: ـ خداوند تبارك و تعايل در قرآن  [81] 81

ً شدیداً كاَن ذلَك فِي الِكتاِب َمسُطوراً  در تفسري برهان (ص  قَریٍَة إِالّ نحُن ُمھِلكوھا قَبَل یَوِم الِقیمِة أَو ُمعَِذبُوھا َعذابا
) چهار روایت از امام باقر و صادق صلوات اهللا علیهما نقل فرموده كه 607

 آن میباشد و كسیكه مبريد هالك شده است و امرياملؤمنني مراد فناء مبرگ و غري
ھو المفني لھا بعد وجودھا حتي یصیر صلوات اهللا علیه در خطبه ج البالغه فرمودند: 

موجودھا كمفقودھا و لیس فناء الدینا بعد ابتداعھا باعجب من انشائھا و اختراعھا، الي ان قال: و انھ سبحانھ یعود بعد فناء 
وحده ال شیئ معھ كما كان قبل ابتدائھا كذلك و یكون بعد فنائھا بال وقت و ال مكان و ال حین و ال زمان عدمت عند ذلك الدنیا 

االجال و االوقات زالت السنون و الساعات فال شیئ اال الواحد القھار، الي ان قال: ثم یعیدھا بعد الفناء من غیر حاجة منھ الیھا 
اني كننده موجودات بعد از موجود شدن بطوریكه فرمودند خداوند است ف الخ.

موجود مثل غري موجود شود و فاني كردن دنیا نزد خداوند عجیب تر از 
انشاء و اخرتاع آن نیست و در روایت توحید صدوق ره نقل شده كه امام 

یا ذا الذي جواد (ع) نامه بسوي علي بن مهزیار نوشت و در آن مرقوم فرمود 
 ثم خلق كل شیئ ثم یبقي و یفني كل شیئ الخ. كان من قبل كل شیئ

و در روایت سؤاالت زندیق از امام صادق (ع) كه در كتاب احتجاج طربسي 
نقل شده عرض كرد آیا روح بعد از خارج شدن از بدن متالشي میشود یا 
باقي است امام (ع) فرمود باقي است تا وقت نفخ صور پس در اینهنگام 

حسي خواهد بود و نه حمسوس پس اعاده میدهد باطل میشود اشیاء پس نه 
در باب نفخ  3اشیا را تا آخر و غري این روایات كه متام آن در حبار ج 

صور و فناء دنیا مذكور است و متام این روایات رد تفسري غزايل را 
مینماید و روایات متواتره در حبار در ابواب متعدده نقل كرده كه مراد 

مامان صلوات اهللا علیهم میباشند و صریح قرآن و از وجه اهللا پیغمرب و ا
روایات كه وجه اهللا را استثناء كرده قرینه است بر ختصیص عموم این 

منافات ندارد چون شاید  خلقتم للبقاء ال للفناءروایات و فرمایش معصوم كه فرمود 
مراد این باشد كه خلق شدید براي بقاء كه عامل آخرت است نه براي دنیا 

 ي است.كه فان



و این خمتصر گنجایش تفصیل را ندارد اگر توفیق رفیق شد در 
جلد دوم بیاید انشاء اهللا پس عربت بگريید كه چگونه قرآن را 
برأي خود تفسري كرده اند و حق را مطابق رأي خود گردانیده 
اند و علوم آنان كه در حقیقت اباطیل است علومي است كه 

نظر انسان سبك مي كند و اميين عجیيب تولید گناهان بزرگ را در 
مي مناید و امنیت را بر مي دارد چون میگویند متام افعال 
خملوق خدا است و خداوند آن را اجنام داده است پس عذاب جهنم 
قبیح مي شود و حمي الدین آن را تأویل مي كند و مي گوید اهل 

ه اگر بني عذاب در آتش لذت مي برند و ابویزید بسطامي گفته ك
اهل هبشت و اهل آتش فرق بگذاري از متوكلني خارج گشته اي با 

ال یَستَوي أَصحاُب النّار َو أَصحاُب الَجنَِّة آنكه خداوند در قرآن جمید میفرماید: 
مساوي نیستند اهل آتش با اهل هبشت و نیز در سوره فاطر  االیة

 االیھ الُظلماِت َو ال النّوِر َو ال الّظِل َو ال الَحرورِ  َو ما یَستَويِ االَعمي َو البَصیر َو المیفرماید: 
 یعين كور و بینا مساوي نیستند.

 و تاریكي با نور و سایه با جاي گرم مثل یكدیگر منیباشند.

و مالصدرا در تفسري خود مي گوید آخرت حاصل میشود بزوال 
تعینات یعين برطرف شدن حدود و قیود وجودي پس وجود مطلق 
گردد مثل واصل شدن قطره در دریا كه دریا شود چنانچه مالي 
رومي نیز كلمه اسرتجاع را این طور معين كرده و شاه نعمت اهللا 

گفته چنانچه در طرایق  ويل مهني مطلب را در رساله نفس و نكات
نقل كرده است بلكه نتیجه عقیده آنان مهني است و دیگران آیه 

جعيايل  را تاویل باین منوده اند و از  الي َربَِّك المنتھيو آیه  َربَِّك الرُّ
 سائر روایات حمكمات اعراض كردند.

با آنكه آیه اول راجع حبشر خالیق است در حمكمه عدل اهلي پس 
روند و بازگشت بدان سوي جحیم خواهد بود خوبان ببهشت 

یعين  ثُمَّ اِنَّ َمرِجعُُھم ال لي الجحیمچنانكه در سوره صافات میفرماید: 
بازگشت و رجوع بدان بسوي جحیم (جهنم) است و نسبت حبشر 

دََھُم َعدَّا َو ُكلّھم اِنَّ ُكلُّ َمن فِي الّسماواِت و االرِض إالّ أتََي الّرحمِن َعبدَ القَد أَحصیُھم َوعَّ میفرماید: 
نیست كسي از اهل آمساا و زمني مگر آنكه با حالت  ،آتیِة یَوَم الِقیَمِة فَرداً 

بندگي و ذلت حمشور شود و چون متام آا را احصا فرموده احدي 
 فروگذار نشود و متام با حالت انفراد و ذلت مبعوث گردند.

وت مردم است كه در ذات راجع بوجوب سك الي ربَِّك الُمنتَھيو آیه 
مقدس حق و صفات و افعال او براي و فكر و عقل و فهم و شعور 
خودشان تكلم نكنند چون علم و عقل و فهم و شعور بذات قدوس 



او راه ندارند چنانچه در صریح روایات این آیه شریفه را 
 [82]82این طور تفسري فرموده اند. 

                                                            
ـ و متسك اینان بآیات متشاهبات و تاویل و توجیه منودن آا آیات   [82] 82

را مطابق رأي و نظریات خودشان مانند متسك خمالفني است بظواهر قرآن كه 
رئیس آا گفت حسبنا كتاب اهللا و اعتناء به بیان امرياملؤمنني (ع) نكرد 

و براي خود معين كردند و اینان نیز متسك بظواهر آیات متشاهبات منودند 
در كشف آن معين مراجعه به تفسري اهل بیت نكردند مثل استدالل قائلني 

و جاء ربك و الملك بتجسم (كسانیكه خدا را جسم میدانند) بآیه شریفه متشاهبه 
 و جاء امر ربكو حال آنكه امام هشتم صلوات اهللا علیه فرمودند كه مراد  صفا صفا

 ري برهان نقل شده است.میباشد چنانچه در تفس

و مثل استدالل كسانیكه قائلند بآنكه طعام و غذاي یهود و نصاري پاك و 
َو حالل است براي مسلمانان هر چند گوشت و روغن باشد بظاهر آیه شریفه 

با آنكه در روایات كثريه در كتب معتربه نقل شده كه  طعاُم الّذیَن اُوتُوا الِكتاَب ِحلٌّ لُكم
َو أُّمھاتُُكم الّتي مراد از طعام و غريه و مثل استدالل عدة از خمالفني بآیه شریفه 

(یعين حرام است بر مشا مادرهاي مشا آنانیكه بشما شري دهند) بر  أَرَضعَنَُكم
شري كم باشد  اینكه اگر زني به بچة شري داد موجب حرمت نكاح میشود چه

یا زیاد چنانچه شیخ طربسي ره در كتاب جممع از آنان نقل فرموده است و 
علماء شیعه این را قبول نكردند و حبسب روایات مدت و مقدار براي آن 

 قرار دادند.

و مثل استدالل شبسرتي در كتاب حق الیقني بآیه شریفه و� َقضي ر�ب�َك أال� 
كلٌّ َله� قاِنُتوَن بر آنكه عبادت از هر كس هبر َتعب�د�وا إال� ِإی�اه و بآیه 

 طریق واقع شود خمصوص گردد بذاتي كه تعني او عني هسيت بود.

یعين عبادت گوساله و بت و خورشید و ماه و غريه هر چه باشد عبادت حق 
است چنانچه شعر او گذشت مسلمان گر بدانسيت كه بت چیست بدانسيت كه دین 

 كلمه قضا را قضاي تكویين گرفته و بر خدا افرتا در بت پرسيت است و معين
بسته با آنكه واضح است كه قضا در این آیه مبعين امر و حكم تشریعي است 
خصوصا با ذیل آیه كه فرمود و بالوالدین احسانا یعين خدا حكم فرمود 
كه باید عبادت نكنید مگر خدا را و بالوالدین احسان منائید چنانچه 

) در بیان معين قضا فرمودند امر و حكم است پس این را امرياملؤمنني (ع
تالوت فرمود و سپس فرمود یعين خداوند امر فرمود كه عبادت نكنید مگر 
او را و بوالدین احسان منائید چنانچه در تفسري برهان نقل كرده است و 
قضا بده معين استعمال شده است و مراد از قنوت خشوع است و این آیه 

گر كه فرمود و ان من شیئ اال یسبح حبمده است و خالصه این دو نظري آیه دی
آیه را برأي خود تفسري كرده و از ضروریات قرآن و روایات اعراض كرده 
و ایشانند كه شیطان آنانرا براي ضاللت و گمراهي دیگران شریك و دام 
خود قرار داده با چشم هاي آنان مي بیند و با زبان ایشان سخن میگوید 

ا را مبركب ضاللت و گمراهي سوار و گفتار تباه را در نظر آنان پس آ
 زینت داد و از این قبیل استدالالت شیطان بزبان اینان زیاد منوده است.

و باید دانست كه استدالل فالسفه و صوفیه شنیع تر و فضیح تر است از 
استدالل خمالفني بظواهر آیات زیرا كه اینان متشابه را مبعنائي محل 



 کردن قرآن براي و و پیغمرب و امامان علیهم السالم از تفسري
فکر بدون ضمیمه تفسري اهل بیت بشدت منع فرمودند وجود مقدس 
خامت االنبیاء صلي اهللا علیه و آله و سلم در روایت متواتره که 
عامه و خاصه در آن اتفاق دارند و مورد امجاع مسلمني است 
فرمود دو چیز بزرگ در میان مشا میگذارم کتاب خدا و عرتت 

 متمسک هبر دو شوید. خودم مادامیکه

گمراه خنواهید شد و آن دو از یکدیگر جدا نشوند تا آنکه 
س بنابراین کسیکه متمسک ÷در حوض کوثر بر من وارد شوند 

ببعضي از متشاهبات شود و برأي خود آنرا تاویل و توجیه مناید 
بر خالف دستور پیغمرب صلي اهللا علیه و آله و ائمه دین صلوات 

 ر کرده بلکه اميان به پروردگار نیاورده.اهللا علیهم رفتا

و  [83]83 ما أمن بي من فسر برأیھ كالميچنانچه ذات مقدس حق فرموده 
امرياملؤمنني علیه السالم وقتیکه ابن عباس را بسوي خوارج 

ال تخاصمھم بالقرآن فان القرآن حمال ذو وجوه تقول و یقولون و لكن حاجھم بالسنة فرستاد فرمود 
یعين با خوارج مباحثه و خماصمه بآیات  [84]84 جد و اعنھا محیصافانھم لن ی

قرآن نکن چون قرآن قابلیت معاني متعدده دارد هر چه بگوئي 
 آا جواب میدهند.

لکن حجت خود را از سنت پیغمرب صلي اهللا علیه و آله وسلم 
بیاور که چارة از قبول ندارند و امام باقر علیه السالم 

بصره بود) فرمود واي بر تو اي قتاده اگر بقتاده (فقیه اهل 
قرآن را از جانب خود تفسري کين هالک شدي و دیگران را هبالکت 
انداخيت و اگر از قول مردم تفسري منائي باز هم چنني خود و 

                                                                                                                                                                                                
میكنند كه هیچ ذهن سامل از شبهات واهیه آنان هرگز آن معين را از آن 
متشابه مني فهمد بلكه هزاران آیات و روایات بر خالف آن مشاهده میكند 
و عقل و فطرت خود را كاشف از فساد و خرابي آن مییابد پس واي بر 
 آنان كه چگونه گمراه شدند و گمراه كردند و تیشه بر ریشه اسالم زدند
چون این مطالب كه جز شبهات و ضالالت و ظلمات چیز دیگر نیست در میان 
مردم رواج دهند و در پاي ختت رهرب اعظم شیعه ركن اركان شریعت و 
خورشید آمسان فقه و دیانت دست از این ضالالت برندارند و حیاء از امام 

ر زمان نكنند و از بركت او زنده باشند و نان او را خبورند و تیشه ب
 ریشه او بزنند.

ـ این روایت در توحید صدوق باب توحید بسند خود از حضرت رضا   [83] 83
 (ع) از پدرانش از رسول اهللا (ص) نقل شده.

 ـ در ج البالغه مذکور است.  [84] 84



دیگران را هبالکت وارد منودي تا آنکه فرمود قرآن را میشناسد 
 [85]85آنکسیکه خماطب بقرآن شده. 

ي اهللا علیه و آله و سلم فرمودند کسیکه قرآن و رسول اهللا صل
را برأي خود تفسري کند پس افرتاء و دروغ بر خداوند بسته است 

و امام باقر علیه السالم فرمود منیداند علم قرآن را  [86]86
و رسول اهللا صلي اهللا علیه و آله در خطبه  [87]87کسي غري از ما 

شریفه فرمودند خداوند بر من قرآن را نازل کرده کسي که 
خمالفت کند آنرا گمراه شده است و کسیکه طلب کند علم قرآن 

 [88]88را از غري امرياملؤمنني علیه السالم در هالکت واقع شده. 

شریف و امام صادق علیه السالم فرمود کسیکه آیة از قرآن 
و امام حسن  [89]89را تفسري مناید پس بتحقیق کافر گردیده است 

عسکري صلوات اهللا علیه در تفسري خود فرمودند آیا میدانید 
آنکس را که متمسک بقرآن است و این فضیلت و شرافت عظیم 
براي او هست او کسي است که قرآن و تأویل قرآن را از ما 

ده ما است که از ما نقل بگريد و یا از کسیکه واسطه و مناین
کند و روایت مناید فرا گريد نه آنکسیکه از رأي و فکر جدال 
کننده گان و قیاس قیاس کنندگان بگريد و از این قبیل روایات 
زیاد است که متام آن داللت دارد بر تشدید و منع از تفسري 
قرآن بدون مراجعه باخبار اهل بیت عصمت و طهارت و آنکه 

برأي خود بدون ضمیمه تفسري اهل بیت تفسري  کسیکه قرآن را
س او کافر است و خدا را نشناخته است چنانچه در صریح ÷مناید 

 روایات شنیدید.

                                                            
از کتاب شریف کايف نقل  سیروا فیھا لَیاِلي الخـ در حبار در باب تاویل قوله   [85] 85

 فرموده است.

 ـ در کتاب وسائل از کتاب خصال صدوق نقل کرده است.  [86] 86

 ـ در تفسري قمي در سوره واللیل بسند صحیح از آحنضرت نقل کرده.  [87] 87

 ـ در وسائل از کتاب امايل صدوق و بشاره املصطفي نقل فرموده.  [88] 88

 ) نقل کرده است و بقیه روایات را در کتاب394(ص  3ـ در وسائل ج  [89] 89
که متجاوز از هشتاد روایت است نقل کرده و در  13وسائل کتاب قضا باب 

و غريه  19) سي و پنج روایت نقل کرده و در حبار ج 190(ص  3مستدرک ج
روایات راجعه باین موضوع را نقل کرده که متام دلیل بر مدعي است هر 

 که خبواد مراجعه مناید.



و خداوند علوم و مطالب قرآن را نزد ائمه دین صلوات اهللا 
علیهم قرار داد براي آنکه میدانست که بعد از پیغمرب غصب 

قرآن منایند و جمبور  خالفت مینمایند پس نتوانند ادعاي علم
شوند که باهل بیت پیغمرب مراجعه کنند پس راه خداشناسي و 
سعادت براي مردم باز شود و هبمني مطلب امرياملؤمنني و امام 
صادق صلوات اهللا علیهما تذکر دادند و از این جهت است که 
رسول اهللا صلي اهللا علیه و آله و سلم در خطبه شریفه خود 

خداوند قرآن را بر من نازل فرموده و علي  فرمودند بدرستیکه
علیه السالم کسي است که هر کس خمالفت او مناید در گمراهي 
واقع شده است و کسیکه علم قرآن را از غري علي علیه السالم 
طلب مناید هالک شده است تا آجنا که بعد از مدح اهل بیت خود 

ست و فرمودند کسیکه اکرام کند آنان را مرا اکرام کرده ا
کسیکه یاري کند ایشانرا مرا یاري منوده و کسیکه ترک کند 
آنان را مرا ترک کرده است و کسیکه طلب کند هدایت را در غري 

 [90]90آنان پس بتحقیق مرا تکذیب منوده است ايل آخره 

حاج خلیل آقا: آقاي صباحي خسته شدید اجازه میدهید یک 
 دوره چاي خدمت مشا و رفقا تقدمي منامي.

صباحي نیکي و پرسش متشکرمي لطف فرمائید یک دوره چاي در 
جملس داده شد بعد از چاي مشغول کشیدن سیگار شدند ناگاه 

 کربالئي جعفر وارد و حباج خلیل آقا گفت نه نه حممد تب کرده.

 حاج خلیل آقا: آقاي دکرت عیال کربالئي جعفر تب کرده.

منائیم و اگر  دکرت: اگر ممکن است او را بیاورد تا معاینه
منیتواند خودم مريوم کربالئي جعفر رفت فاصلة نشد عیالش را 

 آورد.

دکرت از جیب خودش درجة تب را بريون کرد و بکربالئي جعفر 
داد و گفت زیر زبانش بگذارد بعد از چند دقیقه درجه تب را 
گرفته گفت باید بفوري یک کیلو عرق بید و کاسين بگريید و هر 

آن بدهید و اگر خبواهید یک سري ختم خرفه  چه آب خواست از
بکوبید و بتدریج شريه بکشید آب آنرا بدهید که این هر دو 
دواي قطعي تب است و غذا هم آش (شوربا) دقیق بدهید سبزیش 
اسفناج و گشنیز باشد کربالئي جعفر دست عیالش را گرفت و 

 بطرف منزل رفتند.
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 نقل شده است.



دکرت اجازه  چیزي نگذشت کربالئي جعفر برگشت گفت آقاي
 میدهید.

 دکرت: بفرمائید.

کربالئي جعفر: چند روز است دانه هائي در بدن مابريون 
 میزند منیدامن سبب چیست.

دکرت نبض او را گرفت و معاینه منود و گفت کربالئي جعفر مشا 
 باید تصفیه خون بنمائید اینجا داروخانه دارد؟

این ده حاج صمد آقا: آقاي دکرت خواهش میکنم براي اهل 
 دواهاي قدميي بفرمائید که در دسرتس ایشان باشد.

دکرت: چشم, پس رو کرد بکربالئي جعفر که مشا زیاد کاهو 
خبورید کاهو خون را صاف میکند و هم چنني انار و عناب خیلي 
خوب است خواص زیاد در عناب هست رنگ را صاف و قشنگ مینماید 

اک کرده خون را صاف و سینه را اصالح میکند و اخالط معده را پ
 مینماید و زرشک نیز براي اصالح خون خوب است.

حاج صمد آقا: آقاي صباحي خواهش میکنم تتمه خطبه 
امرياملؤمنني علیه السالم در صفات علماء و تطبیق آن را بر 

 آقایان فالسفه بیان فرمائید.

صباحي: عرض کردم فالسفه و صوفیه میباشند که علم خود را 
قبل از مسیح علیه السالم گرفتند و آیات  از یونانیان

متشاهبات قرآن را برأي خود تفسري میکنند و عاقبت هه را ختم 
خبري میدانند و گناه کاران را امين مینمایند و افعال بد را 
خبدا نسبت میدهند میگویند در شبهات توقف مینمائیم و حال 

عتهاي آنکه در آن بلکه در حمرمات قطعیه وارد شدند و در بد
ضالالت بشري فرو رفتند و ضالالت و ظلمات آنان را فرا گرفته 

 [91]91است صورت صورت انسان و قلب قلب حیوان است. 
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آنرا تصدیق مینماید خوابي است که والد ماجد حقري جناب مستطاب عامل و 
فاضل کامل قبله االنام و مروج االحکام حجت االسالم و املسلمني آقاي حاج 

منازي شاهرودي دام ظله العايل دیدند و براي حقري نقل فرمودند شیخ حممد 
و آن این است که در چند سال قبل فرمودند شيب در عامل خواب مشاهده 
کردم که با خوکي مشغول صحبت شدمي من با او صحبت میکنم و آن با من و 
مدتي در تکلم بودمي که از خواب بیدار شدم تعجب کردم که این چه خواب 

و تعبري آن چیست در فکر بودم تا آنکه مهان روز در جملسي مهمان است 
بودمي کنار من شخصي نشسته چون غریب بود او را منیشناختم با او مشغول 



راه هدایت و سعادت بشر را منیشناسد (که آن وجود مقدس 
امام است) تا تابع آن شود, و راه ضاللت و غوایت و خسارت را 

ست) تشخیص نداده که (که ختلف و روگردانیدن از صراط مستقیم ا
از آن رو گرداند, پس این مرده ایست در میان زنده گان, 
یعغين اگر چه در ظاهر زنده است لکن در باطن و حقیقت مرده 
است و بنور علم و معرفت قلب او زنده نشده فرمود ذات مقدس 

ً فَاَحییناهُ َو َجعَلنا لَھُ نوراً یمشي بِ حق در قرآن جمید  ِھ فِي النّاِس كَمن َمثَلُھُ فِي أفََمن كاَن َمیتا
االیه. آیا کسیکه مرده باشد پس زنده منائیم  الظُّلُماِت لَیَس بِخاِرجٍ ِمنھا

او را و قرار دهیم براي او نوري مانند کسي است که در 
ظلمات جهاالت و ضالالت فرو رفته باشد پس فرمود بکجا مريوید و 

هدایت و سعادت برپا از که دوري مینمائید و حال آنکه اعالم 
است, و آیات اهلي (که وجودات ائمه معصومني) صلوات اهللا علیهم 
باشند) ظاهر و آشکار است, و مراکز نور و کمال معني شده 
است, و چگونه در صحراي حريت سرگردانید و حال آنکه عرتت 
پیغمربتان در میان مشا میباشند و آنانند زمام داران حق و 

و شریعت که زبان ایشان براسيت و درسيت  حقیقت و اعالم دین
گویا است هر چه بگویند از جانب حق گویند و خداوند آنان را 

 سفراء و منایندگان خود قرار داده.

                                                                                                                                                                                                
صحبت شدمي در بني متذکر شدم که خواب خود را براي او نقل منامي تا تعبري 

اید مناید وقتیکه نقل کردم پشیمان شدم که این خواب برخورد بآقا مینم
عذر خواهي کردم که خواب ها اعتباري ندارد و بعضي از آن اضغاث و 
احالم است که شیطان در نظر انسان جلوه میدهد آقا گفت نه این خواب 
صحیح است من هستم من بیشرت خجالت کشیدم و عذر خواهي مینمودم تا آنکه 

ي از بعد از ار جملس منقرض شد از حال او حتقیق منودم معلوم شد که یک
رجال صوفیه هست فهمیدم با ضمیمه نشاني هائي که خود او تعبري خواب 
بوده است در اینجا متوجه حدیث شریف نبوي صلي اهللا علیه و آله شدم که 

یعين کسیکه تاریخ مومين را بیان کند گویا او را  من ورخ مؤمنا فكانما احیاهفرمود 
حقوق او را بنمامي و احیا کرده است برخود الزم دانستم که اداء بعض 

 خمتصري از حاالت ایشان را بیان منامي.

كان ادام هللا بقائھ والدي و استادي في العربیھ و اللغة و االصول و الفقھ و الحدیث و التفسیر و مؤدبي و ولي نعمتي و كان 
ر معتدل السلیقھ حسن الطریقھ عالي عالما عامال کامال بصیرا فاضال خبیرا فقیھا مفسرا فھاما و حافظا لالخبار و ضابطا لالثا

الھمھ عدال ثبتا زاھدا متقیا مخالفا لھواه مطیعا المر مواله حافظا لدینھ صائنا لنفسھ دقیقا في الشرعیات آمرا بالمعروف و ناھیا 
 عن المنكر مروجا لالحكام الشرعیة مبلغا للشریعة االحمدیھ باذال قوتھ و قدرتھ في ذلك ازید من سبعین سنة.

كان مجتھدا في االحكام الشرعیة مجازا في ذلك عن غیر واحد من العلماء الكرام و الفقھاء العظام زاد هللا في علو درجاتھم و  و
الحقنا هللا بھم مع محمد و آلھ الطیبین الطاھرین صلوات هللا و سالمھ علیھم اجمعین و قد سافر من الشاھرود الي المشھد 

یرة لعلھ كان ازید من اربعین مرة و تشرف بزیارة بیت هللا الحرام و االعتاب المقدسة مرات المقدس الرضوي ماشیا مرات كث
عدیدة و اني عاجز عن اداء حقھ و لعلھ یساعدنا التوفیق بفضل هللا و كرمھ ان نكتب احوالھ مفصال في كتابنا في الرجال انشاء 

 هللا تعالي.



حاج حممد علي ساعت را از جیب خود بريون کرده دید ساعت ده 
 و نیم است صباحي: حاج آقا معلوم میشود کسل شدید.

 د شام حاضر است.حاج خلیل آقا: اگر مائل باشی

حاج صمد آقا: اول یک دوره چاي لطف فرمائید چاي رخيته شد 
و در سیين گذاشته مقابل آقایان قرار گرفت بعد از صرف چاي و 

 سیگار.

حاج خلیل آقا: کربالئي جعفر سفره را در این مهتابي 
بیانداز چون هواي اطاق گرم است کربالئي جعفر سفره را حاضر 

 گذاشت. منود مقابل آقایان

 سفره سفیدي گسرتده, مقداري نان اطراف گذاشته.

صباحي: کربالئي جعفر قدري منک هم براي ما بیاور تا ابتدا 
و ختم بنمک باشد, منک هم آوردند, خورشت بادجنان و قیمه 
اطراف سفره چیدند, دو ظرف پلوي مطبوع در وسط سفره گذاشته, 

افزوده, و لیوااي یخ تنگهاي دوغ و سکنجبني بر زینت سفره 
دار لب هاي تشنه را متوجه خود منوده, و در چهار گوشه سفره 
چهار مرغ بریان دهلاي مهمانان را بسوي خود جلب کرده ظرف 

 هاي میوه اطراف سفره چیده شده.

حاج خلیل آقا: برادران عزیز بفرمائید مهه اطراف سفره 
مزاح و شوخي  نشستند و مشغول غذا خوردن شدند سر سفره بازار

بسیار گرم شده و هر چند دقیقه صداي خنده مهمانان بلند 
میشد و با گرمي متامي مزاح هاي شريین آقایان صرف شام منودند 

 سپس مهگي دست ها را شسته در جاي خود قرار گرفتند.

حاج صمد آقا: آقاي صباحي خواهشمندم تتمه خطبه امرياملؤمنني 
 علیه السالم را بیان فرمائید.

صباحي: شب گذشته و آقایان کسل شدند اگر اجازه میفرمائید 
خبوابیم بقیه عرایض باشد براي صبح آقایان موافقت منوده حاج 
خلیل آقا دستور داد رختخواب حاضر منودند و مهه گي خود را 

 مهیاي خواب کرد, در بسرت اسرتاحت رفتند و خوابیدند.

کنار افق آمسان  ساعت سه بعد از نصفه شب است سفیده صبح از
 نیلگون را شفاف منوده.



ال َحوَل َو ال قُّوة صباحي در بسرت از لوئي بپهلوي دیگر گشت و بگفنت 
خود را از بسرت خواب بريون کشید و براي وضو گرفنت بکنار  إالّ با�

 جوي آب رفت.

صداي اذان خلیل آقا در فضا منعکس شده سائر مهمانان را 
یکي بعد از دیگري از جاي بلند شد و  از خواب بیدار منود و

 بر لب جوي براي وضو شتافتند.

 هژبر فیلسوف: آقاي دکرت خیلي هواي لطیفي است.

حاج صمد آقا در حالیلکه صورت خود را میشست میگفت بلي بني 
 الطلوعني از ساعات هبشت است.

حاج خلیل آقا اذان صبح را گفت و مناز مجاعت برپا شد 
مشغول هتیه صبحانه گردید بعد از اداء فریضه کربالئي جعفر هم 

هر یک مشغول تعقیب مناز شدند حاج خلیل آقا قرآن میخواند 
صباحي مشغول دعاي صبح بود هژبر فیلسوف بعد از تعقیب خمتصري 
در کناري اسرتاحت منود حاج صمد آقا و حاج حممد علي هم واسطه 

 کمي خواب پريوي از هژبر منودند.

م گفت اکثریت با ما است و بزیر مشد سفید دکرت حسینخان ه
خود را پنهان منود حاج خلیل آقا بصباحي گفت آقاي صباحي 
رفقا دیشب کم خوابیدند مشا هم اگر میل دارید قدري اسرتاحت 
کنید االن اول آفتاب است چائي و صبحانه را کربالئي جعفر 

 حاضر میکند و ما را بیدار خواهد منود.

لوم میشود جنابعايل هم میل خبواب دارید صباحي: حاج آقا مع
بلي دیشب خواب ما کم شد سپس بسجده رفته مشغول ذکر و شکر 
گذاري شده پس از اندکي بواسطه زیادي کسالت در حال سجده 

 خبواب رفت.

ساعت شش صبح است آفتاب از پشت شیشه ها بدرون اطاق 
اي تابندگي دارد کربالئي جعفر سفره بزرگي از کتان سفید بر

صبحانه گسرتده و در کنار آن نان شري مال و شري گرم و کره و 
 عسل که از کندوهاي ده حاجي خلیل آقا است گذارده.

گاهگاهي صداي گاوهاي میان باغ هاي دره در فضا طنني انداز 
و مبنظره زیباي این دره مصفا اضافه مینماید این دفعه سوم 

ار منوده ويل کسالت است که کربالئي جعفر حاج خلیل آقا را بید
 خواب باز ایشان را در خود فرو برده است.



صباحي بصداي کربالئي جعفر بیدار شد و بگفنت ال حول و ال قوه 
اال باهللا از سجده سر برداشت در حالیکه اثر مهر در پیشاني او 
ظاهر بود صدا زد حاج آقا کربالئي جعفر خسته شد از بس مشا را 

 صدا زد.

م گشوده گفت گمان میکنم حاج آقا دیشب هیچ دکرت حسینخان چش
خنوابیده هژبر از جا بلند شد گفت بداد آقاي حمروق برسید از 
بیخوابي مریض نشود سپس هر کدام بکنار جوي رفته سر و صورت 

 خود را شسته و شود داده کنار سفره نشستند.

حاج صمد آقا راسيت حیف از آن زلف هاي قشنگ آقاي حمروق 
موقع صبحانه مدتي ایشان مشغول شانه کردن و  زیرا هر روز

بافنت آن میشدند و ما مشغول چائي خوردن بودمي میرتسم امروز 
بواسطه بیکار ماندن بکسي مهلت ندهند صداي خنده حضار بلند 

 شد.

حاج خلیل آقا چائي و شري مريخيت و کربالئي جعفر مقابل 
 مهمانان مي گذاشت.

 الئي جعفر مریضه مشا چطور است.دکرت حسینخان: راسيت آقاي کرب

 کربالئي جعفر: آقاي دکرت احلمد هللا از مرمحت مشا خیلي هبرت است.

دکرت: بلي مهني ادویه گل و گیاه ها که مردم سابقا بوسیله 
آا معاجله میشدند بسیار مؤثر اند افسوس که فعال اثري از 

مداوا آا باقي منانده و هبمني قرص ها و آمپول ها باید مریض 
شود و حال آنکه اغلب از جهيت مفید و از جهاتي مضر است زیرا 
که بقدري در انبارها میماند که فاسد شده و مؤثر براي مریض 

 خنواهد بود صبحانه صرف شد.

حمروق: آقاي دکرت اگر اجازه دهید و مائل باشید باز هم از 
بیانات آقاي صباحي هبره مند شومي هبرت از ان است که وقت 

 هوده صرف شود.بی

دکرت: آقایان خواهش میکنند از حضرت آقاي صباحي که دنباله 
فرمایشات خود را ادامه دهند این مقدار هم بواسطه نشئه 

 خواب بود زیرا خواب هم نشئه دارد.

 حمروق معنایش را فهمیدم آقاي دکرت مشا هم یکي گفتید.

 صداي خنده از مهه بلند شد و احسنت احسنت بدکرت گفتند.



در اینهنگام صباحي بگفنت بسم اهللا الرمحن الرحیم سکوت کاملي 
درجملس اجياد کرده گفت فهرست عرایض گذشته ام نسبت بطریقه 

 بشر در مقام سري بسوي حقایق و اختالف آنان چنني است.

که بعضي قائلند بوحدت وجود و موجود و بعضي تباین در 
یند لو شاء اهللا ما موجودات گفته اند و برخي قائل جبرب که میگو

اشرکنا و ال ابائنا و ال حرمنا من دونه من شیئ و بعضي قائل 
 بکمون و ظهور شدند مثل انکسا غورس و تابعني او

و برخي صور مبدعات را ازيل دانسته و آنرا بدون ایت گفته 
 [92]92مانند انکسیمانس. 

 [93]93و این قول را افالطون و فلوطر خیس اختیار کرده اند 
و کسوفانس خمالفت کرده و انکار ازلیت و صور و هیويل را منوده 

 است.

هویت باریتعايل  [94]94و انبذقلس که از بزرگان فالسفه بوده 
را عني علم و اراده حمضه وجود و عزت و قدرت و علت تامه 
دانسته و معلول اول را عنصر و دوم عقل و سوم نفس و این سه 

گفته و در باري تعايل بنوعي از را بسایط و باقي را مرکبات 
حرکت و سکون قائل شده و فیثاغورس و فالسفه بعد از او تا 
زمان افالطون این راي را قبول داشتند و بعد خمتلف شدند بعضي 

و تالیس قائل باراده  [95]95متحرک و برخي ساکن گفته اند 
مانند انبذقلس و تابعني آنان از آن  [96]96ازلیه شده است 

یمان مروزي است که در این خصوص با حضرت رضا علیه مجله سل
السالم حبث مفصلي منوده و حضرت با ادله و براهني او را رد 

 فرموده است و در حمل خود بیاید انشا اهللا تعايل.

                                                            
که ختمینا متجاوز از هزار سال بعد از هبوط بوده  4395ـ در سنه   [92] 92

) و 163سال قبل از میالد مسیح بوده است و این قول را در ملل و حنل(ص 
 ) از او نقل کرده اند.285) و ناسخ (ص 176(ص  1طرایق ج

 ـ چنانچه در ملل و حنل از او نقل فرموه است.  [93] 93

 سال بعد از هبوط بوده. 4375ـ در سنه   [94] 94

 ـ در هر سه کتاب این اقوال را نقل کرده است.  [95] 95

بعد از هبوط  5056) از او نقل کرده در سنه 497ـ در ناسخ (ص   [96] 96
 بوده است.



و فرفور یوس از اصحاب ارسطاطالیس است کتابي نوشته در 
و  [97]97احتاد عاقل و معقول که ممدوح اکثر حکماي مشائني بوده 
 [98]98نیقالروس کتابي در رد احتاد عاقل و معقول نوشته است. 

غرض اختالفات آا در اصول عقاید و معارف واضح است و 
مقدار زیادي از آنرا در کتاب ملل و حنل و طرایق و ناسخ نقل 
فرموده اند که وقت زیادي الزم است براي بیان آا و چون بشر 

کدیگر اختالف داشتند خداوند در اعتقادات و اصول عقاید با ی
تبارک و تعايل انبیاء را فرستاد براي آنکه رفع اختالف منایند 
و مردم را حبقایق برسانند و متذکر معرفت فطري منایند و 
دفائن عقول را براي آنان آشکار منایند و دفع فساد کنند و 

 (كاَن النّاسُ در قرآن جمید سوره بقره اشاره باختالف آنان فرموده: 
ریَن َو ُمنِذریَن َو أَنَزَل َمعَُھُم الكتاَب بِالَحّقِ ِلیحكَم بَیَن النّاِس   فیما اختَلَفُوا فیھ َو أُّمةً واِحدَةً فَبَعََث هللاُ النَّبییَن ُمبَّشِ

ً بَینَُھم فَُھدَي هللا الّذ یَن آَمنُوا ِلما اختَلَفوا فیِھ ِمَن ما اختَلََف فیِھ إالّ الّذیَن اوتُوهُ ِمن بَعِد ما جائَتُھُم البَیناِت بَغیا
در این آیه شریفه اختالف را  الَحّقِ بِإِذِنِھ َو هللا یھِدي َمن یشاُء الي صراٍط مستقیم)

خمصوص اهل دانش و وظیفه پیغمربان را رفع اختالف دانسته و 
هدایت واقعي را خمتص بتابعني و مؤمنني قرار داده نه کسانیکه 

و برأي و قیاس و فکر در دین خدا حبث  متمسک بکلمات دیگران
 کنند و از جماري وحي اهلي روي برگردانند.

یعين  )َو ال یزالوَن ُمختَِلفیَن إالّ َمن َرِحَم َربُّك(و در آیه دیگر خداوند فرمود: 
اختالف در بشر بوده و هست مگر کسانیکه مورد لطف و مرمحت 

یغمربان و پروردگار شوند و آنان فقط شیعیان و تابعني پ
امامان علیهم السالم میباشند چانچه در روایات فرموده اند. 

99[99] 

و کسیکه بغري قرآن و اهل بیت پیغمرب صلي اهللا علیه و آله و 
 سلم متمسک شود شیعه نیست

                                                            
بعد  5292) ذکر او را نگاشته و او را در سنه 580ـ در ناسخ (ص   [97] 97

 از هبوط دانسته.

 ) او را ذکر کرده است.581ـ در ناسخ (ص   [98] 98

) این روایات را از کتاب 492ـ در تفسري برهان آخر سوره هود (ص   [99] 99
 167و ص  132طبع کمپاني (ص  7کايف و غريه نقل کرده است و در کتاب حبار ج

) و غري آن که در کتاب مستدرک سفینه البحار اشاره مبواضع آن 44ص  8و ج
 منودمي و در کتاب وسائل باب قضاء نیز نقل فرموده.



چنانچه اما حبق ناطق جعفر الصادق صلوات اهللا علیه فرمود: 
دروغ میگوید کسیکه  [100]100 كذب من زعم انھ یعرفنا و ھو مستمسك بعروة غیرنا

گمان میکند ما را شناخته و او مستمسک بدیگران گردیده براي 
آنکه متمسک و تابع باطل شده چنانچه امام باقر علیه السالم 

هر آنچه خارج نشده از  [101]101 كلما لَم یخُرج ِمن َھذا البیِت فَھَو باِطلفرموده 
شوایان دین این خانه (که مراد خانه اهل بیت پیغمرب و پی

است) پس آن باطل است و علماي طریقه بشریت از در خانه غري 
 آل حممد صلوات اهللا علیهم کسب طریقه منوده اند.

َو ما أَنَزلنا َعلَیك الكتاَب إِالّ ِلتبَیَن لَھم الّذي اختَلَفُوا فیِھ َو و در آیه دیگر میفرماید: 
قرآن را بر پیغمرب صلي اهللا علیه نزول  [102]102 ُھدي َو َرحَمةً ِلقَوٍم یؤِمنُون

و آله جهت رفع اختالف و هدایت را براي مؤمنني قرار داده و 
وظیفه رسولش را رفع اختالف و خارج کردن بشر از تاریکي هاي 
گمراهي و رساندن جبانب نور هدایت قرآن معني فرموده چنانچه 

یك ِلتُخِرَج النّاَس ِمَن الظُّلُماِت إِلي الر كتاٌب أَنَزلناهُ إلَ ذات مقدس در کالم جمیدش خرب داده 
یعين اي پیغمرب مکرم و اي نيب معظم  النّور بِإِذِن َربَِّھم إِلي صراِط العَزیِز الَحمید

این کتاب را بسوي تو فرستادمي براي آنکه مردم را از ظلمات 
بريون منائي و داخل در نور اميان و معرفت فرمائي باجازه 

ن را جلب منائي بسوي راه عزیز محید و باین پروردگارشان و آنا
مضمون آیات شریفه زیاد است و خداوند عزیز علم خود را در 
کتاب جمیدش قرار داده و آنرا بر پیغمرب صلي اهللا علیه و آله و 
سلم نازل فرموده و آیاتي براي تذکر باین فرستاده پس 

و فرموده فان لم یستجیبوا لكم فاعلموا انما  انزلھ بعلمھ و فرموده من بعد ما جائك من العلمفرموده 
و چون قرآن شریف مشتمل بر علم خدا است اگر جن و  انزل بعلم هللا

انس مجع شوند نتوانند مثل آنرا بیاورند و این علم بر پیغمرب 
                                                            

 16حدیث  10و باب  29حدیث  6ر کتاب وسائل کتاب قضاء باب ـ د  [100] 100
طبع  1از دو کتاب بدو سند از دو راوي از آحنضرت نقل شده و در حبار ج 

) این روایت را از کتاب معاني االخبار صدوق با 95و ص  90کمپاني (ص 
روایات دیگر که دلیل بر مدعي است نقل کرده است و در روایت اربعمائه 

روایتکیه امرياملؤمنني (ع) در یک جملس چهارصد مطلب راجع بدین و یعين آن
دنیا فرمودند کسیکه متمسک مبا شود ملحق شود (یعين بسعادت مندان و اهل 
جنات ملحق شود) و کسیکه در غري مسلک و طریقه ما وارد شود غرق شود و 

 اهل رسول اهللا (ص) در آخنطبه شریفه فرمودند کسیکه طلب هدایت کند در غري
 بیت من پس تکذیب کرده است.

) از کتاب بصائر الدرجات شیخ جلیل صفار 94(ص  1ـ در حبار ج  [101] 101
بسند صحیح از آحنضرت نقل فرموده و هم چنني در وسائل از آنکتاب نقل 

 کرده است.

 میفرماید. 66ـ در سوره حنل آیه   [102] 102



صلي اهللا علیه و آله و سلم نازل گردیده تا رفع اختالف از بني 
الت فرموده و تقصريي بشر فرماید و رسول اکرم نیز تبلیغ رس

در تبلیغ ننموده و چون مهه قابل استفاده و استفاضه نبودند 
علوم قرآن را بامر پروردگار نزد امري املؤمنني صلوات اهللا علیه 
قرار داد و از آحنضرت بامامان از فرزندانش رسید و آنان را 
با قرآن خلیفه خود در امت قرار داد چنانچه در حدیثي که 

آنرا نقل کرده و مورد اتفاق است فرموده و امر  شیعه و سين
 بتمسک هبر دو منوده و جنات را براي متسمک هبر دو مقرر منوده.

و خداوند تبارک و تعايل قرآن را نور, و حکمت, و موعظه, و 
شفاي آنچه در سینه ها است, و رمحت, و ذکر, و هدایت, و 

فرقان بني حق تذکره, و ذکري, و بینات, من اهلدي, و میزان, و 
و باطل, و قول فصل بني بشر, معريف فرموده و واجب منوده تبعیت 
از آنرا و این کتاب عزیز را حدیث و احسن احلدیث (یعين تازه 
و هبرت تازه) قرار داده در مقابل علوم قدميه بشر که غري از 
تاریکي و گمراهي چیز دیگري نیست و هبمني معاني رسول اکرم 

آله و سلم و ائمه دین صلوات اهللا علیهم قرآن  صلي اهللا علیه و
از آن  [103]103جمید را معريف فرمودند و در کتب ما مضبوط است 

مجله از حضرت جمتيب صلوات اهللا علیه از رسول اهللا صلي اهللا علیه و 
آله و سلم نقل کرده که در ضمن حدیثي در معريف قرآن جمید 

یعين کسیکه طلب کند علم را در  الخ من ابتغي العلم في غیره اضلھ هللافرمودند 
غري قرآن خداوند او را گمراه مناید و حضرت عسکري صلوات اهللا 

یعين کسیکه طلب هدایت  من طلب الھدي في غیره اضلھ هللاعلیه نقل فرموده 
مناید در غري قرآن خدا او را در گمراهي اندازد و خداوند 

تَیناك ِمن لدُنّا ِذكراً َمن أَعَرَض َعنھُ فَإِنَّھُ َو قَد أَ متعال هم در قرآن کرمي میفرماید 
حمِن نُقَیض لَھُ َشیطاناً فَُھَو لَھُ قَرینً  مفاد  یحِمُل یوَم القیَمِة ِوزراً و در آیھ دیگر َو َمن یعُش َعن ِذكِر الرَّ

آن این است که قرآن ذکر است کسیکه از آن رو گرداند و 
در روز قیامت حامل وزر اعراض مناید شیطان قرین او شود و 

 [104]104وبال باشد. 

                                                            
(ص  6نوار طبع کمپاني جـ و این آیات و روایات را در حبار اال  [103] 103
 ) ذکر فرموده است.28تا  21و ص  9تا ص  1(ص  19) و در ج 247تا ص  232

 ـ مناسب است در اینجا براي تربک چند روایيت نقل منائیم.  [104] 104

مي و ففي الكافي باب فضل القرآن بسنده عن الصادق (ع) قال: قال رسول هللا (ص) القرآن ھدي من الضاللة و تبیان من الع
استقالة من العثرة و نور من الظلمة و ضیاء من االحداث و عصمة من الھلكة و رشد من الغوایة و بیان من الفتن و بالغ من 

 الدنیا الي االخرة فیھ كمال دینكم و ما عدل احد عن القرآن الي النار.



حاج صمد آقا: جناب آقاي حمروق خوب شد بابا از مرشدي دست 
 بازداشيت و اال روز قیامت حبمايل میافتادي.

صداي خنده حضار بلند شد و جملس هبم خورده سر شوخي باز شد 
هر یک با یکدیگر مزاح هاي شريین مینمودند حاج خلیل آقا: 

 جعفر چاي بریز.کربالئي 

سیين چاي مبیان آمد هر یک فنجاني را برداشته مشغول شدند 
صباحي در حالیکه فنجان گرفته و گاهي بر لب مي اد شروع 
بسخن منوده گفت از رسول خدا صلي اهللا علیه و آله و سلم نقل 

ن یا علي انا مدینھ العلم و انت بابھا فمشده که بامرياملؤمنني علیه السالم فرمود 
اتي من الباب وصل یا علي انت بابي الذي اوتي منھ و انا باب هللا فمن اتاني من سواك لم یصل الي و من 

یعين  اتي هللا من سواي لم یصل الي هللا و ھذا الحدیث متواتر بین العامة و الخاصة كما قالھ صاحب الوسائل
اي علي من شهر و مرکز علم میباشم و تو راه و درب آن 

سي از درب وارد شود پس مبن مريسد و از غري آن مبن میباشي ک
منريسد و راه خداشناسي من هستم و کسیکه از غري راه من وارد 
شود خبدا خنواهد رسید و این حدیث را بطور تواتر عامه و خاصه 
نقل کرده اند چنانچه عامل عامل و حمدث کامل جناب شیخ حر 

 9است و در حبار جعاملي ره در کتاب وسائل باب قضاء فرموده 
 ) روایات این را نقل فرموده.472(ص 

                                                                                                                                                                                                
ل جال بصره و یفتح للضیاء نظره فان التفكر و فیھ مسندا عنھ (ع) قال ان ھذا القرآن فیھ منار الھدي و مصابیح الدجي فلیج

 حیوة قلب البصیر كما یمشي المستنیر في الظلمات بالنور.

و فیھ مسندا عنھ (ع) عن آبائھ صلوات هللا علیھم قال قال رسول هللا (ص) في حدیث فاذا التبست علیكم الفتن كقطع اللیل المظلم 
من جعلھ امامھ قاده الي الجنة و من جعلھ خلفھ صاقھ الي انالر و ھو الدلیل فعلیكم بالقرآن فانھ شافع مشفع و ماحل مصدق و 

یدل علي خیر سبیل و ھو كتاب فیھ تفصیل و بیان و تحصیل و ھو الفصل لیس بالھزل و لھ ظھر و بطن فظاھره حكم و باطنھ 
غرابیھ فیھ مصابیح الھدي و منار علم ظاھره انیق و باطنھ عمیق لھ نجوم و علي نجومھ نجوم ال تحصي عجایبھ و التبلي 

 الحكمة و دلیل علي المغفرة لمن عرف الصفة فلیجل جال بصره الخ.

و قال رسول هللا صلي هللا علیھ و آلھ وسلم ان ھذا القرآن ھو النور المبین و الحبل المتین و العروة الوثقي و الدرجة العلیا و 
مي من استضاء بھ نور هللا و من عقد بھ اموره عصمھ هللا الي ان قال و من الشفاء االشفي و الفضیلة الكبري و السعادة العظ

استشفي بھ شفاه هللا و من اثره علي ما سویھ ھدیھ هللا و من طلب الھدي في غیره اضلھ هللا و من جعلھ شعاره و دثاره اسعده 
 جناة النعیم و العیش السلیم. هللا و من جعلھ امامھ الذي یقتدي بھ و معولھ الذي ینتھي الیھ اواه هللا الي

و عن امیرالمؤمنین صلوات هللا علیھ عن رسول هللا صلي هللا علیھ و آلھ في روایة عن جبرئیل سالم هللا علیھ فقال یا محمد 
و حكم صلي هللا علیھ و آلھ سیكون في امتك فتنة قلت فما المخرج منھا فقال كتاب هللا فیھ بیان ما قبلكم من خبر و خبر مابعدكم 

ما بینكم و ھو الفصل لیس بالھزل و من ولیھ من جبار فعمل بغیره قصمھ هللا و من التمس الھدي في غیره اضلھ هللا و ھو حبل 
هللا المتین و ھو الذكر الحكیم و ھو الصراط المستقیم الي ان قال و ال ینقضي عجائبھ و ال یشبع منھ العلماء الي ان قال من 

 ط مستقیم.اعتصم بھ ھدي الي صرا



و نیز رسول اهللا صلي اهللا علیه و آله و سلم فرمودند اي مجاعت 
مردم من خانه حکمت و دانائي هستم و علي مفتاح و کلید آن 
است و هرگز خبانه نتوان رسید مگر بسبب مفتاح و کلیدان و 

نقل کرده اند. این روایت را شیعه و سين بسندهاي زیادي 
105[105] 

پس واجب است بر کسیکه هدایت و جنات و سعادت میخواهد 
مراجعه کند بقرآن و عرتت پیغمرب صلي اهللا علیه و آله و سلم 
چون خدا و رسولش این دو را با هم راه سعادت و هدایت قرار 
داده اند و از یکدیگر جدا نشوند تا روز قیامت و در کتاب 

ر کتاب قضاء متجاوز از سیصد و پنجاه شریف وسائل الشیعه د
روایت و در کتاب مستدرک در حدود دویست روایت نقل فرمودند 
که مفاد متام آا آنست که باید در اصول دین و فروع آن 
متمسک بعرتت پیغمرب صلي اهللا علیه و آله وسلم شد و تفسري قرآن 
ت بدون فرمایش اهل بیت که علم قرآن نزد آنان است جائز نیس

 و جنات و سعادت براي کسي است که متمسک هبر دو شود.

 ناگاه کربالي حسني برادر کربالي جعفر رسید.

 حاج خلیل آقا: کربالي حسني در شهر چه خرب بود.

کربالي حسني: حاجي آقا رضا آقا زاده آقاي صباحي سفارش 
منودند که خدمت آقاي صباحي عرض منامي زودتر بشهر برگردند چون 

ه کوچک ایشان کسالت داشتند و نامه براي آقاي دکرت و آقا زاد
آقاي هژبر فیلسوف از شهر آوردم نامه را خدمت آقایان گذاشت 
بعد از خواندن گفتند حاج خلیل آقا اجازه بدهید که بشهر 

 برگردمي.

حاج صمد آقا: مقصد اصلي ما هدایت رفیق مان آقاي حمروق 
ت رسیدمي حال باید بود خدا را شکر مینمائیم که باین سعاد

 برگردمي.

حاج خلیل آقا ماشني خود را حاضر منوده مهه مهمانان سوار 
 شدند و بطرف شهر برگشتند و هر یک مبحل خود رفتند.

 درست یکماه از مسافرت ییالق میگذرد.
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برگهاي درختان کم و بیش زرد و برنگ خود خرب از ناسازگاري 
ها با لباس سیاه و هوا و کسالت و بیماري خود میدهند, زاغ 

ناله هاي جانسوز خود تسلیت در گذشت تابستان را بفقراء 
داده, جباي بلبالن بر درختان با سر و صداي خویش دهلاي ضعفا 
را ریش میسازند, هوا رفته رفته تغیري کرده, و به بادهاي 
شدید خود اعالن حرکت تابستان و ورود پائیز را میدهد, هنوز 

حاج خلیل آقا بسر میربد, و با مهمان حمروق در منزل شهري 
نوازي و اصرار او نتوانسته بوطن برگردد, او دیگر از مرام 
قبلي خود دست کشیده, بلکه یگانه دمشن سرسخت متصوفه و عرفاء 

 است.

او میگوید این دزدان راه شریعت اهلیه, و جانوران راه 
و  سعادت, سرمایه بیچارگي مردم و گمراه کنندگان عامل بشریت

 درندگان جاده انسانیتند.

او روزها در منزل مبطالعه و گاهي هم حجره حاج خلیل آقا 
مهر ماه  22رفته و با یکدیگر مبنزل مراجعت میکنند روز شنبه 

است مامور اداره تلگراف وارد حجره شد تلگرايف حباج خلیل آقا 
اداه گفت حاج آقا چشم مشا روشن, حاج خلیل آقا پاکت را باز 

و تلگراف را خواند و با روي باز و لب پز خنده گفت  منوده
چشم و دل مشا روشن و انعامي باو داده گفت بلي حاج علي 

 آقامان فردا وارد میشود.

حمروق: آقاي حاج خلیل آقا مراجعت آقا زاده را از سفر با 
برکت حج و ورود ایشانرا تربیک عرض مینمامي حاج خلیل آقا 

به فرشهاي  4*12نزل اطاق بسیار بزرگ متشکرم بفرمائید برومي م
قیميت مفروش و پرده هاي خممل بزیبائي آن افزوده و در دور 
اطاق ظرفهاي شريیين و سیب و انگور و خربوزه و هلو نظر 

متصل  4*5میهمانان را خبود جلب منوده است اطاق دیگري مبساحت 
از باین اطاق و دستگاه مساور در آجنا است و سیين چائي و میوه 

آجنا بدرون اطاق بزرگ آورده میشود پاکت هاي دعوت براي 
دوستان از جتار و کسبه و مهسایه گان و مستمندان چاپ و توزیع 
شده است و براي ار مجعه نیز پنجاه نامه دعوت براي چند تن 
از علماء و فضالء از طالب علوم دیين و رفقاي ییالقي حاج خلیل 

اج حممد علي و حاج صمد آقا آقا هژبر و دکرت حسینخان و ح
 فرستاده شد.

 مهر ماه 28ظهر مجعه 



صبح مجعه است میهمانان اطراف اطاق نشسته و بعضي  11ساعت 
هم یکي بعد از دیگري وارد شده و بعد از سالم و تعارفات 
الزمه در کناري مینشینند حمروق هم نزدیک حباج خلیل آقا و حاج 

حاج خلیل آقا گرم حرف, و علي آقا نشسته و با حمبت هاي گرم 
 گاهي لبخند منکیين بر لبش ظاهر میشود.

دکرت حسینخان و هژبر فیلسوف نزدیک هبم نشسته و حاج حممد 
 علي و حاج صمد آقا بگوشه گرم گفتگوي جتاري میباشند.

گهاي صداي بفرمائید حضار را متوجه آقاي برهاني با چند 
س تکیه بپشيت دادند نفر از خصیصني خود وارد و در باالي جمل

 هنوز جملس آرام نشده بود.

حاج خلیل آقا و میهمانان از جا بلند شده گفتند بفرمائید 
که از درب اطاق آقاي صباحي وارد و به سالم منودن او مهه 
متوجه, براي احرتام از جا بلند شدند با تعارفات بسیار گرمي 

مشغول کنار آقاي برهاني قرار گرفت چائي صرف شد و بعضي 
میوه خوردن و عده اي سرگرم سیگار کشیدن و چند نفري هنوز 

 نیامده بودند.

حاج خلیل آقا: جناب آقاي صباحي بسیار مایلم از بیانات 
شریفه جنابعايل یا آقایان و بزرگان دیگر استفاده شود که 
جملس ما از کلمات و فرمایشات بزرگان دین منور گردد دیگر هر 

 قایان باشد.طوري که میل مبارک آ

برهاني و دکرت حسینخان وحمروق و دیگران بتناوب مهه مایلیم 
 از بیانات آقاي صباحي استفاده کنیم.

 صباحي: آقایان تشریف دارند بنده قابل نیستم.

حاج خلیل آقاک آقایان مهگي مایلند خواهش دارم مضایقه 
 نفرمائید

 صباحي لباس خود را مجع و دو زانو نشسته گفت:

بسم اهللا الرمحن الرحیم چون جملس و حمفل ما تشکیل یافته از 
آقایان علماء و فضالء و دانشمندان و بر این دسته الزم و 
واجب است که بفکر اصالح و سعادت طبقه مهجور و دور افتاده 
از علم و دانش بوده آنان را از دام و کمند اهرمينان راه 

رض میکنم خداوند متعال سعادت و عامل انسانیت جنات دهند لذا ع
براي جنات بشر از وادي ضاللت و خسارت و دره هاي پیچ در پیچ 



خمويف که راه زنان عامل انسانیت بوجود آورده اند اشرف 
موجودات و یگانه منجي عامل بشریت را مبعوث منوده و بوسیله 
او کتابي که جامع مجیع کماالت و علوم و معارف و قوانني حمکمي 

ا بشر سعادت نیابد و بدون آن دستورات بعامل که جز با
انسانیت و شرافت وارد نگردد فرستاد ولکن غرض از تصدیع 
غربت این کتاب مقدس و بي اعتنائي مسلمني عمال باین دستورات 
حممه اهلیه است که امروز افراد حتصیل کرده این ملت عاري از 

و لکن از علم و دانش قرآن میباشند شانزده سال حتصیل میکنند 
توحید و خداشناسي قرآن اطالعي ندارند زیرا قرآن بآنان 
تعلیم منیشود و اگر هم بشود قرآني تعلیم میشود که تفسري آن 

 از دهان علماي بشر و فالسفه و عرفاء خارج شده.

نه تنها زمان ما علم قرآن غریب و مورد بي اعتنائي عملي 
ه و عرفان در بني مسلمني قرار گرفته بلکه از زمان ورود فلسف

مسلمني قرآن غریب و بشر از علم او دور و مهجور مانده است و 
َشھُر َرَمضاِن الذّي أُنِزَل حال آنکه خود قرآن به بیان الوهیت میفرماید 

ھذابیاٌن و در جاي دیگر میفرماید:  فیِھ القُرآن ُھدي ِلنّاِس َو بَیناٍت ِمَن الھدي و الفُرقانِ 
لنا َعلَیك الكتاَب تِبیاناً ِلكّلِ َشیئ َو ُھدي و و در آیه دیگر  َموِعَظةً ِللمتّقینلِلنّاس َو ھدي َو  َو نَزَّ

و  إنَّ ھذا القرآِن یھدي ِللَّتي ھي أَقَومو در سوره دیگر فرموده  رحمةً َو بشري ِللُمسلمین
فََمن تَبَِع ُھداي و در آیه دیگر فرموده:  ھذا ُھديدر جاي دیگر فرموده: 

  یِضّل َو ال یشقيفَال 

و نیز فرموده  هللا الذي أَنَزَل الكتاَب بِالَحِق َو المیزانو در جاي دیگر فرمود 
 .إِنَّھ لَقَوٌل فَصل

صریح ھذه االیات المباركات و غیرھا ان ھذا القرآن و ھدي هللا تعالي انزلھ بعلمھ و جعلھ بیانا و تبیانا 
ممیزا بین الحق و الباطل و ھو بصائر للناس فمن تمسك بھ  لكل شیئ و جعلھ میزانا و فصال و فرقانا و

اھتدي و استبصر و من اعتصم بھ سعد و ظفر و نجي من الظلمات و طھر و ال یري ضرر و ینجو من مس 
سقر و من الرمي بشرر و صیره ربھ الي خیر دار و مقر و یكون في جنات و نھر في مقعد صدق عند ملیك 

فال یضل و ال یشقي و صدره عن الغل یشفي و یظھر علیھ الظلمات و الضالالت و  مقتدر و من تبع ھدي هللا
ال یخفي و یسعد باالخرة و ھو خیر و ابقي و في درجات السعادة و المعارف یرقي و من رحیق المختوم 
بالمسك یسقي و یتشرف بزیارة النبي المصطفي و الھ المستكملین الشرفا في جنات العلي في جوار رحمة 

بھ االعلي ال یجوع فیھا و ال یعري و ال یظمأ فیھا و ال یضحي و من تركھ و لم یتبعھ فقد ضل و غوي و ر
ینالھ خذالن و عمي و انغمر في ظلمات الھوي و تاه في ضالالت الردي و خالف امر ربھ االعلي قال تعالي 

ة تلزم في الفروع و یتمسك في و ھذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه و اتقو لعلكم ترحمون فزعم ان التبعی
االصول بالبراھین التي ال یسمن و ال یغني من جوع ال یمتاز خطاھا من صوابھا و ال علمھا عن جھلھا و ال 
حقھا من باطلھا وكلھم متمسكون بالبراھین و ھم غیر متفقین و في نتائج البرھان مختلفون مع انھ ال یمكن ان 

با و ال محالھ یكون احدھما خطا و اشتباھا و ھما غیر ممتازین عند صاحبھ یكون المختلفان كلیھما حقا و صوا
و كل یدعي ان الحق معھ مع ان الحق في الواقع ال یكون اال مع احدھما او مع غیرھما و یكون كالھما 

 مخطئین.



آقایان فضال و دانش جویان این حمفل شریف توجه دارید که 
يف فرموده که آن هدایت خداوند در این آیات قرآن جمید را معر

و راه مناي گمشدگان است و قرار داده آنرا بیان و آشکار 
کننده و میزان و فارق و فاصل ممیز بني حق و باطل پس فرموده 
کسیکه پريوي کند آنرا گمراه نشود و بشقاوت و بدخبيت نرسد بلي 
هر کس پريوي کند از این راهنماي سعادت با راهنمائي 

معلمني قرآن و مفسرین حقیقي انند از ظلمت پیشوایان دین که 
هاي جهل جنات یافته و بنورانیت علوم اهلیه دل و جانش منور 
شود و در دنیا با سعادت و شرافت و در آخرت مبقام قرب فائز 

 گردد.

و لکن افسوس هزاران افسوس که مجاعيت از مسلمني گمان کردند 
ل و اساس شریعت پريوي قرآن فقط نسبت بفروع دین است و در اصو

که خداشناسي و معرفت حبضرت پروردگار است متمسک بعلوم بشري 
و فلسفه شوند و دل خود را خوش داشتند به برهانیکه هیچ 
فائده بر آن مرتتب منیشود, حق و باطل آنرا از یکدیگر نتوان 
متیز داد, عجب در آن است اهل براهني بشري با یکدیگر خمتلفند 

دو خمالف هر دو حق باشند و بناچار یکي از با آنکه ممکن نیست 
آن دو یا هر دو اشتباه و باطل است در اینهنگام صداي اذان 
بلند شد صباحي کالم خود را قطع منوده و گفت و صلي اهللا علي 

 حممد و آله الطیبني الطاهرین.

وقت مناز است حاج آقا اگر اجازه دهید مناز خبوانیم آقایان 
د را مهیا منوده و مشغول مناز شدند حاج مهه گي براي مناز خو

خلیل آقا هم دستور داد که سفره در اطاق دیگر انداختند مناز 
متام شد: حاج خلیل آقا: آقایان بفرمائید پس از تعارفات 
 مهمانان بر سر سفره نشسته مشغول ار شدند غذاي امروز چیست

 اطراف سفره چندین ظرف خربوزه و انگور و تنگ هاي دوغ و
 ظرف هاي مساق و فلفل و کره چیده شده.

پیش خدمت ها هر یک بعد از دیگري بشقاب هاي چلو کباب 
مقابل آقایان و دیگري ظرف کباب را در اطراف سفره 
میگذاشتند منظرة زیبایي داشت و غذاي مطبوعي بود و مهمانان 
با حمبت و رمي با یکدیگر غذا خورده و باطاق دیگر براي صرف 

 ه جباي خود قرار گرفتند.چائي و میو

 چائي و میوه صرف شد.

دکرت حسینخان: آقاي صباحي آقایان مایلند دنباله فرمایشات 
 مشا را استماع کرده هبره مند شوند.



صباحي: ذات مقدس حق کتاب جمید خود را بر اشرف خلقش نازل 
 فرموده براي آنکه آنان را از ضالالت و ظلمات خارج مناید.

و در جاي دیگر  تاٌب أَنَزلناهُ ِإلَیك ِلتُخِرَج الناَس ِمَن الّظلماِت إِلي النُورِ الر كپس فرمود 
قَد جائَكم ِمَن هللا نوٌر َو كتاٌب ُمبیٌن یھدي بِِھ هللا َمِن اتّبََع ِرضواِنِھ ُسبَُل الّسالم َو یخُرُجھم ِمَن  فرمود:

یا أیھا  و در موضع دیگر میفرماید: ُمستَقیمالظُّلُماِت إِلي النوِر بإذنِھي َو یھدیِھم إِلي صراٍط 
ً فَاما الّذیَن آَمنوا با�ِ َو اعتَِصموا بِِھ فََسیدِخلُ  ھم في النّاس قَد جائَكم بُرھاٌن ِمن َربِّكم َو أَنزلنا إِلیكم نوراً مبینا

 ً ً مستقیما خدا  اي مردم براي مشا از جانب َرحَمٍة ِمنھُ َو فَضٍل َو یھدیِھم إِلَیِھ ِصراطا
نور و کتاب مبني و برهان خدائي نازل شده کسیکه متمسک بآن 
شود داخل در رمحت و فضل پروردگار گردد و بسوي صراط مستقیم 
راه یابد پس کسیکه متمسک بآن نشود خدا او را هدایت 
نفرماید و کسريا که خدا او را هدایت نفرموده در ضاللت و 

رمحت و لطف خود بر گمراهي است و باز ذات مقدس حق از کثرت 
بندگان و براي تاکید و ترغیب در متسک بآن تصریح فرموده که 
بیان هر چیزي در قرآن هست و هیچ چیزي از آن فروگذار نشده 

 و آن است کتاب مبني که مهه چیز در آن مضبوط است.

پس فرموده در کالم شریفش: ما َفر�طنا يف� الکتاب� ِمن شیئ� و در 
ً ِلكّلِ شیئٍ  وَ آیه دیگر فرمود:  و ال و در موضع دیگر:  نّزلنا َعلَیك الكتاب تِبیانا

و ما ِمن غائِبٍَة ِفي الّسماء َو االرِض إالّ في و نیز فرمود:  َرطٍب و ال یابِس إالّ في كتاٍب مبین
و آیات در معريف قرآن زیاد است و در مقام تعیني کتاب  كتاٍب مبینٍ 

الر تلك و نیز فرمود  إِنّا َجعَلناهُ قُرآناً َعَربیاً لَعَلّكم تَعِقلونحم و الكتاِب المبین مبني فرمود: 
ً لَعلَكم تَعِقلون ً َعَربیا حم َو و در جاي دیگر فرمود:  آیاُت الكتاِب الُمبین إنّا أنزلناهُ قُرآنا

و از این آیات استفاده میشود که  الكتاِب المبیِن إِنّا أنزلناهُ في لَیلَة مباركةٍ 
د کتاب مبني است و اگر آیات و روایات براي این قرآن جمی

موضوع بیشرت خبواهید پس مراجعه منائید بکتاب ابواب رمحت که 
 بطور کامل شرح داده شده است.

و نیز در آیه شریفه قرآن بیان منوده که علم کتاب نزد شخص 
قُل كفي با�ِ خاص که آن وجود امام علیه السالم میباشد پس فرمود: 

پس باین آیه فهماند که کسي است که  بیني َو بَینَكم َو َمن ِعندَهُ ِعلُم الكتابِ شھیداً 
علم کتاب نزد او است و در روایات متواتره که عامه و خاصه 

 [106]106نقل منودند مراد از آنکس امرياملؤمنني علیه السالم است 

                                                            
) زیاده از بیست روایت از کتب معتربه 83و  82(ص  9ـ در حبار ج  [106] 106

غريه نقل منوده و هشت  شیعه مثل بصائر و تفسري قمي و احتجاج طربسي و
 7روایت از طریق عامه که مراد امرياملؤمنني (ع) و ائمه هستند و در حبار ج

و  314) روایات داله بر این را نقل کرده و هم چنني در (ص 42تا  38(ص 



إِماٍم  و كلُّ شیٍئ أحَصیناهُ فيو باز واضح تر منود در سوره یس و فرمود: 
یعين مهه چیز را ضبط و احصاء منودمي در وجود مقدس امام مبني  ُمبینٍ 

و آن وجود مقدس امرياملؤمنني علیه السالم است چنانچه در 
ورایات وارده در تفسري برهان در ذیل آیه شریفه و در حبار 

 [107]107نقل فرموده اند. 

متام و در روایات متواترات ائمه دین علیهم السالم فرمودند 
 علوم قران نزد ما است و این از ضروریات مذهب شیعه است.

پس اگر دین خود را از پیغمرب و امامان علیهم السالم مجعني 
گرفت پس در واقع از جانب خدا گرفته و بسعادت و جنات رسیده 
و اگردین خود را از راي و هواي نفس گرفت پس او از مهه 

ن إِتّبََع َھویھُ بِغَیر گمراه تر است و داخل میشود در آیه شریفه  َو َمن أََضلُّ ِممَّ
کیست گمراه تر از کسیکه تابع هواي نفس شود و  الخ هللا ُھدي ِمنَ 

متمسک بدلیل و راهنمائیکه از جانب خدا معني شده نشود. 
108[108] 

فََمن تَبَِع ُھداي فَال یِضلُّ َو ال و امام علیه السالم در تفسري آیه شریفه 
(کسیکه تابع هدایت من شود پس در ضاللت و شقاوت واقعغ  یشقي

نشده است) فرمود کسیکه قائل بامام علیه السالم بشود و تابع 
او گردد و از اطاعت او سر نپیچد اوست که در ضاللت و شقاوت 

 [109]109خنواهد بود. 

و امام باقر علیه السالم فرمود ما اهل بیيت هستیم که علم 
ت اگر تابع ما شوید هدایت یابید و در ما از جانب خدا اس

جاي دیگر فرمود کسیکه دین خود را از غري امام علیه السالم 
 [110]110بگريد روز قیامت سرگردان باشد. 

                                                                                                                                                                                                
) روایات راجع باین موضوع 474و  460و  336و  366ص  9و ج 323و  322و  316

 را نقل فرموده است.

ص  11و ج 467و  225و  81ص  9و ج 123(ص  7در حبار طبع کمپاني ج ـ  [107] 107
 ) نقل کرده.142

ـ در کتاب بصائر الدرجات پنج روایت در تفسري این آیه شریفه   [108] 108
نقل کرده که مفاد آا مهني است که کیست گمراه تر از کسیکه دین خود را 

 از غري امام هادي حبق بگريد.

 ـ در کتاب بصائر منقول است و در حبار از او نقل کرده.  [109] 109

 ـ در کتاب بصائر مذکور است.  [110] 110



بلي چنني است زیرا که قرآن و عرتت را نشناخته و بآا 
مراجعه نکرده و خمالفت امامان را منوده است چون امامان 

بقرآن و روایات فرمودند چنانچه  علیهم السالم امر بتمسک
 امرياملؤمنني علیه السالم در روایت ج البالغه فرموده است.

علیكم بكتاب هللا فانھ الحبل المتین و النور المبین و الشفاء النافع و الراي الناقع و العصمة للمتمسك و 
 الخطبھ. النجاة للمتعلق

ذا القرآن ھو الناصح الذي ال یغش و الھاي الذي ال و اعلموا ان ھو قال علیھ السالم في خطبة اخري 
یضل و المحدث الذي ال یكذب الي ان قال فان فیھ شفاء من اكبر الداء و ھو الغي و النفاق و الكفر و الضالل 
الي ان قال ان هللا سبحانھ لم یعظ احدا بمثل ھذا القرآن فانھ حبل هللا المتین و سببھ االمین و فیھ ربیع القلوب 

 .ینابیع العلم و ما للقلب جالء غیره و

ھو حبل هللا المتین و عروتھ الوثقي و و عن العیون عن الرضا علیھ السالم قال في تعریف القرآن 
طریقتھ المثلي المؤدي الي الجنھ و المنجي من النار ال یخلق من االزمنھ و ال یغث علي االلسنة النھ لم یجعل 

 الخبر. برھان و حجة علي كل انسانلزمان دون زمان بل جعل دلیل ال

 الخطبھ. فالقرآن امر زاجر و صامت ناطق حجة هللا علي خلقھو عن النھج قال علیھ السالم 

 .كتابھ نوري و حكمتھو عن االمام الصادق علیھ السالم قال 

م عند ختم الخ و من دعائھ علیھ السال آیات القرآن خزائن العلمو عن االمام السجاد صلوات هللا علیھ قال 
و قرآنا اعربت بھ عن شرایع احكامك و كتابا فصلتھ لعبادك تفصیال و وحیا القرآن كما في الصحیفة السجادیة 

انزلتھ علي نبیك محمد صلي هللا علیھ و آلھ و سلم تنزیال و جعلتھ نورا نھتدي بھ من ظلم الظاللة و الجھالة 
ستماعھ و میزان قسط ال یحیف عن الحق لسانھ و نور ھدي باتباعھ و شفاء لمن قد انصت بفھم التصدیق الي ا

ال یطفأ عن الشاھدین برھانھ و علم نجاة ال یضل من ام قصد سنتھ و ال تنال ایدي الھلكات من تعلق بعروة 
 الخ. عصمتھ

بعثھ بالنور المضیئ و البرھان الجلي و المنھاج البادي و و في النھج قال امیرالمؤمنین علیھ السالم 
تاب الھادي الي ان قال ارسلھ بحجظ كافیة و موعظة شافیھ و دعوة متالفیھ اظھر بھ الشرایع المجھولة و الك

 .قمع بھ البدع المدخولة و بین بھ االحكام المفصولة

و از آنچه گذشت ظاهر میشود که این قرآن شریف, کتاب مبني 
و حبل اهللا متني و سبیل عظیم و صراط مستقیم است کسیکه آن را 
پیشوا و مقداي خود قرار دهد بنجات سعادت و هبشت خواهدذ 
رسید, و کسیکه هدایت و علم و معرفت از غري آن خوهد, خداوند 
او را گمراه خواهد کرد, چون خداوند آن را هدایت کننده 
گمراهان و بینائي نابینایان, و نور تاریکان, و عصمت هالک 

ن, و موعظه جاهالن شدگان و رشد بیچارگان, و شفاء قلوب مریضا
و عالج درد بي درمان اهل کفر و شرک و طغیان, قرار داده 
است, و براي قلوب بندگان شفائي و جالئي غري آن قرار نداده 



است, پس کسیکه از آن استضائه مناید خدا او را منور فرماید 
و کسیکه بآن متمسک شود, خدا او را از ضاللت و شقاوت جنات 

آنرا بر غريش مقدم دارد خداوند او را خواهد داد و کسیکه 
هدایت فرماید و کسیکه غري را بر آن مقدم دارد خدا او را 
گمراه خواهد کرد براي آنکه اوست حجت خدا بر خلق, و جائز 
نیست بر حجت چیزي مقدم شود, و آن است میزان حق و حقیقت, و 
قسط و عدالت, پس باید در اصول و فروع باو متمسک شد, و او 

ا پیشوا قرار داد, و متسک بآن نیست مگر براي کسیکه قرآن و ر
تاویلش را از پسغعمرب و اهل بیت آن سرور بگريد, چون این 
دورا از یکدیگر جدا نشوند, و خنواهند شد تا روز قیامت, و 
براي این است که ائمه فرمودند ما هستیم خزانه دار علم و 

رف اهللا و بنا وحد اهللا حکمت پروردگار, و بنا عبد اهللا و بنا ع
لوالنا ما عبد اهللا و ما عرف اهللا و ما وحد اهللا عبادت و معرفت و 
توحید پروردگار بواسطه ما حمقق میشود, و اگر ما نبودمي و 
بیان منیکردمي احدي مبعرفت و توحید و عبادت منريسید,و چون بیان 
قرآن و اهل کايف است حرام فرمودند که دیگران بفکر و راي 
خود در خدا و صفات خدا تکلم کنند, و فرمودند تکلم کنید در 
خملوقات خدا, و تکلم نکنید در ذات و صفات خدا برأي و فکر 
خود, براي آنکه تکلم در خدا زیاد منیکند مگر صاحبشرا مگر 
حريت و ضاللت, فرمود امرياملؤمنني صلوات اهللا علیه کسیکه فرک کند 

ن از فکر کردن مردم و تکلم در ذات خا زندیق میشود, و چو
آنان در ذات خدا منع شدید فرمودند, تاکید اکید منودند در 
مراجعه کردن در اصول معارف بقرآن, و کلمات پیغمرب و ائمه 
صلوات اهللا علیهم و فرمودند تعدي از مفاد قرآن ننمائید  که 

 هبالکت و ضاللت خواهید رسید,

انھ كتب الي عبد الرحیم القصیر سئلت رحمك ق صلوات هللا علیھ ففي الكافي و التوحید مسندا عن الصاد
هللا عن التوحید و ما ذھب الیھ من قبلك فتعالي هللا الذي لیس كمثلھ شیئ و ھو السمیع البصیر تعالي عما 
یصفھ الواصفون المشبھون هللا بخلقھ المفترون علي هللا فاعلم رحمك هللا ان المذھب الصحیح في التوحید ما 

زل بھ القرآن من صفات هللا جل و عز فانف عن هللا تعالي البطالن و التشبیھ فال نفي و ال تشبیھ ھو هللا ن
 الثابت الموجود تعالي هللا عما یصفھ الواصفون و ال تعدوا القرآن فتضلوا بعد البیان.

حید وغیره فما ذلك و قال امیرالمؤمنین صلوات هللا علیھ في خطبتھ المفصلة المرویة في كتاب هللا التو
القرآن علیھ من صفتھ فاتبعھ لیوصل بینك و بین معرفتھ و ائتم بھ و استضئ بنور ھدایتھ فانھا نعمة و حكمة 
اوتیتھما فخذما اوتیت و كن من الشاكرین و ما ذلك الشیطان علیھ مما لیس في القرآن علیك فرضھ و ال في 

 عز و جل فان ذلك منتھي حق هللا علیك الخطبة الظاھران سنة الرسول و ائمة الھدي اثره فكل علمھ الي هللا
من في قولھ علیھ السالم مما بیانیة فیكون ما دل علیھ الشیطان عبارة عما لیس في القرآن و ال في سنة 
الرسول و ائمة الھدي فیستفاد مھ ان ما دل علیھ القرآن و السنة فھو من هللا تعالي و غیره من الشیطان فیكون 

من الرحمن او من الشیطان و ال ثالث لھ و یشھد لذلك ما عن العیون مسندا عن الرضا علیھ السالم عن اما 



آبائھ عن رسول هللا صلي هللا علیھ و آلھ انھ قال من اصغي الي ناطق فقد عبده فان كان الناطق عن هللا عز و 
 الخ. جل فقد عبد هللا و ان كان الناطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس

 حوه الروایة المرویة عن تحف العقول عن الجواد علیھ السالم.و ن

قال دخلت علي سیدي موسي بن جعفر صلوات هللا علیھما فقلت و في التوحید مسندا عن ابن ابي عمیر 
لھ یابن رسول هللا علمني التوحید فقال یا ابا احمد ال تتجاوز في التوحید ما ذكره هللا تعالي ذكره في كتابھ 

الي ان قال انھ تعالي ال تقدر العقول و ال یقع علیھ االوھام و ال تحیط بھ االقطار و ال یحویھ مكان و ال فتھلك 
 الخ. تدركھ االبصار و ھو یدرك االبصار و ھو اللطیف الخبیر لیس كمثلھ شیئ

قال سبحانك ما عرفوك و ال وحدوك فمن اجل ذلك و صفوك و فیھ عن الرضا علیھ السالم في روایة 
سبحانك لو عرفوك لوصفوك بما وصفت بھ نفسك كیف طاوعتھم انفسھم ان یشبھوك بغیرك الھي ال اصفك 
اال بما وصفت بھ نفسك و ال اشبھك بخلقك انت اھل لكل خیر فال تجعلني من القوم الظالمین ثم قال ما توھمتم 

 .من شیئ فتوھموا هللا غیره

السالم ما تقول في القرآن فقال كالم هللا ال تتجاوزوه و قال قلت للرضا علیھ و فیھ عن ریان بن الصلت 
 .ال تطلبوا الھدي في غیره فتضلوا

و عن معاني االخبار و امالي الصدوق مسندا عن الصادق علیھ السالم عن ابائھ عن امیرالمؤمنین 
واضح ان اخذ  ان المؤمن اخذ دینھ عن ربھ و لم یأخذه عن رایھ الخبرصلوات هللا علیھم انھ قال في حدیث 

الدین عن ربھ اخذ معالمھ اصولھ و فروعھ عن كالم هللا تعالي و كالم خلفائھ حملة كتابھ و تراجمة وحیھ في 
 .مقابل اخذه عن غیرھم و االعتماد بالراي و المقائیس و االھواء السھكیة

 برهاني: جناب آقاي صباحي اجازه میدهید.

 ید.صباحي کالم خود را قطع منوده گفت بفرمائ

برهاني: راه خداشناسي و معرفت پروردگار باساس قرآن 
 چیست.

صباحي: اساس معارف قرآن در خداشناسي بر عقل و علم و 
فطرت است اما نه عقل و علمي که فالسفه در علوم خود معريف 

 منودند.

 برهاني: فالسفه چه گفتند و قرآن چه فرموده.

 معريف منودند صباحي: دانشمندان بشري عقل را جوهر جمرد قدمي
و حقیقت آن را عني نفس ناطقه و روح و قلب دانند و آن را 
عبارت از فعلیت و توانائي آن بر استخراج نظریات از 
ضروریات دانستند و نتیجه هاي براهني را احکام عقلي گویند 
که از مجله احکام آن ثبوت جرب است در افعال و علت بودن علم 



عذاب و آنکه خملوق از اطوار واجب حق تعايل و امتناع عقوبت و 
است و خدا در شیطان جتلي منوده و غري این که ذکر آن مورد 

 ندارد.

و اما در معارف قرآن عقل را نوري خملوق و حاد و جمعول 
معريف فرمودند و آنرا حجت اهللا باطين و ارشف و افضل و اکرم 

و بد خملوق دانند مبعوث گردیده بسوي عقالء که براي آنان خوب 
 و حق و باطل و خري و شر را متیز دهد.

در حال طفولیت و شدت و غضب و شهوت حمجوب شوند و اعمايل 
اجنام دهند که بدي آنرا نفهمند پس از رفع حجاب بدي آنرا 
متیز داده پشیمان شوند و این نوري ایست که متام عقال دوست 

 ) مدح وشرافت عقل گذشت.93و  92دارند و در (ص 

مقدس عقل شناخته نشود مگر خبودش, چنانچه نور مقدس و نور 
فهم خبود ظاهر است, آیا ممکن است که متام چیزها براي عاقل 
بنور عقل و فهم و ادراک ظاهر شود اما خود عقل و فهم در 
ظهور حمتاج بدیگري باشد, پس خودش خبودش ظاهر است و او است 

و اینان  که احاطه دارد بر معقوالت و مفهومات و مدرکات
حماطند و حمیط غري از حماط است و آنست قوه دراکه انسان هر 

 مقداري خدا خبواهد باو میدهد و اختیار آن بدست احدي نیست.

و راه کشف خملوقیت و جمعولیت و حدوث آن و آنکه قدمي نیست 
منحصر است به بیان قرآن و پیغمرب و امامان صلوات اهللا علیهم 

عامل بآنچه شده و آنچه خواهد شد و امجعني زیرا که آنانند 
علوم آنان علوم خدائي است خطا و اشتباه در آن نیست و کشف 
آن از غري این راه ممکن نیست و هر چه کساني دیگر بگویند 
خبیال خود چیزي بافتند پس وقتیکه مراجعه منائیم مشاهده 

اد یعين قرار د و جعل الظلمات و النورمیکنیم که خدا در قرآن فرمود 
نور و ظلمات را و امام باقر علیه السالم فرمودند چون 
خداوند عز و جل عقل را خلق فرمود بآن فرمود قسم بعزت و 
جالل خودم خلقي حمبوب تر از تو نیافریدم کامل نکنم تو را 

و امام صادق  [111]111مگر در کسیکه او را دوست داشته باشم 
خلق فرمود و او علیه السالم فرمود خداوند عز و جل عقل را 

است اول خملوقات از بني روحانیني تا آنکه فرمود, خداوند عز و 
جل خطاب بعقل فرمود خلق کردم تو را با عظمت و تو را بر 

                                                            
ـ و این روایت را در کتاب کايف باب عقل بدو سند از امام (ع)   [111] 111

 نقل کرده است.



و امام هشتم حضرت رضا علیه  [112]112مجیع خلق گرامي داشتم 
السالم در ضمن حدیثي فرمود خداوند عقل را خلق فرمود تا 

قسم یاد کرد بعزت و جالل خودم خلقي  آنکه فرمود ذات مقدس حق
 [113]113هبرت و حمبوبرت از تو نیافریدم. 

و روایات تصریح کننده بر آنکه عقل خملوق است و آنکه عقل 
اکرم و احسن و ارفع و اشرف و اعز و احب و متام خملوقات است 

 [114]114زیاد است. 

و في الكافي قال رسول هللا صلي هللا علیھ و آلھ و سلم ما قسم هللا للعباد شیئا افضل من العقل فنوم العاقل 
و فیھ مسندا عن ابن السكیت في حدیث قال للرضا علیھ السالم فما  [115]115افضل من سھر الجاھل الخبر 

ي هللا فیصدقھ و الكاذب علي هللا فیكذبھ الحجة علي الخلق الیوم فقال علیھ السالم العقل یعرف بھ الصادق عل
و فیھ مسندا عن عبد هللا بن سنان عن الصادق علیھ  [116]116فقال ابن السكیت ھذا و هللا ھو الجواب 

السالم قال حجة هللا علي العباد النبي صلي هللا علیھ و آلھ و سلم و الحجة فیما بین العباد و بین هللا العقل و فیھ 
لسالم دعامة االنسان العقل و العقل منھ الفطنھ و الفھم و الحفظ و العلم و بالعقل یكمل و عن الصادق علیھ ا

ھو دلیلھ و مبصره و مفتاح امره فاذا كان تائید عقلھ من النور كان عالما حافظا ذاكرا فطنا فھما الخبر 
یا ھشام ان � و فیھ في حدیث المفصل عن ھشام عن موسي بن جعفر صلوات هللا علیھما قال  [117]117

علي الناس حجتین حجة ظاھرة و حجظ باطنة فاما الظاھرة فالرسل و االنبیاء و االئمھ علیھم السالم و اما 
و عن عوالي اللئالي و كتاب االنوار للسید الحیدر االملي عن النبي صلي  [118]118الباطنة فالعقول الخبر 

ي و في مجمع البحرین لغت عقل و في حدیث علي علیھ هللا علیھ و آلھ في روایة شریفھ قال العقل اصل دین
السالم العقل شرع من داخل و الشرع عقل من خارج و في تفسیر العسكري علیھ السالم في سیاق قصة آدم 

 2علیھ السالم فاوحي هللا تعالي الي المالئكھ فكلوه الي عقلھ الذي جعلتھ حجة علیھ الخبر و في المستدرك ج
عن امیرالمؤمنین علیھ السالم قال العقل و الشھوة ضدان و قال علیھ السالم ذھاب ) عن الغرر 287(ص 

العقل بین الھوي و الشھوة و قال علیھ السالم زوال العقل بین دواعي الشھوة و الغضب و قال علیھ السالم ال 

                                                            
 ـ در کتاب کايف بسند خود از امام صادق (ع) نقل کرده است.  [112] 112

  نقل فرموده است.ـ در کتاب کايف  [113] 113

) و طبع جدید 52و  39و  37و  36و  34و  33طبع كمپاني (ص  1ـ ھذه الروایات مذكورة في البحار ایضا ج  [114] 114
) و في كتاب 185في ( 30و  11و  7و  3حدیث  4و باب 14و12و11و9و8و7و6و5و4و3و2و1حدیث  2) باب 96(ص  1ج

 ).285(ص  8ذا في المستدرك باب الجھاد النفس باب ) و ك446(ص  8الوسائل باب جھاد النفس باب 

 ) عن تحف العقول.51) عن محاسن البرقي و (ص 31طبع كمپاني (ص  1ـ و رواه في البحار ج  [115] 115

 ) عن االحتجاج و العلل و العیون.36طبع كمپاني (ص  1ـ و رواه في البحار ج  [116] 116

عن مشكوة االنوار نقال من كتاب الزھد عن الصادق (ع) و في البحار ) 287(ص  2ـ و رواه في المستدرك ج  [117] 117
 ) عن علل الصدوق.31(ص  1ج

 ).46(ص  1ـ و رواه في البحار ج  [118] 118



ادق علیھ باب قوام بدن االنسان عن كتاب علل الشرایع بسنده عن الص 14عقل مع شھوة و في البحار ج
السالم قال في حدیث و دعائمھ (یعني االنسان) العقل و من العقل الفطنة و الفھم و الحفظ و العلم الخبر و فیھ 

) عن اختصاص المفید قال الصادق علیھ السالم خلق هللا العقل من اربعة اشیاء من العلم و 33(ص  1ج
) عن العلل عن 34ما في الملكوت و فیھ (ص القدرة و النور و رالمشیة باالمر فجعلھ قائما بالعم دائ

امیرالمؤمنین علیھ السالم عن النبي صلي هللا علیھ و آلھ في حدیث خلقھ العقل الي ان قال باذا بلغ كشف ذلك 
الستر فیقع في قلب ھذا االنسان نور فیفھم الفریضة و السنة و الجید و الردي اال و مثل العقل في القلب كمثل 

 [119]119البیت الي غیر ذلك من الروایات المباركات. السراج في وسط 

و كلھا كما تري مذكر للعاقل حقیقتھ و احكامھ و آثاره و انھ نور مخلوق مجعول � تعالي محدث غیر 
قدیم و ال ازلي و انھ اكرم الخلق و احبھ و اعزه و ارفعھ و امجده عند هللا تعالي و ھو حجة هللا علي العاقل و 

خل و بھ یعرف الحسن و القبیح و الجید و الردي و الفریضھ و السنھ و الصادق و الكاذب و ھو شرع من دا
الغاش و الناصح و مثلھ في القلب كمثل السراج في البیت و ھو المظھر و المعرف لنفسھ انھ غیر العاقل و 

اال یسنده الي نفسھ و قلبھ غیر المعقوالت و انھ نور یجده العاقل و یفقده و یوضح ان العاقل یعمل اعماال و افع
و روحھ و ال یصح اسناده الي نور العقل كالشك و الكفر و الشرك و الضالل و الندامة و الرضا و الغضب و 
القنوط و الطمع و الحرص و الحقد و القساوة و النسیان و البغض و الریا و الحزن و الغم و الھم و البخل و 

و الركون الي الظالمین و الخوف و سوء الظن و العجب و الحسد و الیاس من روح هللا و اال من من مكره 
التشھي و النفاق و االغترار بمدح الناس و عدم الرضا بما قسم هللا و التاسف بما فات و حب الدنیا و الریاسة 

مق و و الغفلة و طول االمل و الموادة مع الكفار و العناد و قصد السوء و نیة الشر و الحسرة و الجھل و الح
االضطراب الي غیر ذلك من االفعال الصادرة عن القلب و ال ربط لھ بالجوارح و االعضاء فیقول العاقل انا 
شككت في هللا و كفرت و ضللت عن دیني و ندمت و غضبت و طمعت و نسیت و خفت و ظننت ظن السوء 

 تصح نسبتھا الي نور و عجبت و حسدت و اضطربت و ھكذا و نسبة ھذه االفعال الي العاقل صحیحة و ال
 العقل الذي ھو اكرم الخلق و احبھ و اشرفھ و اعزه عند هللا و ھو حجة هللا علي العاقل كاشف عن ذلك.

 فمما ذكرنا ظھر تباین العقل مع العاقل ومغایرتھما.

و الروایات الدالة عل ذلك كثیرة فمنھا ما دل علي احوال القلوب من الصحة و المرض و الموت و 
ة و النوم و الیقظة فان ھذه الصفات واردة علي الروح و القلب و ال تصح اسنادھا الي نور العقل و منھا الحیو

ما دل علي مبدء خلقة االرواح و انھا من طینة علیین او سجین و انھا خلقت قبل االجساد بالفي عام و منھا ما 
ل علي ان االرواح جنود مجندة فما تعارف دل علي احوالھ بعد الموت فانھ ینافي تجرد االرواح و منھا ما د

منھا ائتلف و ما تناكر منھا اختلف فان التعارف و التناكر و االیتالف و االختالف من صفات االرواح و لیس 
 من صفات العقول كما ھو واضح و غیر ذلك و سیاتي انشاء هللا تعالي في المجلد الثاني بفضل هللا و توفیقھ.

ه االفعال و الصفات كلھا معقوالت و مفھومات و مكشوفات و مدركات بنور فمما ذكرنا ظھر ان ھذ
العقل للعاقل و انھ الكاشف لقبح الشك في هللا تعالي و الكفر و الشرك بھ و القنوط من رحمة هللا و االمن من 
                                                            

روایت براي فضیلت و شرافت عقل و  34ـ در کتاب کايف کتاب عقل   [119] 119
 1جبیان احکام و آثار آن نقل کرده است و هم چنني در حبار طبع کمپاني 

) و در جملدات دیگر در ابواب متفرقه نقل منوده که در 53تا  29(ص 
تا  81مستدرک سفینة البحار اشاره مبواضع آن منودم و حبار طبع جدید (ص 

 ) روایات راجع بعقل راجع فرموده است.162



بایح فیا ایھا مكر و الحقد و العداوة للمؤمنین و الظلم و سوء الظن و االستكبار و االستنكاف و غیرھا من الق
العاقل العارف بالعقل ھل یصح اتحاد نور العقل الذي ھو حجة هللا تعالي و اشرف خلقھ و اكرمھ و اعزه و 
احبھ و ارفعھ عند هللا مع ھذه القبایح التي ھي مبغوضات محرمات فالحكم بیننا و بینكم ھو العقل الذي ھو 

 عقلون.حجة هللا علي العقالء و یجعل الرجس علي الذین ال ی

و ھذا العقل الذي ھو حجة باطنیة و شرع من داخل و قد بعث الي العقالء ھو من حجج هللا علي خلقھ في 
المعارف االلھیھ و ھو المثل االعلي و ال یعرف اال بھ و ان تعریفھ بغیره انما ھو تذكر باثباتھ و اخراجھ عن 

الي ال یعرف اال بھ و تعریفھ بآیاتھ انما ھو للتذكر حد التعطیل و التشبیھ فھوایة لمعرفة الرب تعالي و انھ تع
 بھ تعالي و اخراجھ عن حد التعطیل و التشبیھ.

و ھو كاشف و حجة علي ان المجعوالت قسمان نوري الذات كالعقول و المعقول و بطالن اتحاد العاقل و 
الذي اصطلحوه في العلوم  المعقول كذلك حجة علي مباینة الخالق مع المخلوق و ھو حجة الھیةعلي ان العقل

 البشریھ ھو حجة الشیطان ال حجة الرحمن و انھ من اشعة ضاللھ و جھلھ.

النھ من احكام العقل الذي توھموه عقال ایجاب الحق و علیة علمھ و ثبوت المشیة و االرادة االزلیھ و 
هللا علیھ و آلھ الي االیمان  ثبوت الجبر و امتناع المجازات و المعاد الجسماني فال معني لدعوة النبي صلوات

و نھیھ عن الكفر و تبلیغھ االحكام و الطائل تحت الوعد و الوعید و التخویف و الترھیب االحفظ نظام الدنیا 
فقط كما زعموه و االمر االدھش ھو احتمال تطور الحق تعالي شانھ فان ذلك في نظر ذلك الذي توھموه انھ 

 عقل, نظري بل ھو ثابت بھ.

وجب رفع االمان عن كل شیئ و اذا كان االساس علي العقل الذي ال یكون مانعا عن ذلك ینھدم و ھذا ی
جمیع االدیان و الملل و یلزم الھرج و المرج بالكلیة فان كل ما یظھر في العالم بناء علي ذلك یكون طور امن 

ن و عبادة كل شیئ و حقیقة اطوار الوجود و ھذا كما تري عین امكان حقیقة الدھریة فضال عن عبادة االوثا
الشیطان فبھذا یظھر ان العقل الذي یكون حجة من هللا تعالي لیس ھو ذلك فان ذلك حجة الشیطان واھل البغي 
و الطغیان النھ یؤمن من العظایم و یبون كبیر الجرایم و الحمد � الذي ھدینا لھذا و ما كنا لنھتدي لوال ان 

 بیاید انشاء اهللا تعايل.و تفصیل در جلد دوم ھدینا هللا 

برهاني: حاج خلیل آقا چائي هم مبا بدهید یک دوره چائي 
داده شد و آقاي صباحي قدري توقف منوده مشغول کشیدن سیگار و 

 چائي شدند.

حاج خلیل آقا: آقاي صباحي خواهشمیکنم باجازه آقایان 
 مقداري تذکرات راجع بعلم بشري و علوم اهلي بیان فرمائید.

بسم هللا الرحمن الرحیم العلم في العلوم البشریة عبارة عن الصورة الحاصلة من الشیئ عند  صباحي:
النفس او حضورھا لدیھ و لھذا ینقسم الي الحصولي و الحضوري و ینقسم الحصولي الي التصور و التصدیق 

لحصولي الي باالمر المتصور و اساس علومھم علي ذلك مع انھ واضح ان الحصول و الحضوري و ینقسم ا
التصور و التصدیق باالمر المتصور و اساس علو مھم علي ذلك مع انھ واضح ان الحصول و الحضور و 
التصور و التصدیق من المعلومات المفھومات المكشوفات المدركات بنور العلم و المعلوم غیر العلم والعلم 

ین العقل و المعقول و نتایج علومھم ما محیط بالمعلوم و المعلوم محاط و تباینھما واضح مما تقدم في تبا
 عرفت.



و اما في العلوم االلھي فظاھر لمن راجع القرآن و اھلھ ان اساس القرآن و معارفھ علي نور العلم 
الحقیقي الذي ال یعرف و ال یوصف اال بنفسھ الن كل شیئ یعرفھ انما یعرفھ بنور العلم فھو المعرف 

ھر لغیره و ھو النور الذي انزلھ هللا علي نبیھ فقال من بعدما جائك من للمعلومات و ھو الظاھر بذاتھ المظ
العلم و ھو الذي علمھ هللا تعالي انبیائھ و رسلھ و مالئكتھ و االئمة المعصومین فھم خزان علم هللا تعالي و 

 معادنھ امروا شیعتھم بطلبھ من مظانھ و االقتباس من اھلھ.

(َو لوطاً  و قال تعالي:باِدنا آتیناهُ َرحَمةً ِمن ِعنِدنا َو َعلَّمناهُ ِمن لَدُنّا ِعلماً) (فََوجدا َعبداً ِمن عقال تعالي: 
(َو ال یحیطون بِشیٍئ ِمن  و قال تعالي: (َو لَقد آتینا داُود َو ُسلیماَن ِمنا علماً) و قال تعالي: آتیناهُ ُحكماً َو علماً)
: (َو إِذا و قال تعالي في قصة عیسي علیھ السالمقوا هللا َو یعلُِّمكم هللا) (َو اتّ  و قال تعالي: ِعلِمھ إِالّ بِما شاء(َ

و (َو قتَل داُودَ جالوت و آتیھ هللا الُملك َو الحكمةَ و َعلَّمھُ ِمّما یشاء)  و قال تعالي:َعلَّمتُك الكتاَب َو الِحكَمةَ) 
و قال تعالي حكایة عن ابراھیم علیھ  ما َعلَّمتنا) (قالوا ُسبحانَك ال علَم لنا إِالّ  قال تعالي حكایة عن المالئكة

ً َسِویاً)  السالم: (َو إذ أَخذَ هللاُ  و قال تعالي:(یا أَبَِت إِنّي قَد جائني ِمَن العلِم ما لَم یأتِك فَاتبِعني اھدك صراطا
لنا ُرُسالً من قَبِلك َو أنَزلنا َمعَُھُم (و لَقَد أرسَ الخ و قال تعالي: میثاَق النَّبییَن لَما آتینَكم ِمن كتاٍب َو حكَمِة) 

 ) الخ.(ِمن بعِد ما جائَك ِمَن العلمِ  و قال تعالي: الكتاَب َو المیزاَن)

از این آیات شریفه ظاهر میشود که علوم مالئکه مقربني و 
انبیاء و مرسلني علومي است اهلي و معلم آنان ذات مقدس حق 

راي خدا دو علم است است و امام صادق علیه السالم فرمود ب
یکي مکنون و یکي خمزون که احدي منیداند مگر ذات مقدس و بدا 
از اوست و دیگري را مبالئکه و انبیاء و مرسلني تعلیم فرموده 

و از ضروریات مذهب شیعه است که  [120]120پس ما میدانیم آنرا 
متام علوم انبیاء خبامت انبیاء رسیده است و هیچ کمايل و علمي 

مبخلوقي داده شده مگر آنکه مجیع آن نزد پیغمرب و  نیست که
ائمه صلوات اهللا علیهم مجع است بلکه شب و روز علم آنان زیاد 
میشود و حادث میشود براي آا علومي که منیدانستند خصوصا شب 
مجعه ابتدا میشود به پیغمرب پس امرياملؤمنني پس بامام بعد تا 

نکه امام بعد اعلم از بامام زمان صلوات اهللا علیه براي آ
امام بعد نباشد و دلیل بر این از آیات و روایات مبارکات 
زیاد است هر کس تفصیل آن خواهد مراجعه کند بکتاب ابواب 

 رمحت که بطور کامل نوشته شده است.

پس پیغمرب و ائمه صلوات اهللا علیهم داناتر و تواناتر کل 
که بدرجه آنان  خملوقات هستند و در عامل خملوقات خلقي نیست

برسد بلکه علم خملوقات نسبت بعلم آنان مثل نسبت قطره است 
بدریا چنانچه امام صادق علیه السالم در تفسري آیه شریفه و 

                                                            
ـ این روایت در کتاب کايف نقل شده و مبفاد این روایات اخبار   [120] 120

پنج روایت و در کتاب بصائر بیشرت از پانزده روایت دیگري است در کايف 
تا  473ص  9و ج 316تا  314ص  7و ج 136(ص  2نقل کرده اند و در حبار ج

 ) نقل فرموده.475



من عنده علم الکتاب فرمودند آنکسیکه نزد او است علم کتاب 
امرياملؤمنني علیه السالم است و نسبت علم آحنضرت با علم کسیکه 

پیش او علمي از کتاب ود نسبت آب دریاها (آصف بن برخیا) 
و خضر علیه السالم حبضرت موسي  [121]121است با رطوبت بال مگسي 

علیه السالم عرض کرد نیست علم ما و علم اولني و آخرین نسبت 
بعلم وصي پیغمرب آخر الزمان علیه السالم مگر مثل قطره نسبت 

م مبعوث و پیغمرب صلي اهللا علیه و آله و سل [122]122بدریا 
برسالت گردید براي آنکه امت را از علوم خود تعلیم فرماید 

لَقَد َمنَّ هللا َعلَي المؤمنیَن إِذ بَعََث فیِھم َرسوالً ِمن پس فرمود ذات مقدس حق جل و عال 
خداوند بر مؤمنني منت اد  أَنفُِسِھم یتلو َعلَیِھم آیاتِِھ َو یَزكیِھُم َو یعلُِّمُھم الكتاَب َو الحكَمةَ 

که رسويل بسوي آنان فرستاد آیات خدا را بر آنان تالوت 
فرماید و ایشانرا تزکیه مناید و کتاب و حکمت را بآنان 
تعلیم فرماید و امام باقر علیه السالم در ضمن حدیثي فرمود 
علم امام است رمحت واسعه حق که متام اشیاء را فرا گرفته چون 

و آیه شریفه نور در  [123]123علم خدا است علم امام از 
 روایات زیادي تاویل بنور علم شده است.

هللا نوُر الّسماواِت َو األَرِض َمثَُل نُوِرِه كِمشكوةٍ فیھا ِمصباٌح پس فرمود ذات مقدس 
 الخالِمصباٌح في ُزجاَجٍة 

ان رسول هللا صلي هللا علیھ و في الكافي مسندا عن جابر عن الباقر علیھ السالم في حدیث طویل قال ثم 
و آلھ وضع العلم الذي كان عنده عند الوصي و ھو قول هللا عز و جل هللا نور السماوات و االرض یقول انا 
ھادي السماوات و االرض مثل العلم الذي اعطیتھ و ھو نوري الذي یھتدي مثل المشكوة فیھا المصباح 

مصباح النور الذي فیھ العلم و قولھ المصباح في زجاجة یقول فالمشكاة قلب محمد صلي هللا علیھ و الھ و ال
 [124]124اني ارید ان اقبضك فاجعل العلم الذي عندك عند الوصي كما جعل المصباح في الزجاجة الخبر.

و في التوحید مسندا عن جابر عن الباقر علیھ السالم في ھذه االیة قال فالمشكوة صدر النبي صلي هللا علیھ و 
المصباح و المصباح ھو العلم في زجاجة و الزجاجظ امیرالمؤمنین علیھ السالم و علم النبي صلي هللا الھ فیھا 

                                                            
ـ و این روایت را در تفسري قمي آخر سوره رعد بسند صحیح نقل   [121] 121

 فرموده.

و مبفاد آن در (ص ) این روایت را نقل کرده 469(ص  9ـ در حبار ج  [122] 122
مذکور است و هم چنني در کتاب کايف و بصائر  298ص  5و ج 323(ص  7) و ج467

 بدو سند از امام نقل کرده.

 ـ این روایت در کايف باب نکت آیات والیت نقل شده است.  [123] 123

) مطبوع با کتاب حتف العقول 268ـ این روایت در روضه کايف (ص   [124] 124
 اواخر کتاب روضه است.



و فیھ مسندا عن عیسي بن راشد عن الباقر علیھ السالم في قولھ كمشكوة فیھا  [125]125علیھ و آلھ عنده 
زجاجة الزجاجة صدر علي  مصباح قال المشكاة نور العلم في صدر النبي صلي هللا علیھ و آلھ المصباح في

علیھ السالم صار علم النبي صلي هللا علیھ و آلھ الي صدر علي علیھ السالم الخبر. و غیر ذلك من الروایات 
خالصھ روایات مباركات آن است كھ نور علم مصباح و چراغي است در عالم مخلوقات  [126]126

علیھ و آلھ) است پس این مصباح بزجاجھ  روشن شده, و مخزن این نور مقدس مشكاة (قلب محمد صلي هللا
(قلب امیرالمؤمنین) منتقل شد پس روح مقدس امیرالمؤمنین علیھ السالم نور علم پیغمبر صلي هللا علیھ و 
آلھ را فرا گرفتھ است و باین روایات حقیقت علم كشف میشود و قد یعبر عنھ بنور الوالیة و نور وجھ هللا 

قت بھ السماوات و االرضون و ھو المعني بقول السجاد علیھ السالم في الذي اضاء لھ كّل شیئ و اشر
 مناجات االنجیلیة و انك اقمت بقدسك حیاة كّل شیئ و جعلتھ نجاة لكّل حي.

 و این نور علم است که گاهي از آن بعرش تعبري میشود.

 و قال تعالي:(َو یحِمل عرَش َربِّك فَوقَُھم یوَمِئٍذ ثَمانیةَ)  و قال تعالي:(َرّبِ العرِش العَظیم) قال تعالي: 
 .(الذّیَن یحِملوَن العَرش)

مسندا عن ابي حمزه عن ابیعبد هللا علیھ السالم قال حملة العرش و العرش العلم ثمانیة اربعة ففي الكافي 
لیھ السالم في وصف العرش قال منا و اربعة من شاء و فیھ في روایة سؤاالت الجاثلیق عن امیرالمؤمنین ع

علیھ السالم و ھو العلم الذي حملھ هللا الحملة و ذلك نور من عظمتھ فبعظمتھ و نوره ابصر قلوب المؤمنین و 
 الخبر . بعظمتھ و نوره عاده الجاھلون الي ان قال فالذین یحملون العرش ھم العلماء الذین حملھم هللا علمھ

لمحدث عن الرضا علیھ السالم في حدیث قال ابوقرة فانھ قال تعالي و و فیھ بسند صحیح عن ابي قرة ا
یحمل عرش ربك فوقھم یومئذ ثمانیة و قال الذین یحملون العرش فقال ابوالحسن الرضا علیھ السالم العرش 

 [127]127الخبر.  لیس ھو هللا و العرش اسم علم و قدرة الي ان قال و ھم حملة علمھ

و في الصحیح عن عبد هللا بن سنان عن ابیعبد هللا علیھ السالم في حدیث و العرش ھو العلم الذي ال یقدر 
و قال الصادق علیھ السالم في معني العرش ھو العلم الذي اطلع هللا علیھ انبیائھ و  [128] 128احد قدره 

 [129]129رسلھ و حججھ. 

                                                            
ـ این روایت با روایت بعد از آن در کتاب توحید صدوق ره باب   [125] 125

 تفسري قول اهللا اهللا نور السماوات و االرض است.

تفسري  ) و110و  109ص  2و ج 67تا  63(ص  7ـ در حبار طبع کمپاني ج  [126] 126
 ) متام روایات نقل شده.723برهان سوره نور (ص 

ـ متام این روایات در کتاب کايف باب العرش و الکرسي مذکور   [127] 127
 است.

ـ این صحیحه در کتاب توحید باب معين قوله وسع کرسیه السماوات   [128] 128
 و االرض منقول است.

 بار نقل فرموده است.) از کتاب معاني االخ98(ص  14ـ در حبار ج  [129] 129



از این روایات واضح میشود که یک معناي عرش علم است و 
حاملني عرش علماء میباشند که آنان مالئکه و انبیاء و مرسلني 
و ائمه دین صلوات اهللا علیهم امجعني میباشند و مهني است که در 
روایات متعدده فرمودند براي خدا دو علم است یکي خمزون و 

ودش و دیگري مبذول که آن مکنون احدي منیداند مگر ذات مقدس خ
علمي است که مبالئکة و انبیاء و مرسلني و ائمه دین تعلیم 

 شده.

و امرياملؤمنني صلوات اهللا علیه فرمودند که رسول اهللا صلي اهللا 
علیه و آله زبان خود را در دهان من گذاشت پس در قلب من 
هزار باب از علم باز شد از هر بابي هزار باب دیگر منفتح 

 [130]130د. گردی

و روایاتي که داللت میکند بر اینکه علوم انبیاء و مرسلني 
و مالئکه مقربني و ائمه معصومني صلوات اهللا علیهم امجعني علومي 

ومتام مدح و  [131]131است اهلي زیاد است احصاء آن میسور نیست 
                                                            

(ص  9ـ و باین مضمون روایات از حد تواتر بیشرت است در حبار ج  [130] 130
 ) آنرا نقل فرموده است.472تا ص  456

ـ براي تیمن و تربک چند روایيت ذکر میشود و باقي در حبار ج اول   [131] 131
 هر که خواهد مراجعه مناید.

ففي الكافي بسند صحیح عن الصادق (ع) قال قال رسول هللا صلي هللا علیھ و آلھ ان هللا عز و جل یقول تذاكر العلم بین عبادي 
 مما یحیي علیھ القلوب المیتة اذا ھم انتھوا فیھ الي امري. 

بغیر سماع من عالم صادق الزمھ ) بسندین عن المفضل بن عمر قال: قال ابوعبد هللا (ع) من دان هللا 97(ص  1و في البحار ج
هللا التیھ الي الفناء و من ادعي سماعا من غیر الباب الذي فتحھ هللا لخلقھ فھو مشرك و ذلك الباب ھو االمین المامون علي سر 

 هللا المكنون .

و تعلیمھ من ال  و في تحف العقول عن النبي (ص) قال: تعلموا العلم فان تعلمھ حسنة و مدارستھ تسبیح و البحث عنھ جھاد
یعلمھ صدقة و بذلھ الھلھ قریة النھ معالم الحالل و الحرام و سالك بطالبھ سبیل الجنة و مونس في الوحدة و صاحب في الغربة 
و دلیل علي السراء و الضراء و سالح علي االعداء و دین االخالء یرفع هللا بھ اقواما یجعلھم في الخیر الئمة یقتدي بھم ترمق 

و تقتبس اثارھم و ترغب المالئكة في خلتھم الن العلم حیوة القلوب و نور االبصار من العمي و قوة اال بدان من اعمالھم 
الضعف و ینزل هللا حاملھ منازل االحیاء و یمحنھ مجالسة االبرار في الدنیا و االخرة بالعلم یطاع هللا و یعبد و بالعلم یعرف هللا 

ف الحالل و الحرام و العلم امام العقل و العقل تابعھ یلھمھ هللا السعداء و یحرمھ االشقیاء . و و یوحدوا بھ توصل االرحام و یعر
، و امالي الصدوق بسند صحیح عن امیرالمؤمنین صلوات هللا علیھ و ساقھ نحوه، و رواه في البحار 29رواه في الخصال باب 

 عن ھذه الكتاب.

 علیھ عن آبائھ عن امیرالمؤمنین صلوات هللا علیھم قال: سمعت رسول هللا و عن امالي الشیخ مسندا عن الرضا صلوات هللا
(ص) یقول: طلب العلم فریضة علي كل مسلم فاطلبوا العلم من مظانھ و اقتبسوه من اھلھ فان تعلیمھ � حسنة و طلبھ عبادة و 

قربة الي هللا تعالي النھ معالم الحالل و الحرام و  المذاكرة بھ تسبیح و العمل بھ جھاد و تعلیمھ من ال یعلمھ صدقة و بذلھ الھلھ
منار سبل الجنة و المونس في الوحشة و الصاحب في الغربة و الوحدة و المحدث في الخلوة و ساقھ نحوه الي قولھ: ان العلم 

و مجالس االبرار و  حیوة القلوب من الجھل و ضیاء االبصار من الظلمة و قوة االبدان من الضعف یبلغ بالعبد منازل االخیار



ستایش براي علمائي است که وارث علوم انبیاء باشند و از 
منایند و حضرت رضا صلوات اهللا علیه  نور مقدس آنان اقتباس

فرمودند خدا رمحت کند بندة را که احیاء مناید امر ما را عرض 
کردند چگونه احیا مناید امر مشا را, فرمود علوم ما را یاد 

 [132]132بگريد و مبردم تعلیم فرماید. 

و حضرت رسول صلي اهللا علیه و آله فرمودند علماء را در روز 
مي مناید و بر آنان میفرماید من نور و  قیامت خداوند مجع

حکمت خود را در سینه هاي مشا نگذاشتم مگر آنکه خري دنیا و 
 [133]133آخرت را براي مشا خواستم.

                                                                                                                                                                                                
الدرجات العلي في الدنیا و االخرة الذكر فیھ یعدل بالصیام و مدارستھ بالقیام بھ یطاع الرب و یعبدو بھ توصل االرحام و بھ 
یعرف الحالل و الحرام العلم امام العمل والعمل تابعھ یلھمھ السعداء و یحرمھ االشقیاء فطوبي لمن لم یحرمھ هللا منھ حظھ. و 

 نید متعدده, عنھ (ص) نحوه .باسا

و عنھ مسندا عن الصادق (ع) عن آبائھ عن امیرالمؤمنین صلوات هللا علیھم قال: قال رسول هللا (ص): العالم بین الجھال 
كالحي بین االموات و ان طالب العلم لیستغفر لھ كل شیئ حتي حیتان البحر و ھوامھ و سباع البر و انعامھ فاطلبوا العلم فانھ 

 بب بینكم و بین هللا عز و جل و ان طلب العلم فریضة علي كل مسلم .الس

 وعن الصادق (ع) لیس العلم بالتعلم انما ھو نور یقع في قلب من یرید هللا تبارك و تعالي ان یھدیھ الخبر. 

عرش مرحبا بك یا عبدي و عن امالي الشیخ قال رسول هللا (ص) ان العبد اذا خرج في طلب العلم ناداه هللا عز و جل من فوق ال
اتدري اي منزلة تطلب و اي درجة تروم تضاھي مالئكتي المقربین لتكون لھم قرینا البلغنك مرادك و الوصلنك بحاجتك فقیل 
لعلي بن الحسین (ع) ما معني مضاھاة مالئكة هللا عز و جل المقربین لیكون لھم قرینا قال اما سمعت قول هللا عز و جل شھد 

الھ اال ھو و المالئكة و اولوا العلم االیة فبدء بنفسھ و ثني بمالئكة و ثلث باولي العلم الذین ھم قرناء مالئكة و سیدھم هللا انھ ال 
محمد (ص) و ثانیھم علي (ع) و ثالثھم اھلھ و احقھم بمرتبھ بعده قال علي بن الحسین (ع) ثم انتم معاشر الشیعھ العلماء بعلمنا 

 الئكة هللا المقربین شھداء هللا بتوحیده و عدلھ و كرمھ وجوده قاطعون لمعاذیر المعاندین الخبر.تاولون مقرونون بنا و بم

و عن النھج قال امیرالمؤمنین (ع) ان اولي الناس باالنبیاء اعلمھم بما جائوا بھ ثم تال ان اولي الناس بابراھیم للذین اتبعوه و ھذا 
 النبي و الذین آمنوا .

عن امیرالمؤمنین (ع) قال یا كمیل: الناس ثلثة عالم رباني و متعلم علي سبیل نجاة و ھمج رعاع اتباع كل و عن الخصال بسنده 
 ناعق یمیلون مع كل ریح لم یستضیئوا بنور العلم فیھتدوا الخبر .

شیعتنا عالما  و عن تفسر االمام و االحتجاج باسنادھما عن أبي محمد العسكري (ع) قال قال علي بن ابیطالب (ع) من كان من
بشریعتنا فاخرج ضعفاء شیعتنا من ظلمة جھلھم الي نور العلم الذي حیوناه بھ جاء یوم القیامة و علي رأسھ تاج من نور یضئ 
الھل جمیع العرصات و علیھ حلة ال یقوم القل سلك منھا الدنیا بحذا فیرھا ثم ینادي منادیا عباد هللا ھذا عالم من تالمذه بعض 

 مد الخبر انتھي ما نقلنا من البحار.علماء آل مح

) از کتاب معاني االخبار و عیون نقل کرده 78(ص  1ـ در حبار ج  [132] 132
 است.

) از کتاب منیه 77) از کتاب علل صدوق و (ص 75(ص  1ـ در حبار ج  [133] 133
 املرید نقل کرده است.



از این آیات و روایات واضح میشود, که علم نوري است اهلي, 
و مثل آن مصباح است که در قلب مقدس پیغمرب صلي اهللا علیه و 

او بامرياملؤمنني علیه السالم منتقل گشته  آله قرار گرفته و از
و از آن تعبري بعرش شده, و متام انوار از آن گرفته شده و مهه 
چیز بآن روشن است و علماء حاملني عرشند و علم سبب زنده شدن 
قلوب مرده است و آن است نور بینائي قلوب و قوت ابدان و 

عال و آن  بعلم است معرفت و توحید و اطاعت و عبادت حق جل و
سبب تقرب بندگان است بسوي ذات مقدس حق هر چه علم و کمال 
بیشرت گردد بانبیاء و اولیاء نزدیکرت شود و منایندگان احکام 
اهلي و قوانني ربوبي در مرتبه اول انیباء و مرسلني صلي اهللا 
علیه و آله و در مرتبه دو اوصیاء انبیاء و خلفاي آنان و 

هم و در مرتبه سوم علماء عاملني و ائمه دین سالم اهللا علی
فقهاء کاملني میباشند چنانکه امامان حبق صلوات اهللا علیهم در 
مقام معريف منصب نبوت و امامت بر آمدند و حقیقت و آثار و 
صفات آنانرا در هزاران روایات بیان منودند تا آنکه کساني 

و  که به دروغ مقام نبو�ت و امامت را ادعا میکنند رسوا شوند
 مردم در گمراهي آنان واقع نگردند.

مهچنني نسبت به علماء حقیقت علم و منشاء حصول آن و خمزن و 
آثار آن و صفات علماء را چنان در روایات متواترات بیان 
منودند که جاي شک و شبهه باقي مناند و مهان طوریکه مقام نبوت 

وغ و امامت را بدروغ ادعا منودند هم چنني مقام علم را بدر
 ادعا کردند و میکنند.

و امامان علیهم السالم راه را خوب واضح منودند و حجت را 
متام فرمودند و خود نور علم واضح میکند که آن صورت حاصله 
از اشیاء در نزد نفس و قلب که اسم آنرا علم ادند علم 
نیست و ذات آن نور نیست چه مطابق با واقع باشد یا خمالف 

مدرک و مفهوم و معلوم بنور علم است اسم بلکه آن مکشوف و 
علم بر معلوم و اسم فهم بر مفهوم اده شده علم و فهم نوري 
الذات و آن صورت حاصله مظلم الذات آن کاشف و آن مکشوف است 

 چنانچه واضح است.

و چون ذات مقدس شناخته منیشود مگر خبودش چنانچه در تذکر 
 بنور عقل و علم گذشت.

 ذات مقدس خود را فطري بشر قرار داد.خداوند معرفت 

و در قرآن کرمي و پیشوایان دین مبني تذّکر به هر دو مطلب 
 دادند.



 :مطلب اولاما تذکرات راجع به 

او است خدائي که منایش مي  ُھَو الّذي یریكم آیاِتھِ فرمود ذات مقدس حق 
ھو دهد به مشا آیات خود را و امرياملؤمنني علیه السالم فرمودند 

 . لدال بالدلیل علیھ و المؤدي بالمعرفة الیھا

 . یا من دّل علي ذاتھ بذاتھ و تنّزه عن مجانسة مخلوقاتھو في دعاء الصباح: 

 . بك عرفتك و أنت دللتني علیك لوال أنت لم أدر ما انتو قال السجاد علیھ السالم: في دعاء أبي حمزة: 

 .تعّرفت لكل شیئ فما جھلك شیئ الخ . و في دعاء آخر:  اللھم عّرفني نفسكو في دعاء آخر: 

و في الكافي باب انھ ال یعرف اال بھ ذكر و ثلثة روایات لعنوان الباب. و في كتاب التوحید باب أنّھ ال 
 یعرف اال بھ ذكر عشر روایات لذلك منھا الثلثة المذكورة في الكافي .

المعرفة محمد بن حكیم قال: قلت البیعبد هللا علیھ السالم: و في الكافي باب البیان و التعریف مسندا عن 
 . من صنع من ھي؟ قال: من صنع هللا لیس للعباد فیھا صنع

أصلحك هللا، ھل جعل في الناس أداة و فیھ مسندا عن عبد األعلي قال: قلت ألبي عبد هللا علیھ السالم: 
عرفة؟ قال: ال علي هللا البیان ال یكلف هللا نفسا إالّ وسعھا ینالون بھا المعرفة قال، فقال: ال، قلت: فھل كفلوا الم

 الخبر. و ال یكلف هللا نفسا اال ما اتیھا

 . ستة اشیاء لیس للعباد فیھا صنع و عدّ منھا المعرفةو فیھ في باب بعده عن الصادق علیھ السالم قال:  

� علي خلقھ ان یعرفوا و للخلق علي لیس و فیھ مسندا عن برید بن معیوة عن الصادق علیھ السالم قال: 
 . هللا ان یعرفھم و � علي الخلق اذا عرفھم ان یقبلوا

و في كتاب المحاسن للبرقي ره في كتاب مصابیح الظلم في باب المعرفة مسندا عن عبد االعلي عن 
 . لم یكلّف هللا العباد المعرفة و لم یجعل لھم الیھا سبیالالصادق علیھ السالم قال: 

و كتب في قلوبھم و فیھ عن فضل أبي العباس البقباق قال: سئلت ابا عبد هللا علیھ السالم عن قول هللا 
 .ھل لھم في ذلك صنع قالك ال  االیمان

قال: و فیھ مسندا عن الحسن بن زیاد قال: سألت أبا عبد هللا علیھ السالم عن االیمان ھل للعباد فیھ صنع؟ 
 .  و فضلھال و ال كرامة بل ھو من هللا



و زینھ في قلوبكم  حبّب الیكم االیمانو فیھ مسندا عنھ قال: سألت أبا عبد هللا علیھ السالم عن قول هللا: 
الي غیر ذلك من الروایات الكثیرة الداللة علي ذلك.  قال: ال و ال كرامةھل للعباد بما حبب صنع؟ 
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و كلھا كما تري تدل علي ان المعرفة من صنع هللا في قلوب عباده و ھو تطول وتفضل من هللا تعالي 
حدیث العلوي  َھل جزاُء اإلحساِن أِالّ اإلحسانعلیھم و احسان منھ تعالي الیھم كما ورد في تفسیر قولھ تعالي 

لیھ بالتوحید اال الجنة فاصل المعرفة من ان هللا یقول ما جزاء من انعمت عالنبوي صلي هللا علیھ و آلھ قال: 
هللا تعالي و االستدالالت و االحتجاجات و التذكرات كلھا مقتضیات و اسباب فانھ أبي هللا اال ان یجري االمور 
اال باسبابھا فعند وجودھا یفیض تبارك و تعالي المعرفة و یزید ما یشاء و لقد من هللا تعالي علي عباده بان 

اقھ في عالم الذر و اراھم نفسھ و عاینوا ربھم و كلم تعالي مع كلھم فقال الست بربكم و ذلك اخذ علیھم میث
حیث عرفھم نفسھ و اشھد ھم علي نفسھ فاثبت المعرفة في قلوبھم و انساھم رؤیتھ و ھذه ھي فطرة هللا التي 

 .فطر الناس علیھا ال تبدیل لخلق هللا ذلك الدین القیم

صبغھم علي معرفتھ و من احسن من هللا صبغة ولذلك لئن سئلتھم من خلق و ھي صبغة هللا تعالي 
السماوات و االرض لیقولن هللا و لئن سئلتھم من نزل من السماء ماء فاحیا بھ االرض بعد موتھا لیقولن هللا و 

 .اذا ركبوا في الفلك دعو هللا مخلصین لھ الدین فلما نجاھم الي البر اذا ھم یشركون

متظافره و االخبار المتكاثره الدالة علي ذلك اكثر من ان یحصي نتبرك بذكر بعضھا و نشیر و االیات ال
 الي مواضع كثیر منھا انشاء هللا تعالي.

فَاَقِم َوجَھك ِللدّیِن َحنیفاً ِفطَرةَ هللاِ الّتي فََطَر النّاس َعلَیھا ال تبدیَل فمن االیات قولھ تعالي في سورة الروم: 
 االیة. لك الدّیُن القَیمِلخلِق هللاِ ذ

ففي الكافي باب فطرة الخلق علي التوحید بسند صحیح عن ھشام بن سالم عن ابیعبد هللا علیھ السالم قال: 
قلت فطرة هللا التي فطر الناس علیھا قال: التوحید و فیھ ایضا بسند صحیح عن زرارة قال: سئلت أباعبد هللا 

قال: فطرھم جمیعا علي التوحید و فیھ  ة هللا التي فطر الناس علیھافطرعلیھ السالم عن قول هللا عز و جل 
ایضا مسندا عن محمد الحلبي عن أبیعبد هللا علیھ السالم نحوه. و فیھ ایضا بسند صحیح عن عبد هللا بن سنان 

السالم الخ ما تلك الفطرة قال: ھي ا فطرة هللاعن أبیعبدهللا علیھ السالم قال سئلتھ عن قول هللا عز و جل 
فطرھم هللا حین اخذ میثاقھم علي التوحید قال: الست بربكم و فیھ المؤمن و الكافر و في تفسیر القمي مسندا 

الخ قال ال الھ اال هللا محمد  فطرة هللاعن الرضا علیھ السالم عن ابیھ عن جده الباقر علیھ السالم في قولھ 
في كتاب التوحید ذكر تسعة اخبار بمضمون ھذه الروایات رسول هللا علي امیرالمؤمنین الي ھیھنا التوحید و 

منھا مسندا عن عبدالرحمن بن كثیر عن ابیعبد هللا علیھ السالم في ھذه االیة قال: التوحید و محمد رسول هللا و 
علي امیرالمؤمنین. و منھا بسند صحیح عن زرارة قال: قلت البي جعفر علیھ السالم اصلحك هللا قول هللا عز 

ل في كتابھ فطرة هللا الخ قال: فطرھم علي التوحید عند المیثاق علي معرفتھ انھ ربھم قلت و خاطبوه قال: و ج
فطاطا راسھ ثم قال لوال ذلك لم یعلموا من ربھم و ال من رازقھم و النبوي المشھور كل مولود یولد علي 

                                                            
) و طبع جدید من 84و  62و  61ص  3و ج 85طبع كمپاني (ص  2ـ ذكر ذلك كلھ مع سائرھا في البحار ج  [134] 134

) روایة واحدة و غیرھا من االدعیة 302روایة لذلك و (ص  13ذكر  220ص  5و ج9و8و7و6) حدیث 270(ص  3البحار ج
 و االخبار.



ھ السالم في خطبتھ المرویة في التوحید و الفطره اال ان ابواه یھودانھ و نیصرانھ و یمجسانھ و قال الرضا علی
 [135]135بالفطرة تثبت حجتھ الي غیر ذلك من الروایات المباركات. 

 االیة ِصبغَةَ هللاِ َو َمن أَحَسُن ِمَن هللاِ ِصبغَةً و منھا قولھ تعالي في سورة البقرة: 

 ھي االسالم. ففي الكافي باب ان الصبغة ھي االسالم نقل ثلث روایات صریحة في ان الصبغة

و في تفسیر البرھان و البحار عن الكافي مسندا عن عبد الرحمن بن كثیر عن ابیعبدهللا علیھ السالم في 
الخ قال صبغ المؤمنین بالوالیة في المیثاق و في البحار عن العیاشي عن عبد الرحمن بن كثیر  صبغة هللاقولھ 

االیة قال: الصبغة معرفة امیرالمؤمنین علیھ السالم بالوالیة  صبغة هللاعن ابیعبد هللا علیھ السالم في قول هللا 
 [136]136في المیثاق الي غیر ذلك من الروایات التي بمضمون ما تقدم. 

 االیھ. ُحنَفاَء �ِ َغیِر ُمشركیَن بِھِ و منھا قولھ تعالي في سورة الحج 

حنفاء � تھ عن قول هللا عز و جل ففي الكافي بسند صحیح عن زرارة عن أبي جعفر علیھ السالم قال سئل
قال الحنفیة من الفطرة التي فطر الناس علیھا ال تبدیل لخلق هللا قال فطرھم علي المعرفة بھ  غیر المشركین بھ

 [137]137الخبر و رواه في كتاب التوحید بسند صحیح عنھ نحوه الي غیر ذلك من االخبار. 

أَخذَ َربُّك ِمن بَني آدَم ِمن ُظُھوِر ھم ذُّریتَُھم َو أَشَھدَُھم َعلي  َو إِذو منھا قولھ تعالي في سورة االعراف: 
 االیة. اَنفُسِھم أَلَسُت بَربِّكم قالوا بلي َشھدنا

ففي الكافي باب فطرة الخلق علي التوحید بسند صحیح عن زرارة, عن أبي جعفر علیھ السالم قال: سئلتھ 
االیة قال اخرج من ظھر آدم ذرتیھ الي یوم القیمة فخرجوا  آدم و اذ اخذ ربك من بنيعن قول هللا عز و جل 

كالذر فعرفھم و اراھم نفسھ و لوا ذلك لم یعرف احد ربھ الخبر و في تفسیر القمي مسندا عن ابن سنان قال: 
 قال أبوعبدهللا علیھ السالم او من سبق من الرسل الي بلي رسول هللا الي ان قال: فقال الصادق علیھ السالم

كان المیثاق ماخوذا علیھم � بالربوبیة و لرسولھ بالنبوة و المیرالمؤمنین و االئمة علیھم السالم باالمامة فقال 
 الست بربكم: و محمد نبیكم و علي امامكم و االئمة الھادون ائمتكم فقالوا بلي الخبر.

االیة  إِذ أَخذَ َربُّك ِمن بَني آدم وَ و فیھ بسند صحیح عن ابن مسكان, عن أبیعبد هللا علیھ السالم في قولھ 
قلت: معاینة كان ھذا قال: نعم فثبتت المعرفة و نسوا الموقف و سیذكرونھ و لوال ذرك لم یدر احد من خالفھ و 

 رازقھ فمنھم من اقر بلسانھ في الذر و لم یؤمن بقلبھ فقال هللا فما كانوا لیؤمنوا بما كذبوا بھ من قبل.

                                                            
) في ذیل االیة ازید من عشرین روایة بمضمون ما تقدم و في البحار طبع 812ذكر في تفسیر البرھان (ص ـ   [135] 135

) ذكر اثنا و 276(ص  3) و في البحار طبع جدید ج37و  36و  35) كتاب االیمان(ص 15و ج 88و  87(ص  2كمپاني ج
 ).116و  114(ص 23عشرین روایة و كذا في البحار طبع كمپاني ج 

و  87ص طبع كمپاني ( 2) في ذیل االیة سبع روایات في ذلك و في البحار ج100ـ ذكر في تفسیر البرھان (ص   [136] 136
 ).79و  76ص  7و ج 36و35ص  15و ج 88

في سورة البقرة في ذیل قولھ تعالي ملة  100و في ص  707ـ ذكرھا في تفسیر البرھان في ذیل االیة ص   [137] 137
 ).37ص 15و ج 88و  87طبع كمپاني (ص  2ابراھیم حنیفا و في البحار ج



و اذ مسندا عن زرارة قال: سئلت أبا جعفر علیھ السالم عن قول هللا عز و جل  97 و في كتاب العلل باب
االیة قال ثبتت المعرفة و نسوا الموقف و سیذكرونھ یوما و لوال ذلك لم یدر احد من  اخذ ربك من بني آدم

د هللا علیھ خالقھ و ال من رازقھ. و عن العیاشي, عن زرارة مثلھ و فیھ مسندا عن داود الرقي عن أبي عب
السالم قال: لما اراد هللا عز و جل ان یخلق الخلق خلقھم و نشرھم بین یدیھ ثم قال: لھم من ربكم فاول من 
نطق رسول هللا صلي هللا علیھ و آلھ و سلم و امیرالمؤمنین و االئمھ صلوات هللا علیھم فقالوا انت ربنا فحملھم 

یني و علمي و امنائي في خلقي و ھم المسئولون ثم قیل لبني آدم العلم والدین ثم قال للمالئكة ھؤالء حملة د
اقروا هللا بالربوبیة و لھؤالء النفر بالطاعة و الوالیة فقالوا نعم ربنا اقررنا فقال هللا جل جاللھ للمالئكة اشھد و 

والیتنا مؤكدة علیھم افقالت المالئكة شھدنا علي ان ال یقولوا غدا انا كنا عن ھذا غافلین الي ان قال یا داودذ 
 في المیثاق.

مسندا عن عبدالرحمن بن كثیر عن ابیعبد هللا علیھ السالم  7و في كتاب البصائر في الجزء الثاني باب 
االیة قال اخرج هللا من ظھر آدم ذریتھ الي یوم القیمة كالذر  َو إِذ أَخذَ َربُّك ِمن بني آدمفي قول هللا عز و جل: 

ذلك لم یعرف احد ربھ و قال الست بربكم قالوا بلي و ان ھذا محمد رسول هللا و علي فعرفھم نفسھ و لوال 
امیرالمؤمنین و بسند آخر عنھ نحوه و في البحار عن العیاشي عن زرارة قال سئلت اباجعفر علیھ السالم عن 

مة فخرجوا كالذر االیة قال اخرج هللا من ظھر آدم ذریتھ الي یوم القی و اذ اخذ ربك من بني آدمقول هللا 
َو لَئِن َسئَلتَُھم َمن َخلَق السَّماواِت َو فعرفھم نفسھ و اراھم نفسھ و لوال ذلك ما عرف احد ربھ و ذلك قولھ: 

َو إِذ أخذَ و فیھ عنھ عن زرارة قال سئلت ابا عبد هللا علیھ السالم عن قول هللا عز و جل  األرِض لَیقولُنَّ هللا
د علیھ و آلھ سالم او من قال بلي قلت كانت رؤیة معاینة قال ثبتت المعرفة في قلوبھم االیھ قال كان محم َربُّك

و انسوا ذلك المیثاق و سیذكرونھ بعد و لوال ذلك لم یدر احد من خالقھ و ال من یرزقھ. الي غیر ذلك من 
 [138]138الروایات الكثیرة الواردة في تفسیر ھذه االیة ال یسعنا احصائھ. 

 .ھذا نَذیٌر ِمَن النُّذِر االُوليتعالي في سورة النجم: و منھا قولھ 

ھذا نذیر من ففي تفسیر القمي مسندا عن معمر قال سئلت اباعبد هللا علیھ السالم عن قول هللا عز و جل 
قال ان هللا تعالي لما ذره الخلق في الذر االول فاقامھم صفوفا قد امھ و بعث هللا محمدا صلي هللا  النذر االولي

علیھ و آلھ فامن بھ قوم و انكره قوم آخر فقال هللا تعالي ھذا نذیر من النذر االولي یعني بھ محمدا صلي هللا 
عنھ عن  14و في كتاب البصایر الجزء الثاني باب  علیھ و آلھ حیث دعاھم الي هللا عز و جل في الذر االول

 .باالقرار با� في الذر االول قال یعني محمدا حیث دعاھمالصادق علیھ السالم في ھذه االیة 

صریح ھذه الروایات المباركات المتواترة الموافقة للكتاب العزیز خلیفتي رسول هللا صلي هللا علیھ و آلھ 
علي امتھ اللتین من تمسك بھما ال یضل ابدا ان هللا فطر الناس جمیعا كلھم علي معرفتھ و معرفة رسولھ 

مة صلوات هللا علیھم و انھ الي ھیھنا التوحید و انھ اراھم نفسھ و عاینوا صلي هللا علیھ و آلھ و معرفة االئ
                                                            

 62(ص  3)، و في البحار طبع كمپاني ج377و376و375و  374ـ رواھا في تفسیر البرھان في ذیل االیة (ص   [138] 138
و 396و276و6و5(ص  6حدیثا و البحار طبع كمپاني ج 67) و قد ذكر فیھ 276الي  225(ص  5) و فیھ طبع جدید ج72الي 

و 491و256و254و251و250و117 9و ج 347الي  338و307الي  304و301و184و178و86و82و79و77ص 7ج
 230و كتاب اخالق  158و  37الي  21كتاب ایمان ص  15و ج 617و  426و  206و22ص  14و ج  217و175ص  13ج
و غیر ذلك كثیر اشرنا الي مواضعھا في مستدرك سفینة البحار نسئل هللا  82ص  17و ج 160و  157و كتاب العشرة  220و 

 التوفیق التمامھ و طبعھ بفضلھ و جوده.

  



ربھم و كلمھم و خاطبھم و خاطبوه فقال الست بربكم فقالوا بلي فبعضھم قال طوعا و بعضھم كرھا و اول من 
صبغ  اجاب رسول هللا صلي هللا علیھ و آلھ فثبت المعرفة في قلوبھم و انساھم الرؤیة و المعاینة و انھ

المؤمنین بوالیة امیرالمؤمنین و االئمة صلوات هللا علیھم و انھ بعث هللا محمدا صلي هللا علیھ و آلھ الیھم فامن 
بھ قوم و انكره قوم آخرون و كذلك امیرالمؤمنین سماه هللا تعالي في عالم المیثاق اامیر المؤمنین كما صرح 

 و المعصیة و لوال ذلك لم یدر احد من خالقھ و من رازقھ. بذلك في الروایات المباركات و ھنا ثبتت الطاعة

فھذا اساس الشریعة المقدسة و ذكر في االیات المباركات بالمعرفة الفطریة و ظھورھا عند الشداید فقال 
 یشِركونَو إِذا َركبوا فِي الفُلك دََعوا هللاَ مخِلصیَن لَھُ الدّین فَلَما نَّجیُھم الي البِّر إِذا ُھم تعالي: 

َو إذا َغِشیُھم َموٌج كالظُّلَل دََعُوا هللاَ ُمخِلصیَن لَھُ الدّین فَلَّما نَّجیُھم إلي البَّر فَِمنُھم ُمقتَِصدٌ و قال عز و جل: 
عاً قُل َمن ینجیكم ِمن ظلماِت البَّر َو البَحر تَدعونَھُ تضرُّ و قال عز و جل:  َو ما یجَحدُ بِآیاتِنا إالّ كلُّ َختّار كفُور

و قال  َو ُخفیةً لَئِن أنَجینا ِمن ھِذِه لَنَكونَنَّ ِمَن الّشاكریَن قُل هللاُ ینجیكم ِمنھا َو ِمن كّلِ كرٍب ثُّم إنتُم تُشِركونَ 
فَیكِشُف  قُل أََرأَیتُكم إِن أَتیكم عذاُب هللاِ أَو أتَتكُم الّساعةُ أَغیَر هللاِ تَدعوَن ِإن كنتُم صاِدقیَن بَل إیاهُ تَدعونَ تعالي 

لَُّھم ما تدعوَن إلیِھ إن شاَء َو تنَسوَن ما تُشِركوَن َو لَقد أرَسلنا إلي أُمٍم ِمن قَبِلك فَأََخذناُھم بِالبأساِء َو الّضراِء لَعَ 
عونَ  ما كاَن یدعو إلیِھ  َو إذا َمسَّ االنساُن ُضرَّ دَعا َربّھُ ُمنیباً ثُمَّ إذا َخَولَّھُ نِعَمةً ِمنھُ نَِسيو قال تعالي:  یتََضرَّ

ربَّكم الّذي یزجي لَكم الفُلك فِي البَحِر ِلتَبتَغوا ِمن فَضِلھ إنّھُ كاَن بِكم االیة و قال تعالي:  ِمن قَبُل َو َجعََل �ُ أنداداً 
 م َو كاَن االنساُن كفوراً َرحیماً َو إذا َمسَّكُم الضُّر فِي البَحر َضلَّ َمن تَدعوَن االّ إیاهُ فَلّما نَّجیكم إلي البَّر أعَرضتُ 

 الي غیر ذلك من االیات المباركات.

فحیث ان االساس علي ذلك بعث هللا تعالي انبیائھ للتذكر بذلك كما قال امیرالمؤمنین صلوات هللا علیھ في 
فبعث فیھم رسلھ و واتر الیھم انبیائھ لیستأدو خطبتھ المفصلة في صفة خلقة آدم المذكورة في النھج و غیره 

 الخطبة. ھم میثاق فطرتھ و یذكروھم منسي نعمتھ و یحتجوا الیھم بالتبلیغ و یثیروا الیھم دفاین العقول

الي ان بعث هللا سبحانھ محمدا رسول هللا صلي هللا علیھ و آلھ اشرف خلقھ و افضل بریتھ و ارسل الیھ 
 كتابھ المجید للتذكر بھ سبحانھ و تعالي.

(َو و قال تعالي: (َو قَد آتیناك ِمن لَدُنّا ِذكرا) ر و تذكرة و ذكري فقال تعالي: و عّرف تعالي كتابھ بأنّھ ذك
كر)االیھ و قال تعالي:  ھذا ِذكٌر ُمبارك) و قال  (إن ُھَو إالّ ِذكٌر للعالَمین)و قال تعالي:  (َو القرآن ِذي الذِّ

و  (كالّ إنّھا تَذكرةٌ فََمن شاَء ذَكَره)و قال تعالي:  یخشي)(لھ ما أنزلنا َعلَیك القُرآَن ِلتَشقي إالّ تَذكَرةً ِلَمن تعالي: 
(فََمن و قال تعالي:  (ذَكر إنّما أنَت ُمذَّكر)و قال تعالي:  (و لَقَد یسَّرنا القُرآَن ِللذّكِر فََھل ِمن ُمدَّكر)قال تعالي: 

ن ذُكَر بآیات َربِّھ ثُمَّ اعِرض َعنھا إنا ِمَن الُمجِرمیَن   (َو ما یتَذَكُر إالّ َمن ینیب)و قال تعالي:  ُمنتَِقموَن)أظلَُم ِممَّ
(َو لَقَد َعِلمتُُم و قال تعالي:  (إّن في ذلك لَِذكري ِلَمن كاَن لَھُ قَلٌب أو القَي السَّمَع َو ُھَو َشھیدٌ)و قال تعالي: 

ن في َصدِرك َحَرٌج ِمنھُ ِلتُنِذَر بِِھ َو ِذكري (كتاٌب أنَزلناهُ إلیك فَال یكو قال تعالي:  النَّشأةَ االولي فَلَوال تَذَكرون)
لنَا الذّكَر َو إنّا لَھُ لَحافِظُون)و قال تعالي:  ِللمؤِمنین) و  (َو ما ِھي إالّ ِذكري ِللبََشر)و قال تعالي:  (إنّا نَحُن نَزَّ

حمُن)قال تعالي:  كَر َو َخِشي الرَّ  و غیر ذلك.(َو التّالیاِت ِذكرا) : و قال تعالي (إنّما تُنِذُر َمِن اتَّبََع الذِّ

فظھر من ھذه االیات ان القرآن تذكرة الي المعروف بالفطرة و النبي صلي هللا علیھ و آلھ مذكر و االئمة 
 صلوات هللا علیھم مذكرون لذلك.

 قال االمام العسكري صلوات هللا علیھ في تفسیره: هللا ھو الذي ینالھ الیھ عند الحوائج و الشداید كل
مخلوق و عند انقطاع الرجاء من كل من دونھ و قطع االسباب من جمیع من سواه یقول بسم هللا اي استعین 



علي اموري كلھا با� الذي ال یحق العبادة االلھ المغیث اذا استغیث و المجیب اذا دعي قال االمام علیھ السالم 
 علیھ و آلھ دلني علي هللا ما ھو فقد اكثر و ھو ما قال رجل للصادق علیھ السالم یابن رسول هللا صلي هللا

المجادلون علي و حیروني فقال االمام علیھ السالم یا عبد هللا ھل ركبت سفینة قط قال بلي فقال ھل كسرت 
بك حیث ال سفینة تنجیك و ال سباحة تغنیك قال بلي قال فھل تعلق قلبك ھنالك ان شیئا من االشیاء قادر علي 

قال بلي قال الصادق علیھ السالم فذلك الشیئ ھو هللا القادر علي االنجاء حین ال منجا  ان یخلصك من ورطتك
 و علي االغاثة حین ال مغیث و رواه في البحار عن معاني االخبار و تفسیر االمام علیھ السالم مثلھ.

اعلم ان للناس في آیات المیثاق و االخبار الواردة في ذلك مسالك االول طریقة المحدثین و المتورعین 
فانھم یقولون نؤمن بظاھرھا بال تاویل و توجیھ الثاني حملھا علي االستعارة و المجاز و التمثیل و الثالث 

و االخیران خالف ظاھر االیات و  حملھا علي اخذ المیثاق في عالم التكلیف بعد اكمال العقل و البرھان
الروایات و اشكاالتھم موھومة مردودة االول شبھة التناسخ من تعلق االرواح بابدان غیر ھذه االبدان فیلزم 
التناسخ الثاني ان ھذه الذریة التي استخرجت من ظھر آدم و خوطبت و قررت ال تخلو من ان تكون كاملة 

 تكون كذلك فان كانت بالصفة االولي وجب ان یذكر ھؤالء بعد خلقھم العقول مستوفیة لشروط التكلیف او ال
و انشائھم و اكمال عقولھم ما كانوا علیھ في تلك الحالة و ان كانوا علي الصفة الثانیة من فقد العلم و شرایط 

الي یوم  التكلیف قبح خطابھم و تقریرھم و اشھادھم كما ھو واضح الثالث استبعاد اتساع ظھر آدم جمیع ذریتھ
القیمة الرابع البنیة شرط لحصول الحیوة و العقل و الفھم الخامس ان ھذا المیثاق اما لیصیر حجة علیھم في 
ذلك الوقت او یصیر حجة عند دخولھم في الدنیا و االول باطل لعدم كفایة ذلك القدر من المیثاق في 

ثاني النھم ال یذكرونھ في الدنیا فكیف یصیر صیرورتھم مستحقین للثواب و العقاب و المدح و الذم و كذلك ال
 حجة علیھم.

و اما الجواب عن االشكال االول فھو مبني علي توھم ان االبدان الذریة غیر تلك االبدان و التغایر غیر 
ثابت بل مقتضي االخبار بطالن ھذا التوھم و ان ھذه االبدان عین تلك االبدان و ان االنسان خلق من قبل في 

ذریة و لھ روح خلق قبل االجساد بالفي عام و بھذا الروح ینتقل في االصالب و االرحام غایة االمر مرتبة ال
انھ في المرتبة التي قدر هللا خروجھ عن رحم ینمو بالتغذیھ و ما یتغذي و ینمو خارج عن حقیقھ كما سیجئ 

 في محلھ انشاء هللا تعالي.

و االیات انھم كانوا كاملي العقول جامعین لشرایط التكلیف و اما الجواب عن الثاني فنقول ظاھر االخبار 
و نسیانھم من صنع هللا كما ھو صریح الروایات انھ تعالي انساھم رؤیتھ و اثبت المعرفة في قلوبھم و ذلك 
نظیر نسیان االنسان في عالم النوم كل ما ادركھ في حال الیقظة  و الناس نیام فاذا ماتوا انتبھوا و صریح 

یات انھم سیذكرونھ یوما و عن الثالث الوجھ للعبد من قدرة هللا ان هللا علي كل شیئ قدیر و عن الرابع الروا
ان البنیة لیست شرطا لحصول الحیوة و العقل و الفھم بل شرطھ اعطاء هللا تعالي ما یشاء لمن یشاء كما في 

ل جعل فیھم ما اذا سئلھم اجابوه یعني الكافي سئل ابوبصیر عن الصادق علیھ السالم كیف اجابوا و ھم ذر قا
 في المیثاق و عن العیاشي عنھ عن الصادق علیھ السالم قال صنع فیھم ما اكتفي.

و عن الخامس ان ھذا المیثاق لیكون حجة علیھم في ذلك الوقت و في دار الدنیا لثبوت المعرفة في قلوبھم 
 واھیھ اوھن من بیت العنكبوت.و ال مانع من النسیان كما مرو باقي االشكاالت موھونة 

و احتمال حملھا علي التقیة فاسد الشتمالھا علي ما ینافي التقیھ كما ھو واضح قال العالمة الفھامة 
غواص بحار االنوار المجلسي قده في المراة بعد نقل كلمات شیخنا المفید ره طرح ظواھر االیات و االخبار 

الوجوه السخیفة جراة علي هللا تعالي و علي ائمة الدین و لو تاملت  المستفیضھ بامثال تلك الدالئل الضعیفة و



فیما یدعوھم الي ذلك من دالئلھم و ما یرد علیھا من االعتراضات الواردة لعرفت ان بامثالھا ال یمكن 
االجتراء علي طرح خبر واحد فكیف یمكن طرح تلك االخبار الكثیره الموافقة لظاھر االیة الكریمة بھا و 

ثالھا ثم ذكر كلمات السید المرتضي ره في ذلك و ما ذكره الرازي في تفسیره من الروایات النبویة الدالة بام
 علي ثبوت عالم الذرو اشكاالت المعتزلھ و اجاب عنھا باحسن وجھ زاد هللا في علو درجاتھ.

ره رجع عما قالھ  و عن كتاب حق الیقین للمجلسي ره في باب المعاد الجسماني عن بعض انھ یعني المفید
 في اخبار العھد و المیثاق و تاب منھ.

 صباحي کالم خود را قطع منود گفت.

الحمد � رب العالمین كما ھو اھلھ حمداً كثیراً طیباً دائماً ابداً علي كل حال علي ما ھدینا لھذا و ما كنا 
لطاھرین المعصومین من االن الي یوم لنھتدي لوال ان ھدینا هللا تعالي و صلي هللا علي محمد و آلھ الطیبین ا

 لقاء هللا.

ربّنا تقبّل منا بفضلك و جودك و اجعل لنا لسان صدق في االخرین و اجعلنا من ورثة جنة النعیم و 
 ھجري. 1377سنھ  2اغفرلنا و لوالدینا و للمؤمنین و المؤمنات یا ارحم الراحمین ماه ج

 االحقر علي نمازي شاھرودي

  

 
 


