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  مناظرات و مكاتبات با توضیحات و ملحقات

  بسمه تعالي

  الحمدكله 

مناظرات حضوري و كتبي اينجانب بود كه با قطب االقطاب , اوراقي را كه در پیش رو داري

انجام؛ و اي كاش به آخر و نتیجه مي رسید افسوس ) رضا علیشاه(سلسله گناباديھا اقاي 

  .كه ناتمام ماند

) ھفت اسمان(جھت چاپ در فصلنامه )) مذاھب و اديان((ه موسسه چندي قبل ھمه آنھا ب

فصلنامه به طور خیلي مختصر و كوتاه  ١١داده شد و مسوولین آن موسسه آن را در شماره 

چاپ نمودند ولي از آنجائي كه ھمه طالب خواندن و , كه گويائي خود را از دست داده بود

موديم و قضاوت را به عھده خوانندگان محترم مي اقدام به چاپ ھمه اوراق ن, شنیدن ان بودند

  .گذاريم

  والسالم عیكم و رحمه هللا

  محمد مرداني
  )٥(صفحه 

  مقدمه

  از حجه االسالم و المسلمین آقاي دكتر احمد عابدي

و اين , يكي از ابعاد مھم روح انسان گرايش به معنويات و عطش نسبت مسائل عرفاني است

سلمانان نداشته و تمامي انسانھاي طالب كمال اظھار عالقه بعد روح انساني اختصاص به م

  .به بحث ھاي عرفاني دارند

. شناخت عرفان حقیقي و تمیز دادن آن از ادعاھاي كاذب عرفاني است, اما آنچه مھم است

پوشاك و صنايع و حرفه ھا واقعیت و غیر واقعیت به يكديگر آمیخته شده , كتاب, اگر در علم

تادي كه درسي رامي گويد توانائي آن را دارد و نه ھر كتابي كتاب درسي و نه ھر اس, اند

بلكه , در بحث ھاي عرفاني نیز چنین است, است و نه ھر كاالئي سالم و بي عیب است

  .ادعاھاي كاذب و غیر واقعي در اين بخش بیش از ھر جاي ديگر است

  نقد صوفي نه ھمه صافي بي غش باشد
  تش باشداي بسا خرقه كه مستوجب آ

تا حدي كه گاھي يكديگر , ادعاھاي متناقض و متكاذب در فرقه ھاي صوفیانه بسیار زياد است

  بنابراين نیاز به يك . را تكفیر مي كنند

  )٦صفحه (

  .مالكي است كه حق و باطل و صادق و كاذب را تفكیك نمايد

د شناخت توحید و موحد مي چرخد مقصود از توحی: تمام مباحث عرفان حول دو مساله

  .حقیقي خداي متعال است

در اين شناخت بايد بین ادعاھاي جھله صوفیه به گفته صدرالمتالھین و گفته محققان از 

وحدت وجود آنگونه كه جھله صوفیه ادعا دارند كه با . فیلسوفان و عارفان تفاوت قائل شد

  .نظريه حلول و اتحاد سازگاري دارد و نه با شرع
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ت حقه حقیقیه و تجلي دانستن تمام مخلوقات با توجه به مساله اما توحید به معني وحد

تشكیك خاص و اخص الخواص و به معني مع كل شي ال بمقارنه و غیر كل شي ال بمبانیه 

  .صحیح است

در بحث از موحد يا شناخت انسان كامل و صاحب واليت نیز روشن است كه ولي شناس 

آن كس كه . كند صاحب واليت نیست ھر كس كه ادعاي عرفان. شدن بسیار مشكل است

  .عرفان را براي عرفان مي خواھد در واقع به نوعي شرك مبتال شده است

, انچنانكه قران كريم نیز با باطن و باطنش نیز باطن دارد, در اين كه دين ظاھري دارد و باطني

ما آنچه و لفظ حامل معني است و معني نیز نیاز به پوشش در قالب لفظ دارد ترديد نیست ا

اين كه آن باطن را چگونه بايد به دست اورد و مبین آن كیست و و آيا ظاھر و , مھم است

  باطن در 

  )٨صفحه (

عرض يكديگرند كه در غالب فرقه ھاي صوفیانه وجود دارد و لذا با ادعاي رسیدن به طريقت از 

يد از كوچكترين شريعت دست بر مي دارند يا آن كه در طول يكديگرند و در ھیچ شرائطي نبا
ذكر جلي و ذكر خفي به ھر حال ذكر , دستور شريعت تخلف نمود؟ كسي مخالف ذكر نیست

ولي ايا با عدم تقید به )) ان اولیا هللا سكتوا فكان سكوتھم ذكراً ((خداست و ممدوح است 

ظاھر شريعت باز مي توان به باطن آن رسید؟ ايا ھر ذكري ھر چند غیر ماثوره باشدو باز 

ان را به كمال مي رساند؟ و آيا مگر نه اين است كه برخي از اذكار و برخي از تناكح انس

اسماء اثر يكديگر را خنثي و بلكه تاثیر منفي در كمال انسان دارند؟ آيا نماز كه عمود دين 

باالترين ذكر خدا است؟ يا برخي از ذكر ھاي خفي فرقه ھاي صوفیانه؟ كه در ھیچ , است

  .ورد اشاره نیز واقع نشده اندمنبع ديني حتي م

  :آنچه مھم است آن كه فیض كاشاني فرمود

اين . بلكه مقلد و تابع محض قرآن و سنتم, من نه فیلسوفم و نه متكلم و نه صوفي و نه عارف

, آنچه پیش روي داريد. مطمئن ترين و موثر ترين راھي است كه بین انسان و خدا وجود دارد

اين راه از میان ادعاھاي متناقض و متعدد فرقه ھاي صوفیانه تالشیاست مقدس جھت يافتن 

  .كه در مكاتباتي عالمانه مطرح شده است
  اللھم اھدنا الصراط المستقیم

  احمد عابدي

  )٨صفحه (

  بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمدهللا رب العالمین و صلي هللا علي خیر خلقه محمد و آله االطیبین االطھار و لعنه هللا 

  .دائھم و مخالفیھم من االن الي قیام يوم الدينعلي اع

نويسنده كسي است كه سالھاي متمادي در صدد كشف حقايق بوده و دراديان و مذاھب 

  .مطالعاتي در خور حال خود دارد

سیري در ((بعداز روشن نمودن اوضاع اھل كتاب و مناظره با بعضي و نوشتن جزوه اي به نام 

به فكر افتاد كه راجع به فرق منتسب به اسالم نیز ) بعه فعليتورات و اناجیل ار)) (عھدين
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مطالبي كلي درباره فرق تصوف نوشته و چكیده آن را به صورت . تحقیقاتي داشته باشد

مدتي از اين ماجرا گذشت روزي جھت اقامه نماز عازم مسجد بود كه , سواالتي منتشر نمود

رفت و با كمال ادب از او درخواست كرد درويشي از دراويش سلسله گنابادي با وي تماس گ

كه تعدادي از اقطاب و مرشدھا مي خواھند با شما نشستي داشته و مطالبي را در میان 

نويسنده نیز با كمال میل و عالقه قبول نموده و ساعتي جھت نشست و مالقات , بگذارند

) قطب تابع(دوم به مرشدي كه قطب , معین گرديد در اولین برخورد بعد از پذيرائي مختصر

  )٩صفحه (محسوب مي شد و ھمراھان او 

توضیح بر اين كه به ندرت اتفاق مي افتد قطب . و احوالپرسي گر مي نمود, خوش آمد گفته

االقطاب فرقه اي مستقیماً وارد بحث و گفتگو و مناظره شود و شايد علت اصلي اين باشد كه 

كار گفتگو را به , و اگر طرف قوي بود, فبھااگر قطب درجه دوم توانست و از عھده بحث برآمد 

تا ھم خود از معركه نجات پیدا كرده و ھم آن شخص را بزرگتر جلوه , عھده بزرگ از خود محول

  .دھد و لذا كار را با لفظ نمي دانم بايد آقا جواب بگويد به اتمام مي رساند

مطالعاتي دارم و اين  نويسنده به ايشان مي گويد كه اينجانب درباره فرق و سالسل تصوف
سلسله شما را كه نزديك به تشیع مي باشید و خود و بزرگانتان مدعي تشیع و كتبي نیز در 

  .از بقیه فرق بھتر و شايسته خطاب و گفتگو مي دانم, اين موضوع نوشته اند

ما شیعه , ھمان طوري كه فرموديد. متشكريم, مرشد گفت از اين حسن ظني كه شما داريد

متاسفم : يعني چه؟ نويسنده گفت: اما؟ مرشد گفت: مامي ھستیم نويسنده گفتدوازده ا

بلكه , شما نه تنھا دوازده امام مي نیستید, اما مجبورم, كه اين مطلب را به شما مي گويم

منكر امامت مي شمارد و امامت را داراي دو شان و , مفھومي امامت و واليت را در ائمه

  )١٠صفحه (ولي , ري ارشاد و ھدايتديگ, سمت مي داند يكي واليت

را نپذيرفته و ) ع(اوال امامت بعد از امام رضا , فرقه شما بین امامت و واليت تفكیك قائل شده

گرفته است و به ديگران داده و ) ع(اگر ھم پذيرفته اند واليت را از امام جواد و ائمه ديگر 

ما خالف عرض كرده اند اين طور به ش: گفت, سلسله خود را روي اين مبنا قرار داده است

  اوالً بفرمائید شما را سلسله رضويه مي گويند يا نه؟: گفتم, نويسنده. نیست

را به چه كسي ) اسرار واليت(خرقه ) ع(به قول و اعتماد شما امام رضا : گفتم. چرا: گفت
) خيمعروف كر(بلكه به قول شما به , اشتباه فرموديد: گفتم). سري سقطي(به : داد؟ گفت

اولین اشكال به شما اين : گفتم. بلي: گفت, بوده) سري سقطي(و كرخي خرقه دھنده به 

شمائي كه , است كما اين كه عین ھمین اشكال را به فرق كمیلیه و اويسیه و غیره نیز داريم

و انھا مي گويند به كمیل و ديگران مي , اسرار واليت را به كرخي) ع(مي گويد امام رضا 

مي توانند در مقابل اراده خدا كه ) ع(آيا پیامبر و امام علي و امام رضا , يس دادندگويند به او

قد علم كنند و ان كساني را كه خداوند به امامت و واليت , معین كننده ولي و امام است

نعوذبا اين خالف و بي عدالتي را انجام دھند , معین و به وسیله ھمین پیامبر معرفي نموده

و كرخي را به جاي امام جواد , )ع(و كمیل را به جاي حسنین , )ع(ه جاي علي و اويس را ب

انسان , به عقیده شما فقط قطب: گفتم. نمي دانم آقا بايد جواب دھد: قرار دھند؟ گفت) ع(
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حاال بعد از تحويل , كامل است و قطب و انسان كامل فقط يك فرد است و بیش از يكي نیست

  )١١صفحه (از قطبیت و ) ع(امام رضا , خرقه به كرخي

پس كرخي چكاوه بود؟ و كرخي ھیچ كاره حق دادن , انسان كامل بودن افتاد يا نه؟ اگر نه

بعد از تحويل خرقه به كرخي ) ع(و اگر امام رضا , خرقه به سري سقطي و ديگران را نداشته

داريد فكر كنید و قطبیت او را ھم قبول ن) ع(پس شما واليت امام رضا , از مقام قطبیت افتاد

: گفتم, آقا بايد جواب بگويد, نمي دانم: بفرمائید؟ گفت, اگر جوابي به نظرتان مي رسد

؟ )ع(زودتر از كرخي از دنیا رفت يا كرخي زودتر از امام رضا ) ع(آيا امام رضا , سوالي ديگر

در , )جامي: (گفتم. بفرمائید: خودم بگويم؟ گفت: گفتم, مقداري صبر كرد و چیزي نگفت

و ديگران از بزرگان خودتان نوشته و عقیده دارند كه كرخي در سال دويست ) نفحات االنس(

ھجري  ٢٠٣يا  ٢٠٢در سال ) ع(ھجري به قول شما خرقه تھي كرده ولي امام رضا ) ٢٠٠(

) ع(اكنون سوال اصلي اين است كه آيا كرخي دوباره خرقه را به امام رضا , شھید مي شود

عبیر و عقیده شما و عده اي از فرق ديگر به سري سقطي تحويل داد و با امام برگرداند يا به ت

ھم مشورتي نكرد؟ و امام رضاي زنده و امام جواد ھر دو بي خرقه و بي اسرار واليت ماندند و 
آقا بايد جواب , نمي دانم: كرخي چیزي براي آنھا نگذاشت تا آنھا به ائمه بعدي بدھند؟؟ گفت

  .بیاوريد و با خود اقا صحبت نمايیدشما تشريق , بدھد

مشغله فراواني از قبیل مديريت و تدريس در مدرسه ) ورامین(متاسفم چون در اينجا : گفتم

شما با , را دارم از آمدن معذورم) ع(و امامت در مسجد حضرت جواداالئمه ) ع(امام صادق 

ب خود را از طريق مكاتبه اقاي تابنده صحبت بفرمائید كه تماس نامه اي داشته و سوال و جوا

يعني تا تاريخ  ٢٣/٥/١٣٦٩تا تاريخ  ٢٢/٢/١٣٦٩قول دادند لذا از تاريخ , حل و فصل نمايیم

بیست و دوم مرداد ھمان سال نامه ھايي بین ما رد و بدل گرديد ظاھراً صالح دانستند كه 

گرچه اينجانب احترام  ,رابطه نامه اي را قطع نمايند و لذا به آخرين نامه ما نیز جوابي ندادند

براي ) كراجكي(مرحوم ) كنزالفوائد(يك دوره كتاب ) ع(نموده و به مناسبت تولد امام باقر 

اي كاش , عمل نشد) جواب الكتابه كرد السالم(متاسفانه به اين جمله , ايشان فرستادم

  ادامه پیدا مي كرد؟؟؟

ع و اگاھي ھمگان در دسترس اينك تمام نامه ھاي رد و بدل شده بدون كم و زيادجھت اطال
توضیح بر اين كه چون مرقومات آقاي رضا علیشاه به خط خودش بود و (عموم قرار مي گیرد 

لذا اصل خط و تايپ شده ان را نیز آورديم تا كم و زياد , خواندن آن براي عموم مشكل بود

  ).نشود

  والسالم علي من اتبع الھدي 

  محمد مرداني

  )١٣صفحه (

  حمن الرحیمبسم هللا الر

روز ) سالم علیكم(برادر اقاي حاج سلطان حسین تابنده گنابادي وفقه هللا لمراضیه 

با جناب آقاي حاج يوسف مرداني به ھمراه چند نفر ديگر از فقراي  ١٩/٢/٦٩چھارشنبه مورخه 

نعمت اللھي گنابادي نشستي داشته و سخناني مطرح و بنا شد فعالًً◌ً◌ از طريق مكاتبه 
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و مطالبي محضر حضرتعالي كه سرسلسله ارشادي قوم را به عھده داريد  تماس حاصل

, ضمناً كتب اھدايي آن جناب. انشاهللا جواب متقین و مناسب عنايت مي فرمايید, نوشته

واصل و جھت استحكام ارتباط و تماس بیشتر مورد قبول و از حضرتعالي كه ما را بوسیله اين 

طالعه و شناسايي اين سلسله مي نمايید تشكر مي نوع كتب و نشريات بیشتر وادار بم

  .گردد

خواھشمند است اوالً مبناي افتراق شريعت و و طريقت و تصدي ھدايت به وسیله ھاديان ھر 

كدام را مستدالً از طريق آيات قرآني و اخبار اھل بیت عصمت و طھارت علیھم صلوات هللا 

ثانیاً بطوري كه مستحضريد مقام . یز نام ببريدتحرير فرموده و اسناد روايات و كتب مربوطه را ن

خود را يافته و مقام , عرفان مقامي است واال و از راه عرفان است كه انسان گم شده

  )١٤صفحه (عبوديت كه باالترين مقامات است را حائز مي گردد و طبق 

ن در حصن زيرا قطعي است كه داخل شد. مدارك اصیل تنھا پیروان ائمه اطھارند كه عارفانند

به تنصیص ) كلمه الاله االهللا حصني فمن دخل في حصني امن من عذابي(حصین الھي كه 

و غیر آنھا , بوده و ائمه اطھار از شرائط آنند) بشرطھا و شروطھا) (ع(علي ابن موسي الرضا 
و نیز ناطق و مبین اين معني است ) البنال عھدي الظالمین(را اين منصب سزوار نباشد زيرا 

واليت علي ابن ابي طالب حصني فمن دخل (كه در نتیجه ) خرجونھم من النور الي الظلماتي(

اھل خالف را راه بر عرفان حقیقي دين و وجدان و فطرت پسند و ) حصني امن من عذابي

جلد اول  ٢٥٠نیز آنھارا شامل نباشد به صفحه ) انما المومنون(حتي آيه . فطري نباشد

و طبق تصديق و نوشته خود حضرتعالي در صفحه . مراجعه شودمكاسب محرمه امام خمیني 

و نوشته خودشان در كتاب صد میدان ص  ١٣٤٩رسائل خواجه انصاري چاپ فروغي بسال  ١٣

و نوشته مرحوم مجلسي در كتاب عین الحیوه مصباح پنجم اواخر كتاب مذكور و نوشته  ٨

اكثر افرادي كه بعنوان عارف كتاب امامت و رھبري  ٢٠٣و  ٢٠٢استاد مطھري در صفحات 

معرفي شده اند از اھل تسنن بوده و افراد منافق و ظالم عادي عامي اقیلوني گو و نغمه 

سرايان جمله لوال علي لھلك عمر و مترنمین بنغمه كلكم افقه من عمر حتي المخدرات في 

ايه مباركه (الحجال را مقدم بر مولي امیر المومنین شخصیتي كه داخل در آيه حصر واليت 

انما ولیكم هللا و رسوله مي باشد و پیروانش موحد بتوحید طاعتي بوده و ) خاتم بخشي
شیطان در سوره ابراھیم شامل آنھا نمي گردد زيرا ) اني كفرت بما اشركتمون من قبل(جمله 

 را فراموش نفرموده و مطیع)اطیعوهللا و اطیعوالرسول و اولي االمر منكم(پیروانش آيه شريفه 

  .بي قید و شرط ذوات طاھره مي باشند

معرفي علي و شیعیان او در كتاب و لسان صاحب شريعت آنقدر فراوان است كه جاي ھیچ 

  .گونه انكار باقي نمي ماند

تاتي انت و : فرمود) ع(با توجه به اين كه شیعه و سني نقل كرده اند كه پیامبر به علي 

خیرالبريه تو و شیعیان تو : فرمود) ص(كه پیامبر و با عنايت به اين , شیعتك راضین مرضیین

, شبھا نماز و روزھا روزه, ھر كس واليت ترا قبول نكند اگر چه باندازه نوح عمر كند. مي باشند

شھید مظلوم بین صفا و مروه باشد ثم لم يوالك يا علي لم , حاجي ھزار مرتبه بحج رفته

و فرزندانش حق كشي و ) ع(يگران بر علي يشم رائحه الجنه و لم يدخلھا آيا مقدم كردن د
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تفسیر خواجه انصاري در تفسیر سوره كوثر روايت  ١٠جلد  ٦٣٧بي انصافي نیست لطفاً ص 

حمید ابن طويل از انس اين مالك را مورد مطالعه قرار داده و عنايت بفرمايد كه طبق نوشته 

از افق عالي خلیفه اللھي ايا علي را , ايشان چه كساني به حوض كوثر راه پیدا نمي كنند

حقیقي بحد يك بشر منحط و منحرف و اوج دادن بظالمین كه ان الشرك لظلم عظیم را به 

مقامي شريف آن ھم مقامي كه اعطاي او از ناحیه خداست ظلم و بي انصافي نیست؟ و 

ويه و حتي يقولون معا... - والدھر انزلني(اين قدر مقام را پايین آورند كه در مقامي بفرمايد 

و حال آنكه آن ستارگان درخشان و آن منتخبین و متصبین از ناحیه حقتعالي كالمھم نور ) علي

و امرھم رشد و وصیتھم التقوي كه حقايق بوسیله آنھا روشن و علي مع الحق و الحق مع 

علي و احیا قرآن مي گردد كه علي مع القرآن و القرآن مع علي و جدايي اھل بیت از قرآن 

لذا از حضرتعالي كه واقف بر مقامات . ست كه لن يفترقا حتي يردا علي الحوضممكن نی

اھلبیت مي باشید تقاضا مي شود رفع و اگر درسلسله زنجیره اي نعمت اللھي گنابادي كه 

مفر بر واليتي بودن و تشیع خود ھستند افراد ضد واليت اھل بیت وجود دارند با كمال 

است دستور حذف صادر و اين سلسله رااز لوث وجود ) ع(شجاعت كه خصوصیت پیروان علي 
  .افرادي كه تاريخ و اخبار و رجال تشیع آنھا را نمي شناسد پاك فرمايید

در خاتمه به تمام برادران شیعه اثني عشري و متعھد و مسئولم سالم رسانده و توفیقات 

  .و خواستارمآنھا را در راه رضايه هللا و رسولش و اھلبیت عصمت و طھارت خواھان 

  والسالم علینا و علي عبادهللا الصالحین

  )١٧(صفحه     ٢٢/٢/١٣٦٩محمد مرداني  - ورامین

  ١٤١٠شھر شوال  ٢٠مورخه 

٢٢/٢/١٣٦٩  

  ھوهللا

١٢١  

  خدمات جناب آقاي حاج شیخ محمد مرداني زيد افضاله

ر د, خداوند سركار را موفق بدارد, متشكرم, عرض مي شود رقیمه كريمه واصل گرديد

موضوعاتي كه مرقوم شده البته بطور تفصیل گنجايش جواب در نامه نیست ولي خالصه اين 
است كه شريعت و طريقت دو دست و دو بال براي سالك الي هللا است كه منفك نمي شوند 

و بايد ھر دو را دارا بود چون ھر ظاھري باطني دارد ھیچ كدام از ھم جدا نیستند و عقل 

گر بدون معني باشد اثري بر آن مترتب نیست و ھمچنین عكس آن در حاكي است كه ظاھر ا

دوازده وجود مبارك ائمه ھدي علیھم السالم پیدا مي شود كه از بزرگواران كسب فیض 

و كسي كه دست به , نمايیم و ما نیز به اثني عشري بودن و انتظار ظھور مفتخر ھستیم

معرفتي : فان دست نمي يابد كه فرموددامان واليت بزرگواران نزند شیعه نیست و به عر

بالنورانیه معرفه هللا آن را كه دوستي علي نیست كافر است گو زاھد زمانه و گو شیخ راه 

عرفان ھم مخالف با تسنن است و اھل سنت به مقام معرفت نمي رسد مگر به ظاھر , باش

بزند و تنھا نام ) ع(خود را عارف بنامندو چون عارف بايد ابتدا دست به دامان واليت علي 

عرفان كافي نیست به ھمین جھت ما به واليت فقیه كه منشعب از واليت ائمه ھدي علیھم 
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السالم است معتقديم و مرحوم امام خمیني قدس سره كه تصريح به واليت فقیه نموده اند 

در واقع ھمان جنبه واليت است و عارف حقیقي آن است كه دست به دامان واليت زده باشد 

خوب است به كتاب جامع االسرار , افرادي كه ضد واليت اھل بیت باشند عارف نیستند و

  .مرحوم سید حیدر آملي و بعضي كتب ديگر مراجعه فرمايند

  والسالم علیكم و رحمه هللا و بركاته. در خاتمه از حسن ظن جنابعالي تشكر دارم

  )١٩صفحه (فقیر سلطانحسین تابنده گنابادي 
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  لرحمن الرحیمبسم هللا ا

  سالم علیكم

  برادر آقاي حاج سلطانحسین تابنده وقفه هللا لمراضیه

رقیمه شريفه كه حاكي از سالمت مزاج آنجناب بود زيب وصل داد و با دقت ان را مطالعه 

زيرا جواب موافق با , نمودم ول چنین به نظر امد كه نامه ما دقیقا مورد مطالعه قرار نگرفته

ا نبود غرض اين بود رواياتي را كه اصحاب طريقت به ان استناد مي نمايند مندرجات در نامه م

و انرا يك بال و شريعت را بال ديگر مي دانند با ذكر اسناد نقل و يا اقالً كتبي كه رواياتش از 

. داللت و مطابقت با قرآن باشد تذكر داده شود تا مورد استفاده قرار گیرد, سند, نظر متن

ه چیزي مرقوم نفرموده فقط كتاب جامع االسرار مرحوم سید را نام برده متاسفانه در نام

باز از لطف شما كه نامه را بي جواب نگذاشتید تشكر مي شود غرض دوم ما اين بود , بوديد

كه حتي خود حضرتعالي تصريح فرموده ايد كه اھل سنت به مقام عرفان نرسیده و عرفان ھم 

ا عارف بنامند و دلیل اين مطلب را ھم مرقوم فرموده مخالف تسنن است مگر بظاھر خود ر

  )٢٢(متاسفانه در صفحه , ايد
به چشم مي ) سلسله االولیا(سلسله ارشادي گنابادي ھمچنانكه در ورقه چاپ شده بنام  

كه تقاضاي حذف انھا . خورد از افراد فراواني از اھل سنت به عنوان عارف نام برده شده است

غیر از , اثني عشري شده بود و خود حضرتعالي واقفید كه دوستياز اين سلسله شیعه 

كه اولي بالمومنین من انفسھم باشند خود ) واليت(دوستي تنھا منھاي, اتخاذ واليت است

نوعي دروغ و معارض با اخبار و احاديث صحیحه است كه از فريقین رسیده است و كامالً 

ر عالیقدر اسالم منافقین كذاب جوي ايجاد مستحضريد كه در طول تاريخ حتي در زمان پیامب

دروغبندان بر من زياد شده اگر از من ) كثرت علي الكذابه(فرمود ) ص(نمودند كه پیامبر 

و در نامه . مطلبي بشما رسید به قران عرضه بداريد تا صحت و سقم آن بر شما روشن گردد

مي باشند كه عالوه بر  )ع(قبلي ھم بود كه مفسرين الينفك از قرآن علي و اوالد علي 

اينك , كه حديث سفینه نیز دال بر آنست)) اني تاريك فیكم الثقلین كتاب هللا و عترتي((حديث 

معروض مي دارد غیر از قرآن و نھج البالغه و صحیفه صجاديه كه صحیح االسناد ھستند 

د نیست و لذا در میان مسلمین موجو, كتابي كه كالً روايات آن صحیح باشد و مدرك قراربگیرد
ناقل روايت يا عامل به آن بايد بعد از احراز صحت سند و صحت متن و مطابق بودن آن با قرآن 

و اخبار صحیحه آن رادر مرحله عمل ياگفتار در اورد زيرا اگر دروغ باشد گوينده مجاز بر نقل آن 

ه او نظر نبوده و مسئول است كه ھم دروغ گفته و ھم دروغ را در میان مردم كه نسبت ب

, خوبي داشتند شايع نموده و لذا فرق مختلفه و گروھھاي فاسد گروھي براي جلب مشتري

كتاب و يا مطلبي را به بعضي از موجھین از علما نسبت مي دھند كه روح آن بزرگان از اين 

  .نوع نسبتھا متاذي و نفرين آنھا شامل حال نسبت دھندگان مي گردد

استفاده كافي ) ع(و پیامبر ) ع(اينكه مردم از كلمات اھل بیت  بزرگان و محققین فريقین براي

ببرند علمي به نام علم الحديث كه با آن اقوال و احوال و افعال پیامبر و امامان شناخته مي 

) روايه الحديث و درايه الحديث(شود يعني احوال سند و متن معلوم مي گردد كه خود نیز بر 

) علم الرجال و مصطلح الحديث است(ثش شامل دو بخش منقسم مي گردد كه درايه الحدي
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و كتابھادر اين باره نوشته و زحمات فراواني را جھت جدا كردن صحیح روايات , مي گردد وضع

, اللئالي المصنوعه سیوطي, الموضوعات ابن جوزي: از سقیم انھا متحمل شده كه مي توان

موضوعات , اللولو المرصوع قاوقچي, نيتذكره و قانون الموضوعات قت, اخبار الدخیله تستري

افسانه عبدهللا بن سبا , اضواء علي سنه المحمديه ابوريبه, قواعد التحديث قاسمي, صنعاني

, نام برد.... و تراجم الرجال آيه هللا خوئي و, و ماه و خمسون صحابي مختلق عالمه عسگري

: حديث دارد مي نويسند ١٩٩/١٦شما عنايت بفرمايید محققین درباره كتاب شريف كافي كه 

حديث را به عنوان  ٠٨٢/٩ھزار حديث  ٠٠٠/٦٠٠عدد حديث ضعیف دارد بخاري از  ٩٤٨٥

و  ٥٠٠٠و سنن ترمذي  ٤٨٠٠را وابي داود  ٢٧٥/٧ھزار  ٠٠٠/٣٠٠صحیح معرفي و مسلم از از 

  )٢٣صفحه (حديث را از میان تمام  ٤٣٤١سنن ابن ماجه 

یلي از اينھا نیز ضعیف مي باشند در كتاب علوم الحديث و دانسته اند كه خ, صحیح, احاديث

از صبحي صالح چاپ بیروت از قول ابن ابي العوجا نقل مي كند كه در  ٢٧٠مصطلحه ص 

حديث جعل نمودم كه در آنھا حالل را حرام و حرام  ٠٠٠/٤ھنگام مرگ گفت من در میان شما 

به بعد نام جاعلین  ٢٨٨دير از صفحه الغ ٥مرحوم عالمه امیني در جلد , را حالل كرده ام
احاديث را مي برد و خاطرنشان مي سازد كه در میان احاديث موجود در كتب اسالمي تعداد 

و اين را ھمه مي دانیم افرادي كه منحرف شدند . حديث دروغین و جعلي وجود دارد ٤٠٨٦٨٤

ول و طبق آن عمل نمودند درباره اخبار و احاديث تحقیقات ننموده و ھر چیزي را بنام حديث قب

و يا افكار خود را بكارگرفته و مطالبي كه مافوق فكر و انديشه بود از دريچه فكر ناقص خود 

اعاذنا هللا من شرور الشیاطین و من (گذارنده و توجیه نمودند و لذا بانحراف كشانده شدند 

  ).شرور انفسنا

رفع تمام شبھات با كمال صفا و در خاتمه امیدوارم مكاتبه بین ما تا كشف كل حقائق و 

  .صمیمیت ادامه داشته و ھمديگر را از دعاي خیر فراموش ننمايیم

٢٨/٢/٦٩  

  محمد مرداني- ورامین

  )٢٤(صفحه 

  ١٤١٠شھر شوال المكرم  ٢٨مورخه 
٣/٣/١٣٦٩  

  ١٢١ھوهللا تعالي 

  )٢٥صفحه (

حقیر بواسطه البته ھمانطور كه مرقوم شده , مرقومه محترمه واصل گرديد, سالم علیكم

كسالتھا كه البته اطالع داريم و تراكم مراسالت و تقید به جواب و كثرت مشاغل عمومي 

جواب به اختصار عرض شده و چون جواب مطالب مرقومه را مفصالً در تحريرات خود قبالً 

نوشته ام مفصل ذكر نموده ام لذا در اين جا مختصراً عرض و البته معلوم است كه جواب ھمه 

با ذكر مدارك و كتب و اخبار مستندھدر يك نامه گنجايش ندارد و ممكن است  آنھا

و ساير مكتوبات اخیر حقیر مراجعه فرمايید كه )) رفع شبھات((بیادداشتھاي حقیر به نام 

قسمتي در آنھا ذكر شده است و گمان مي كنم چند جمله را برادر مكرم آقاي يوسف 
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ده اند و البته ذكر ھمه آنھا خارج از گنجايش يك نامه مرداني حفظه هللا خدمتتان تقديم كر

مي باشد و به اضافه آياتي كه در قرآني مجید درباره خداوند و صفات و ذكر صفات مومن و 

سالك مي باشد زياد است مانند اذكر ربك في نفسك تضرعاً و خیفه و دون الجھر من القول و 

و امثال اينھا كه راجع به ذكر قلبي است چون  ايضا رجال التلھیھم تجاره والبیع عن ذكرهللا

اساس دعوي عرفا مراقبت از ياد خدا در دل مي باشد كه اصل دعوت است كه از اسالم و 

تشیع دستور گرفته ايم و اخباري ھم كه در اصول كافي براي اين امر و صفات پسنديده مومن 

یست مبتني بر آيات و اخبار و تماماً مويد است پس دعوي ما از خودمان ن, و سالك مي باشد

و ائمه ھدي علیھم السالم مي باشد و ھمه مويد نظريات ما است و ما از ) ص(رفتار پیامبر 

خود چیزي نداريم و در حقیقت آيات و اخبار مذكوره در اصول كافي و ساير صحاح اربع مدرك ما 

ھمه آنھا نیست بلكه براي اثبات حقانیت و صحت ) سلسله االولیاء(موضوع ورقه , مي باشد

منظور جنبه تاريخ است چنان كه در بسیاري از كتب نام افرادي از سالسل مختلفه ذكر شده 

چنانكه در كتب رجال نیز نام بسیاري از . كه فقط از جنبه تاريخي است نه اثبات صحت ھمانھا

در بلكه قدح و رد آنھا نیز شده است و ھمه كساني كه , افراد ذكر شده و ضعف بعضي
بلكه رشته ھاي , سلسله اولیا ذكر شده از اولیاء نبوده و مربوط به سلسله حقیر نمي باشد

مختلفه ايست كه در اسالم به نام تصوف و عرفان پیدا شده و خود را منتسب نموده اند مانند 

و غیر آنھا كه ما آن ھا را ) اسماعیلیه(و ) كیسانیه(سالسلي كه نام تشیع بر خود بسته اند 

ء شیعه نمي دانیم چون شیعه حقیقي آنست كه اثني عشري و معتقد به حضرت حجه جز

ابن الحسن عسگري عجل هللا فرجه باشد كه سلسله ما افتخار بدان دارد و منتظر ظھور آن 

حضرت مي باشیم و سالسل ديگري ھستند كه خود را منتسب مي دانند و بعضي مرام 

ھیچكدام از آنھا به اثني عشري بودن مانند ما  تشیع و جمعي ھم مذھب تسنن را دارند و

اخبار ضعاف زياد , افتخاري ندارند و حتي در صحاح اربع ھمانطور كه خودتان تصريح فرموده ايد

 ٩٤٨٥حديث دارد  ١٦١٩٩است چنان كه مرقوم داشته اي كه در كتاب شريف كافي كه 

اين دلیل توثیق آن اخبار  حديث آن ضعیف است و مع ذلك كلیني اشاره به آنھا فرموده و

موضوع واليت ھم البته واليت حقیقي آن است كه با قلب ارتباط داشته باشد نه آنكه , نیست

و اھل بیت آن حضرت مي ) ع(و گرنه اھل سنت ھم اظھار دوستي علي , تنھا به زبان باشد
ب آمنا قل لم قالت االعرا((كنند ولي ما آنھا را شیعه نمي دانیم كه در سوره حجرات فرمود 

, كه تنھا به زبان كفايت نمي كند)) تومنوا ولكن قولوا اسلمنا و لما يدخل االيمان في قلوبكم

و ھمان طور , بلكه با دل بايد ارتباط پیدا كنند و در حاق قلب و اعتقاد واقعي قلبي رسوخ يابد

ر كتاب جامع كه تالیفاتي در ذم تصوف نوشته شده در مدح تصوف نیز زياد نوشته اند و ذك

ابن (تالیف ) غوالي اللئالي(و ) مجلي(االسرار فقط براي مثال بوده وگرنه كتب بسیاري مانند 

ابن فھد (و امثال آن زياد است و بسیاري از فقھاي بزرگ مانند مرحوم ) ابي جمھور االحساوي

و مانند ) بحرالعلوم(و ) مجلسي اول(و ) شیخ بھايي(و ) شھید ثاني(و ) شھید اول(و ) حلي

اين بزرگواران كه در تصوف مشھور بودند زياد مي باشد امید است توجه حضرتعالي نیز جلب 

بیش از اين . و اگر بعضي قسمتھا مورد اعتراض است مرقوم داريد تا جواب عرض شود, گردد

  .احتیاج به تطويل ندارد از حضرتعالي ملتمس دعا ھستم
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  والسالم علیكم و رحمه هللا و بركاته

  یر سلطانحسین تابنده گناباديحق

                                                                         )                                                                                                                            ٢٧صفحه (
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٨/٣/١٣٦٩  

   الرحمن الرحیمبسم هللا

 ٧/٣/٦٩مرقومه محترمه در تاريخ , برادر آقاي حاج سلطان حسین تابنده سلمه هللا و وفقه

. زيب وصل داد و از اينكه با تمام گرفتاريھا و ضیق وقت توانسته بوديد جواب عنايت فرمايید

  .متشكرم

ديد مورد مطالعه مطالبي كه راجع به ذكر جلي و خفي مرقوم و آياتي را شاھد قرار داده بو

از اينكه نام و كلمه ذكر در قرآن فراوان بكار برده شده شكي , دقیق از نظر تفسیري قرار گرفت

و آيا آياتي داريم كه دال بر ذكر خفي و جلي اصطالحي , نیست ولي معناي ذكر چیست

 تالیف حبیش ابن) وجوه قرآن(در كتاب , سالسل صوفیه باشد يانه مورد بحث و گفتگو است

مي نويسد ذكر داراي ھفده معني بوده و براي ھر كدام آيه اي  ١٠٣ابراھیم تفلیسي صفحه 

, لوح محفوظ.٤, قرآن.٣, تورات.٢, وحي.١:را شاھد قرار داده و آن معاني بترتیب چنین است

ياد كردن .١١, ياد كردن به زبان.١٠, آگاھي.٩, بزرگواري.٨, نماز ٥. ٧, نماز جمعه.٦, طاعت.٥

پیامبر و .١٧, توحید.١٦, پیدا كردن. ١٥, انديشه كردن. ١٤, پند دادن.١٣, نگاھداشتن.١٢, بدل
ھیجده معني نقل و آقاي سید علي اكبر  ١٨٠صفحه , يا در كتاب قاموس قرآن دامغاني

راجع بذكر و اھل ذكر مطالب و معاني  ٢١تا  ١٥قرشي در جلو سوم قاموس قرآن از صفحه 

رواياتي را آورده كه در انھا اھل ذكر را  ٢١٠ص , ١ج, ر اصول كافيمتفاوتي را تذكر داده و د

مي , بايد دانست آن چیزي را كه سالسل صوفیه از آن ذكر خفي, ھم معرفي مي نمايد

فھمند و بعضي از آيات را نیز شاھد مي گیرند احتماالتي بیش نیست و منظور از تضرع و 

بايد تنھا زبانش چیزي بخواھد بلكه بايد روح دعا ن, خفیه آنست كه دعا كننده بايد توجه داشته

و زبان تنھا ترجمان انست و به عنوان . در درون جانش و در تمام وجودش منعكس گردد

نمايندگي ھه اعضاي او سخن مي گويد و لفظ خفیه در ايه براي اين است كه در پنھاني خدا 

  .مركز فكر و حضور قلب مي باشدرا خواندن از ريا دورتر و به اخالص نزديكتر و توام با ت

اصوِالً◌ براي شخص مومن و متدين از اولوااللباب اين موضوع محرز است كه بايد دائماً در ذكر 

زيرا بر اين , باشد و دقت دارد كه باندازه چشم به ھم زدني غفلت از ذكر براي او حاصل نشود

ه و تمام حاالت خدا حاضر و مطلب يقین دارد كه عالم محضر خداست و در تمام ازمنه و امكن
ناظر اعمال بندگان است و لذا جايي را نمي توانند بیايند كه خدا از آن جا خبر نداشته باشد و 

اتقوا المعاصي في : را در مدنظر دارند كه فرمود) ع(ھمیشه اين فرمايش از موال امیرالمومنین 

وي از نھج البالغه را از ياد نمي درباره تق ١٥٧الخلوات فان الشاھد ھو الحاكم و جمالت خطبه 

اعلموا عبادهللا ان علیكم رصداً من انفسكم و عبونا من جوارحكم و حفاظ صدق : برد كه فرمود

يحفظون اعمالكم و عدد انفاسكم التستركم منھم ظلمه لیل داج واليكنكم منھم باب ذو 

سعادت را يافته و احتیاج به راه رشد و . اگر بشريت توجه به متون اسالمي پیدا نمايند.... رتاج

از آن ثقلین است كه , اذكار معموله مرسومه غیر ماثوره ندارد زيرا اگر ارشاد بحق است

اكبرش قرآن و كبیرش اھلبیت عصمت و طھارت مي باشند اما سايرين ارشادشان در 

چھارچوبه امر به معروف و نھي از منكر با شرايط مخصوص به آنھا مي باشد و اين ھم 

تصاصي نیست و تشريع قانون مربوط به شارع بوده و غیر شارع در عین تخصص فقط مي اخ
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حالل الي يوم القیامه و حرامه حرام الي ) ص(تواند تطبیق قانون نمايد زيرا كه حالل محمد 

يوم القیامه و اكمال دين در دوران پیامبر و ختم نبوت بوسیله ايشان شد كه الیوم اكملت لكم 

  .د ابا احد من رجالكم ناطق بر اين مطالب مي باشندو ما كان محم

از بزرگان از , كتب فراواني كه ناقل روايات در مذمت از تصوف است, اما راجع به كتب و تالیفات

علما موجود كه مي توان كتاب اثني عشريه مرحوم شیخ حر عاملي را نام برد كتاب فوق 

ه بعضي از فصول و ابواب آنھا در اين باره مي الذكر كال درباره تصوف بوده و از كتب ديگري ك

باشد مي توان از حديقه الشیعه مقدس اردبیلي و كفايه الموحدين و معراج السعاده و 

و اين مطلب را نیز . سفینه البحار نام برد كه فقط نقل نام انھا صفحه بزرگي را پر خواھد نمود

  )٣٢صفحه (نمي شود منكر شد كه در صفحات 

ب مطالبي به عنوان روايت و غیره بر له تصوف نیز آمده ھمچنانكه در نامه قبلي بعضي از كت

نیز نوشتیم در كتب موجوده و در دسترس مسلمانان مطالب ضعیف فراوان وجود دارد و غرض 

علما از تدوين اين گونه كتب جمع آوري كل اخبار اسالمي بوده لذا صحیح و غیر صحیح را در 

ينده محققین آنھا را غربال كرده و صحیح و غیر صحیح را از ھم متمايز كتب خود آورده كه در آ
كتب انھا را كالً نمي شود مورد , نمايند و لذا در عین حالي كه مولفین افراد بزرگواري بوده اند

حتي مرا , مدح, استناد قرار داد مگر از ناحیه بزرگان از علما صاحب كتاب به وثاقت و دقت

را داشته باشد از جمله ممدوحین به عنوان مثال مي توان مقدس سیلشان حكم مسانید 

ولي بعضي از علما در عین بزرگواري و پاكي و ساده دلي و خوش بیني . اردبیلي را نام برد

مانند مرحوم ابن ابي جمھور احساوي كه يكي دو نمونه , تمام سخنانشان مورد تايید نیست

) بحراني(مرحوم شیخ يوسف -١, اب تقديم مي گردداز سخنان بزرگان درباره او بخدمت ان جن

جمع فیه جمله من االحاديث اال انه خلط (مي نويسد كتاب عوالي اللئالي او ) لولوالبحرين(در 

چ , و يا مرحوم مجلسي در مقدمه بحاراالنوار) اغث فیه بالسمین و اكثر فیه االحاديث العامه

و ان كان مشھورا و مولفه في (لي مي نويسد به بعد درباره عوالي اللئا ١٨٣بیروت صفحات 

الفضل معروفا لكنه لم يمیز القشر من اللباب و ادخل اخبار متعصبي المخالفین بین روايات 

اما نظريه آيت هللا نجفي مرعشي ) االصحاب و مثله كتاب نثر اللئالي و كتابي جامع االخبار

  )٣٣صفحه (دام عزه در تعلیقه خود 
شان بعد از نقل اقوال و اشكاالت بر كتاب و بر مولف و رد آنھا و تذكر دادن بر اي. بر كتاب عوالي

مقدمه مي نويسد  ١٠اين مطلب كه با اين كتاب نیز بايد چون كتب ديگر معامله شود در ص 

و ظلم في حقه و , اما كونه من الصوفیه فنسبه ھذه لصیقه الي الرجل البري مما نسب الیه(

التصوف غیر خفي علي المحققین فحینئذ تلك الكلمه و النسبه فريه الفرق بین العرفان و 

اما بزرگاني كه در مرقومه حضرتعالي نام برده شده بودند و نوشته بوديد آن بزرگواران ) بالمريه

ثانیاً ) رب شھره الاصل له(كه در تصوف مشھور بودند زياد مي باشند اوالً اينرا مي دانیم كه 

 ١٣نوشتن و اتالف وقت نگردد خواھشمند است اگر وقت داشتید جلد براي اينكه اسراف در 

مطالعه فرمايید چرا كه مرحوم خوئي بعد از  ٤٠٩تا  ٣٦٢شرح نھج البالغه خوئي را از صفحه 

تحمل زحمات فراوان مطالب ارزنده اي راجع به علماي بزرگ كه ھمگي عارف بوده و عده اي 

حتي , معرفي نموده اند به رشته تحرير درآورده جھت پیش برد مقاصد خود آنھا را صوفي
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نیز آمده كه  ٣١٦درباره روايتي كه در میان تصوف مشھور و در كتاب بشاره المومنین ص 

آثار الوضع (ھمین جلد مي نويسد كه  ٤١٤التصوف اربعه احرف تا آخر مرحوم خوئي در ص 

والي را بطرز جالبي چاپ و در و عالم بزرگوار آقاي عراقي كه ع) علي ھذا الحديث غیر خفیه

ھمین حديث  ١٥٦ذيل حديث  ١٠٥بدست آوردن اسناد رواياتش جداً زحمت كشیده در ص 

و معلوم نیست مرحوم مولف اينرا از كجا ) مع الفحص الشديد لم اظفر علیه(مي نويسدك 

  .آورده است

  )٣٤صفحه (

تاب رد شبھات مرقوم فرموده و اين مطلب را نیز حضرتعالي در جواب نامه ما و ھمچنین در ك

ايد كه اخبار مذمت مناط تصوفي است كه در میان اھل تسنن بوده و در مقابل ائمه قرار 

داشتند اين فرمايش در صورتي مقرون به صحت است كه اخبار عام و ھمه گیر نباشد 

ه نقل شده بدقت مطالع) ع(سفینه البحار را كه از امام ھادي  ٢ج, ٥٨حضرتعالي روايت ص 

ضمناً بايد ). والصوفیه كلھم من مخالفینا و طريقتھم مغايره لطريقتنا(فرمايید كه مي فرمايد 

آقا میرزا -دانسته شود علمايي را كه نام برده ايد و افراد ديگري مانند آقا محمدرضا قمشه اي
میرزا ھاشم -آقا علي حكیم -مال عبدهللا زنوزي-میرزا ابوالحسن جلوه- حسین سبزواري

سید علي -میرزا علي اكبر يزدي-حاج شیخ مھدي مازندراني-میرزا محمد شاه آبادي-رشتي

امام خمیني و خیلي از آقايان عارف - عالمه طباطبايي- مرحوم ملكي -میرزا جواد تبريزي- قاضي

بوده و ھستند و اكثر قريب به اتفاق اين اقايان مجتھدي عالیمقام بوده كه نه به كسي خرقه 

امه داده و نه از كسي خرقه گرفته و كرسي نامه دريافت نموده اند و نه پوشانده و كرسي ن

بلكه ديگران از علما را نیز عارفین به حق , دم از تصوف زده اند و نه از جرگه علما خارج شده

آن ھم در فروغ , و اگر اختالفي ھم داشته باشند اختالفي اجتھادي. دانسته و مي دانند

ي آن است و ھمه آنھا قطب حقیقي را خلیفه هللا منصوص از احكام است كه اجتھاد مقتض

ناحیه خدا دانسته و خود اگر تصرفي در اوضاع و شئون اجتماع بنمايند به عنوان واليت از 

  )٣٥صفحه (ناحیه آنھا آنھم با اخباري ھستند و 

امثال و ) انھم حجتي علیكم و انا حجه هللا(قوي كه از ناحیه حضرات ذوات مقدسه رسیده كه 

ما از آن برادر كه مسئولیت ارشادي عده را به عھده داريد و تا آن جايي كه خبر داريم بر . ان
اثني عشري بودن مقر و واليت فقیه را قبول داشته و منتظر آمدن ولي عصر ارواحنا له الفداء 

استناد تقاضا داريم خود روايات مورد , ھستید و فاصله چنداني با طريق علما و مراجع نداريد

بزرگان سلسله را بار ديگر از نظر سند و متن بررسي فرموده كه اگر مشخص شد عامي غیر 

دست اتحاد با مراجع و علماي , مقبول و يا مرسله و يا جھات ديگر ضعف در او پیدا مي شود

) ص(زمان داده و يد واحده گرديده و ھمگي با اتحاد و ھم آھنگي در تبلیغ شريعت محمدي 

ه تا اسالم ناب در اقصي نقاط عالم پیاده و حكومت عدل بر جھان سايه گستر شود كوشا بود

  ).ان العزه  و لرسوله وللمومنین(كه 

  )٣٦صفحه (– ٨/٣/١٣٦٩محمد مرداني –ورامین -توفیقات بیش از بیش حضرتعالي را خواھانم

  ١٤١٠مورخه ھشتم ذي القعده الحرام 

١٢/٣/١٣٦٩  
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  ھوهللا تعالي

١٢١  

  علیكم و رحمه هللا و بركاته السالم

  .از وصول رقیمه سركار متشكر شدم انشاء هللا سالمت و موفق بوده باشید

موضوع ذكر خفي و جلي؛ البته طبیعي است كه اگر كسي به ياد كسي در دل نباشد تنھا 

گفتن زباني كافي نیست و اثري ندارد موقعي ياد موثر است كه ارتباط با قلب داشته باشد و 

حقیقت است و اطالق , عاً و خیفه مويد آن است و كلمه ذكر ھم در يادي كه در دل باشدتضر

بر ذكر زباني مجاز است و گمان مي كنم اصالً احتیاج به استدالل نداشته باشد و آيات قرآن 

مجید و اخبار ماثوره از ائمه معصومین علیھم السالم بدان مشحون است و در مناجات خمسه 

ما , و آنسنا بالذكر الخفي و در مناجات دوازدھم است الھي: است) ع( عشر حضرت سجاد

الذ خواطر االلھام بذكرك و علي القلوب و امثال اين عبارات به قدري زياد است كه احتیاج به 

ذكر ندارد و در كتاب بستان السیاحه مرحوم آقاي شیرواني قدس سره و بسیاري از كتب 

  .ي خیلي زياد نوشته شده استديگر درباره ذكر خفي و ذكر قلب
تصوف و عرفان ھم جداگانه نیست و عرفان ھم مرتبه عالیه و نتیجه و اثر تصوف است و با 

اصطالح منطق بین آندو عموم و خصوص مطلق است و منظور از تصوف پیدايش عرفان است 

كاري اتس كه معرفت حق مي باشد و اذكار لفظیه و ادعیه معموله كه عرفا دستور داده اند اذ

كه به زبان بزرگان دين يا بعضي ديگر از بندگان خدا در حال مناجات و توسل به درگاه خداوند 

جاري شده كه ما ھم تیمنا به آنھا متوسل مي شويم و خواندن آنھا به ھیچ وجه بدعت 

نیست چنانكه ادعیه ماثوره از ائمه معصومین علیھم السالم مانند دعاي كمیل و صباح 

و افتتاح و غیر آنھا كه فضیلتھاي زيادي دارد بخوانیم و ھر يك از آنھا را كه بخوانیم  وابوحمزه

  .اگر توام با ياد قلبي خداوند باشد موثر است ولي تنھا لقلقه لسان موثر نیست

در ذم تصوف نیز اگر انتساب به آن حضرت صحت داشته ) ع(حديث ماثور از حضرت ھادي 

ست چون طبیعي است كه از دوستان خود به اين طور نام باشد منظور صوفیه اھل سنت ا

نمیبرند چون در آن زمان نام تصوف و متصوفه به مدعیان تصوف ھم كه اھل سنت بودند 

اطالق مي شده در شیعه بیشتر بنام مومن و مستبصر مفتخر بودند و متشبھان به آن ھا را 
چون تابع اھل بیت نبودند و از  ھم از اھل سنت صوفي مي گفتند به تبعیت از شیعه و آنھا

مخالفین واليت بودند مورد ذم بزرگواران واقع شدند ولي كساني كه به پیروي از آن بزرگواران 

مفتخر بودند مورد ستايش و لطف آنان بوده و ھستند به عباره اخري آنچه در مدح است 

فه و متشبھان صوفیه مربوط به صوفیه شیعه و آنچه در ذم است درباره متشبھان درباره متصو

كه فرمود الصوفیه كلھم من اعدائنا براي اين است كه در ) ع(است و فرمايش حضرت ھادي 

آن زمان يكدسته از اھل سنت خود را صوفي مي نامیدند و مخالف واليت بودند و تصريح است 

ي عشري بودند ولي كساني كه به مواالت اھل بیت و اثن) ع(به اينكه آنھا از اعداء اھل بیت 

بودن و انتظار ظھور افتخار مي كنند نھايت بي انصافي است بلكه غرض ورزي است كه آنھا را 

بود ) ع(از دشمنان اھلبیت بدانند چنانكه درباره ابواالديان كه از اصحاب حضرت عسكري 

ما نیز , ابواالديان صوفي ذكر شده و اگر مقصود پشم فروش بود صواف مي گفتند نه صوفي
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ر آنكه به دوستي اھل بیت مفتخريم و به محبت و مواالت آن بزرگواران افتخار نموده و اضافه ب

  .خودمان را در حاق تشیع و مفتخر به دوستي اھل بیت مي دانم

واليتي المیر النحل تكفیني عند الممات و تغسیلي و تكفیني و طینتي عجنت من قبل 

  تكويني بحب حیدر كیف النار تكويني

  .مال تشكر دارم و ملتمس دعا ھستماز حضرتعالي ك

  و اجدد السالم علیكم

  حقیر سلطانحسین تابنده گنابادي

  )٣٩صفحه (
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  برادر اقاي حاج سلطان حسین تابنده وفقه هللا لجمیع مراضیه

ر ھمچنانكه د, زيب وصل داد و از مضمون آن مطلع گرديدم ١٧/٣/٦٩مرقومه محترمه در تاريخ 

فراموش ننمودن خدا و حاضر و ناظر دانستن او در , فرد اكمل ذكر, نامه قبلي تذكر داده شد

حضرتعالي در , ھمه احوال و خود را در محضر او دانستن است به ھر طريقي كه میسر گردد

نامه مرقوم فرموده بوديد كه كلمه ذكر در يادي كه در دل باشد حقیقت است و اطالق بر ذكر 

ايا مي شود مدرك اين فرمايش را جھت روشن شدن مطلب براي ما نقل فرموده , ززباني مجا

و ما را به آن كتاب لغتي كه حقیقت و مجاز را اين گونه روشن كرده و يا آن عالم اصولي كه 

درباره حقیقت و مجاز بحث كرده و اطالق ذكر را بر ذكر قلبي حقیقت و در غیر آن مجاز 

ھمچنین در نامه حضرتعالي امده است كه بین تصوف و عرفان از دانسته راھنما باشید؟ و 

جا , از كجا معلوم كه تباين نباشد, با عرض معذرت, نظر منطق عموم و خصوص مطلق است

داشت كه حضرتعالي حداقل اقوال بزرگان غیر معصومي چون قاضي شوشتري و سیدرضي و 

  )٤٣صفحه (سید محمود آملي و سید حیدر آملي را كه در 
رساله باب واليت و راه ھدايت آمده مستند خود قرار داده و بین آندو تساوي قائل  ٢٧٧صفحه 

مي شديد نه اينكه تصوف را مقدمه عرفان و عرفان را مرتبه عالیه و نتیجه و اثر تصوف بدانید و 

ما ھم بعرفاي شیعه نگفته ايم كه چرا دستور اذكار مي دھید بلكه سخن ما اين است كه 

ر چه باشید معصوم از خطا نیستید و شما نمي توانید بطور جزم بگويید كه ما تعلیم شما ھ

زيرا شما به ) وله االسماء الحسني فادعوه بھا(اسماء حسني الھي را مي دھیم كه فرموده 

چرا اذكار و . تمام نكات و اسماء احاطه نداشته و ھیچ نوع مدركي جھت تعلیم ذكر نداريد

كه از اھلبیت با اسناد صحیح در صحیفه صجاديه و ادعیه امیرالمومنین  ادعیه ھمانھا نباشد

ايا صحیفه سجاديه كه بايد كنگره ھا درباره او تشكیل و افراد اگاه و . و غیره آمده است) ع(

بیدار و اشناي با منطق اھلبیت عصمت شرحھا بر آن بنويسند كافي براي كامل شدن 

غیر معصوم گوش فرا دھیم تا كمال پیدا كنیم؟ و اينرا  نیست؟ و ما بايد به اذكار و سخنان

كامالً واقفید كه ارزش سخن حاكي از ارزش گوينده اوست و سخنان و ادعیه وارده از ناحیه 

معصومین بي غل و غش بوده و راه سعادت و كمال را در لباس دعا بر ھمه ارزاني داشته و 
نیست كه انسان سخنان آن بزرگواران را رھا ھمه را به راه كمال دعوت مي نمايند و سزاوار 

كرده و به غیر آنھا براي رسیدن به كمال متوسل گردد مگر كسي عقايد مخالفین را داشته 

اما حديث از , باشد كه در امام و خلیفه عصمت را شرط نداند كه شیعه چنین نبوده و نیست

  )٤٣صفحه (از نظر سند بي اشكال و حتي علماي ) ع(حضرت ھادي 

بزرگ به استشھاد نموده كه باز خودتان از نظر سند بررسي فرمايید ناظر بر اين است كه 

حساب عرفا (در مسیر و خط امامت نیستند ) چه شیعه اش و چه سني اش(صوفیه مطلقاً 

و حديث اني تارك را عمل نكرده و لذا عاق اين خانواده گشته اند زيرا راوي سوال ) جداست

دع ذا عنك من اعترف بحقوقنا لم : (حضرت مي فرمايد) ترفا بحقوقكموان كان مع(مي كند 

چگونه مي شود از اين روايت و امثال آن استفاده نمود كه منظور اين ) يذھب في عقوقنا
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در خاتمه از اينكه مصدع اوقات حضرتعالي شدم . بزرگواران فقط اھل تسنن بوده است و بس

  .واننا المومنینعذر مي خواھم و السالم علینا و علي اخ

  ١٩/٣/١٣٦٩محمد مرداني 

  )٤٤صفحه (

  ١٤١٠ذق /٢٢تاريخ 

٢٦/٣/٦٩  

  ھو

١٢١  

از خداوند منان ازدياد موفقیت حضرتعالي را مسئلت , عرض مي شود مرقومه محترمه رسید

اذكرربك في نفسك تضرعاً و , كلمه ذكر ياد است و اين كلمه براي ياد دل مصطلح است, دارم

من القول و ياد زباني نماينده ياد دل است و محتاج بكتب لغت و استدالل  خیفه و دون الجھر

نیست خوب است محاورات مردمي مراجعه فرمايید تا صحت گفتار ما معلوم گردد و كلمه ذكر 

ذكر اللسان : معاني مختلفه ھم دارد و ذكر حقیقي باصطالح ذكر قلب است و عرفا گفته اند
كرالقلب مكاشفه و ذكر الروح مشاھده و ذكرالستر معاينه و لقلقه و ذكر النفس وسوسه و ذ

ذكر الخفاء فناالذكر في المذكور كه اشاره بمراتب مختلفه ذكر است و ابتداي آن ذكر لساني و 

انتھاي آن ذكر مخفي است كه در حاق قلب قرار گرفته است و ذكر حق ھم با نامھاي 

تدعو فله االسماء الحسني و ما ادعاي  مختلفه حضرت حق ممكن است انجام داد كه اياما

  )٤٦صفحه (

احاطه به ھمه اسماء حق نداريم بلكه آنچه داريم قطره اي از درياي محیط ائمه ھدي علیھم 

  .السالم داريم

ادعیه و اوراد و اذكاري ھم كه بما رسیده و به ديگران ھم موجب استعداد طرف مي دھیم 

داريم و مناجاتھا و ادعیه بزرگواران از قلب مبارك و دل اقتباس از مشكوه نور الھي بزرگواران 

نوراني آنان تراوش نموده صرف لفظ نیست و ما ھم بحث لفظي با سركار نداريم و ما نیز 

حقايق و دعاھاي حقیقي را از باطن آنان كسب كرده و مي كنیم و آنھا ادعیه و اوراد را به 

ايي است كه از دل ظاھر شده و به زبان تراوش لفظ و كتاب جمع نكرده بلكه ادعیه و مناجاتھ
كرده و اگر تراوش قلب نبود آن اثر در الفاظ ظھور نمي يافت و فقط لقلقه لسان بود و البته 

شايسته نیست كسي كه جوياي راه خدا باشد مانند بعض ظاھر بین بلفظ ان ادعیه بچسبد 

اي كمیل يا صباح و ابوحمزه و و باطن و حقیقت آن را بگذارد و بصرف لفظ بچسبد مثال دع

امثال آنھا را فقط بلفظ اكتفاء و از باطن آن دور نیفتد ما درون را بنگريم و حال را ني برون را 

بنگريم و قال را ما ظاھر را عنوان باطن و لفظ را نماينده قلب مي دانیم و موقعي كه عنوان 

اثري ندارد بلكه آنچه بستگي به  باطن باشد به اين ترتیب اثر بدھیم و تنھا لفظ اگر باشد

معني داشته براي آن اثر قائل ھستیم و چگونه بعضي به خود جرئت مي دھند كساني را كه 

دم از محبت به اھل بیت مي زنند و خود را به آن بزرگواران منتسب مي دانند مورد لعن يا 

ين بزرگواران مربوط  طرد آنھا بدانند و تھمت تسنن به اين اشخاص بزنند چون ما دل را به ا

  )٤٦صفحه (
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مي دانیم بلكه برعكس مي گويیم آن را كه دوستي علي نیست كافر است گو زاھد زمانه و 

رويه اھل سنت را دارند و نمي , گو شیخ راه باش و اگر دقت بفرمايید بسیاري از ظاھريین

  .توان آنھارا در خط امامت و تشیع دانسته و شیعه حقیقي نامید

ه كامالً ارتباط با امام داشته و در حاق پیروي امام و تشیع بوده و مورد لطف ائمه صوفیه شیع

رفتار مي ) ع(علیھم اسالم بوده و كسي كه انھا را بد بداند بر خالف فرمايش و منظور امام 

كند و اخبار ذم تصوف را به واسطه تعارض با اخبار مدح يا بايد ساقط بدانیم يا ھر دو را ساقط 

و قانون تعارض را اعمال كنیم و حديث من اعتراف بحقوقنا لم يذھب في عقوقناتصريح دانیم 

است به اينكه صوفیه دوستدار اھل بیت ھستند و مورد عقوق ائمه علیھم السالم نسیتند 

خوب است منصفانه در , بلكه كساني كه ذم اين صوفیه كنند در طريق عقوق آنھا مي باشند

تا واضح گردد كه تمام معتقدات ما مبتني بر عقايد تشیع است از دعوي طرفین دقت فرمايید 

  .تفصیل در جواب عذر مي خواھم

  والسالم علیكم

  )٤٧صفحه (تابنده گنابادي 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین   

  برادر محترم آقاي حاج سلطان حسین تابنده دامت توفیقاته

  سالم علیكم

سالمتي وجود شريف بود و اصل و از مضامین آن اطالع حاصل رقیمه شريفه كه حاكي از 

گرديد البته ھیچ صاحب شعوري منكر نیست كه اگر اوراد و اذكار فقط لقلقه زبان باشند و از 

قلب و حقیقت انساني سرچشمه نگیرد اثر چنداني نداشته و شايد براي ذاكر و قائل جز آثار 

  .قي و مخلص واقعي نیستدنیايي نصیبي حاصل نیايد و او مومن حقی

اين است , علت اين كه اينجانب مزاحم اوقات شريف گشته و ارتباط مكاتبه اي برقرار نمودم

بوده و ما شما را اصل اين سلسله و ) نعمت اللھي گنابادي(كه چون حضرتعالي سر سلسله 

, و اين خود رئیس آن و از ھمه افراد در اين سلسله داناتر و به رموز تصوف آشناتر مي دانیم

باعث مفتوح شدن باب مكاتبه گرديد تا معتقدات اين سلسله را كه با سالسل ديگر از تصوف 

  .مغاير است از مرشد و داناي آنان اخذ و با او طرف صحبت باشیم

  )٥٠صفحه (
كه اين در مفتوح مانده و , باري اگر مايل به مكاتبه مي باشید و اتالف وقت و مزاحمت نیست

و بدل گردد و اگر ھم میل به مكاتبه نبود باز خود صاحب اختیاريد در ھر حال صفحه مطالبي رد 

سطر اول صفحه  ٤تفسیر بیان السعاده را مطالعه مي نمودم مرحوم مولف در  ١ج ١٨٣

, مي باشند) ع(علماي اھلبیت قطعا ائمه اطھار , مطالبي تحرير كه حتماً مطالعه فرموده ايد

د كه عالم مجاز از اھل اجازه كیست و مدرك ان چیست؟ آيا ھمان ولي اين سوال پیش مي آي

مداركي است كه باعث تقلید از مجتھد مي گردد يا غیر آنھا؟ لطفاً اگر وقت اقتضا كرد جواب را 

  .مستدالً مرقوم مي فرمايید

  .ضمنا سواالت ديگري نیز وجود دارد كه امیدوارم با صبر و حوصله جواب مرقوم فرمايید

صوفیگري مايه سعادت و كمال (دارد كه نظريه تصوف و بزرگان آنان اين است كه  شھرت-١

آيا صوفیگري براي ھمه بشريت است يا اختصاص به قشر خاصي دارد؟ اگر ) بشريت است

متظاھر ) ع(عام است چرا پیامبر رسماً از عموم دعوت به تصوف ننمود و چرا ائمه اطھار 

  .ندبتصوف نشده و دعوت را رسمي نكرد
-كمیل-فرضاً بمانند اويس) ع(و يا ائمه ) ص(و اگر دعوت خصوصي بوده و اسراري را پیامبر 

آموختند و نخواستند ديگري مطلع گردد اگر سر بود كه بايد ديگري پي ... معروف كرخي و 

نبرد چرا اين بزرگان فاش كردند و نگذاشتند آن سر و يا آن اسرار مكتوم بماند و آن صفحه 

)٥١(  

تازه اول صحبت است كه اگر , رار چیست؟ و اگر فاش نكردند براي ھیچ كس فاش نشدهاس

آن اسرار كدام است؟ و بھرحال ادعاي اسراري را كه تصوف دارند چگونه بايد , فاش شده

  توجیه نمود؟

سوره نسا را ھمیشه در  ٩٦در عین اينكه اينجانب نسبت به حضرتعالي بدبین نیستم و آيه -٢

م و در تمام نامه ھا حضرتعالي را برادر خطاب كرده و براي بقا و توفیقات مورد مد نظر دار

اين موضوع بايد الينحل نماند , رضايت ولي هللا االعظم براي حضرتعالي دعا نموده و مي نمايم
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كه ما ھر دو مدعي تشیع راستین علوي بوده و تاج افتخار اثني عشري بودن را در سر 

, لح كل بسر مي بريم در حالي كه افراد منتسب به روحانیت تشیعداشته و در انتظار مص

نسبت به پیروان شما و پیروان شما نسبت به آنھا با نظر عناد بھم نگريسته و ھمديگر را 

قبول ندارند بايد علت اصلي افتراق و عناد را پیدا نمود و عامل يا عوامل تفرقه را معدوم و 

و علوي راھنما شد كه خودكاري است مھم كه شايد با پیروان را به اسالم حقیقي محمدي 

  .نشست حضرتعالي و بزرگان از علماي متعھد و روشن اسالم يگانگي حاصل شود انشاء هللا

حضرتعالي از روي ھمان حسن ظني كه نسبت به افراد داريد در دو نامه از نامه ھايتان اين -٣

دوستي علي نیست كافر است گو زاھد  آنرا كه(شعر را مدرك و دلیل تشیع افراد دانستید 

البته شكي نیست و وظیفه فطري و وجداني ھركس اعم از ) زمانه و گو شیخ راه باش

) ع(مسلم و كافر اقتضا مي كند كه آدم درست بي غل و غش را دوست داشته باشد علي 

كه جاي خود دار ولكن اين مطلب ھم درست به نظر نمي رسد كه ھر كس دم از محبت و 

بلكه بعضي از , زد آدم درستي است و شیعه آن حضرت محسوب مي گردد) ع(فضلیت علي ا

انھا دشمنان و برخي ره گم كرده گانند و اگر چنین نباشد بايد ابوبكر و عمر و معاويه و يزيد و 
اقیلوني اقیلوني و است بخیركم و علي : امثالھم از شیعیان خالص باشند زيرا ابوبكر مي گويد

و يا در مسابقه شعري كه بعضي . لوال علي لھلك عمر: ر در موارد عديده مي گويدعم. فیكم

  :نقل كرده اند از قول معاويه آمده است) ع(از تواريخ آن را درباره علي 

  :عمر و عاص مي گويد, فالناس ارض و الوصي سماء, خیرالبريه بعد احمد حیدر

ابن ابي . (ضمنا قدم المفضول, عداءوالفضل ما شھدت به اال, و مناقب شھد العدو بفضلھا

  .را نیز مطالعه فرمايید بیشتر از اين مزاحم نشده و توفیقات حضرتعالي را خواھانم) الحديد

٣٠/٣/١٣٦٩  

  )٥٣صفحه (محمد مرداني 

  ١٤١٠ذي الحجه الحرام  ٥

٧/٤/٦٩  

  ھو

١٢١   
كه باب مكاتبه از اينكه اظھار میل فرموده ايد , عرض مي شود مرقومه محترمه واصل گرديد

مفتوح باشد موجب امتنان است ولي فقیر اضافه بر كسالت ممتدي كه پیدا شده مكاتبات و 

مشاغل مختلفه خودم و ديگران گاھي باعث تاخیر در عرض جواب مي شود ازين رو از تاخیر 

اجازات كه در تفسیر شريف ذكر شده و ما اظھار مي كنیم؛ . در جواب خیلي عذر مي خواھم 

عضي موارد كتبي است و گاه ھم شفاھي و تصريح سابق است بر الحق با حضور در ب

  .جمعي ديگر براي اطالع

در صورتي كه اين كلمه لفظ عامیانه (تصوف كه حضرتعالي با لفظ صوفیگري مرقوم داشته ايد 

عبارت است از تزكیه و تھذيب نفس و سلوك الي هللا و ) و معني انتمال به تصوف را ھم دارد

ما به پیروي ائمه ھدي علیھم السالم كه منبع و , انطوري كه قبالً ھم عرض شدهھم

  )٥٤صفحه (سرچشمه حقیقت و تصوف مي باشند افتخار مي كنیم و در حقیقت  
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تصوف و تشیع را مرادف ھمديگر مي دانیم چنانكه مرحوم سید حیدر آملي در جامع االسرار 

زمان ائمه علیھم السالم بوده و اكنون ھم ھستید تصريح فرموده اند و صاحبان اسرار ھم در 

فقرا ھم نسبت به مقام معظم روحانیت بدون تحقیق و تفحص با , و سر ھم فاش نمي شود

ما به نظر عناد مي نگرند ولي مانند حضرتعالي كه با نھايت محبت نظر داشته و مطالب را 

و ھمانطوركه مرقوم . باشید ھم به عنوان سوال و تحقیق مي فرمايید مورد احترام ھمه مي

شده البته تنھا نام تشیع و دوستي ظاھري كافي نیست و گرنه مخالفین صدر اول نیز كه 

تمجید از علي مي نمودند بايستي شیعه محسوب مي شدند و ما ھم مانند حضرتعالي 

و ابن و فرزندان بزرگوار آن حضرت مي دانیم ) ع(تشیع را اعتقاد قلبي و ارتباط قلبي با علي 

است شیعه نبود كه در اول كتاب خود ) ع(ابي الحديد ھم با آن كه در كتاب خود مداح علي 

قدم المفضول علي الفاضل نوشته است بلكه باالتر از آن يزيد مي گويد و مناقب شھدالعدو 

از كتبي كه مرقوم شده آنچه موجود بود صالحیه و پند . بفضلھا و الفضل ماشھدت به االعداء

از سركار . و نیاز تجلي با كتاب نظر مذھبي با اعالمیه نیز به وسیله پشت فرستاده شدصالح 

  .التماس دعا دارم
  والسالم علیكم و رحمه هللا و بركاته

  )٥٥صفحه (فقیر سلطانحسین تابنده گنابادي 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین

از اظھار لطف و ارسال كتب مكتوب محبت مصحوب آن جناب مالحظه و , با عرض سالم

مشعوف و از راضي بودن به ادامه مكاتبه تشكر مي نمايم صحت و عافیت و توفیق بندگي 

بیش از پیش در راه حق براي كافه ارداتمندان به ولي عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء را 

عمل به  خواھان و امیدوارم ھمیشه مورد لطف آن قطب عالم امكان قرار گرفته و موفق به

  .دستورات رسول خاتم و ائمه اطھار علیھم صلوات المصلین بگرديم آمین يا رب العالمین

باري از مضامین رقیمه محترمه چنین مستفاد مي گرديد كه از برخي از روحانیون اظھار 

در عین , به عرض عالي مي رساند كه روحانیون با درد ما, ناراحتي نموده و گله مند بوديد

ك دامني غرض و مرضي نداشته و خواستار ترقي و تعالي ابنا بشر با با جھان بیني پاكي و پا

ديني و مذھبي مي باشند و آرزوي ھمیشگي آنھا آنست كه تمام بشريت تحت پرچم اسالم 

) علي و اوالده المعصومین حجج هللا, الاله االهللا محمد رسول هللا(راستین كه ھمان پرچم 

رديه و منابر انتقادي انھا داراي عللي است كه خود حضرتعالي نیز مي باشد در آيند و كتب 

  )٥٧صفحه (كامال بر آن علل  
واقفید و ھمین امور باعث شده كه سلسله نعمت اللھي گنابادي سالسل ديگر جدا گشته 

است و اگر بنا شود خود حضرتعالي راجع به تصوف سخنراني بفرمايید ھمه آن فرق را 

زماني كه واعظ يا , سته و نكات ضعف و خالف آنھا را تذكر مي دھیدبدالئلي مردود دان

اذا ظھرت (نويسنده اي كه آشناي به عقايد اسالمي است مي بیند عده اي داراي منطق 

و , مي رسد) ع(بوده و خود مدعیند كه سلسله انھا به امیرالمونین ) الحقائق بطلت الشرايع

كه ) سبحان من اظھر االشیاء و ھو عینھا(مي گويند  يا كلمات عده اي را در كتب مي بیند كه

حتي عالء الدوله سمناني كه خود از متصوفه بوده عصباني مي شود و او تخطئه كرده و مي 

ايھا الشیخ لو سمعت من احد انه يقول فضله الشیخ عین وجود الشیخ التسامحه (نويسد كه 

يا عده اي واجب را تا حد ممكن تنزل  و) ٤٨٨تا آخر مطالبش نفحات ص ) (الیه بل تغضب علیه

داده و با او متحد و يا او را در خود حلول دھنده و يا مطالب ديگري كه اطالع شما از فرق 

حتي حضرتعالي و نويسندگان اين سلسله در بعضي از نوشته , مختلف بیش از ما مي باشد

ن عقايد خود را صوفي مي ھايتان از اين گونه عقايد بیزاري جسته ايد و چون ھمه صاحبان اي
دانند و اخباري نیز در مذمت صوفیه وارد شده است لذا علما احساس مسئولیت نموده در 

مقاله نوشته و يا سخنراني مي نمايند تا دزدان عقايد و , صدد روشن نمودن مردم مي افتند

, لم بماندلطمه زنندگان به ملت اسالمي از مسلمانان دور شده و عقايد خداپسندانه آنان سا

اكنون فرقه و سلسله اي كه گويندگان شھادات سه گانه و عامل به احكام شريعت مطھره و 

و عجل هللا ) ع(مقید باجراء بعض سنن و قائلین بوجود امام زمان حضرت حجه ابن الحسن 

فرجه بوده و ھیچ يك از ضروريات دين را منكر نباشند چه مانعي دارد كه لفظ تصوف را از خود 

را جايگزين آن بنمايند آن كلمه اي كه از زبان مبارك رسول به ) تشیع(ر زده و كلمه مقدس كنا

تاتي انت و , انت و شیعتك خیرالبريه(پیروان امیر اطالق و كتب فريقین ناقل آن كه فرمود 

تفسیر , در تفسیر سوره بینه)) سیوطي)) ((درالمنثور) ((شیعتك يوم القیامه راضین مرضیین

و تفسیر صافي و ساير كتب و تفاسیر يا  ٤٢ص , ٢ج , تفسیر عیاشي, ٥٣ص , ٢ج, برھان
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كه از امیرالمومنین  ١٢٨٥چ سال  ٢٣٧روايت مشھوره مسطوره در كتاب مناقب خوارزمي ص 

  ).ھم انا وشیعتي(فرقه اند  ٧٣نقل كرده اند كه فرمود آنھايي كه اھل نجات از ) ع(

ندان نقاد بايد به مسموعات و مكتوبات تنھا اكتفا ننمود و اين را مي پذيرم كه علما و دانشم

و قبل از نقد مرام فرقه و يا سلسله اي با شخصیتھاي آنان تماس گرفته و بعد از بررسي (

كلي اگر سزاوار نقد و رد باشند انتقاد نموده و نام ان فرقه يا فرق مورد نظر را برده و آن را 

و , كثراً بررسیھاي كلي نموده منتقدين از تصوف كل راولي كتب رديه فعلي ا. معرفي نمايند

منتقدين از تشیع نیز از تمام فرق منتسب به شیعه و تشیع انتقاد نموده اند مثال محتويات 

مرامھاي اسماعیلیه و يا زيديه و يا فطحیه و غیره را جايي خوانده و از شیعه اثني عشريه به 

پس قاعده در رد نويسي به , به طور مطلق نوشته طور كلي بي خبر بوده و كتاب بر رد شیعه

نظر اينجانب اين است كه با گروه مورد نظر تماس حاصل و با روساي آن قوم كه به كتب و 

منطق و اصطالحات آنان آشنايند مراجعه نمايند و چنانچه آن فرقه يا گروه قابل رد و انتقاد 

پس . ترك ذكره به خود زحمت ندھداست اقدامي انجام دھند و اگر باطلي است كه يمیت ب

از حضرتعالي . اكثر كتب رديه كلي بوده و زنگ بیدار باش را جھت اجتماع به صدا در مي آورد
  :سوال جواب عنايت فرمايید ٢تقاضامي شود اگر مزاحم اوقاتتان نیستیم به اين 

, نذوالرياستی, چه چیز باعث گرديد كه سلسله نعمت اللھي بسالسل صفي علیشاھي-١

  گنابادي و غیره منشعب گشتند علت را مرقوم فرمايید؟, پاقلعه اي

دوست دارم نام افرادي را كه سلسله نعمت اللھي گنابادي به وسیله آنھا به معصوم -٢

  .منتھي مي گردد داشته باشم اگر مانعي نداشت نام آنھا را مرقوم فرمايید

  والسالم علیكم و علي خواننا المومنین

  )٦٠صفحه ( ١٣/٤/١٣٦٩مرداني محمد - ورامین

  ذي الحجه حرام ٢٥

٢٧/٤/١٣٦٩  

  ھوهللا

١٢١  

عرض مي شود مكتوب مالطفت اسلوب رسید يادآوري سركار موجب امتنان است موضوع 
روحانیین قبال ھم عرض شده كه ھمه آنھا چنین نیستند و با ما عداوت ندارند بلكه بسیاري از 

ما را مانند حضرتعالي درك نموده اند كه بحمدهللا  آنان كه مطلع بر حقايق ھستند و عقايد

عین دستورات شريعت مطھره اسالم و مذھب حق تشیع اثني عشري است نھايت لطف و 

نام صوفي ھم كه ما براي خود برگزيده ايم با كلمه تشیع يكي مي دانیم و . محبت دارند

ھم اسالم براي علماي المشاحه في االصطالح چنانكه كلمه اجتھاد كه در زمان ائمه علی

شیعه معمول نبود و فقیه بیشتر مصطلح بوده و امروز اصطالح مجتھد بواسطه علم اصول 

اعتقادات باطله . بیشتر و معمول است ھیچ اشكالي ندارد و جاي رد و اعتراض بدان نیست

و  و عقائد باطله حلول و اتحاد ١)اذا ظھرت بطلت الشرائع(ھم كه اشاره فرموده ايد مانند 

امثال آنھا در سلسله ما نیست و باطل است و از انھا بیزاري مي جويیم و به تشیع و پیروي 

                                                
 .لوي را هم قبول ندارنداز این مطلب چنني استفاده مي شود كه ایشان مو-١
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امیرالمومنین و ائمه معصومین علیھم السالم افتخارداريم و در رساله رفع شبھات نیز ذكر 

  .كرده ام

ما كه سلسله نعمه اللھي گنابادي مي باشیم در , موضوعي كه در آخر نامه مرقوم شده

نمايي اجازه را الزم دانسته و سلسله اجازه را مضبوط تا زمان اول غیبت مي دانیم و ساير راھ

سالسل مقید به اين اجازه نیستند و خواب يا كمال رشدي و داشتن حاالت معنوي را كافي 

سلسله (مي رسد و در كتب و در ) ع(سلسله اجازه ما ھم مضبوطا بمعصوم . مي دانند

  ١.ايد به كتب مراجعه فرمايیدذكر شده و ب) االولیا

  والسالم علیكم و رحمه هللا و بركاته

  )٦٢صفحه (سلطانحسین تابنده گنابادي 

                                                
باز كل افراد سلسله االولیائي را كه قبال تكذیب كرده بود در اینجا -٢

 تصدیق و امضا مي مناید
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  بسم هللا الرحمن الرحیم و له الحمد

  سالم علیكم

  برادر محترم آقاي حاج سلطانحسین تابنده دامت توفیقاته

م ضمن درخواست توفیق واصل و از مضمون آن مطلع گرديد ٢٤/٤/٦٩رقیمه شريفه در تاريخ 

 ١٣/٤/٦٩بیشتر و رفع كسالتھا به عرض عالي مي رساند سواالتي را كه در آخر نامه مورخه 

نموده بود بي جواب يافته امیدوارم در نامه بعدي جوابھا را مستدال به رشته تحرير درآورده و 

, بھره مند نمايید ما را از فیوضات قلم خود كه دانا و رفع اشكال كننده اين سلسله مي باشید

سوال اول اين بود كه چه چیز باعث شد كه سلسله نعمت اللھي بسالسل مختلفه منشعب 

گشته و ھر شعبه قطبیت شخصي قائل و اقطاب سالسل ديگر را باطل دانسته و حرفشان 

  .اين است كه سالسل ديگر بايد تابع سلسله آنھا بگردد

از قبیل طرائق و امثال آن سلسله انتساب  سوال دومو اينجانب در البالي بعضي از كتب

بعضي از سالسل را نظماً و نثرًا مشاھده نموده ام و اگر نظر مبارك باشد در نامه مورخه 

راجع به اھل تسنن بودن اكثر افرادي كه در سالسل موجود مخصوصاً در ورقه  ٢٨/٢/٦٩
موضوع ورقه (داشته كه  نوشته و حضرتعالي در نامه جوابیه چنین مرقوم, )سلسله االولیا(

.... براي اثبات حقانیت و صحت ھمه آنھا نیست بلكه منظور جنبه تاريخ است, سلسله االولیا

و ھمه كساني كه در سلسله االولیا ذكر شده از اولیا نبوده اند و .... نه اثبات صحت ھمه آنھا

م به نام مربوط به سلسله حقیر نمي باشند بلكه رشته ھاي مختلفي است كه در اسال

ولي باز ) حضرتعالي ٣/٣/٦٩تصوف و عرفان پیدا شده و خود را منتسب مي دانند نامه مورخه 

مرقوم داشته ايد كه سلسله اجازات ما ھم مضبوطا به  ٢٧/٤/٦٩در اين نامه اخیر مورخه 

اينك به عرض عالي مي , ذكر شده) سلسله االولیا(مي رسد و در كتب و در ) ع(معصوم 

است باز آن ھم به نظر ) سلطانعلي شاھي(منظور از كتب مربوطه به سلسله  رساند اگر

سلسله را از طريق جنید  ٣٣٧تا  ٣٣٤ثقیل مي آيد زيرا مرحوم جدتان در كتاب صالحیه از ص 

و  ٤٥٨ص , ١مي رساند ولي طرائق ج) ع(به شیخ سري و از او به معروف و از او به امام رضا 

را نقل كرده و كرخي را از راه داود طائي و او از راه ) ت هللاشاه نعم(اشعار  ٣٢٦ص , ٢ج

آيا جايز است , مي رساند) ع(به امیرالمومنین ) حسن بصري(حبیب عجمي و او را از طريق 
از دنیا رفته خلیفه او شود و آيا ) ع(معروفي كه طبق نوشته كتب تصوف دو سال قبل از امام 

چگونه حضرت خالفت و اسرار واليت و , مان ممكن استجمع بین دو خلیفه و دو قطب در يك ز

خرقه را ارشاد ولوي را به معروف كرخي مي دھد در حالي كه امام منصوب و منصوص از 

  )٦٦صفحه (زنده و حاضر بوده آيا اگر اين كار شده ) ع(ناحیه خدا يعني امام جواد 

فت با فرمان حق جل و عال امام رضا از عصمت و عدالت نمي افتد و مخال) نعوذبا(باشد 

  ننموده است؟

و اگر ھم تاريخ و نقل , اگر مدركیت داشته باشد, تازه در میان ھمین سلسله به شواھد تاريخ

اھل تسنني كه , مدرك قرار نگیرد كه تمام سالسل از بین مي روند) چون خبر واحد است(آن 

سند سلسله , نفر ھم باشدبه مقام واليت نخواھند رسید فراوان يافت مي شود اگرچه يك 

مخدوش مي گردد مگر اين كه گوينده خويش بیني بگويد كه ھمه اينھا شیعه بوده ولي در 
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تقیه بسر مي بردند و كارھا و عقائد و شطحیات آنھا را اين گونه توجیه نمايد كه در اين صورت 

اعتراض مي  به برادرش عارون) ع(موسي : كافر و كفري باقي نمي نماند و به قول آن شخص

كند كه چرا جلو مردم را گرفته و نگذاشتي گوساله بپرستند؟ و يا حكايت ساختگي مولوي كه 

تا مي )) ديد موسي يك شباني را به راه. ((ھیچ نوع سند و مدركي از شیعه و سني ندارد

و آن وقت بي ارزش , ))بنده ما را چرا كردي جدا((, ))وحي آمد سوي موسي از خدا((رسد 

  ؟!نبوت و بطالن رسالت حتي اولوالعزمیت پیش آيدبودن 

اري بر ما و شما و تمام مسلمانھاي جھان بعد از شناختن دين فرض و واجب است و از ناحیه 

خدا اين مقام محول شده كه آمر به معروف و ناھي از منكر شده و در جايي كه بدانیم دين 

, دس و پاك به زمین ريخته شده استمقدس اسالم كه در راه احیاء او بي نھايت خونھاي مق

وار از حريم دين با ) ع(دستخوش حوادث ناگواري گرديده و احتمال محو آن مي رود حسین 

پاك و دين روشن , زبان و قلم و جان و مال دفاع كرده و حريم مقدس دين را از پیرايه ھا

وراني ندارند عرضه روشنگر حقیقي را به تمام عالمیان و افرادي كه آشنايي با اين چراغ ن

در خاتمه براي سالمتي . نمايیم كه ارائه الطريق كار ھر مسلمان آگاه و متعھد است
حضرتعالي دعا نموده و توفیقات ھمه برادران ديني را از قادر منان بي مثال كه خود ھادي 

  .است خواھانم

  والسالم علینا و علي عباد هللا الصالحین

  )٦٧صفحه ( ٣٠/٤/١٣٦٩محمد مرداني 

  ١٤١١محرم الحرام  ٨

  ١٣٦٩مرداد  ٩

  ١٢١ھو 

عرض مي شود رقیمه كريمه واصل گرديد انشاء هللا سالمت بوده باشید موضوعي كه مرقوم 

ما اجازه و نص سابق را نسبت . شده جواب آن در ضمن نامه گذشته عرض شده است

اللھیه مضبوط است بالحق الزم مي دانیم و با ھمین ترتیب رشته اجازه ما در سلسله نعمته 

بعض سالسل ديگر اجازه را الزم نمي دانند فقط كمال و علم را يا خواب را كافي مي دانند و 

مرحوم آقاي ذوالرياستین پس از آقاي رحمتعلي شاه شیرازي براي جدشان مدعي اجازه مي 
باشند ولي اجازه عین خط مرحوم آقاي رحمتعلي شاه است كه سلسله ما بايشان مي 

مطلعین ان را از حیث خط و انشاء اقرب مي دانند مرحوم اقاي صفي نیز در ابتدا ارتباط  رسد و

با جد آقاي ذوالرياستین داشتند ولي بعدا استنكاف نموده خود مدعي شدند و نامه اي ھم 

نوشته كه اجازه آقاي سعادتعلي شاه صحیح است و اين انشعاب پیدا شد ولي ما به آنھا نیز 

  .ريماحترام مي گذا

در ورقه سلسله االولیاء كه از نظر تغلیب به اين نام ذكر شده ھمه مدعیان و سالسل 

  .مربوطه به آنان ذكر شده كه از جنبه تاريخي و انشعابھاي مختلفه جمع آوري شده است

) ع(بوده و دو سال قبل از حضرت رضا ) ع(شیخ معروف كرخي از دربانھاي حضرت رضا -٣

بود و ما به ائمه ھدي علیھم السالم تا ) ع(ه ايشان از حضرت رضا فقط اجاز, رحلت فرمود

حضرت حجه بن الحسن عجل هللا فرجه معتقد بوده و مشايخ بستگي به ائمه زمان خود 
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نمي دانیم بلكه تربیت شده و مستفیض ) ع(داشته و معروف كرخي را جانشین حضرت رضا 

ده نزد معروف و جنید ھم توسط از مقام واليت رضوي بوده و سري سقطي ھم تربیت ش

سري تربیت شده ولي مطیع و پیرو امام زمان خود بودند و جنید پیرو امام زمان خود امام 

و بعداً ھم تابع حضرت حجه عجل هللا فرجه بوده از اينرو افتخار اثني ) ع(حسن عسكري 

  .عشري داريم و منتظر ظھور امام زمان عجل هللا فرجه مي باشیم

ه معروف را به او و طائي مي رسانند جنبه تربیت اولیه است كه به او و از او به و اين ھم ك

مانند يك نفر از مجتھدين كه نزد چند نفر از اساتید و مجتھدين . مي رسد) حبیب عجمي(

تلمذ نمايد و بعداً نزد مرجع تقلید اكمل تحمیل تحصیل و درك مقامات علمي بنمايد و اجازه 

یرد و در سلسله تصوف و عرفان نیز ھمین امر ھست و اگر كتب ما را اجتھاد از ايشان بگ

  )٦٩صفحه (مطالعه فرمايید جواب سواالت معلوم مي گردد و اگر 

حضرتعالي كه منصفانه و بیطرفانه در تحقیق مطالب ھستید كامالً دقت و مطالعه فرمايید 

  .جواب مطالب به خوبي واضح مي گردد

اع از حريم دين مقدس اسالم كه جامع ظاھر و باطن است كوشا ما نیز در اين راه براي دف
ھستیم و بسیاري از بزرگان سلسله ما درين راه جان خود را فدا كردند با آنكه اين نامه تقريبا 

  .مفصل شد ولي در عین حال مطلب به اختصار ذكر شد

  واسالم علیكم و علي الصالحین من عبادهللا 

  )٧٠صفحه (سلطانحسین تابنده گنابادي  
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  بسم هللا الرحمن الرحیم و له الحمد

  سالم علیكم

  برادر آقاي حاج سلطانحسین تابنده زيد توفیقاته

امیدوارم كه , محرم الحرام واصل و از مضمون آن مطلع گرديدم ١٢رقیمه شريفه در تاريخ 

عمت اللھي راجع به انشعاب سلسله ن, مكاتبه ادامه پیدا كرده و از آن نتايجي حاصل گردد

اقاي ذوالرياستین پس از رحمتعلیشاه براي (و در جواب چنین آمده بود كه . سوال نموده بودم

عین خط مرحوم آقاي رحمتعلیشاه نیست و , جدشان مدعي اجازه مي باشند ولي اجازه

اينك به ) اجازه سعادتعلي شاه عین خط رحمتعلیشاه است كه سلسله ما به او مي رسد

  :اندعرض عالي مي رس

اوال عده اي نظیر ھمین اشكال را به وجه ديگري به سلسله شما دارند به اين بیان كه در 

حالي كه سیدحسین استرآبادي مونسعلیشاه قطب زمان بوده چرا مستعلیشاه مدعي 

به ) رحمتعلیشاه(قطبیت شد در حالي كه مقام قطبیت نداشت و چون سلسله شما از راه 

ن جھت مورد حمله مخالفینتان قرار گرفته و آنھا مي گويند مي رسد از اي) مستعلیشاه(
و اقطاب بعدي ھمه باطل و ھمگي به دروغ و افترا از ) رحمتعلیشاه(و ) مستعلیشاه(قطبیت 

  . راه غاصبانه مدعي قطبیت گشته اند

بوده و در كتب و مقاالتشان مي نويسند ) شاه نعمت هللا(ثانیا عده اي از اصل منكر ولي بودن 

ه ايشان سني بوده و سني ولینمي شود براي تكمیل معلومات مي توان به مقاله ك

درباره اختالف جامي با شاه ولي مطالبي را  ١٣٤٣كه در سال  ١)حمید فرزام(استداللي دكتر 

از انتشارات ) شاه ولي و دعواي مھدويت(كتاب  ٢٣ھمین طور پاورقي صفحه . ارائه كرد

چنانچه اين حرف درست . ٢نیز بسیار مفید است ٤٨ھرماه م ١٠٥دانشگاه اصفھان شماره 

  .باشد خودبخود اقطاب بعد از شاه نعمت هللا نیز از مقام قطبیت ساقط مي گردند

نوشته اند دربان بودن او مشكوك و ) ع(و اما راجع به معروف كرخي كه او را دربان حضرت رضا 

ي كه بعضي از كتب چون تذكره سند صحیحي راجع به اين موضوع در دست نیست جز مطالب

دربان بودن  ٣٩و  ٣٨ص , االولیا نوشته اند و حال آنكه كتب ديگري چون نفحات االنس جامي

را به پدر كرخي نسبت مي دھد و خود مي دانید تعارض حاصل شده و اصل عدم جاري مي 
  .گردد

و , شتندو اگر مي فرمايید تربیت شده دست حضرت بود حضرت تربیت شدگان بسیاري دا

كه عقیده ھر (را ) ع(آقاي سري سقطي اشتباه مي كند كه تربیت كننده اي چون امام جواد 

را رھا مي كند و به سراغ ) دوي ما اين است كه امام انسان كامل و مكمل نفوس است

كرخي محتاج به كمال و غیر معصوم و تعريف نشده مي رود و ھمچنین است حال جنید كه در 

  .را رھا كرده و شاگرد و خلیفه سري مي گردد) ع(عسگري  امام, اخالقیات

                                                
 .در زبان و ادبیات فارسي دانشیار دانشگاه اصفهاندكرت - ٣
 .ضمنا براي درك مطالب بیشرت به ملحقات آتیه توجه شود-٤



/بررسی صوفیه گنابادیپایگاه   www.sofiye.com 
41 
 

مدحي راجع به كرخي يا سري و ) يازدھم-دھم- امام نھم(آيا از ائمه بزرگوار معصوم مظلوم ما 

يا جنید رسیده و يا در كتبي يافت مي گردد؟ و آيا معروف و سري و جنید از امام جواد و ائمه 

  آگاه تر به رموز تربیت و ارتقاء نفوس بودند؟) صلوات هللا علیھم اجمعین(بعد از او 

آيا اين اھانت و بي ادبي نیست كه عده اي امام معصوم منصوص را رھا كرده و بغیر امام كه 

تازه دربان بودن او ھم مشكوك است جھت تربیت مراجعه نمايند؟ و عالوه بر ھمه مذھب 

تحقیقا براي ما روشن نیست ... د وو با يزي, حالج, ابوسعید, جنید, سري, افرادي چون كرخي

برخي از نويسندگان آنھا را سني و دشمن اھلبیت معرفي نموده اند مانند ايت هللا نجفي 

و آقاي عمید زنجاني در دو كتاب  ١٨٤صفحه  ١مرعشي در تعلیقه بر احقاق الحق جلد 

رفان تحقیق و بررسي در تاريخ تصوف و كتاب پژوھشي در پیدايش و تحوالت تصوف و ع

         ٢٩٢و آقاي دواني در كتاب وحید بھبھاني صفحه  ٣٩٦و  ١٧٢صفحات 

  )٧٥(صفحه 

كه اگر خواستید با خود اين آقايان كه ھمگي در قید حیاتند تماس حاصل و , و امثال اين بزرگان

مدرك سني بودن نامبردگان و امثال آنھا را بخواھید كه اگر نتوانستید و به اثبات نرساندند از 
  .شما عذرخواھي نموده و درچاپھاي بعدي از كتبشان تدارك نمايند

مدركي وجود دارد و يا حضرتعالي كه خود اھل , سندي, و يا اگر در اثبات تشیع اينھا كتابي

مطالعه و تحقیق ھستید در جايي ديده و در كتابي مشاھده نموده ايد به ما تذكر داده تا ما 

  .نیمنیز نسبت به موضوع آگاھي پیدا ك

  والسالم علینا و علي اخواننا المومنین

  ١٣٦٩مرداد  ١٤محمد مرداني 

  )٧٦صفحه (

  ١٤١١محرم الحرام  ١٧

١٨/٥/١٣٦٩  

  ١٢١ھو 

عرض مي شود مرقومه سركار رسید مطالبي كه مرقوم گرديده جواب آنھا در عرائض سابقه 

اوال فقیر : باشد عرض شده معلوم مي شود توجه كامل به آنھا نفرموده و منظور اعتراض مي
نه نوشته ام كه شیخ معروف و سري و جنید علیھم رضون هللا ارتباطي با امام زمان خود 

نداشته و دعوي استقالل داشتند بلكه ھر سه تاي ان بزرگواران دست بدامن امام زمان خود 

 بوده ولي تربیت اولیه توسط مشايخ مذكوره بوده و مثال زدم مانند طلبه اي كه تحصیالت

مقدماتي خود حتي فقه ولي را توسط تالمذه مي خوانند و بعداً براي درس خارج و امثال آن 

و سركار چون مي خواستید ايراد بگیرند كه چرا . خدمت فقیه و مرجع و استاد بزرگ مي روند

يا آنجا را رھا كرده به ! در نماز جمعه به سركار اقتدا مي كند و به طھران يا قم مثال نمي رود

  !امین اكتفا مي كندور

حضرت شاه نعمه هللا ولي در تشیع متعصب بوده و حتي براي انكه در ايران مذھب رسمي 

يكي از مذاھب اھل سنت بود ايشان براي خود و پیروان كاله دوازده ترك تعیین فرمودند كه 

ه اشعاري ھم در تصريح به تشیع دارند و كساني ك, اشاره به دوازده امامي بودن مي باشد
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ايشان را سني مي گويند روي غرض و عناد است و خواسته اند اظھار فضل نمايند و 

را مي نويسند و ) ص(خودشان را مشھور كنند مانند مسیحیاني كه شرح حال حضرت رسول 

خالف (از اين راه نزد بعضي مسلمین شھرت پیدا مي كنند و بعضي مسلمین ساده از نظر 

نوشته اند صحیح است و آنچه بر خالف نظر مورخین اسالمي ھر چه انھا , گمان كنند) تعرف

چنانكه به مالكاظم ھزار جريبي نسبت مي دھند كه گفته بود , است به آنھا استناد مي كنند

چون ايمان , به اين مضمون كه ما بحول هللا وقوته كفر مولوي را با ادله و برھان ثابت كرديم

كساني كه حضرت شاه ! ي استصحاب عدم مي كنیمامري است حادث و ما درباره ايمان مولو

و ما . با اصحاب و پیروان اھل بیت علیھم السالم دشمني دارند ١نعمه هللا را سني مي دانند

در مقابل چند كتاب مغرضانه درين باب كه اشاره فرموده ايد و بدان استناد جسته ايد و چند 

در صورتي كه آنھا فقط در , دالل نمودهنفر كه در ادبیات كتاب نوشته اند به كتب آنھا است

ما نیز چندين برابر آنھا كتب در عظمت و بزرگواري , ادبیات دخالت داشته اند نه در امور ديني

حضرت شاه نعمه هللا داريم سركار چرا اين چند كتاب مغرضانه را گرفته و كتب صحیحه را ترك 

ھم , براز مي داشت ولي اين مرقومهكرده ايد و ھر چند مرقومات سابقه سركار مالطفت را ا
تقريبا مغرضانه و ھم موھن بود لذا از اين به بعد اگر منظور سركار درك مطلب و رفع شبھه 

ضمنا اطالع داشته باشید كه بزرگان عرفا غالبا فقیه . باشد به كتب بزرگان ما مراجعه فرمايید

از آنھا مانند جد امجدم و مرحوم يا فیلسوف بوده و بلكه تبحر در آن علوم داشتند و بسیاري 

آقاي حسینعلي شاه اصفھاني در علوم متداوله آن زمان متبحر بوده و درجه اجتھاد ھم 

داشتند و بسیاري از علماي بزرگ ھم مانند شھید اول و شھید ثاني و شیخ بھائي و ابن فھد 

و بحرالعلوم  حلي و سید حیدر آملي و قاضي نورهللا شوشتري و مرحوم شیخ مرتضي انصاري

و مال عبدالصمد ھمداني و بسیاري ديگر از صوفیه بودند و بلكه ھمه بزرگان علما يا از صوفیه 

  .از سركار التماس دعا دارم. يا دوست دار انان بودند

  والسالم علي من اتبع الھدي

  سلطانحسین تابنده گنابادي

  )٧٩صفحه (

                                                
 .به ملحقات مراجعه شود-٥
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  )ن يستعمون القول فیتبعون احسنهفبشر عبادي الذي(

  )١٩, سوره زمر(

  سالم علیكم

  برادر آقاي حاج سلطانحسین تابنده دامت توفیقاته

حضرتعالي مورد مطالعه قرار گرفت متاسفانه از مضامین  ١٨/٥/٦٩پس از سالم نامه مورخه 

مل بر آن چنین مستفاد مي گرديد كه جنابعالي نامه قبلي ما را كه سواالتي پیش نبود ح

برادر عزيز شما . و تقريبا از جوابش ناراحتي احساس مي شد. اعتراض و ايراد نموده ايد

بحمدهللا دانشمند و خوب اطالع داريد كه طبق حديث افتراق كه مكتوب در كتب فريقین است 

  :دانسته و مي گوئیم) شیعه اثني عشري(فقط يك فرقه اھل نجاتند كه ما و شما آن فرقه را 

اد و دو ملت ھمه را عذر بنه چون نديدند حقیقت ره افسانه زدند و گمان نمي رود جنگ ھفت

كه بین ما و شما اختالفي اساسي باشد البته اختالفات موجود جزئیست كه امیدوارم در 

و اين مطلب را حضرتعالي مي دانید كه ما نه , طي مكاتبات و سوال و جواب ھا مرتفع گردد
افعي از ما به وسیله آنھا از بین رفته و نه با آنھا عناد و دشمني گذشتگان را ديده و نه من

بخصوصي داريم و اگر رد و تايیدي در بین است در اثر مطالعاتي است كه از كتب آنھا و ديگران 

در ذھن متمركز گشته كه احیاناً تولید اشكال نموده كه بايد روشن گردد و گمان نمي رود كه 

لي سواالتي نموده و جواب او را با روي گشاده مرقوم نفرمايید و اھل مطالعه اي از حضرتعا

و , خود مي دانید كه اينجانب درصدد تحقیق و روشن شدن حقايق و برمال كردن آن مي باشم

دوست ندارم و نداريم كه ما دو گروھي كه مدعي تشیع كه ھمان پیروان شیطان قسم 

یر حق ور و تبلیغات مرموزانه و خائنانه خود را خورده اند قوي و بھر طريقي مسلمانان را از مس

روز به روز گسترش مي دھند اين مايیم كه بايد در مقابل آنھا يد واحده شده و با منطقي 

قوي با آنھا روبرو شويم و بیگانگان و جدا شدگان از توحید و اھلبیت عصمت و طھارت را به 

ان ھذا صراطي (و ) مستقیمانك لمن المرسلین علي صراط (صراط مستقیم الھي كه 

) علي مع الحق و الحق مع علي(كه ) علیه السالم(بصراط علي ) الخ(مستقیما فاتبعوه 

ضمنا , راھنما بوده و خود مروج و مبلغ دين اصیل و اسالم محمدي علوي گرديم انشاء هللا
ھا آن ھا را تمام بزرگاني را كه نام برده بوديد ھمگي مورد احترام و عالقه ما بوده و نه تن

عارفین به حق مي دانیم بلكه قاطبه شیعه خود را دنباله رو آنھا مي دانند و اين عقیده 

ماست كه تمام شیعیان بايد عارف باشند و ھر شیعه اي كه عارف نباشد از تشیع خويش 

بھره اي جز اسم نداشته و آن لذت مخصوص بندگي كه از آن مومنین و متدينین بوده و 

تھاست بھره اي نبرده است زيرا عرفان ثمره عالي و نھائي دين راستین است و آن باالترين لذ

نور معنوي است كه خدا بدلھاي دوستانش افاضه مي كند و اين خود يكنوع بینش شخصي 

اگر , و لذا ما تمام علماي راستین شیعه را عارف مي دانیم, است غیر قابل انتقال به ديگران

و افرادي كه نامشان در نامه حضرتعالي برده ) شیخ انصاري(و ) شھید ثاني(و ) شھید اول(

شده عارف نباشند جايي براي عارف و عرفان نمي ماند منتھي ما عرفان عال العال مراحل 

را از آن ائمه ) ما ازدت يقینا, لو كشف الغطا(خیلي باال را به حدي كه خودشان فرموده اند 
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شش افراد غیر ائمه را منكر نیستیم زيرا ائمه حجج خدا اطھار و مراحل پايین طبق قابلیت و ك

بر اھل دنیا و آخرت و محبط وحي و خزان علم و مثل اعلي و دعوه حسني و قاده امم و 

علماي عارف و بزرگوار به وسیله عرفان آرامش پیدا كرده نمي , ساسه العباد و اركان البالدند

د و بازگشت او براي بشريت سود چنداني خواھد و نمي تواند به اين زندگي جھاني برگرد

ندارد زيرا او اصطالحي را داراست كه غیر او ندارد او زبان مخصوص به خود دارد كه غیر او 

نمي فھمند و او يك بعدي است و مانند پیامبر و امام چند بعدي نیست كه ھم زبان عارف را 

مد و ھم عامي و لذا مرشد بحق بفمد و ھم زبان عامي را و بر عكس ھم عارف زبان او را بفھ

  ارشاد پیامبر و امام است نه ديگران از عامي و 

  )٨٥صفحه (

در خاتمه اينجانب براي عرفاي به , عارف كه حتي زبان عرفاني دوران خود را ھم نمي فھمند

. حق احترام قائل و از خداوند متعال ازدياد روزافزون اين ستارگان درخشان را خواستارم

عرض عالي مي رساند كه اينجانب امام جمعه نیستم بلكه يكي از ائمه جماعات  جسارتاً به

از اطاله كالم عذر , اعزامي از قم مي باشم) ع(ورامین و مدرس مدرسه علمیه امام صادق 
  .خواسته و صحت و سالمتي حضرتعالي را طالبم

  والسالم علي من اتبع الھدي

  ٥/١٣٦٩//٢٢محمد مرداني 

  )٨٦صفحه (

  ملحقات

الزم دانستیم توضیحاتي در , نام برخي از افراد آمده بود) نامه ھاي طرفین(چون در نوشته ھا 

اين باره داده شود و لذا مطالب آينده را نوشته امیدوارم در اين باره عنايت كاملي شده و 

  .مطالب با دقت مورد مطالعه قرار گیرد

  )٨٧صفحه (

  مطالبي درباره حسن بصري

  ابي الحسن يسار البصري ابوسعید الحسن بن

و غالم زيد بن ثابت انصاري و مادرش ) محلي بوده در نزديكي بصره(پدرش از اسراي میسان 
حسن در سال . بعضي نام اصلي پدر او را پیروز نوشته اند. بوده است) ام سلمه(خیره كنیز 

ر سن ھجري د ١١٠ھجري دو سال پیش از فوت عمر متولد مي شود و در اول رجب سال  ٢١

  .سالگي از دنیا مي رود ٨٩

واصل (او استاد . سال بوده و خود را از جنگ كنار مي كشید ١٧يا  ١٦در واقعه جمل سن او 

و از روي غرور و , او يكي از زھاد ثمانیه مي باشد. سرسلسله معتزله مي باشد) بن عطاء

, علم و معرفت بودند از خانواده پیامبر كه مركز, عجب كه دامنگیر اغلب زھاد و مقدسین است

اكثر حضرات صوفیه خرقه و تاج خود , منحرف شده و در جنگھاي جمل و صفین شركت ننمود

به ) ع(را به او مي رسانند و به وجود او مباھات مي نمايند و مي گويند علي بن ابي طالب 

داود  حسن خرقه داده و اسرار آموخته و او ھم به حبیب عجمي و او نیز به داود طائي و از

  .مي آورد) طرائق الحقائق(در ) معصوم علي شاه(خرقه به ديگران رسید كه اين جريان را 
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  )٨٨صفحه (

  علي را زاحمد مختار, رسید فیض

  پس از علي حسن آمد خزينه اسرار

  حبیب طائي و معروف سري جنید

  دو بو علي و دگر مفربي سرا خیار

, ي را درباره حسن نقل نموده است كه نه تنھا اومطالب)) تذكره االولیا(در )) عطار نیشابوري((

در باب سوم تذكره االولیا چنین مي . بلكه پیروان او را خجلت زده و سرافكنده مي نمايد

  :نويسد

و آن سبق برده , آن كعبه عمل و علم و آن قبله ورع و حلم, آن خوكرده فتوت, آن پرورده نبوت(

او بسیار و محامد او بي شمار مي نويسد صدر سنت حسن بصري مناقب , به صاحب صدري

  :تا به اينجا مي رسد كه 

در خانه ام سلمه , آب خورد) ص(نقل است حسن در زمان طفولیت يك روز از كوزه پیامبر 

گفت چندانكه از اين اب خورد علم من در او , اين اب كه خورد؟ گفتند حسن: گفت) ص(پیامبر 
  ).تا آخر صفحه... سرايت كند

ب و امثال آن كه دنباله دارد چنان دروغ عطار بي عطر را روشن نموده و دروغ پردازي اين مطل

 ٥٩او را بر مال مي سازد كه حتي صوفیاني چون معصوم علیشاه در جلد دوم طرائق صفحه 

سال پس از  ١٠) ص(زيرا به اتفاق امت اسالمي وفات حضرت رسول . منكر ان مي شود

  ھجري اتفاق مي افتد و كدام عاقلي  ٢١ر سال ھجرت بوده و تولد حسن بصري د

  )٨٩صفحه (

ام (باور مي كند كه چنین حسني بتواند از كوزه پیامبر در حیات پیامبر آب بخورد و از پستان 

  !!شیر بمكد؟) سلمه

  :در ھمان تذكر االولیاء مي نويسد

انه حسن ف, سموه حسنا: (بردند فرمود كه) عمر بن خطاب(چون حسن در وجود آمد پیش (

  ).))او را حسن نام كنید كه نیكو روي است) (((الوجه

  :نوشته تذكراالولیا را تغییر مي دھد و چنین مي نويسد ٥٩صفحه , ولي در جلد دوم طرائق
, بردند) ع(و نیز در تذكره مي فرمايد كه چون حسن در وجود آمد او را پیش علي مرتضي (

  )).سموه حسنا فانه حسن الوجه: ((فرمود

  :چنین مي نويسد ٨٥جلدي صفحه  ٢٠بن ابي الحديد در جلد چھارم شرح نھج البالغه ا

روي عنه , و مما قیل عنه انه يبغض علیا و يذمه الحسن بن ابي الحسن ابصري ابوسعید((

و رووا , انه قال لوكان علي ياكل الخشف بالمدينه لكان خیره له مما دخل فیه, حماد بن سلمه

و روي عنه ان علیا راه و ھو يتوضا للصاله و كان ذا , خذلین عن نصرتهعنه انه كان من الم

فقال ما اراق , فصب علي اعضائه ماء كثیرا فقال له ارفت ماء كثیرا يا حسن, وسوسه

فال زلت مسوء قالوا : قال. ؟ قال اوسالئك ذلك؟ قال نعم!امیرالمومنین من دماء المسلمین اكثر

  )).موما الي ان ماتفما زال الحسن عابسا قاطبا مھ

  ) ع(اين عبارت نھايت بغض و عناد او را نسبت به امیرالمومنین 
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  )٩٠صفحه (

  :زيرا حسن مي گويد, نشان مي دھد

اگر علي ابن ابي طالب در مدينه سكوت اختیار مي كرد و به خوردن خرماھاي بي ارزش (

روايت : ن ابي الحديد مي گويدو نیز اب١قناعت مي كرد براي او بھتر بود تا با مردم بصره بجنگد

كرده اند كه حسن بصري از كساني بود كه علي را مخذول كرده و به نصرت او نیامد و نیز با 

كمال بي شرمي روبروي حضرت ايستاده و مي گويد تو در ريختن خون مسلمانھا اسراف 

ا نفرين كردي و بسیاري از مسلمانان را كه وضوي كاملي مي گرفتند كشتي حضرت نیز او ر

  ))كرد و تا زنده بود عبوس و مغموم و محزون بود

  :چنین مي نويسد ١٦٤-١٦٣صفحه  ٧جلد )) طبقات ابن سعد((در كتاب 

حسن بصري مردم را از قیام علیه حجاج باز مي داشت در عین حالي كه تمام جنايات خجاج (

نجنگید زيرا اگر اين  را مي دانست و به مردم چنین القا مي كرد كه نظرم اين است كه با او

و , عقوبتي از خداوند بر شما باشد نمي توانید عقوبت خداوند را با شمشیرھايتان دفع كنید

  .)).اگر بالئي است پس صبر كنید تا خداوند كه احكم الحاكمین است كه حكم كند
  :چنین مي نويسد ٧جلد  ١٦٤در ھمین صفحه 

در برابر انقالبات مانند انقالب يزيد بن مھلب  آنگاه از وي درباره موضع شايسته يك مسلمان((

  گفت نه با , و انقالب ابن اشعث پرسیده شد

  )٩١صفحه (

حسن , و نه با امیرالمومنین؟ خلیفه زمان, آنان باش و نه با اينان و آنگاه كه پرسیده شد

  )).بلي و نه با امیرالمومنین: خشمگین شد و گفت

  :چنین مي نويسد ٤١٠صفحه در تفسیر محقق تالیف محقق جلد اول 

رسول خدا و خلفاي راشدين بعد از او مي باشند و , حسن بصري مي گويد صراط مستقیم(

صراط الذين (درباره  ٢٠صفحه  ١جلد ) كشف االسرار و عده االبرار) (عده االبرار(در تفسیر 

ن من بعدي ابي اقتدوا بالذي) (ع(يعني ابابكر و عمر و يويده قوله : (؛ مي گويد)انعمت علیھم

  ).بكر و عمر

, البته بايد دانست و توجه نمود كه در كتب شیعه نه تنھا از حسن بصري به نیكي ياد نشده
نقل گرديده كه خباثت حسن بصري را ) ع(مخصوصاً از علي ) ع(بلكه مطالبي از ائمه اطھار 

  .آشكار مي نمايد

و . امروز پايبند به ھیچ مذھبي نبود و آنچه از احواالت او به دست مي آيد او بمانند صوفیان

و گاھي , گاھي به طور علني با امیرالمومنین مخالفت نموده و اعتراضات شديدي مي نمايد

قلمداد مي نمايد و گاھي تا دوران عمر بن عبدالعزيز ) ع(خود را از مخلصین علي و اھل بیت 

را پیشه نموده و گاھي در ) نه خداپسندانه(گوشه نشیني اختیار نموده و زھد خودپسندانه 

حكومت عمر بن عبدالعزيز وعاظ السالطین مي گردد و اين بوقلمون حرام گوشت گاھي تجويز 

شطرنج نموده گاھي قدري مي گردد گاھي قسم غالظ و شداد مي خورد كه رسول خدا 

                                                
 شگر عایشهدر مجل با ل-٦
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وبكر ابوبكر را خلیفه و جانشین خود قرار داد و رسول خدا ترس آن را داشت كه بمیرد و اب) ص(

  .را خلیفه قرار ندھد

را به نزد ) محمدبن زبیر(, )عمربن عبدالعزيز(اين مطلب را در تاريخ شام كه ) ابن عساكر(

در عین حالي كه خود مي دانست امیرالمومنین خلیفه . مي نويسد, حسن مي فرستد

ین و تمام فرق مسلمین اگر او را خلیفه اول ندانسته باالخره چھارم. است) ص(رسول اله 

, خلیفه مي دانند و خالفت حضرت خواه از روي نص باشد و خواه از نظر بیعت مھاجرين و انصار

صحیح و حق و درست است و به طور مسلم قیام بر علیه حكومت چنین شخصي گناھي 

حسن اگر خود را اھل تسنن , نابخشودني و كمك ننمودن به حضرتش از گناھان كبیره است

ات آنھا بايد سرتسلیم در پیشگاه اولراالمر آن ھم طبق آيه قرآن ھم مي دانست طبق اعتقاد

چرا در جنگھاي جمل و صفین و نھروان شركت نكرد؟ و از . مي آورد زيرا علي اولراالمر بود

مقدم مي داشت آيا عايشه ) ع(حمايت ننمود؟ بلكه زني چون عايشه را بر علي ) ع(علي 

ايشه جزء وظائف مسلمین بوده؟ آيا عايشه از نظر تقوي اولراالمر بود؟ آيا اطاعت و پیروي از ع

عايشه را بر ) ص(و معرفت و فضائل و اخالص عمل مساوي امیرالمومنین بوده؟ آيا رسول خدا 
علي بن ابي طالب ترجیح و تقديم مي داشت؟ ايا وظیفه عايشه اين بود كه بر علیه خلیفه 

زش خود متوجه نشد؟ ايا عايشه در اين قیام كند؟ آيا عايشه به خطا و لغ) ص(رسول خدا 

به يادش آمد؟ ايا ) حواب(حركت از قول رسول خدا تخلف ننمود؟ حتي زماني كه حديث 

عايشه تشخیص نمي داد كه طلحه و زبیر و مروان و معاويه و عمروعاص ھمه بازيگر سیاست 

  ي مختلف در به زبانھا) ص(ھستند؟ آيا خود حسن به اين جمله واقف نبوده كه رسول خدا 

  )٩٤صفحه (

  :امكنه متعدده مي فرمود

  ).را دشمن بگیرد مرا دشمن گرفته است) ع(كسي كه علي (

  :اكنون قول يكي از صحنه گردانان تصوف را بشنويد

 ٧صفحه ) عبدالقادر گیالني(شیخ ) الفتح الباري(در مقدمه ترجمه ) محمد جعفر مھدوي(

  :يات زيادي بر خباثت او صادر گرديده مي نويسدبه بعد درباره حسن بصري كه روا ١٤سطر 

و صفات حسنه انساني كه نمونه كامل آن حسن , مكتب تصوف و عرفان يعني اخالق كريمه(
بصري است كه از آغازين و بزرگان اين قوم و صاحب صفات حسنه و شخصیت علمي و 

  ).اخالقي بوده و مثل كاملي است از صفاي باطن و طھارت و پاكي ذات

  )ع(ن در نظر امیرالمومنین حس

به بعد احاديثي را از احتجاج طبرسي نقل مي نمايد احتجاج با  ١٤١صفحه  ٤٢بحاراالنوار جلد 

, ق مطبعه سعید مشھد.ھـ ١٤٠٣متن عربي با تعلیقات سید محمد باقر موسوي طبع سال 

حتجاج ا ١٧١صفحه  ١حديث . ما به نقل بعضي اكتفا كرده و برخي را ھم آدرس مي دھیم

  .١١٠ص , قسمت دوم ٣٧چ سال , مذكور و ترجمه حسن مصطفوي

منبري از (من قتال اھل البصره قتبا علي قتب ) ع(لما فرغ علي : قال) رض(ان ابن عباس ((

ثم صعد علیه فحمدهللا و اثني علیه فقال يا اھل البصره يا اھل ) جھاز شتر درست كرد

اي دردمنداني كه (يا اھل الداع الفضال ) ه ايداي كساني كه منحرف و متقلب شد(الموتلفه 
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به صداي حیواني گوش گرفتید و (رغافا فاجتم , يا جند المراه, اتباع البھیمه) درمان نداريد

سست (و دينكم نفاق و اخالقكم دقاق ) تلخ و گوارا(مائكم زعاق , عقرفھربتم) اجابت نموديد؟

نا معه فمر بالحسن بصري و ھو يتوضا ثم نزل يمشي بعد فراغه من خطبته فمشی) و ضعیف

فقال يا امیرالمومنین لقد قتلت باالمس اناسا يشھدون ان ال اله . يا حسن اسبغ الوضوء: فقال

يصلون الخمس و يسبغون الوضو فقال له , اال هللا وحده الشريك له و ان محمداً عبده و رسوله

  !ینا عدونا؟فقد كان ما رايت فما منعك ان تعین عل) ع(امیرالمونین 

فقال وهللا الصدقنك يا امیرالمومنین لقد خرجت في اول الیوم فاغتسلت و تحنطت و صببت 

فلما انتھیت , علي سالحي و انا ال اشك في ان التخلف عن ام المومنین عايشه ھو الكفر

ناداني مناد يا حسن الي اين؟ ارجع فان القاتل و المقتول في النار , الي موضع من الخربیه

فلما كان يوم الثاني لم اشك ان تخلف عن ام المومنین , رجعت زعراً و جلست في بیتيف

حتي ) اريد القتال(فتحنطت و صببت علي سالحي و خرجت الي القتال , عايشه ھم الكفر

فان , فناداني مناد من خلفي يا حسن الي اين؟ مره بعد اخري, انتھیت الي موضع من الخربیه

ذاك اخوك . ال: صدقت افتدري من ذلك المنادي قال): ع(قال علي . النارالقاتل و المقتول في 
ابلیس و صدقك ان القاتل منھم و المقتول منھم في النار فقال الحسن بصري االن عرفت يا 

  .امیرالمومنین ان القوم ھلكي

  )٩٥صفحه (

  :آدرسھاي زير مطالعه شود

. به بعد ٥سطر , ٣٢ص , ٤١ج , نواربحاراال. به بعد ١٠سطر , ٢٢٥ص , ٣٢ج , بحاراالنوار

  .به بعد ١٣سطر , ٣٥١ص , ١ج, مستدرك الوسائل

ص , ١ج, حسن بصري از مفوضه است و شاھد بر اين مطلب روايتي است در سفینه البحار

. كه در صفحات آينده قسمت آخر آن آورده مي شود ٥٩باب , ٢٣٢ص , ٢٤ج, و بحاراالنوار ٢٦٢

آمده ام سوالي : آمد و گفت) ع(حسن بصري خدمت امام باقر  كه: ابوحمزه ثمالي مي گويد

چنین مي : حضرت فرمود آيا تو فقیه اھل بصره نیستي گفت, كنم از چیزھائي از كتاب خدا

حضرت فرمود . حضرت فرمود آيا در بصره كسي ھست از او تعلیم گیري؟ عرض كرد خیر. گويند

حضرت فرمود سبحان هللا امر . كرد بلي پس جمیع اھل بصره از تو اخذ علم مي كنند؟ عرض
پس حضرت از او سوالي كرد كه بفھماند او لیاقت فتوا دادن را . بزرگي بر عھده گرفته اي

به من رسیده از تو چیزي آيا درست است يا دروغ بسته اند؟ قال ما ھو؟ : حضرت فرمود. ندارد

جوابي . فسكت الحسن: قال, قال زعموا انك يقول ان هللا خلق العباد ففوض الیھم امورھم

  .نداشت بدھد

عن ابي . ١٧١و احتجاج عربي آخر صفحه  ٢حديث , ١٤١ص , ٤٢حديث ديگري را بحاراالنوار ج 

البصره اجتمع الناس علیه و فیھم الحسن ) ع(لما افتح امیرالمومنین : يحیي الواسطي قال

  البصري و معه 

  )٩٦صفحه (

باعلي ) ع(فقال به امیرالمومنین , كتبھا, بكلمه) ع(نین فكان فكلما لفظ امیرالموم, االلواح

اما ان لكل قوم ): ع(فقال امیرالمومنین , نكتب آثاركم لنحدث بھا بعدكم: ماتصنع؟ قال: صوته
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پس بايد گفت . سامريا و ھذا سامري ھذه االمه اال انه اليقول المساس و لكنه يقول ال قتال

اسالمي را ناديده مي گرفته و اگر در دوران پیامبر اصوال حسن بصري حكمت و علت جنگھاي 

  .به ھیچ يك از جنگھاي ھشتادگانه ھم نمي رفت و اعتراض مي نمود, ھم بوده

احتجاج طبرسي  ٣٣١و صفحه  ٧وسائل الشیعه حديث  ١٨سطر اول جلد  ٤٣در صفحه 

ر صفحه بحا ٢حديث سوم بحاراالنوار و جلد  ٤٢جلد  ١٤٢عربي چاپ مطبعه مشھد و صفحه 

وسائل صفحه  ١٨و جلد  ١٠سطر  ٧٠صفحه  ٢و جلد  ١سطر  ٦٥صفحه  ٢و جلد  ١سطر  ٩١

  :به بعد چنین آمده است ٤سطر  ٨

فقال له رجل من اھل بصره يقال له ) ع(عن عبدهللا بن سلیمان قال كنت عند ابي جعفر ((

بطونھم من يدخل  ان الحسن البصري يزعم ان الذين يكتمون العلم توذي ريح: عثمان االعمي

و ما زال العلم مكتومًا , و هللا مدحه بذلك, فھلك اذا مومن آل فرعون) ع(فقال ابوجعفر , النار

منذ بعث هللا عزوجل رسوله نوحاً فلیذھب الحسن يمیناً و شماالً فوهللا ما يوجد العلم اال 

  ))ھاھنا

بصري دارد كه نوشتن جريان  بنا به نقل ابوحمزه ثمالي برخورد شديدي با حسن) ع(امام باقر 
 ٢٤بحاراالنوار جلد , صفحاتي را پر مي كند ولي ما آدرس داده و جمالتي را نقل مي كنیم

  تازه  ٥٩باب  ٢٣٢صفحه 

  )٩٨صفحه (

  :مرحوم مجلسي مي نويسد

فلم ينته االصطفا الیكم بل الینا انتھي و : مي فرمايد, والخبر طويل اخذنا منه موضع الحاجه((

الذريه ال انت و اشباھك يا حسن فلو قلت لك حین ادعیت ما لیس لك و لیس الیك يا  نحن تلك

جاھل اھل البصره لم اقل فیك اال ما علمته منك و ظھر لي عنك و اياك ان تقول بالتقويض فان 

)) هللا جل و عزلم يفوض االمر الي خلقه و ھنا منه و ضعفاً و ال اجبر ھم علي معاصیه ظلماً 

  ).حديث دقت فرمايیددر فقرات (

كه حسن بصري به : آخر صفحه مي نويسد ٢٦١جلدي جلد اول صفحه  ٢در سفینه البحار 

امام حسن نوشت اما بعد به فانتم اھل بیت النبوه و معدن الحكمه فان هللا تعالي جعلكم 

شما اھل بیت نبوت ھستید و معدن حكمت ھستید خدا شما را كشتي ..... الفلك الجاريه
قرار داده در درياھاي عمیق كه ھر كس به شما بايد پناه ببرد آن كه به شما ) نجات(جاري 

و (ھالك شده و گمراه مي شود , اقتدا كند ھدايت يابد و آن كه از شما تخلف و سرپیچي كند

من اين نامه را به سوي تو نوشتم در حالي كه حیران بوده و امت ) من تخلف عنكم ھلك

ر پس بیان كن آنچه را كه خدا به شما عطا كرده تا ما نیز آن را اخذ اختالف كرده اند در قد

اما بعد ما اھل بیت ھمان طوري ) ع(فكتب الیه الحسن بن علي . كرده و عمل نمائیم

ھستیم كه نوشته اي و اما نزد تو و اصحابت اگر چنین بوديم خود را مقدم بر ما نمي داشتي 

به . لوكنا كما ذكرت ما تقدمتمونا و ال استبدلتم بنا غیرناو ديگران را بر ما ترجیح نمي دادي ف

اتستبدلون الذي ھو ادني بالذي ھو (جان خودم قسم خوداوند مثال زده شما را در كتاب خود 

اتفاقا حسن بصري خودش را رسوا مي كند اگر حرف مال او باشد و اگر به او نسبت ) خیر

ون حسن بصري لفظ صوفي به ھیچ وجه بكار برده زيرا در در. داده اند مريدان رسوا مي شوند
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نمي شود و اين لفظ از ابوھاشم كوفي به بعد رايج مي گردد ولي دكتر جواد نوربخش در 

حسن بصري مي گويد صوفي اي را در : مي نويسد ٦٠٥جزوه تعريف صوفي و تصرف صفحه 

  .طواف خانه خدا ديدم چیزي به او دادم او نگرفت

مطالبي را  ٧٠تا  ٥٨از صفحه ) نجم الدين كبري(المريدين منسوب به  در كتاب رساله آداب

راجع به حسن بصري آورده است و مي كوشد كه انتساب فرقه كمیلیه را به او ندھد و خود 

ابن : مي نويسد ١١٥در كتاب آئینه عرفان صفحه . در ھمین صفحات حسن بصري را مي كوبد

نقل مي كند كه گفت به عبدهللا بن ) باھلي سھل بن حصین بن مسلم(سعد در طبقات از 

پدرم : حسن بصري پیغام دادم كتابھا و نوشته ھاي پدرت را برايم بفرست وي در پاسخ گفت

وقتي حاضر كرديم به خادم , در وقت مردن كه بیماريش سخت بود تمام كتابھايش را خواست

یر از يك صحیفه چیزي نمانده تنور را آتش كن آنگاه دستور داد ھمه را سوزاندند غ: خود گفت

  .است و ان را برايم فرستاد

  :آدرسھاي زير را نیز مطالعه فرمايید

ص , ٤٢و ج  ١٤٠ص , ٣٧و ج  ٢٩٤ص , ٣٤و ج  ٢٣٥ص , ٢٤و ج  ٤٢٩ص , ١٤ج, بحاراالنوار
  ...و ١٥٣ص , ٧٨و ج  ٣٧٢ص , ٤٧و ج  ١٣٢و  ١١٦ص , ٤٦و ج  ١٤١

  )١٠٠صفحه (

  ي و عباد بصريمطالبي در مورد سفیان ثور

  )ص(روش پیامبر 

و اھل ) ص(از آيات قرآن و اخبار اھل بیت عصمت و طھارت چنین استفاده مي شود كه پیامبر 

به تاديب خدا ادب آموخته و به امر او سبحانه و تعالي روش و سنتي اتخاذ و پیاده ) ع(بیت 

و خود . ف پیامبر استبھترين معر ١)انك لعلي خلق عظیم(به راستي آيه شريفه . نموده اند

آن بزرگوار نیز مبعوث شدن خود را براي تتمیم اخالق و آداب كريمه و پسنديده معرفي مي 

و خود و اھل بیت عصمت و طھارت ساخته شده و ) بعثت التمم مكارم االخالق(نمايد كه 

, ج البالغهنھ ٢٨نامه . ما صنايع پروردگار و مردم صنايع ما ھستند(تربیت يافته پروردگارند كه 

) ص(درباره پیامبر بزرگوار اسالم ) ع(در ھمین زمینه امیرالمومنین ) ٨٩٤صفحه , فیض االسالم

, اعظم ملك من مالئكته) من لدن ان كان فطیماً ) ص(و لقد قرن هللا به : (چنین مي فرمايد
  .٢))و محاسن اخالق العالم لیله و نھاره, يسلك به طريق المكارم

  روايت اول چنین  ٤٧صفحه  ٢٥نوار جلد ھمچنین در بحاراال

  )١٠٠صفحه (

  :مي نويسد

حدثني ابي عن ابن ابي عمیر عن ابي بصیر عن ) و يسئولنك عن الروح قل الروح من امر ربي(

و ھو مع ) ص(قال عو ملك اعظم من جبرئیل و میكائیل كان مع رسول هللا ) ع(ابي عبدهللا 

  :يسدو در حديث سوم ھمان جلد مي نو) االئمه

                                                
 ٣:قلم-٧
و شرح  ١٩١خطبه , مشهور به خطبه قاصعه و شرح ج البالغه عبده ٢٣٤خطبه -٨

 ٨٤٠صفحه  ٢٧٣خطبه , ج البالغه عماد زاده
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قال روح القدس و ھو  ١)رفیع الدرجات ذوالعرش يلقي الروح من امره علي من يشا من عباده(

  .دو روايت را از تفسیر قمي مي آورد) ع(و االئمه ) ص(خاص لرسول هللا 

  :حديث چھارم

و يسئولنك عن الروح قل الروح من امر ((في قوله ) ع(قال روح القدس ھي التي قال الصادق 

  ...)).و ھو مع االئمه) ص(كان مع رسول هللا , ھو ملك اعظم من جبرئیل و میكائیل قال)) ربي

  :حديث پنجم

  )).و ھو مع االئمه) ص(قال ملك اعظم من جبرئیل و میكائیل و كان مع رسول هللا 

  :حديث ششم

في ) السماء: (قال قال, قال) والسما و اطارق: (في قوله) ص(عن ابي بصیر عن ابي عبدهللا (

الذي يطرق االئمه من عند ربھم مما يحدث باللیل و ) الطارق(و ) ع(ذا الموضع امیرالمومنین ھ

  .٢)ص(ذاك رسول هللا : قال. و النجم الثاقب: قلت. النھار و ھو الروح الذي مع االئمه يسددھم

  :حديث ھفتم

و لم تكن , مقدسه مطھره لیست بملك)) ايدنا بروح منه((ان هللا عزوجل : قال) ع(عن الرضا (
تسددھم و توفقھم و ھو , و ھي مع االئمه منا) ص(مع احد ممن مضي اال مع رسول هللا 

  .٣...)عمود من نور بیننا و بین هللا عزوجل الخبر

  :بحاراالنوار به نقل از بصائر الدرجات ٢٥جلد  ٥٥حديث شانزدھم صفحه 

: ون عندكم علمه؟ فقالفقلت جعلت فداك تسالون عن شي فال يك) ع(سالت ابا عبدهللا (

  ).تلقانا به روح القدس: كیف تصنعون؟ قال: قلت: قال, ربما كان ذلك

 ٢٤و حتي در حديث  ٢٣و  ٢٢نیز امده و  ٢١و آخر  ٢٠, ١٩, ١٨, ١٧اين جمله اخیر در روايات 

  :مي فرمايد

 ٢٥در روايات  و...) ان االوصیا محدثون يحدثھم روح القدس و ال يرونه): ع(قال ابو جعفر الباقر (

ال , اليھلو, اليغفل, الينام(خصوصیات روح القدس را بیان مي فرمايد كه روح القدس  ٢٦و 

  ).اليتغیر و اليلعب, يسھو

  :مي فرمايد) ع(امام صادق  ٢٧و در روايت 

) ص(خلق و هللا اعظم من جبرئیل و میكائیل و قد كان مع رسول هللا ) ابوبصیر(يا ابا محمد (
  .)ده و من االئمه يخبرھم و يسددھميخبره و يسد

: عبارتند از, مي باشد و باز رواياتي كه مويد مطلب باشد ٢٩و  ٢٨نظیر ھمین مطلب ر روايت 

بحاراالنوار كه تمام  ٢٦جلد  ١٥٩صفحه  ١٢و روايات باب  ٩٩تا صفحه  ٣٥و  ٣٤, ٣٣, ٣٢, ٣١

و علوم ھمه انبیا و مالئكه را رواياتش درباره علم امام است و آنھا اعلم از ھمه مي باشند 

  :مي فرمايد) ع(آمده است امام پنجم ) ١٢(ھمین باب  ١٢در روايت . دارند

ثم اشار , ان هللا علما ال يعلمه غیره و علما قد اعلمه مالئكته و انبیائه و رسله فنحن نعلمه(

  ...)الي صدره

  :چنین امده كه ١٢باب  ٢٥بحاراالنوار صفحه  ٢٧در جلد 
                                                

 ١٥: غافر-٩
 تفسري قمي-١٠
 )ع(نقل از عیون اخبار الرضا -١١
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عن ابي جعفر : (كه در روايت اول دارد كه) م االسم االعظم و به يظھر منھم الغرائبان عدھ(

قال ان اسم هللا االعظم لي ثالثه و سبعین حرفا و انما عند اصف حرف و احد فتكلم به ) ع(

ثم تناول السرير بیده ثم عادت االرض كما كانت , فسخف باالرض ما بینه و بین سرير بلقیس

ین و عندنا نحن من االسم اثنان و سبعون حرفا و حرف عندهللا استاثر به اسرح من طرفه ع

بعدا روايتي را مي اورد كه ) في علم الغیب عنده و ال حول و ال قوه اال با العلي العظیم

پیامبر اسالم , حرف ٢٥آدم , حرف ١٥نوح , حرف ٨ابراھیم , حرف ٤موسي , حرف ٢عیسي 

  ١.ي دانستندحرف از اين حروف را م ٧٢) ص(

درخواست مي نمايد كه اسم ) ع(از امام باقر ) عمر بن حنظله(در روايت ششم آمده كه 

. نمي خواھم: عمر مي گويد, اعظم را به او ياد دھد وقتي امام مقدمات ان را انجام مي دھد

تقاضا مي نمايد فرمود مقاومت آن را ) ع(از امام صادق ) عمار ساباطي(نظیر ھمین مطلب را 

از  ٢)جعلت فداك حسبي الاريد: (عمار گفت, اقا مقدمات را انجام داد, الحاح كرد, دارين

  :سلمان است نقل مي كند

يا , الويل كل الويل لمن ال يعرفنا حق معرفتنا و انكر فضلنا: يا سلمان) ع(قال امیرالمومنین (
قال يا ). ص(بل محمد : ام سلیمان بن داود؟ قال سالن) ص(سلمان ايما افضل؟ محمد 

فھذا اصف بن برخیا قدر ان يحمل عرش بلقیس من فارس في طرفه عین و عنده : سلمان

) ع(علم من الكتاب و ال افعل اضعاف ذلك و عندي علم الف كتاب؟ انزل هللا علي شیث بن آدم 

ثالثین صحیفه و علي ابراھیم الخلیل عشرين ) ع(و علي ادريس النبي , خمس صحیفه

اعلم يا سلمان ان : فقال. و االنجیل و الزبور و القرآن فقلت صدقت يا سیدي صحیفه و التوراه

الشاك في امرنا و علومنا كالممتري في معرفتنا و حقوقنا و قد فرض واليتنا في كتابه في غیر 

  .٣)موضع و بین فیه ما وجب العمل به و ھو غیر مكشوف

  يت از جلد اول سفینه البحار دو جلدي دو روا ٦٦٥در صفحه 

  )١٠٥صفحه (

النبوي من رغب من سنتي فلیس (اولي . آمده كه يكي از آنھا كوتاه و ديگري مقداري طوالني

الي اصحابه قال علیكم بآثار رسول هللا و سنته و آثار ) ع(في رساله الصادق : (و دومي) مني

د اھتدي فان من اخذ بذلك فق, من بعده و سنتھم) ص(االئمه الھداه من اھل بیت رسول هللا 
النھم ھم الذين امر هللا بطاعتھم و قد قال ابونا رسول هللا , و من ترك ذلك و رغب عنه ضل

المداومه علي العمل و اتباع االثار و السنن و ان قل ارضي هللا و انفع عنده في العاقبه ) ص(

دي من هللا اال ان اتباع االھوي و اتباع البدع بغیر ھ, من االجتھاد في البدع و اتباع االھوي

تنھا راه رسیدن به كماالت عالیه انساني عمل ) ضالل و كل ضالله بدعه و كل بدعه في النار

, لباس پوشیدن, اشامیدن, حتي خوردن. و اھل بیت آن حضرت است) ص(به سنت پیامبر 

  ...تنظیف و

: موددر ذيل آيه سوم سوره نون و القلم روايت شده كه پیامبر فر) مجمع البیان(در تفسیر 

و  ١٤, ١٢روايت , ٣٨٩صفحه , در تفسیر نورالثقلین جلد پنجم) ادبني ربي فاحسن تاديبي(
                                                

 ٢٧ج , ١٢باب  ٢,٣,٤: روایات-١
 ٨حدیث, ٢٧ص, ٢٧ج-٢
 ١٠حدیث, ٢٧ص, ٢٧ج -١
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خداوند پیامبر را ادب مي آموزد و خوب او را آشنا مي ) ادب نبیه فاحسن تاديبه: (امده كه ١٥

  .كند

يافته  ما ساخته و تربیت) فانا صنايع ربنا و الناس بعد صنايع لنا) (ع(و به تعبیر حضرت علي 

پروردگار ھستیم و ادب شده به تاديب او و مردم پس از آن تربیت يافته ما و متادب به آداب ما 

  ١.مي باشند

  )١٠٥صفحه (

در مكتب اھل بیت به ھیچ وجه اشتباه و خطا وجود ندارد و براي ھمین است كه پیامبر مي 

اره اي از روش اھل بیت اكنون به پ. از من نیست, ھر كس از روش من رويگردان شود: فرمايد

  .در شوون مختلف زندگي اشاره نموده و رواياتي معتبر در اين موضوع نقل مي نمائیم

  .٢)ان هللا جمیل و يحب الجمال و يحب ان يري اثر النعمه علي عبده): ع(قال امیرالمومنین (

بنده خود خداوند زيباست و زيبائي را دوست دارد و دوست دارد كه اثر نعمتھاي خود را بر 

  ).ببیند

نقل مي گردد كه ) ع(به بعد از امام صادق  ٤٣٨فروغ كافي صفحه  ٦جلد , در حديث دھم
خودرا پاك و پاكیزه , ھمچنان كه مي خواھید غريبي را مالقات كنید: فرمود) ع(امیرالمومنین 

در حديث  .كرده كه او شما را با آن حال ببیند براي برادر مومن خود ھم ھمین كار را بنمايید

  :مي فرمايد) ع(امام صادق  ١٤

خداوند زيبائي و خودآرائي ) (ان هللا عزوجل يحب الجمال و التجمل و يغبض البئوس و اتباوس(

  ).را دوست دارد و پريشاني و تظاھر به پريشاني را دشمن مي دارد

, ولكن بايد دقت كرد كه لباس تجمل پوشیدن داراي شرايطي است من جمله حالل بودن

  .كافي ٦جلد  ٤٤٢صفحه  ٧حديث 

و علي جبه خز و طیلسان خز فما ) ع(عن يوسف بن ابراھیم قال دخلت علي ابي عبدهللا (

فقد اصیب . و ما باس بابريسم: قال. و سداه ابريسم: قلت, و ما باس بالخز: تقول فیه؟ فقال

الي ) ع(مومنین و علیه جبه خز قم قال ان عبدهللا بن عباس لما بعثه امیرال) ع(الحسین 

الخوارج فواقفھم لبس افضل ثیابه و تطیب بافضل طیبه و ركب افضل مراكبه فخرج فواقفھم 

يابن عباس بینا انت افضل الناس اذا اتیتنا في لباس الجابره و مراكبھم فتال علیھم ھذه : فقالوا
تجمل فان هللا  فالبس و) قل من حرم زينه هللا التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق(االيه 

  ).جمیل يحب الجمال و لیكن من حالل

خصومت داشتند و نمي توانستند نورانیت , و چون عده اي با اھل بیت عالوه بر رابطه نداشتن

  .اشكاالت نابجا مي نمودند, ببینند, آنھا را كه نورانیت اسالم است

علي : (فرمايد كهچنین نقل مي  ٨حديث  ٤٤٢صفحه , فروغ كافي ٦در جلد ) كلیني(مرحوم 

عن محمد بن علي رفعه قال مر سفیان الثوري , عن احمد بن ابي عبدهللا, بن محمد بن بندار

فقال وهللا التینه و . و علیه ثیاب كثیره القیمه حسان) ع(فراي ابا عبدهللا , في المسجد الحرام

تر مقتر و كان ياخذ في زمان ق) ص(يابن رسول هللا ما لبس رسول هللا : الوبخنه فدنا منه فقال
                                                

نامه اي كه , ٨٨٥, اواسط صفحه, ٨٨٣ص , ٢٨نامه , البالغه فیض االسالم ج-٢
 .براي معاویه نوشته شده است

 ٤و  ١حدیث , ٤٣٨ص , ٦ج, فروغ كايف-١
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قل من حرم (لقتره و اقتداره و ان الدنیا بعد ذلك ارخت عز الیھا فاحق اھلھا بھا ابرارھا ثم تال 

و نحن احق من اخذ منھا ما اعطاه هللا غیر ) زينه هللا التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق

فیان فجرھا الیه ثم رفع اني يا ثوري ماتري علي من ثوب انما البسه للناس ثم اجتذب يد س

  و اخرج , الثوب االعلي

  )١٠٧صفحه (

ھذا البسه لنفسي و ما رايته للناس ثم جذب ثوبا : ثوبا تحت ذلك علي جلده غلیظا فقال

  ).علي سفیان اعاله غلیظ خشن و داخل ذلك ثوب لین فقال لبست ھذا لنفسك تسرھا

رواياتي موجود است كه براي  ٣٤١در جلد سوم وسائل الشیعه ابواب احكام المالبس صفحه 

  .روشن شدن مطلب تعدادي از آنھا نوشته مي شود

  :٨حديث 

ما تقول في اللباس الحسن؟ : قال لي, قال) ع(عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا (

كان ياخذ الثوب الخز بن محمد ) ع(بلغني ان الحسن كان يلبس و ان جعفر بن محمد : فقلت

البس و تجمل قال علي بن : وب الجديد فیامر به فیغمس في الما فقال ليكان ياخذ الث) ع(
كان يلبس الجبه الخز بخمسماه درھم و المطرف الخز بخمسین دينارا فیشتوفیه ) ع(الحسن 

قل من حرم زينه هللا التي اخرج لعباده و : (فاذا خرج الشتا باعه فتصدق بثمنه و تال ھذه االيه

  ).الطیبات من الرزق

  :جلد سوم وسائل الشیعه ٣٤١يت نھم صفحه روا

ان هللا يحب الجمال : قال) ع(عن المنصوري عن علي بن محمد الھادي عن آبائه عن الصادق (

و التجمل و يبغض البئوس و التبائس فان اللھاذا انعم علي عبده بنعمه احب ان يري علیه 

ص داره و يكنس افنیته حتي ان قیل كیف ذلك؟ قال ينظف ثوبه و يطیب ريحه و يجص: اثرھا قال

  ).السراج قبل مغیب الشمس ينفي الفقر و يزيد في الرزق

  :در روايت ششم مي فرمايد

طعام ياكله و ثوب يلبسه و : ثالثه اشیاء اليحاسب هللا علیھا المومن): ع(قال ابو عبدهللا (

  ).زوجه صالحه تعاونه و يحصن بھا فرجه

اظھار النعمه : لعبید بن زياد) ع(قال ابو عبدهللا : (ين استاولین روايت ا ٢باب  ٣٤٢در صفحه 
  ).احب الي هللا من صیانتھا فاياك ان تزين اال في احسن زي قومك

  :٢روايت 

  ).خیر لباس كل زمان لباس اھله: يقول) ع(عن حماد بن عثمان سمعت ابا عبدهللا (

  :٣روايت 

بنعمه فظھرت علیه سمي حبیب هللا  اذا انعم هللا علي عبده: قال) ع(عن ابي عبدهللا (

و اذا انعم هللا عبد بنعمه فلم تظھر علیه سمي بغیض هللا مكذب بنعمه , محدث بنعمه هللا

  ).هللا

انا معاشر : قال) ع(عن ابي جعفر : ((چنین آمده ٦حديث  ٤٥١صفحه , ٦جلد , در فروع كافي

  ).ال محمد نلبس خز

  :چنین مي آورد ١٣حديث  ٤٤٣صفحه  ٦در فروغ كافي جلد 
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متكثا علي او قال علي ابي فلقیه عباد بن كثیر ) ع(عن ابن القداح قالك كان ابو عبدهللا (

حسان فقال يا ابا عبدهللا انك من اھل بیت النبوه و ) خراساني(البصري و علیه ثیاب مرويه 

قال له ابو فما ھذه الثیاب المرويه علیك فلو لبثت دون ھذه الثییاب؟ ف.... كان ابوك و كان

ان هللا ) من حرم زينه هللا التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق(ويلك يا عباد ): ع(عبدهللا 

عزوجل اذا انعم علي عبده نعمه احب ان يراھا علیه لیس بھا باس ويلك يا عباد انما انا بضعه 

  ).فال توذني و كان عباد يلبس ثوبین قطريین) ص(من رسول هللا 

  :١٢حديث  ٤٨٠صفحه  ٦د فروع كافي جل

استقبلني ابوالحسن : سھل بن زياد عن يحیي بن المبارك عن عبدهللا جبله الكناني قال(

اقذفھا انني الكره للرجل السري ان يحمل : و قد علقت سمكه في يدي قال)) ع(امام كاظم (

یعه انكم عاداكم الخلق يا معشر الش, انكم قوم اعدائكم كثیره: ثم قال, الشي الدني بنفسه

  ).قد عاداكم الخلق فتزينوا لھم بما قدرتم علیه

بلكه بر عكس يكي از شعارعاي ايشان , اما بزرگان تصوف اصال به اين سنت پايبند نبوده

به ژنده پوش معروف ) احمد غزالي(لباسھاي كھنه و ژنده پوشیدن بوده كه حتي گاھي چون 
مي نمودند كه چرا لباسھاي فاخر و گرانبھا  مي گشتند و اكثرا به ائمه اطھار اشكال و ايراد

بزرگان تصوف و دراويش . را قبال آورديم) سفیان ثوري(و ) عباد بصري(مي پوشید كه جريان 

قلندرمابانه لباسھائي مي پوشیدند كه چه بسا سالھا از تن بیرون نمي آوردند و ھر كجا پاره 

ابوسعید (, )تذكره االولیاء(به نقل  مي شد بدون بیرون آوردن از تن وصله مي زدند كه حتي

سال در كنجي نشست و به ذكر خدا مشغول بود و در اين مدت يك ) ٣٠(مدت سي ) ابوالخیر

من شده بود و صائم الدھر بودي و  ٢٠پیراھن داشت و ھر وقت بدريدي پاره بر وي دوختي تا 

فت آفرين بر اين بايد گ. ھر شب به يك نان روزه گشادي و در اين مدت شب و روز نخفت

مني كاري شوخي نیست منتھي بايد پرسید چند  ٢٠حاال بايد گفت پیراھن , درويش كذائي

  !!!كیلو و يا چند من آن كثافات و چرك شپش بوده است؟

, آورده بخوانید ٣٣٣صفحه ) تذكره االولیا(را كه در ) حسین بن منصور حالج(شما اگر احواالت 

سالگي  ٥٠آقا عالوه بر اين كه تا , دراويش بیشتر واقف مي شويدبه فضائل و مناقب اين اولیا 

سال از تن بیرون نمي آورد كه روزي به اجبار از  ٢٠دلقي دارد كه او را به مدت , ديني نداشته
گزنده ) تذكره االولیا(به تعبیر , تن او در مي آوردند و جانوران او را كه پرواربندي كرده بوده

وزن داشت كه تاحال ) نیم دانق(نیم دانگ , وده يكي از آن را وزن كردندبسیار در وي افتاده ب

سال و  ٢٠معلوم نشد آنھا را در كجا جا داده بوده و موقعي كه مقايسه مي شود اين شخص 

سال لباس را بیرون نیاورده پس حتماً جانوران ابوسعید از جانوران اين شخص  ٣٠ابوسعید 

  !!!نیم كیلو يا اقال ربع كیلو مثال. تكامل يافته تر بوده اند

كه سالھاي دراز شب نمك در چشم كشیدي تا در خواب : و نیز در احواالت شبلي مي نويسد

نشود و گويند ھفت من نمك در چشم كرده بود حاال اگر حساب كنیم در ھر شبي يك نخود 

ام مي شب چنین كاري را انج ١٠٧٥٢٠نمك به چشم مي كرده بايد در حدود ) مثقال ٢٤/١(

شرق , در مكه مجاور مي شود) ابوالقاسم نصرآبادي(و يا شیخ , سال ٢٩٥داده يعني حدود 

سوال اين است كه در (بر او وارد مي شود زنار مي بندد و در آتشگاه گبران طواف مي كند 
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يك ) نصرآبادي(و يا ھمین ). چه موقع در مكه آتشگاه و آتشكده موجود بود و گبر وجود داشته

مكه بوده و راه مي ررفته مردي را ديده بر زمین افتاده و مي طپد خواسته كه الحمدي  روز در

بگذار اين سگ : ناگاه از شكم او آوازي صريح به گوشش مي آيد كه, بر او بخواند و بر او بدمد

  ).پس معلوم مي شود دشمن ابي بكر دوست علي بوده است. كه دشمن ابي بكر است, را

چنین قلم فرسائي ) سفیان ثوري( ٦١چاپ بھمن  ١٢٤ه االولیا صفحه در ذكر) شیخ عطار(

  :مي نمايد

آن قدما را حاجب , آن علماء را شیخ و پادشاه, آن شمع زھد ھدايت, آن تاج دين و ديانت

  ....سال بر دوام ھیچ شب نخفت ٢٠, سفیان ثوري, آن قطب دوري امام عالم, درگاه

  )١١٢صفحه (

  :داللت بر خباثت او مي نمايد و اما بعضي از اخبار كه

 سطر صفحه بحاراالنوار رديف

١        

٢        

٣        

٤        

٥        

٦        

٧        

٨        

٩        

١٠        

١١        

١٢        

١٣        

١٤        

١٥        

١٦        

  )١١٣صفحه (

 سطر صفحه وسائل الشیعه رديف

١        

٢        

٣        

٤        

٥        
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٦        

٧        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

  )١١٤صفحه (

  

 سطر صفحه مستدرك الوسائل رديف

١        

٢        

٣        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

  )١١٥صفحه (
  :خالد بن عمار عن سدير قال

يا سدير انما : ذ بیدي ثم استقبل البیت فقالو ھو داخل و انا خارج و اخ) ع(سمعت اباجعفر (

امرالناس ان ياتوا ھذه االحجار فیطوفوابھا ثم ياتونا فیعلمونا و اليتھم لنا و ھو قول هللا و اني 
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ثم اوما بیده الي صدره الي واليتنا ثم ) ٨٢طه (لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اھتدي 

هللا ثم نظر الي ابي حنیفه و سفیان الثوري في ذلك يا سدير فاوريك الصادين عن دين : قال

فقال ھوالء الصادون عن دين هللا بال ھدي من هللا و الكتاب , الزمان و ھم حلق في المسجد

مبین ان ھوال اال خابث لو جلسوا في بیوتھم فجال الناس فلم يجدوا احدا يخبرھم عن هللا 

  .١عن هللا تبارك و تعالي و عن سوله تبارك و تعالي و عن رسوله حتي ياتونا فنخبرھم

و در مقابل خاندان رسالت تراشیده شده , حضرت خطر فكري اين دو را كه سمبل دو جريانند

  .تذكر مي دھد, اند را

  )١١٦صفحه (

  

  ١٢١ھو 

  شاه نعمت هللا ولي و فرقه گنابادي

به خورد آنھا  و امثال آن عده اي را گول زده و زھر را به جاي داروي شفابخش ١٢١/آرم ھو

داده اند زيرا بزرگان تصوف با ارائه اين آرم مي خواھند تشیع خود را اثبات نموده و كتب خود را 
زيرا شنیده اند و در كتابھاي . عالیترين مكاتب معرفي نموده و مھر بطالن به مكاتب ديگر بزنند

. ي عشري مي باشدفريقین خوانده اند كه فرقه ناجیه فقط يك فرقه است و آن ھم شیعه اثن

كتاب . مدارك آنھا و كل شیعه ھاي اثني عشري رواياتي است كه آدرس مي دھیم

باب سبعین و مافوقه , خصال صدوق-٦٠٢صفحه , ٧جلد , احقاق الحق ٩١صفحه , بحرالمناقب

كه  ٢٢٤صفحه  ٢٨٣حديث ) روضه كافي عربي(كافي  ٨و مخصوصاً جلد  ٧٠٧صفحه  ٢حديث 

كنار , ھستند را) ع(رقه از آنھائي را كه مدعي تشیع و واليت اھل بیت ف ١٢با كمال صراحت 

  .زده و فقط يك فرقه را به عنوان ناجي معرفي مي كند

شايد سوال شود . مي دانند) شاه نعمت هللا ولي(ولي اين آقايان خود را از پیروان پروپا قرص 

اگر (ه ولي شیعه نبوده شا, مگر شاه نعمت هللا ولي چه عیبي دارد؟ در جواب مي گوئیم

  ايشان و امثال ايشان به

  )١١٧صفحه (

عرفان غیر شیعي مربوط به خود را دارند و , عنوان عارف به خورد مردم داده شده اند
قطبیت و رھبريت غیر شیعه را قبول ننموده و با آنھا , دارويشي كه خود را شیعه مي دانند

مكاتباتي كه نويسنده با رئیس سلسله گنابادي  و در تماسھاو مخصوصا) البته لفظاً . مخالفند

گرفت كه سني ولي نخواھد ) رضا علي شاه(در چند نامه اقرار از آقاي , ھا داشته است

  .مدارك با خط نامبرده در ھمین جزوه آمده است لطفا اوراق قبلي را مطالعه نمائید, شد

  ):شاه نعمت هللا ولي(اينك اسناد غیر شیعي بودن آقاي 

و دانشیار دانشگاه , كه داراي دكتراي زبان و ادبیات فارسي مي باشد) حمید فرزام(دكتر 

اختالف جامي و شاه (بحث مربوط به اختالف  ١٣٤٣تحت مقاله اي در سال , اصفھان است

ثابت مي كند كه شاه ولي از اھل تسنن بوده و در پاورقي صفحه  ٥٧تا  ٤٨از صفحه ) ولي

                                                
 .٢٣٩ترمجه ص , ٢و ج  ٣٩٢ص , عربي, ١ج, اصول كايف-١
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 ١٠٥از انتشارات دانشگاه اصفھان كه به شماره ) ھدويتشاه ولي و دعوي م(كتاب  ٢٣

  .مطلب فوق را تايید مي نمايد, مي باشد ٤٨مھرماه 

مدح و ستايش نموده ) ع(كه چون شاه در ديوانش از علي : مريدان شاه نعمت هللا مي گويند

 حتما شیعه مي باشد, ارادت داشته و از او نامي برده است) عج(و نسبت به مھدي موعود 

ولست بخیركم و علي (ابوبكر , ولي غافل از اين ھستند كه اگر تاريخ را مطالعه مي كنیم

گفته و ) خیر البريه بعد احمد حیدر(گفته و معاويه ) لوال علي لھلك عمر(و عمر ) فیكم

گفته و ) و مناقب شھد العدو بفضلھا(گفته و يزيد ) كملیحه شھدت لھا ضراتھا(عمروعاص 

  شافعیه شافعي رئیس فرقه 

  )١١٨صفحه (

) فضل الفاضل علي االفضل(اشعار عجیبي گفته ؛ ابن ابي الحديد در اول شرح نھج البالغه 

اين افراد ناآگاه . ھمه شیعه باشند.... پس بايد جناب ابوبكر و عمر و معاويه و.... گفته و

خلیفه غافلند كه شاه خود را غیر شیعي و اشعري مذھب و دشمن معتزلي و طرفدار چھار 

غزلیات  ٤٨٨معرفي نموده است اينك برخي از اشعار آن جناب نقل مي گردد در اشعار صفحه 
 ١٥٣٧خلفا را زير چتر شمس تبريزي برده و در بخش دوم غزلیات شاه به شماره  ١٣٢١

ديوان شاه نعمت هللا چاپ چاپخانه بھرام با مقدمه محمد عباسي نشر  ٥٦٧صفحه 

  :كه اي كهكتابفروشي فخر رازي آمده 

  مومن كاملي و بي بدلي      ھستي محب آل علي

  ورنه گم گشته اي و در خللي    ره سني گزين كه مذھب ماست

  خارجي كیست دشمنان علي    رافضي كیست دشمن بوبكر

  امت پاك مذھب است و ولي    ھر كه او ھر چھار دارد دوست

  يار سني و خصم معتزلي    دوستدار صحابه ام به تمام

  اين ھدايت بود مرا ازلي    خدا دارم مذھب جامع از

  چاكر خواجه ام خفي و جلي    نعمت اللھم وز آل رسول

اگر در اشعار فوق دقت شود خود شاه مذھب و عقیده خود را اظھار و مرام خود را براي 

و ھیچ مريدي نمي تواند در مذھب او كه غیر شیعه و اشعري . مريدان روشن نموده است
  .ود راه دھدشكي را به خ, مذھب است

  )١١٩صفحه (

ھمچنان كه نوشتیم فرقي كه خود را منتسب به شاه نعمت هللا دانسته و فرقه گنابادي ھا 

سلطان (بلكه در بعضي از موارد , كه ھر سه اسم يك فرقه است) رضوي ھا(يا ) طاوسي ھا(

ھاي  اين فرقه خود را شیعه ناب دانسته و در كتب و نوشته, نامیده مي شوند) علي شاھي

در حالي كه خود مقر بر اين ھستند كه سني ولي نخواھد . خود به شیعه بودن مفتخرند

در سلسله االولیائي كه نوشته و منتشر كرده اند صدي نود اگر نگويم صد در صد اولیا . شد

  .بلكه بعضي اصال ال مذھب بوده اند, آنھا سني مذھب مي باشند

ئي را كه به دست سید فخرالدين برقعي قمي كه در خواننده محترم مي تواند سلسله االولیا

  :ايشان مي نويسد. مطالعه كند, تنظیم و تحرير گرديده ١٣٦٨تیرماه 
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خرقه به شیخ المشايخ كرخي يا به تعبیري ديگر كرخي خرقه را از ) عج(بعد از امام زمان 

بعد از  سپس بعد از كرخي به شیخ سري سقطي كه اولین قطب, مي گیرد) عج(امام زمان 

شیخ كمال ... بعد به شیخ ابوعلي رودباري و, سپس به شیخ جنید بغدادي, غیبت بوده

, برھان الدين خلیل هللا, شاه نعمت هللا ولي, شیخ صالج بربري شیخ عبدهللا يافعي, كوفي

شیخ , شیخ المشايخ معصوم علي شاه, رضا علي شاه دكني.... و, حبیب الدين محب هللا

مست , مجذوب علي شاه ھمداني, حسین علي شاه اصفھاني, شاه اول المشايخ نور علي

سلطان علي , سعادت علي شاه اصفھاني, رحمت علي شاه شیرازي, علي شاه شیرواني

صالح , مال علي ابن حاج مالسلطان, نورعلي شاه ثاني, شاه مالسلطان بیدختي گنابادي

  علي شاه حاج شیخ محمد حسن ابن 

  )١٢٠صفحه (

محبوب علي : و ما ھم اضافه مي كنیم, ضا علي شاه حاج سلطان حسین تابندهر, مالعلي

  ...دكتر تابنده برادر رضا علي شاه و, شاه

از امام ششم و , ولي در سلسله االولیائي كه به دست عبدالرسولي نوشته شده است
مي ھفتم و ھشتم فلش مي زند به معروف كرخي و از امام دھم و يازدھم و امام زمان فلش 

  .زند به سري سقطي و از سري به جنید بغدادي تا آخر اسمھائي كه قبال ذكر شد

چطور شد كه آقاي برقعي شما معروف كرخي را بعد از امام , اوال از اين آقايان بايد پرسید

نبوده است؟ و مگر او دو ) ع(زمان آورده مگر معروف كرخي به قول شما در دوره امام رضا 

جامي نمرده؟ چطور شد بعد از ) نفحات االنس(به قول ) ع(مام رضا سال قبل از شھادت ا

مردم زنده شد تا امام دوازدھم را درك كرد و از او خرقه گرفت؟ حاال اگر او قطب بوده امام رضا 

لذا . چكاره بوده؟ شما مي گويد دو قطب در عالم محال است و در يك زمان نمي گنجد) ع(

قطاب سالسل ديگر را ناحق مي دانید كما اين كه آنھا ھم با قطب خودتان را بر حق و تمام ا

امام رضا , كه خرقه به كرخي داد) ع(خوب حاال امام رضا . شما ھمین معامله را مي نمايند

  قطب يا كرخي؟) ع(

ھم ) ع(نداد حتي اجازه از امام رضا ) ع(ثانیاً؟ چطور شد بعد ازمرگش خرقه را به امام رضا 

ائمه , ه سري سقطي و جنید بغدادي چكاره ھستند؟ اگر آنھا قطب بودندنگرفت و خرقه را ب
چكاره بودند؟ چرا خلط مبحث كرده و آنھا را )( يازدھم و دوازدھم, دھم, امام نھم) (ع(اطھار 

  بعد از امام 

  )١٢١صفحه (

ه فلش ب) ع(نوشته؟ چرا مانند عبدالرسولي از امام صادق و امام كاظم و امام رضا ) عج(زمان 

را ھیچ كاره حساب نموده و به مانند ) ع(معروف كرخي نزده است؟ چرا امام جواد 

عبدالرسولي از امام دھم و يازدھم و دوازدھم فلش به سري سقطي زده و از اين سه 

آورده و قطع كرده ) عج(بزرگوار فلش به عثمان بن سعید و از او به سه نائب خاص امام زمان 

  /آورده ايد.... سري فلش به جنید بغدادي و شیخ ابوعلي رودباري وولي از اين طرف از . ايد

عالوه بر ھمه اينھا شاه نعمت هللا ولي سلسله ارشاد خود را در ديوانش نقل كرده شما چرا 

سطر خود را به حسن بصري مي رساند كه ھمه آنھا سني  ٢٧آن را نیاورده ايد؟ ايشان در 
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. را داشتند) ع(ند حسن بصري بغض حضرت علي بلكه بعضي ناصبي و بعضي بمان, مذھب

مي رساند كه اين ھم غلطي است فاحش كه علي ) ع(بعدا از حسن بصري خود را به علي 

ثالثا به زعم شما اگر خرقه . اوال حسن را قبول نداشت ثانیاً علي به كسي خرقه نداده) ع(

كنار گذاشته؟ به قول فرقه امامین معصومین را ) ع(چرا امام حسن و امام حسین , داده باشد

مگر امام حسن . تكمیلي به كمیل و به قول شما به حسن بصري اسرار واليت را واگذار نموده

عیبي داشتند يا خدا آنھا را اولواالمر قرار نداده بود؟ چرا بايد علي معصوم ) ع(و امام حسین 

ین عنايت فرموده از راه گناه كرده و واليتي را كه خدا به حسن) شاه ولي(به قول بزرگ شما 

كه ما (ظلم نعوذبا به حسن بصري و امثال او تفويض نمايد؟ براي بصیرت شما نه ما 

  .اشعار خود شاه ولي را مي آوريم تا بدانید پیرو چه كسي ھستید) بصیريم

  )١٢٢صفحه (

 مثنويات ديوان شاه نعمت هللا ولي از انتشارات كتابفروشي فخر ٧١قسمت  ٦٦١در صفحه 

  /رازي با مقدمه محمد عباسي آورده است

  قطب وقت و امام عادل بود    شیخ ما كامل و مكمل بود
  در توحید را نكو سفتي    گاه ارشاد چون سخن گفتي

  رھبر رھروان آن درگاه      يافعي بود نام عبدهللا

  شیخ شیخ من است تا داني      صالح بربري روحاني 

    كمال افزود كز كمالش بسي    پیر او ھم كمال كوفي بود

  كه سعیدي است آن سعید شھید      باز باشد ابوالفتوح سعید

  به كمال از ولي واليت يافت    از ابي مدين او عنايت يافت

  آفتابي تمام مه سیما    مغربي بود و مشرقي به صفا

  كه نظیرش نبود در توحید    شیخ ابي مدين است شیخ سعید

  دكنیت او ابو سعود بو    ديگر آن عارف ودود بود

  بس كرم كرد روح او با من    بود در اندلیس ورا مسكن

  به كمال و جمال و ذات و صفات    پیر او بود شیخ ابوالبركات

  افضل فاضالن به استادي    باز ابوالفضل بود بغدادي
  مظھعر كامل جمالي بود      شیخ او احمد غزالي بود

  زانكه نساج او ابوبكر است  خرقه اش پاره بود و او بكر است

  مرشد عصر و ذاكر دائم    نساحج شیخ ابوالقاسمپیر 

  كه نظیرش نبود در عرفان      باز شیخ بزرگ ابوعثمان

  بندگي ابوعلي كاتب    مظھر لطف حضرت واھب

  بوعلي رودباريش خوانند    شیخ او شیخ كاملش دانند

  )١٢٤صفحه (

  مصر معني دمش دل شادي      شیخ او ھم جنید بغدادي

  م حال او سري سقطيمحر    شیخ او خال او سري سقطي

  چون سري سر او به او مكشوف    باز شیخ سري بود معروف
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  كفر بگذاشت نقد ايمان يافت    او زموسي جواز احسان يافت

  بود بواب درگھش ده سال    يافت در خدمت امام مجال

  شیخ داود طائیش مي خواند    شیخ معروف را نكو میدان

  طلوب استعجمي طالب است و م    شیخ او ھم حبیب محبوب است

  شیخ شیخان انجمن باشد    پیر بصري ابوالحسن باشد

  گشت منظور بندگي علي    يافت او صحبت علي ولي

  اين چنین خرقه اي لطیف كراست    خرقه او ھم از رسول خداست

  )١٢٥صفحه (

  نسبتم با علي است زوج بتول    نعمت اللھم وز آل رسول

  ود والسالمخوش بود گر تو را ب    اين چنین نسبت خوشي به تمام

در سلسله ارشادي آنھا ) ع(پس به اعتراف شاه نعمت هللا ولي در اشعار فوق امام رضا 

  .بلكه ھمگي سني بوده است, وجود ندارد

  :در اين قسمت مناسب است با برخي از مطالب مربوط به كرخي آشنا شويد
استفاده نموده  معروف كرخي دو نفر يا سه نفر بوده اند كه از تشابه اسمي آنھا صوفیه سو

  .اند

شاھد . بوده) ع(است كه در دوران امام صادق ) ابراھیم كرخي(يكي از كرخي ھا به نام -١

عن : (جلد چھارم بحاراالنوار است كه در آن روايت آمده ٢٣اين مطلب روايت ھفتم از صفحه 

نامه فما ان رجال راي ربه عزوجل في م) ع(قلت للصادق جعفر بن محمد : ابراھیم الكرخي قال

ذلك رجل ال دين له ان هللا تبارك و تعالي ال يري في الیقظه و ال في المنام و : يكون ذلك؟ فقال

  ).ال في الدنیا و ال في االخره

و جز اصحاب حضرت بوده به نام ) ع(ھمچنین كرخي ديگري بوده در دوران امام صادق -٢

  ).معروف بن خربوذ كرخي(

سال بوده  ١٠يا  ٥يا  ٣مسلمان شده باشد سن او ) ع(اگر معروف به دست امام رضا -٣

  .است) معروف بن فیروزان كرخي(است و نامش 

  )١٢٦صفحه (
مي , كه خود از صوفیه ذھبیه اغتشاشیه است ٨٨صفحه ) اصول تصوف(در كتاب ) استخري(

  :نويسد

است و ذكري رفته ) ع(كه از جمله روات ابي عبدهللا ) معروف بن خربوذ(در رجال كشي از 

ھم در آن كتاب نام دو تن از رجال حديث منسوب به كرخ ثبت افتاده كه اين ھر سه تن 

كساني ديگرند غیر از شیخ المشايخ معروف كرخي تقريبا سالسلي كه به معروف 

  :عبارتند از, كرخیمنتسبند

-٨نقش بنديه؛ -٧علويه؛ -٦نوريه؛ - ٥رضويه؛ -٤ذھبیه اغتشاشیه؛ -٣ذھبیه؛ -٢مصطفويه؛ -١

نوربخشیه؛ - ١٤سھرورديه؛ - ١٣جمالیه؛ -١٢قدريه؛ -١١پیرحاجاتیه؛ - ١٠قونويه؛ -٩بكتاشیه؛ 

خرقه به ) ع(كه ھمگي مدعي ھستند كه امام رضا . نعمت اللھیه-١٧صفويه؛ - ١٦مولويه؛ -١٥

  .داده و از او به ما رسیده) معروف كرخي(
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سرسپردگي او را به , راميبي م, القیدي, ما زماني كه اشعار شاه را مطالعه مي نمائیم

بلكه مرامي كه خلفاي خود را زير چتر شمس الدين , اضافه سني بودن نه تنھا سني مرسوم

  :آمده ١٣٢٠در غزلیات بخش دوم ديوان شاه غزل صفحه . درمي آورد

  اين و آن باشد از آن شمس الدين      چیست عالم سايبان شمس الدين

  ي خورم سوگند به جان شمس الدينم    شمس الدين را دوست مي دارم به جان

  اين معاني از بیان شمس الدين      عارفانه با تو مي گويم روان

  دادمت اينك نشان شمس الدين    نور دين از شمس الدين روشن شده

  باده نوشان عاشقان شمس الدين    مجلس عشق است و ما مست خراب 

  نراه رو با رھروان شمس الدي      گر به بیت هللا عزيمت مي كني

  گرچه ھست از بندگان شمس الدين      نعمت هللا سید شاھان بود

  .را براي مزيد اطالع با آدرس كامل مي آوريم تا شكوك بر طرف شود ١٣٢١اينك غزلیات 

ديوان كامل شاه نعمت هللا ولي از انتشارات كتابفروشي فخر رازي با مقدمه محمد عباس 

س الدين را از خلفاي اربعه ھم باالتر برده در اين غزلیات شم ١٣٢١بخش دوم غزلیات شماره 
را ھم از افرادي دانسته كه راھنما مي خواھد و رھنماي او ) ع(نه تنھا آن سه نفر بلكه علي 

  :اشعار را مالحظه فرمايید, ھم شمس تبريزي است

  اين و آن چون بنده سلطان شمس الدين    ديگران جانند و جانان شمس الدين

  خوش بخوان قرآن و میدان شمس الدين      اوستھفت ھیكل آتي در شان 

  نقد گنج كنج ويران شمس الدين        دل بود گنجینه گنج اله

  نور بخش ماه تابان شمس الدين    بدر الدين از شمس الدين روشن شده

  ساقي سرمست رندان شمس الدين    خوش خراباتي و رندان در حضور

  شمس الدينرھنماي چار ياران       چار يارانند امام انس و جان

  از معاني و بیان شمس الدين      علم ما علم بديع ديگر است

  ديده ام روشن به جان شمس الدين      چشم ما روشن است از نور او

  زانكه او دارد نشان شمس الدين    شمس الدين از نعمت هللا مي طلب

  بعضي از اشكاالت مھم بر ابن عربي
  )عج(استغنا از وجود امام زمان -١

  ل تفرقه پنداشتننوح را اھ-٢

  تشبیه-٣

  نجات جمیع ملل از عذاب-٤

  )١٢٩صفحه (

  .روافض به صورت خنازير در مي آيند-٥

  سبب كفر نصاري و ساير اشكاالت-٦

وحدت وجوديه كه : مي نويسد ٧٩صفحه )قوس زندگي حالج(در كتاب ) لوئي ماسینون(

ي است و راز و نیاز گويد وجود خالق و وجود مخلوقات ھر دو يك, منجمله ابن عربي است

  .عاشقانه منصور حالج بیھوده بوده زيرا او واصل بوده و نیازي به وصل نداشت
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رسائل خواجه چاپ  ١٣در صفحه , )محي الدين و حالج و خواجه عبدهللا انصاري(مذھب 

  :تابنده گنابادي مي نويسد) ١٣٤٩فروغي سال 

و عطار در احكام شريعت و فروغ ديانت خواجه عبدهللا نیز مانند بیشتر عرفا از قبیل مولوي (

  ).تابع مذاھب متداوله بوده و مانند مردم ھرات در آن زمان بر طريق حنبلي عمل مي كردند

او سني حنبلي بوده و در : (مي نويسد ٧٣صفحه ) قوس زندگي منصور حالج(و در كتاب 

و در فروع از ) بلاحمد بن حن(دارد كه در اصول از مذاھب  ٨صفحه ) صد میدان خودش(كتاب 

اخر كتاب عین الحیاه مجلسي مراجعه  ٥براي مزيد اطالع به مصباح . شافعي پیروي مي كرده

محي الدين عربي روشن مي , سفیان ثوري, حسن بصري, مولوي, تا اوضاع غزالي. شود

  .گردد

  .كتاب امامت و رھبري استاد مطھري خوانده شود ٢٠٣و  ٢٠٢ضمنا صفحه 

  در تفسیر سوره  ٦٣٧صفحه  ١٠صاري در جلد خواجه عبدهللا ان

  )١٣٠صفحه (

كوثر روايتي را از حمید بن طويل از انس بن مالك مي آورد كه واقعا چشم عرفا را روشن مي 
: حتي عايشه را كه گفت, در عین حالي كه شیعه را راه به حوض كوثر راه نمي دھد. كند

را كه زير ) ع(و علي , ود از كشندگان عثمان بودندوطلحه و زبیر را كه خ) اقتلو نعثالً قتله هللا(

  :اينك روايت. بار بیعت ابوبكر نمي رفت ھمگي را از حوض كوثر محروم مي نمايد

  ):ص(قال رسول هللا 

والثالث في يد , و الثاني في يد عمر, ان لحوضي اربعه اركان فاول ركن منھا في يد ابي بكر(

و من احب , احب ابوبكر و ابغض عمر لم يسقه ابوبكر فمن) ع(و الرابع في يد علي , عثمان

و من احب عثمان و ابغض علیا لم يسقه عثمان و من احب , عمر و ابغض ابابكر لم يسقه عمر

فقد اقام الدين و من , و من احسن القول في ابي بكر, علیا و ابغض عثمان لم يسقه علي

, ل في عثمان فقد استنار بنور هللاحسن القول في عمر فقد اوضح السبیل و من احسن القو

, و من احسن القول في علي فقد استمسك بالعروه الوثقي و من احسن القول في اصحابي

  ).فھو مومن و من اسا القول في اصحابي فھو منافق

سوره  ٢٩در تفسیر آيه  ٢٣٣و ھمچنین از تفسیر كشف االسرار و عده االبرار جلد نھم صفحه 
  :مباركه فتح

  )سول هللا و الذين معه اشداء علي الكفار رحما بینھم تريھم ركعامحمد ر(

  والذين معه ابوبكر: عن مبارك ابن فضاله عن الحسن قال(

  )١٣١صفحه (

تريھم ركعا سجدا , رحما بینھم عثمان بن عفان, اشدا علي الكفار عمر بن الخطاب. الصدق

كمثل زرع . باجنه, لعشره المبشرونيبتغون فضال من هللا و رضوانا بقیه ا. علي بن ابي طالب

فاستغلظ عثمان يعني استغلظ عثمان , اخرج شطاه ابوبكر فازره عمر) ص(الزرع محمد 

لالسالم فاستوي علي سوقه علي ابن ابي طالب استقام االسالم بسیفه يعجب الزراع 

  ).الیوم النعبد هللا سرا بعد, المومنون لیغیظ بھم الكفار قول عمر الھل مكه بعد ما اسلم

  : قال) ص(و في الخبر الصحیح عن عبدالرحمان بن عوف عن النبي 
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ابوبكر في الجنه و عمر ابن الخطاب في الجنه و عثمان بن عفان في الجنه و علي ابن ابي (

طالب في الجنه و طلجه في الجنه و الزبیر في الجنه و عبدالرحمان ابن عوف في الجنه و 

  .سعید ابن زيد في الجنه و ابوعبیده ابن الجراح في الجنه سعد ابن ابي وقاص في الجنه و

و اصدقھم , ارحم امتي ابوبكر و اشدھعم في امرهللا عمر) ص(و عن انس ابن مالك عن النبي 

و افرضھم زيد و اقراھم ابي و اعلمھم بالحالل و الحرام معاذ ابن , حیا عثمان و اقضاھم علي

  .ه ابي عبیده ابن الجراحجبل و لكل امه امین و امین ھذه االم

يا علي انت في الجنه و شیعتك في الجنه و : لعلي) ص(قال رسول هللا : قال, و عن ابن عمر

فاذا ادركتھم فاقتلھم فانھم , سیجي بعدي قوم يدعون و اليتك لھم لقب يقال لھم الرافضه

ال جماعه يا علي انه لیست لھم جمعه و : قال يا رسول هللا ما عالمتھم؟ قال, مشركون

  يسبون 

  )١٣٢صفحه (

  ).ابابكر و عمر

به سعي و اھتمام علي اصغر , ھـق چاپخانه بانك ملي ايران ١٣٨٠ش .ھـ ١٣٣٩چاپ سال (
  )حكمت

  .و كتاب مصرع التصوف بقاعي بر رد محي الدين خوانده شود

 محیي الدين عده اي را قطب الغوث مي داند و مي نويسد كه اين قطب در ھر زمان بیش از

يك تن نیست كه حكومت او گاھي اشكار و خالفت ظاھري را احراز مي كند ھم چنانكه از 

معاويه بن , حسن... علي و, عثمان, عمر, ابوبكر : نظر مقام داراي خالفت باطني است مانند

و گاھي تنھا داراي خالفت باطني است و در ظاھر , متوكل عباسي, عمر بن عبدالعزيز, يزيد

  .٥٢و  ٨ص , ٢توحات مكیه جلد ف. حكومت ندارد

اين شخص مجھز : نشانه قائل است كه برخي چنین است ١٥براي اين نوع قطب ) شاذلي(

در توحید و ... خلیفه و جانشین خدا در روي زمین است. به حفظ الھي و عصمت رباني است

  ٥١- ٤٩معراج القشوف الي حقايق التصوف صفحه .... تغییر احكام نائث حق است

  ي درباره با يزيد بسطامينكته ا

در سال ) ع(ق فوت كرده و امام صادق .ھـ ٢٦١متولد شده و در سال  ١٨٨در سال ) با يزيد(
  آيا  ٢٦١- ١٤٨=١١٣. ق شھید شد.ھـ ١٤٨

  )١٣٣صفحه (

سال عمر كرده تا بتواند دربان حضرت باشد؟ و سقائي  ١١٣بیشتر از ) با يزيد(مي شود گفت 

كه چھل سال بعد از شھادت ) با يزيد(آيا مي توان گفت ). دروغ است قطعا اين(او را بنمايد؟ 

كتاب كالم  ١٠٠يا سي سال دربان و سقاي حضرت بوده ضمنا صفحه  ١٨, حضرت متولد شده

نكته اي درباره كرخي كه مي . و عرفان سه سطر به آخر مانده از استاد مطھري مطالعه شود

زيرا امام رضا . ه و دربان او شد اين ھم دروغ استاسالم آورد) ع(به دست امام رضا : گويند

در مدينه بود تا به  ٢٠٠در طول زندگي خود وارد بغداد نشد و پس از پدر بزرگوارش تا سال ) ع(

درخواست مامون به طرف خراسان حركت كرد و كرخي بر حسب ادعاي كساني كه شرح 

در ھمان بغداد در گذشت  ٢٠١تا  ٢٠٠زندگي او را نوشته اند بغداد را ترك نگفته و در فاصله 
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امام به بغداد آمد و از آنجا : فقط يعقوبي است كه در خصوص مسیر حركت امام مي نويسد

 ٤٦٥صفحه , تاريخ يعقوبي, ٢ترجمه ج ١٧٦صفحه  ٣جلد . راه مرو را در پیش گرفت... به

  .ترجمه آيتي

  سند سني و اشعري بودن مولوي

  :مي نويسد ٥٠كالم صفحه  استاد مطھري در كتاب عرفان و

. اشعار مولوي حاكي از سني بودن اوست. مولوي به نوبه خود اشعري مذھب بوده است(

صفحه  ٣٢٣٠دفتر اول اشعار شماره  ٢٤٤صفحه  ٩٢٨تعريف خلفا دفتر دوم شعر شماره 

  :٦٤٦صفحه  ٥٠٥تا  ٤٩٤شعر  ٤و دفتر  ٢٨٥٧,١٤٣٨, ٢٤٢٤,١٢١,٢٨٥٦, ١١٢

  )١٣٤صفحه (

  بحرب مصطفي تیغ بر كف بسته بس میثاقھا آمده عمر

  گشته در شرع او امیرالمومنین پیشوا و مقتداي اھل دين

 ١٢سطر  ٧٤و نسخه وصال صفحه  ٨سطر  ٧٤نسخه خط سید حسن میرخاني صفحه 

  .١٨٥صفحه  ٣٧٣٣اصحابي كالنجوم دفتر اول شعر شماره 
  ومگفت پیغمبر كه اصحابي نج        مقتبس شو زود چون يابي نجوم

شعر  ٤دفتر . را تغییر داده) مثل اھل بیتي(, ٩شماره  ٥٤چاپ اسالمیه دفتر اول صفحه 

  .كوركورانه مرو در كربال ٦٤٨صفحه  ٥٤٦شماره 

  .و امامت را نوعي دانستن ٤٥ص, ٢خیراتیه ج

خواه از نسل عمر خواه از علي       آن ولي است) قائم(پس امام حي 

  است

  ١ھم نھان و ھم نشسته پیش رو      مھدي و ھادي وي است اي راه جو

  .٨٢٥اشعار شماره , چاپ نشر طلوع ٢٣٩مثنوي ص  ٢دفتر (

ضمنا بايد دانست كه مثنوي چاپھاي متعددي دارد بعضي از اشعار در بعضي از چاپھا نیست 

  .ولي در بعضي ديگر موجود است

  قم: چاپ نیكلسون-١

  به خط سید حسن میرخاني-٢
  نسخه وصال-٣

  )١٣٥صفحه (

  _ _ _ _:نسخه وقار-٤

  _ _ _ _: نسخه كتابفروشي اسالمي-٥

  _ _ _ _ :چاپ عال الدوله-٦

  _ _ _ _:چاپ كالله خاور-٧

  )١٣٦صفحه (

                                                
ني زنسل هر كس و هر ناكس     مولوي را گو كه قائم آن كس است-١

 است
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مطالب فراواني وجود دارد كه مولوي سني اشعري مذھب بوده كه به قسمت كوچكي از آن 

  :مطالب اشاره نموده و شما مي توانید مطالب بیشتري به دست آوريد

 چاپ موضوع دفتر ماره شعرش صفحه

          

          

          

          

          

          

          

          

  )١٣٧صفحه (

  :اينك بخوانید و به ذھن خود بسپاريد

مولوي كتاب خود را اصول اصول اصول الدين و فقه هللا االكبر مي داند و آن را شرع هللا االزھر و 

  .مي داند.... برھان هللا االظھر و

مقدمه . (ه دين و فقه برتر خدا و شريعت درخشان تر خدا و برھان روشن تر خداپايه پايه پاي

  ).دفتر اول

يعني كتاب . او را حق محض و الياتیه الباطل دانسته و اليمسه اال المطھرون نام گذارده است

شما . خود را در كنار كتابھاي آسماني مي نشاند و آن را قرآن و از خطا و لغزش منزه مي داند

مي گويد : را مطالعه فرموده و ببینید كه سلطان ولد چه مي گويد ٢٩١ص , قب العارفینمنا

دانشمندي با من بحث كرد كه مثنوي را چرا قران گويند من در جواب گفتم كه تفسیر قرآألن 

است ھمانا پدرم كه لحظه اي خاموش كرده فرمود كه اي سگ چرا نباشد اي خرچرا نباشد 

شد شمس تبريزي ھم مقاالت و نوشته مولوي را باالتر از قرآن مي داند اي غر خواھر چرا نبا
  ).٤٥خط سوم ص (ما نبشته تو را با قرآن نیامیزيم : و در مقاالت مي گويد

  )١٣٨صفحه (

  عرفان و عارف

  تعريف عرفان و عارف

  اوالً بايد دانست عارف كیست؟ ثانیاً عرفان شیعي كدام است؟

باسیر و (را از تمام عاليق منقطع نموده و به مقام شامخ ربوبي عارف كسي را گويند كه خود 

  .تقرب پیدا نمايد) سفرھاي معین كه در كتب معمولي ثبت و مورد تايید اولیا تشیع مي باشد

حاال آيا مقدمات اين معني از محبت شروع مي گردد؟ يا از ناپايداري ساير موجودات 

وھم است؟ كه در مباحث عرفان چه مثبت و سرچشمه مي گیرد؟ يا از تجسمات روح و يا 

به يك معني اصالً نبايد منكري داشته ) عرفان. (چه منفي بايد مورد بحث و گفتگو قرار گیرد

باشد زيرا كدامین شخص متوجھي است كه از معرفت و شناسايي دوري گزيند؟ و آن را انكار 

مقدمه ي خیال و پندارھاي نمايد؟ ولي بايد اين معني را خیلي با دقت مالحظه نمود كه 
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باطله و نابجا نگردد و آن معرفت و عرفان حقیقي كه تنھا مقدمه ي ايصال انسان به آخرين 

خود خدا عرفان مثبت و معناي ان را به , عرفان مثبت نامیده مي شود, تكامل ممكن است

اگر خدا ) (هللا قل ان كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم(افراد انساني چنین تعلیم مي دھد كه 

  .١)در رسیدن به تكامل از من پیروي كنید, را دوست مي داريد

منشا محبت نفساني خوشايند بودن . نفساني و روحاني: محبت بر دو قسم است: محبت

محبت مال : اوصاف محبوب است در نظر كسي كه اوصاف مفروضه مالئم نفس اوست مانند

  ...محبت جمال و, محبت شخصیت

مالئم , كه آن كمال مفروض, كه علت آن وجود كمال است در محبوب: ت روحانياما در محب

مانند كمال علم كه محبت علم و , روح شخصي است كه مايل به رسیدن به آن كمال است

  .دانش محبت روحاني است

زيرا . محبت روحاني است, اينك بايد گفت آن محبتي كه در عرفان مثبت نقش اساسي دارد

آن خداي كمال مطلقي است كه ھیچ گونه نقصي , حبوب در عرفان مثبتطرف محبت يا م

, درباره ي او راه ندارد و به اصطالح حكما كمالي است فوق التمام و تمامي است فوق الكمال
در صورتي كه موضوع , و موضوع محبت ھاي نفسي و نفساني ھمیشه رو به فنا مي باشد

ي عرفان مثبت پیروي از خواسته ھاي محبوب محبت روحاني جاوداني است و اولین نشانه 

را بايد از ) الحول و ال قوه اال با العلي العظیم(در عرفان مثبت جمله ي , ازلي و ابدي است

ته دل گفت و اين جمله گوينده را پیرو امر و نھي خدايي مي نمايد تا باالخره با وجود خود 

تا به , را گفت) هللا اكبر(رد و كلمه ي معني آن را نشان مي دھد يعني نماز را كه ادا ك

  .غلطیدن در خون خود در محراب عبادت بايد آماده باشد

دامان مقدس عارفان را به كلي از كلمه ي ) ال حول و ال قوه اال با(در عرفان مثبت جمله ي 

). به خالف عشق(پاك مي نمايد؛ عارف عقل را زنده گردانیده و نفس را مي كشد ) من(

در . حقايق بزرگي را بمانند موي باريك احساس مي كند, كه اين رياضت را انجام داد موقعي

روشنايي لطیفي در قلب او ايجاد مي شود و با آن روشنايي راه مستقیم خود را در , اين حال

  .مي يابد

  :درباره ي عارفان به حق و مومنان حقیقي چنان مي فرمايد) ع(امیرالمومنین علي 
حتي دق جلیله و لطف غلیظه و برق له المع كثیر البرق فابان , و امات نفسه قد احیي عقله(

  ٢)له الطريق و سلك به السبیل

مومن عقل خويش را با پرھزيكاري و پیروي خدا و رسول زنده كرده و خود را با , به تحقیق(

) شبدن(به طوري كه پھناي او , رياضت و بندگي و پیروي نكردن از خواھشھاي آن میرانده

باريك شده و دلش نرم گشته و براي او درخشنده پرنور درخشیده يعني درجه ي بلند توحید و 

  .)خداشناسي را دريافت كرده است

علي و اوالد ) ص(عرفان مثبت مكتبي است كه رياست مطلقه ي ان را پس از وجود پیامبر 

اين عرفان , ارددارا مي باشد و در اين عرفان خیال توھم و تجسم راه ند) ع(طاھرينش 
                                                

 ٣١: سوره آل عمران-١
در شرح ج -٢٢٠در بعضي از ج البالغه ها كالم -٢١٠كالم , ج البالغه ي فیض-٢

 ٢١٨كالم  ١٩٢ص , ١٤ج, البالغه ي خوبي
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عرفان حقیقي دستورات انبیا را راه . عظمت خدا را با طبیعت پادار ھوا ھم سنخ نمي داند

  .منحصر به فرد قرب حقیقي با خدا معرفي مي كند

عرفان مثبت ھمه ي افراد بشر را قابل رسیدن به اوج كماالت روحي و مقامات معنوي مي 

كار زراعتي , است كه با دست مبارك) ع(لب مجسمه ي عرفان مثبت علي بن ابي طا. داند

شبھاي تاريك پس از محاسبه ي نفس .... ,درخت و نخلستان كاشته وبه وجود آورد, نمود

خود متوجه پیشگاه خداي يگانه گشته و از شوق قرب و بیم و ھراس و دوري از پیشگاه 

ما روشن مي  رحمت او از خود بیخود شده است لذا زندگي حضرتش حقیقت عرفان را براي

عرفان حقیقي مردم را اعضاي يكديگر مي داند و مي گويد ھر يك از اين اعضا براي . نمايد

  .استراحت و آرامش اعضاي ديگر بايد حداكثر كوشش را انجام دھد

من كان في ھذه اعمي (انتظام امور زندگي را در درجه ي اول قرار مي دھد زيرا , عرفان مثبت

هللا هللا في (و ھمچنین ) خبر(من ال معاش له ال معادله (ھمچنین  .١)فھو في االخره اعمي

  .٢)اصالح ات البین و نظم امركم

ان في خلق : (زيرا, عقل و تفكر درجھان را از اصول ضروري مي داند, عرفان حقیقي مثبت
  .٣)السموات و االرض و اختالف اللیل و النھار اليات الولي االلباب

ست كه تنھا در مواقع كوششھاي آني براي تخلیه انجام مي گیرد پس عرفان مثبت حالتي نی

ارزش , نه براي ضعیفي, و بقیه ي لحظات عمر اسیر دامھاي ھوي و ھوس نفساني بوده

خبري دارد؟ خود را , زندگي قائل و نه از نظر نظام زندگي كه راھي براي تقرب حقیقي است

انسان در , مثبت به اين شكل نیستعرفان . از جمیع حقوق و تكالیف مستثني مي داند

آلودگي ھاي مادي و ظاھري براي او سد راه تقرب الي هللا , عرفان مثبت سد راھي ندارد

نیست يعني خود را آلوده نمي كند دستگاه موجودات در مقابل عظمت روح او به پشیرزي 

ي تصفیه ي باطن بھترين راه برا, در عین حال تنظیم دستگاه زندگي كالبدي خود را, نمي ارزد

عرفان مثبت به طور اصل , بنابراين در حقیقت. و به فعلیت رساندن عظمت روحي مي داند

مسلم نظر به جھان كون و فساد و استفاده حداكثر از حقايق و پديده ھاي آن در طريق تكامل 

محبت در عرفان حقیقي و مثبت به طور مستقیم متوجه . انسان ضروري منظور شده است

) تولي و تبري(گانه است و ساير عالقه ھا نیز اگر به عنوان پیروي از فرمان خداست خداي ي
پس ارتباط و عاليق . در حقیقت محبت به خداست و از اصول مسلمه ي عرفان مثبت است

اجتماعي مشروع عین محبت به خداست و محبت عرفاي حقیقي نسبت به خدا از محبت 

بايد خوانده شود تا مفھوم ) ع(فه ي امام حسین دعاي عر, ھاي روحاني است نه نفساني

  .عرفان حقیقي روشن گردد

بي نیاز خواھم , چگونه در حال نیازمندي, من كه در حال بي نیازي نیازمندم, اي خداي من(

  )بود؟

  چگونه دانا خواھم بود در حال نادانیم؟, من كه در حال دانايي نادانم, اي خداي من

                                                
 ٧٤سوره اسراي -١
 )ع(در وصایاي امرياملومنني علي , ج البالغه-٢
 ١٩٠, سوره ي آل عمران-٣
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سزاوار ناچیزي من است و آنچه كه تو , ارم و از من سر مي زندآنچه كه من د, اي خداي من

  .سزاوار كرم و بزرگي توست, داري و از تو صادر مي شود

منت تو به گردن , از فضل توست, اگر خوبي و نیكوكاريھايي از من آشكار شود, اي خداي من

تو بر من  و مطابق دادگري توست و, از من است, من است و اگر بديھايي از من سر زند

  .غالب ھستي

و چگونه , چگونه مرا به خود وامي گذاري در حالي كه خودت مرا عھده داري, اي خداي من

ناتوان مي گردد در صورتي كه تو به من كمك مي كند و چگونه ناامید شوم درحالي كه تو به 

  .اين است كه من با نیازمنديھاي خود بر تو وسیله جويي مي كنم, من مھرباني 

چقدر بخشاينده , چقدر مھرباني و با زشتي كردار من, با اين ناداني من, خداي مناي 

  .ھستي

تو خود مي داني , اي خداي من. شگف از دوري من از تو و از نزديكي تو به من, اي خداي من

ولي محبت و قصد من به پرستش تو , اگر چه پرستش من دائمي و قطعي نبوده است

  .دائمي بوده است
عارف حقیقي زبان عرفاني مخصوص به خود را دارد كه نمي تواند به ھیچ : د گفتاينك باي

لغتي آن جھان بیني عرفاني و برداشت مخصوص خود را به ديگران منتقل كند در عین حال 

جھان بیني ديني و مذھبي را ھم قبول دارد و عرفانش به جھان بیني ديني , كه عارف است

به عرفان نرسیده و عرفان او ناقص است و , نداشته باشد و مذھبي زنده است كه اگر قبول

عرفاني محقق نمي شود و لذا , زيرا با غیر جھان بیني قرآني و مذھبي, از ربقه ي عرفا خارج

بايد عمالً نیز عامل به شريعت اسالمي باشد و او اھل خرقه نیست و نه به كسي خرقه مي 

  دھد 

  )١٤٥صفحه (

  .چون برداشتي شخصي دارد و نه از كسي خرقه مي گیرد

اينك به بعضي از فتاواي اعالم درباره ي عرفان توجه نموده و نظريات آن بزرگان را طي سوال و 

  .جوابي دريافت مي نمايیم

  بسم هللا الرحمان الرحیم
  دامت توفیقاته... محضر مبارك استاد بزرگوار حضرت آيه هللا العظمي

ت حكم هللا را درباره ي مساله ي زير مرقوم پس از سالم و عرض ارادت خواھشمند اس

  :فرمايید

  :سوال

مرقوم فرموده و , خواھشمند است تعريفي از عارف و عرفان اگرچه به طور اختصار ھم بوده

روشن نمايید كه آيا مقام عرفان چون مقام اجتھاد است كه شامل عده اي شود و عده ي 

عالم و جاھل به اندازه ي , ز ضعیف و قوياعم ا, ديگري از آن بي بھره باشند يا ھر شیعي

خدا را به گردش كردن اين چرخ مي : (دريافت خود از عرفان بھره دارد منتھي پیرزن كه گفت

به اين مقدار و دانشمندي كه عمرش را در كسب ) تا آن را نگردانم نمي گردد, شناسم
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لو كشف الغطا ما (كه ) ع(ي و امام عل, معارف و تفكر و انديشه گذرانده به مقدار دريافت خود

  ھمه از عرفان بھره ورند منتھي شدت و ضعف دارد؟) ازددت يقینا

  ادم اللھم ظلكم

  )١٤٧صفحه (

كل مولود (معرفه هللا و عرفان در وجود انساني ريشه ي فطري دارد كه -بسم هللا تعالي-١

ا ننمودن ھا مراتب عرفان بر حسب درك و استعدادھا و عمل نمودن ي) يولد علي الفطره

اين مصطلحات . اما دانستن مصطلحات عرفاني غیر از حقیقت عرفان است. متفاوت است

  )).ندارد, ربطي به حقیقت عرفان كه امري روحي و معنوي است

  العبد يحیي نوري

عرفان ھمان شناخت خداوند و صفات جمال و جالل اوست و ھركس به مقدار توان خود و (-٢

  .ھمیشه موفق باشید)). آن بھره اي داشتھباشد صفاي قلبش مي تواند از

  ناصر مكارم شیرازي

اختصاص به شیعیان كامل آنھا ) ع(عرفان و عارف بر حسب اخبار اھل بیت - پس از اسالم-٣
را دارد عارف و داراي عرفان است ھر چند معرفت ) ع(دارد و ھر كس كه واليت اھل بیت 

  .مراتبي دارد

  حسین نوري ھمداني

  .به كتب مربوطه مراجعه شود - تعاليباسمه -٤

  سید علي حسیني خامنه اي 

به تفاوت , و افراد در عرفان متفاوتند, عرفان شناختن حضرت حق است-باسمه تعالي(-٥

و لذا عرفان جنبه ي عمومي دارد و چون افراد از حیث معرفت متفاوتند از , قدرت علمي آنھا

كه احتیاج به پاسخ مفصل تري است حضورا  حیث عرفان ھم متفاوت خواھند بود در صورتي

  ).مراجعه شود

  محمدعلي علوي حسیني

عارف در اصطالح به كسي اطالق مي شود كه در شناخت خداوند تبارك و - بسمه تعالي(-٦

بھره ي بیشتر داشته باشد و اين معني را ھمه ) جل شانه(تعالي و صفات جمال و جالل او 
منتھي ھر كس , ه كوشش و تالش در تھذيب نفس كندكس مي تواند به دست اورده چنانچ

  .١)والذين جاھدوا فینا لنھدينھم سبلنا) (به میزان سعي خودش

  محمدالحسیني الوحیدي

عرفان و معارف در اسالم با كل مراتبش براي كل مومنان مناسب است و -باسمه تعالي(-٧

) چنانكه لفظ آيه هللا, تردسته اي خاص را شامل نیست مگر به عنوان عارف تر و عرفان بیش

و . (٢)سنربھم آياتنا في االفاق و في انفسھم(برتنمامي موجودات جھان خلقت صادق است 

  ولي خود ايت و نشانه براي خدا بودن داراي مراتبي ). في كل شي آيه

  )١٤٨صفحه (

                                                
 ٦٩:سوره ي عنكبوت-١
 ٥٣: سوره ي فصلت-٢
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و عارف درباره ي گروھي خاص به معني اختصاص به آنھا نیست ) ايه هللا(پس گفتن , است

چنان است كه آيت ) ع(مگر امتیاز آيت و عارف بودن در كار باشد چنانكه در حضرات معصومین 

صراط مستقیمي نداريم و , در ھر صورت ما بجز شريعت. عظماي الھي و اعرف با مي باشد

. ان ھذا القران يھدي للتي ھي اقوم: (طريقت در مقابل شريعت ضاللتي بیش نیست كه

  ...و) لنا علیك الكتاب يتلي علیھماولم يكفھم انا انز

  محمد صادقي تھراني

عرفان و عارف به معني شناختن و شناسايي مي باشد و ھر كسي بايد  - باسمه تعالي(-٨

به مقدار درك و فھم خود كوشش كند تا نسبت به عقايد و معارف اسالمي بیشتر شناسايي 

یه از اختراعات و ابداعات خرافي و پیدا كند و اما عرفان و عارف در اصطالح طايفه ھاي صوف

  ).فريبنده ي انان است و مسلمانان و مومنین نبايد گول فريب كاري آنان را بخورند

  علي صافي گلپايگاني

اين , تعريفي كه فارغ از اصطالحات و مقرون به حقیقت باشد- بسم هللا الرحمن الرحیم(-٩

به تشكیك است و مراتب و درجات  است كه مفھوم عارف و عرفان و معرفت مانند نور مقول
  ان بسیار متفاوت است حقیقت عرفان و معرفت شناخت است كه براي ھمه تا حد 

  )١٤٩صفحه (

اين حقیقت , يعني ھركس در ھر حدي كه آن را دارد, مفھومي بديھي و در نھايت وضوح است

و معرفت به خدا متعلق معرفت و عرفان ھر چه باشد و در مورد عرفان , را در خودش مي يابد

ھمین معنا ثابت است تمام مومنین و كساني كه خدا را باور كرده اند ھمان درجه اي را كه از 

. معرفت دارند در خود ادراك مي كنند در عین حال اين مراتب چنانكه گفته شد متفاوت است

نمي , نمخدا را به گردش كردن اين چرخ مي شناسم كه تا آن را نگردا: ((آن پیر زني كه گفت

عارفه و صاحب عرفان و معرفت است و حقیقت آن را در خود مي يابد و ھم ان )) گردد

چوپاني كه به چرانیدن گوسفندان مشغول است و از مشاھده ي اوضاع و احوال آنھا راه به 

خدا مي پرد و خدا را مي خواند و ھم آن كیھان شناس و ھم آن عالم و دانشمندي كه 

رف و تفكر و انديشه گذرانده است و ھم آن شخصیت يگانه و بي عمرش را در كسب معا

ال احصي ثنا علیك انت كما لثنیت ) ((جلت عظمته(مانند و بزرگي كه به درگان حضرت احديت 
و ) لو كشف الغطا ما ازددت يقینا(عرض مي كرد و ھم آن عظیم المنزله اي كه ) علي نفسك

ن زن و مرد ھمه از عرفان بھره مندند و ھمه عارفند مي فرمود و ھم اين و آ) ما اكبر مني(

  )).اما فاصله ي درجات و مراتب و مقامات تا بیش از فاصله ي زمین از آسمان مي رسد

  لطف هللا صافي گلپايگاني

و راه رسیدن به عرفان صحیح تحصیل , ھر كس مي تواند عارف شود - باسمه تعالي(-١٠

  حفظ  عقايد صحیح و عمل به وظايف شرعیه و

  )١٥٠صفحه (

در ھر حال متذكر خداوند متعال , حضور قلب در عبادات است و كسي كه به اين مرتبه برسد

او عارف حقیقي است و البته نیل به اين مرتبه , باشد و در حال عبادت از غیر خدا غافل باشد

  )).زحمت زياد دارد
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  جواد تبريزي

ردارد و كوشش نمايد به اندازه ي ھر كس در راه خداشناسي قدم ب - باسمه تعالي(-١١

ظرفیت خود به مقصد مي رسد ولي شخصیتي به نام عارف يا طريقه و مسلكي به عنوان 

  )).عرفان در اسالم جايي ندارد

  توضیح مطلب

عرفان توجه قلب به خدا و نوعي كامل از خداشناسي است و داراي مراتب است و حاصل 

  :نمي شود مگر با

عیه ي فرعیه ي عملیه از طريق متخصصین فقه يعني مراجع عظام ياد گرفتن مسايل شر-١

  .يعني رساله ھاي مراجع

مواظبت به ترك گناھان و انجام واجبات و پس از آن تا حدي كه ممكن مي شود مستحبات -٢

  .را به جا اوردن

 بدين معني كه در ھمه ي وفیات و اعیاد آنھا را از) ع(ارتباط با اھل بیت عصمت و طھارت -٣

  .دور و نزديك زيارت كند و از آنھا وساطت و شفاعت بطلبد
خود , مداومت بر اين اعمال مدتي از عمر و چون چنین انساني صبر بر اين اعمال داشت-٤

از اعمال , از مجالس بي نفع, از انسانھاي ھوسران, از حرام, خواھد ديد كه روحش از گناه

آنگاه او عارف است , ه حق و كارھاي نیك داردضايع كننده ي عمر بیزار است و پیوسته میل ب

و بايد نیكان و علماي بزرگ را پیدا كند و با آنھا ھمراز شود و ديگران را نیز ھدايت نمايد و البته 

  .اين مراحل از شخص عوام به سادگي امكان پذير نیست

١٣/٣/٧٧  

  االقل علي مشكیني

ي و جمعیتي ندارد و خود مقول عرفان حقیقي اختصاص به كس -باسمه جلت اسمائه((-١٢

به تشكیك است و اساس آن عرفان به حق تعالي است و اما به اصطالح متاخرين كه اطالق 

عرفان علمي و عرفان عملي و ھر دو : بر جمعیت خاصي مي شود كه اصل آن دو قسم است

ان بنابراين نه تعريف كلي مي تو, بعضي در ضاللت و بعضي بھتر, قسم شعب مختلفه دارد

  و)).نه قضاوت, نمود
  محمد صادق الحسیني الروحاني

  به كتابھاي مفصله بايد مراجعه شود و براي -باسمه تعالي((-١٣

  )١٥٢صفحه (

شما توصیه مي كنم عمل به دستورات آسماني عرفان واقعي را بر انسان مي نماياند و به 

ام كامل به تمامي ما اعبد ربا لم اره عرفان حقیقي از التز: جايي مي رسد مي گويد

حاصل مي , دستورات شرع مقدس كه اھم دستورات آن ترك معصیت در اعتقاد و عمل است

بلكه براي ھمه مي باشد و اين التزام به عقیده و , گردد و منحصر به شخص مخصوص نیست

  )).عمل بايد در ھمه باشد تا نتیجه دھد آنھم به مراتب

  محمد تقي بھجت
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موضوع سنجیده گردد و , شاخصي بايد تا روي ان معیار, يید موضوعيپس بايد گفت در رد و تا

لذا مي گويیم سالكاني كه سلوك آنان براساس معیارھايي است كه در كتاب خدا و سنت 

, داراي عرفاني مثبت مي باشند ولي اگر معیار, دوازده گانه آمده است) ع(پیامبر و امامان 

كه احیانا رنگي از اسالمیت و تشیع , ھاي ديگران باشدخواسته ھا و تخیالت خود آنھا و بافته 

بلكه دزدي است كه باعث بدبیني عده اي نیز , را ھم به ان زده باشند نه تنھا عارف نبوده

پیروان راستین اسالم چون اسالم را ھمه جانبه , نسبت به عرفاي حقیقي قرآني مي شود

نسته و بدون اين كه به آخرت خود لطمه اي دنیا را وسیله و مزرعه اي براي آخرت دا, پذيرفتند

دنیا را سرمايه ي گرانبھايي براي آخرت قرار دادند و اين ماديت را مبدل به معنويت , بزنند

نموده كار و تالش اقتصادي داخل شدن در مسايل سیاسي و اجتماعي و درگیر شدن با 

باط الخیل ترھبون به و اعدوا لھم ما استطعتم من قوه و من ر(دشمن خود و دين را كه 

  عدوهللا و 

  )١٥٣صفحه (

كه ساسه العباد بودند و ) ع(ھمه را معنويت دانسته و حكومت پیامبر و علي . ١)عدوكم
بلكه با , اعمال و كردار آن بزرگواران را براي خود الگو قرار دادند يعني اوال صلح كلي نشدند

اندن ايده ھاي غیر شرعي و غیر جھاد و مبارزه ي خود با دشمن دين و براي قطع و خشك

عاصم بن (انساني آنھا جنگھا نمودند و ھرگز رھبانیت را پیشه ي خود نساخته و به امثال 

و خود رھبانان شب و شیران روز بودند و در اجتماع حضور فعال  ٢ھا نصیحتھا نموده) زياد

ماع سالمي داشته و در صحنه ھاي سیاسي و اجتماعي شركت نموده و به فكر ساختن اجت

و رسولش بودند و مھم ترين كارھاي آنھا التزام به شريعت بوده و به حالل و ) هللا(در زير لواي 

حرام و مستحب و مكروه و مباح خوب مي انديشیدند و عبادات دستور داده شده ي شرع را 

و تا  نماز و روزه و حج و زكات و خمس را يكي از معیارھاي عرفاني خود مي دانستند: از قبیل

اذا ظھرت الحقائق بطلت (آخر عمر مقید به شريعت بوده و ھرگز آن را رھا نكرده و جمله ي 

و ) ع(را از بافته ھاي دشمنان عرفان و عرفا مي دانستند و به مانند امام علي  ٣)الشرايع

اقتدا به رسول خدا نموده و تا آخرين لحظه ي حیات خويش در حال ) ع(اوالد طاھرينش 

بلكه به ھر , و نه تنھا ملل و نحل و اديان باطله اي غیر اسالمي را حق ندانسته, دندعبادت بو
جنگ و جدال در صدد اصالح انھا مي كوشیدند و , مناظره و بحث, طريق ممكن از راه نصیحت

  و ائمه ي ) ص(دين مقدس اسالم و روش پیامبر 

  )١٥٤صفحه (

شائبه داشته و از قرآن و نھج البالغه و  را الگو قرار داده و عرفان حقیقي بي) ع(اطھار 

مناجات شعبانیه و دعاي عرفه و احاديث صحیحه الھام مي گرفتند و بھترين راه و رساترين و 

بي ضرر ترين راه را تشیع راستین اثني عشري دانسته و االن ھم ولي مطلق و انسان كامل 

مي باشد و در انتظار او بوده ) عج(حجه ابن الحسن العسكري ) ع(و خلیفه اله آنھا امام زمان 

  .و ھمیشه آمادگي خود را بمانند لشگري كه در حال آماده باش است حفظ كرده اند
                                                

 ٦٠: سوره ي انفال-١
 ج البالغه ي فیض ٢٠٠كالم -٢
   مقدمه, دفرت پنجم مثنوي-١
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