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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الحمد هلل رب العالمین و الصالة و السالم علی محمد و آله الطاهرین و اللعنة علی اعدائهم اجمعین

 امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری و یسّر لی

 انصافدر آرزوی در جستجوی دقت، 

 جناب آقای طاهری: اخیر ادداشتینکات مربوط به 

از جادۀ  ،تا به این حدپردازی آلوده نکرده و فرافکنی و حاشیهاز  میزاناین به ای کاش دوست محترم ما پاسخ آخر خود را  ـ1
ا دربارۀ بنده ی« عاشقی دلباخته به قطبی عارف»چون استفاده از تعابیری همالبته شد. منحرف نمی علمیو نقادی بحث 
ه ک، پیش و بیش از آن«ندارد را هم خود مراد ردای بر گردی نشستن تحمل که مریدی احساسی بیان» بادانستن خود مواجه
ه شده است. آری! این تعابیر نانصاف باشد، بیانگر دست خالی ایشان در مواجهه با ادلۀ اقامه خروج از مسیر منطق ودهندۀ نشان

ای از واقعیت دارد و نه به پیشبرد بحث کمکی خواهد کرد. البته این سخن، منافاتی با آن در شأن دوست منتقد ماست، نه بهره
 جریان مبارک را افتخار خودو عالقه به اَعالم این « شیعی فقاهتیعرفان »ندارد که بندۀ حقیر، در عین عدم لیاقت، اعتقاد به 

یزی کند، چیاد می« دلباختگی»و « حب وافر»چه جناب طاهری از آن با عنوان اما این نکته نیز باید ملحوظ باشد که آن بدانم؛
اخالقی. خوانندگان محترم حتما غیرعلمی و غیرنیست جز تبیین مستدل یک عقیده و دفاع علمی از آن در مواجهه با نقدهای 

الب بلکه به عقیدۀ ما، مطترین نقد را هجمه. فرمایند که ما در سخنان خود، نه کسی را معصوم دانستیم و نه کوچکتصدیق می
ای هها ـ هجمها، تکفیرها و تفسیقها، تزویرها، توهینشده در غائلۀ اخیر و موارد مشابه آن ـ شامل انواع و اقسام تحریفمطرح

بازی قطب پنداری وراستی آیا تهمت معصومگرفت و گرفت. بهای صورت میشده که باید در مقابل آن، دفاع جانانهریزیبود برنامه
 نتقدانم وجود نه ـ نصیری آقای امثال نقد و فقاهتی شیعی عرفان از دفاع مقام در ـ ما: »گفته استبه کسی که از روز نخست 

 گشایی،عقده و یپراکنلجن واجب؛ روشمند، نقد و علمی گفتگوی: گوییممی صرفا بلکه مخالف؛ انتقاد اصل با نه منکریم، را متنوع
 منصفانه است؟ یقینا که نیست. « حرام

، قضاوت صحیح دربارۀ آن را ناممکن ساخته و امکان نسبت به یک امروافر کنم که جناب آقای طاهری! اگر حب فلذا عرض می
ایید بخش مباحثات ماست، بیکه این یادداشت، پایانجاییطور است؛ و از آنبرد، بغض وافر نیز همینا از بین میپذیرش نقدها ر

قضاوت دربارۀ میزان تأثیر حب بنده در سخنانم و میزان تأثیر بغض شما در سخنانتان را بعد از خداوند عالم الغیوب، به خوانندگان 
 محترم واگذار کنیم.

***** 

 یرینقدناپذ و تعصب مبنی بر ایشان بودن قضاوتناصحیح کهآن برای است طاهری در یادداشت خود درخواست کرده آقای ـ2
و دو  قبول دیگرانبنده آشکار شده و الگویی صحیح جهت نقد عالمۀ طهرانی به دست آید، اینجانب به دو مورد از نقدهای قابل

 مورد از نقدهای خود به ایشان اشاره کنم.

ها. و نه الزاما پذیرش آن استتحمل شنیدن نقده ی علمی وبرقراری گفتگوهانفس چه مهم است، باید توجه داشت که آن ،اوال
خود استوار  دگاهیدتا پایان بر مقتضای دلیل، بهنظر طرف مقابل را نپذیرفته و  ،یک از طرفینها هیچچه بسیار مباحثاتی که در آن

ن خود دست برداشته و به نظرات رقیب ت و مستدل بات عدم تعصب، حتما از دیدگاه مقبولفلذا قرار نیست کسی برای اثاست. 
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بات برخورداری برای اث فتگویی روشمند و بدون تنش و البته پایبندی به منطق و اخالق در آن گفتگو،دهد. بلکه صرف برقراری گ
و فقط نفس  فارغ از دیگر شواهد و قرائن، فقطاز روحیۀ علمی و حسن نیت کافی است. بر همین اساس، اگر جناب طاهری، 

ه شد ککرد، متوجه میچاشنی آن میهم انصاف را  ا مورد لحاظ قرار داده و اندکیبا بنده ر اشهمین مباحثات نسبتا طوالنی
رار به جلو فاین شاهد شد، شاید دیگر اگر این توجه حاصل میو ؛ از فی الجمله آزاداندیشی و عدم تعصبی برخوردار است رقیبش

 از سوی ایشان نبودیم.

 کرد، دیگر نیازی به طرح این پیشنهاد نبود:یادداشت قبلی بنده را با دقت بیشتری مطالعه می آقای طاهریاگر  ثانیا،

 و ویکردر به موردی و جزئی سطحی، ابتدائی، بسیط، نگاه این از باید که برسید نتیجه این به زودتر هرچه امیدوارم»
 ود؛ب ایشان سیاسیِ اندیشۀ عمیق و دقیق فهم فکر به و برداشته دست سیاست عرصۀ در طهرانی مۀعال عملکرد

 اندیشۀ" عنوان با وزینی اثر ـ جامعه سطح در بزرگوار عالم آن افکار گسترش برکت به ـ اخیرا خوشبختانه که طورهمان
 فرهنگ و علوم پژوهشگاه توسط و تألیف مالیی آقای جناب توسط "طهرانی حسینی محمدحسین سید عالمه سیاسی
 طراز داندیشمن یک هایاندیشه با مواجهه نحوۀ برای مناسبی الگوی را آن توانمی که اثری است؛ شده منتشر اسالمی

 «.دانست اول

، اثری صات، اما اگر با همین شکل و شمایل و در همین مختاسترویکرد توصیفی دارای آری! اگرچه اثر مذکور در نوشتار بنده، 
راهم خواهد پردازی را فرونق فضای آزاداندیشی و نظریهبا رویکرد انتقادی ارائه شود نیز قطعا مورد استقبال قرار گرفته و اسباب 

به بررسی و نقد افکار عالمۀ طهرانی پرداخته و چون از  های متعددینامهکه تا به حال، مقاالت و پایانآورد؛ و جالب توجه آن
هزار نظر علمی هزاران چونهمعنوان هجمه تلقی نشده و کس بهاند، از سوی هیچی علمی و اخالقی برخوردار بودههاحدنصاب

 ها برخورد شده است؛ مواردی مانند:با آندیگر 

 دکانیار قانعی نامۀ ارشد آقای شعبانعلیطهرانی ـ پایان حسینی محمدحسین سید عالمه قرآنی آثار نقد و بررسی 

 نامۀ ارشد آقای علی بیگدلیطهرانی ـ پایان حسینی محمدحسین سید عالمه عرفانی هایاندیشه و اءآر بررسی 

 زادهنامۀ ارشد آقای ابوذر فالحآملی ـ پایان جوادی آیة اهلل و طهرانی حسینی عالمه دیدگاه از جسمانی معاد 

 نامۀ ارشد آقایطهرانی ـ پایان عالمۀ و هریمط شهید دیدگاه از علیه السالم معصوم امام علم بر تأکید با لدنی علم 
 شکریکفایت علی

 میه نامۀ ارشد خانم سقزوینی ـ پایان مجتبی شیخ آیة اهلل و طهرانی حسینی محمدحسین عالمه معادشناسی مقایسۀ
 رضاسلطانی

 نامۀ ارشد خانم اشرف ریمازمطهری ـ پایان شهید و طهرانی عالمۀ دیدگاه از والیت 

 ،رنامۀ ارشد خانم الهام تشکمعادشناسی ـ پایان کتاب پایۀ بر طهرانی عالمۀ تفسیری سبک و گرایش روش، مبانی 

 زادهنامۀ ارشد خانم زینب رحیمآن ـ پایان بررسی و نقد و معادشناسی کتاب در طهرانی عالمۀ تفسیری روش 

 هرانی ـ ط حسینی محمدحسین عالمه و آملی جوادی اهلل آیة دیدگاه از فشار قبر و روح قبض مسئلۀ تطبیقی بررسی
 نامۀ ارشد خانم نسیم مرکزیپایان

 فخرجعفری فرزانه نامۀ ارشد خانم سیدهطهرانی ـ پایان حسینی محمدحسین و زنوزی مدرس دیدگاه از معادشناسی 

 ی و ی صدفچگونگی اعیان ثابته در فنای ذاتی )بررسی مناظرۀ عالمۀ طباطبائی و عالمۀ طهرانی( ـ مقالۀ آقایان مهد
 مرتضی حسینی شاهرودی



3 
 

 تأمالت منطقی بر نظرات عالمه حسینی طهرانی پیرامون مسائل زنان ـ مقالۀ خانم زهرا امی 

داشته  های عالمۀ طهرانیممکن است سؤاالت یا شبهاتی در ارتباط با اندیشهاگرچه  ای کوچک ـعنوان طلبهـ به اینجانب ا،لثثاو 
های علمی، پرواییهیچ خیر و حُسنی در بیدانم که مینیک ش کنم، اما این نکته را نیز تال هاو برای یافتن پاسخ آن

شود یشخصیت ناشی مسوادی و کیشتجربگی، کمهای فرهنگی که عمدتا از خامی، بیشکنیهای فکری و حرمتپراکنیشبهه
 «رد.مکانی داهر سخن وقتی و هر نکته »اند که نیست. آری! بزرگان به ما آموخته

، اجالتا مواردی را در این رابطه گذاشتدر مسیر همگرایی  ، قدمآقای طاهریکه شاید بتوان با اجابت خواستۀ جاییاز آن البته
 شوم:یادآور می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از میان نقدهای روشمند دیگران به عالمۀ طهرانی، می اما

  عربیابن مسئلۀ فناء ذاتی و شخصیت از جمله تلف،در مسائل مخ عالمۀ طباطبائیعلمی نقدهای 

 نقدهای علمی سایر اساتید ایشان، از جمله آیة اهلل خوئی، در مسائل مختلف، از جمله مسئلۀ رؤیت هالل 

  تی به شهید بهشتی و حآیة اهلل و نقدهای سیاسی، اجتماعی برخی از بزرگان انقالب، از جمله رهبر فقید انقالب، مرحوم
چون: کم و کیف مبارزات قبل از انقالب، محتوای قانون اساسی، ادامۀ ، در مواردی هممعظم رهبری مقاماحتمال زیاد، 

 جنگ، مباحث فرهنگی و ...

 :اشاره کردموارد زیر به توان از میان نقدهای بنده به برخی از عالقمندان عالمۀ طهرانی نیز میو اما 

 عرفان شیعی فقاهتی ترویجای برای سانهعلمی، هنری و رمختلف های گیری از ظرفیتعدم بهره 

 های فرهنگی و اجتماعیهای خود برای حضور در عرصهگیری از همۀ ظرفیتعدم بهره 

 های مختلفهای خود برای تقویت جبهۀ انقالب اسالمی در حوزهگیری از همۀ ظرفیتعدم بهره 

 هبریگویی به مطالبات رهای خود برای پاسخگیری از همۀ ظرفیتعدم بهره 

 سازی علوم انسانی و تولید علم دینیآفرینی در عرصۀ اسالمیهای خود برای نقشگیری از همۀ ظرفیتعدم بهره 

 سازی اسالمیسازی و تمدنسازی، جامعهآفرینی در فرایند دولتهای خود برای نقشگیری از همۀ ظرفیتعدم بهره 

 و عملکردهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یکردهارودر  ،ای از قصورات و احتماال تقصیراتو البته پاره 

شرط برخورداری از ضوابط علمی دهم که هیچ انتقادی، بهاین اطمینان را به همۀ منتقدان می ـ به سهم خود ـاینجانب ، در پایان
های ازیپردتمالو احهای شخصی بودن، عدم ابتالء به تحریف، عدم ابتناء بر تشخیصروشمندی، مستدلو اخالقی نقد، مانند: 
، تکفیر و توهینتخریب، خوانی، عدم ابتالء به نبودن به نیتحسن نیت و حسن ظن، آلودهتقوی، انصاف، فاقد حجیت، اتکاء بر 

« مههج» ،با صبر الزم برای شنیدن پاسخ، از سوی عالقمندان عالمۀ طهرانی بودنو همراه علمیهای شدن در محیطافتراء، مطرح
و  طقیمنهیچ انسان  و البته که ؛های فکری و فرهنگی با آن برخورد شودر اساس روال متعارف در سایر مجموعهتلقی نشده و ب

را ـ  طلبیکاری و ریاستبازی، مریدپروری، دغلسازی، قطبمُنصفی، رمی یک مجموعۀ فکری و فرهنگی موجّه و مؤثّر به فرقه
 ندانسته و با آن، برخورد مثبتی نخواهد داشت. « نقد»که هویتی جز افتراء، تهمت و توهین ندارد ـ 

***** 
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 رواست مرحوم آن به هرانیط آقای مخالفین جانب از نه هتاکی»نویسد: می هری در بخش دیگری از یادداشت خودآقای طاـ 3
...  .است باز هم مقابل طرف برای باب آن شود، باز طرفی برای هاتوهین توجیه باب اگر ...! مخالفین به مرحوم آن جانب از نه و

 ودخ صادقند، هاتوهین از فارغ بستری در علمی نقد بودنطالب بر مبنی خود ادعای در یدعائ جناب اگر دادیم پیشنهاد لذا
 نقد نشدفراهم اسباب هرانی،ط مرحوم هایتوهین بابت عذرخواهی با و شانمتبوع جریان از نمایندگی به و باشند کنندهشروع
 در این رابطه، تذکر چند نکته ضروری است:.« آورند اهمفر را علمی

که جناب طاهری، پس از صرف تمام توان و زیر و رو کردن همۀ آثار گونه که در یادداشت قبلی عرض شد، نفس اینهمان اوال،
 خصوصا؛ سیاری استوجه مصداق توهین نیستند رسیده است، بیانگر حقائق بهیچبهتازه عالمۀ طهرانی، صرفا به دو موردی که 

نور » ندانستن توصیف کتابواقعی کهچنانموجود در سخنان مخالفان. همهای ریز و درشت در قیاس با فهرست بلندباالی توهین
ها نمونه از برخوردهای علمی و اخالقی عالمۀ طهرانی با منتقدان گرفتن دهنادیدهاز سیرۀ ایشان، با تکیه بر این دو مورد و « مجرد

، عتصاحب مقالۀ قبض و بسط شریمخالف با فلسفه و عرفان، بزرگان مکتب تفکیک در مشهد، متقدم و متأخر جمله عالمان  ـ از
یه بر آن، به توان با تکواقعیتی که می ؛آموزبرانگیز و البته عبرتنیز واقعیتی است بسیار تعجب و ... ـ صاحب کتاب پرواز روح

  قای طاهری پرداخت.آ انصافیبی دقتی یاگالیه از بی

که در یادداشت قبلی گذشت، مورد اولی که از آن با عنوان توهین عالمۀ طهرانی به منتقدان یاد شده است، اساسا چنانهم ثانیا،
ن تشامخالفچون آیة اهلل حاج سید ابوالحسن اصفهانی که ، آن هم نه در رابطه با بزرگانی همنقل قولی است از مرحوم آقای حداد

اند؛ بوده گریتمام، مشغول فتنه تقواییبلکه در رابطه با دو طلبۀ نفوذی که با بی 1مشهور است؛ رحوم قاضی و شاگردان ایشانبا م
ای که ؛ اشاره«ماغخشکی دِ»هدی اصفهانی، یعنی: عنوان بیماری آیة اهلل میرزا ماشاره به چیزی نیست جز  هممورد دوم 

چنین عنی مغز؛ همدانند که دماغ ی. کسانی که با علم لغت آشنایند میاستانصافی بی یادقتی بی حاکی ازآمیزدانستن آن نیز توهین
دانند که مراد از خشکی دماغ، نوعی مزاج مغزی است که از می نیز اصطالحات علم طب دارند از اطالعیکسانی که اندک 

کالتی که بنابر نقل عالمۀ طهرانی از آیة اهلل سید شود؛ همان مشخوابی، استرس، تنش و فشار عصبی ناشی میخستگی، کم
ها، واسطۀ کثرت ریاضتبه، 3و نقل آیة اهلل سید جالل الدین آشتیانی از آیة اهلل خوئی و آیة اهلل میالنی 2جمال الدین گلپایگانی

رای معالجه به را ب پنجاه دینار، ایشاندارد که با صرف گریبانگیر آیة اهلل میرزا مهدی اصفهانی شده و آیة اهلل نائینی را بر آن می
 د.نایران بفرست

                                                           
توان هایی است که مینحوۀ یادکرد عالمۀ طهرانی از مرحوم آیة اهلل اصفهانی ـ در عین مخالفت علمی و عملی ایشان با عرفان ـ یکی از آن نمونه 1

 نجف در ار شفا و أسفار مدرّس حکیم و وارف عارف و فقیه عالم مگر»با مخالفان پرداخت:  با استناد به آن، به تبیین سیرۀ آن عالم ربانی در برخورد
 الیتو و عرفان سند و حقّ آیت دلباختۀ و سرسخت مریدان و وارسته و دلسوخته شاگردان درجه اعال از که اصفهانى حسن سید مرحوم یعنى اشرف

 معقول دریست جرم به فقط اصفهانى أبوالحسن سید آقا عظمى اهلل آیة وقت مطلق تقلید مرجع ت،اس بوده قاضى آقاى على میرزا حاج مرحوم الهیه حقّه
 تقلید مرجع نزد به را او شکایت»( 282ص ،3ج شناسی،)اهلل «نکرد؟ بیرون مُضطَهِدًا وحیدًا غریبًا مَسقَط، به نجف از عرفان، و اخالق رسمى حوزۀ و

 )توحید .«برود مَسْقَط   خود شهر به و شود خارج نجف از تا کردند حکم ایشان و بردند علیه اهلل رحمة اصفهانى نأبوالحس سید آقا اهلل آیة مرحوم نجف
 )روح ... .« دهد ادامه خود دروس به او اگر که رساندند ایشان به (قدّه) اصفهانى أبوالحسن سید اهلل آیة مرحوم اطرافیان»( 231ص عینی، و علمی
 فقیه»( 170ص بدیعه، رسالۀ )ترجمۀ ... .« گیردمی ایراد وى به عُروه حاشیه در سِرُّه قدّس اصفهانى أبوالحسن سید اهلل آیة مرحوم»( 102ص مجرد،

 حکومت در فقیه )والیت ... .« دارند اعتراض سید مرحوم فرمایش این به عروه حاشیۀ در ،علیه اهلل رحمة إصفهانىّ  أبوالحسن سید آقا معاصر نبیل
 (88ص ،2ج اسالم،

 83تا ص  78، ص 12مکتوبات خطی عالمه حسین طهرانی، جنگ خطی  2
 22 و 2۳ ص ،13۳۱ مرداد و شهریور ،1 کیهان، شمارۀ اندیشۀ مجلۀ 3
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لی دارد. به استاد وکی ی از توصیۀ رهبری عزیز، برداشت دیگری است که آقای طاهرهای فوقبرانگیزتر از برداشتتعجب ثالثا،و 
 اند:رهبر حکیم انقالب در یک مالقات حضوری، به استاد وکیلی فرموده که:توضیح مطلب آن

 گرچه نیز اصفهانی مهدی میرزا آقا مرحوم ولی قاضی؛ مرحوم طریقه است، توحید ۀطریق و عرفان اهل راه ،حق راه»
 امثال مراعات بیشتر چه هر شما و است الزم احترامشان لذا و اندبوده والء و تهجّد اهل ولی ،اندنبوده طریق این اهل

 4«.دارد برکت شما خود ایبر هم و شوندنمی ناراحت دیگران هم ید،بنمای را ایشان

آن را ناظر به نقل عنوان بیماری آیة اهلل میرزا مهدی اشاره به این فرمایش رهبری،  پس ازجناب طاهری نیز در یادداشت خود، 
! آری! ستا دانسته و بر همین اساس، تکرار این نقل بعد از توصیۀ رهبری را به عدم تبعیت از ولی فقیه تفسیر کرده اصفهانی

آیة ه حفظ احترام بای این توصیۀ کلی انصافی! اوال، معلوم نیست ایشان با چه قرینهدقتی یا بیتا که واعجبا از این همه بیحقیق
در ثانی، . تدانسته اس ایشانرا ناظر به نقل بیماری ـ 5ـ که قطعا توسط استاد وکیلی مورد توجه قرار گرفته است اهلل اصفهانی

ک سخن را برای نقد رقیب مورد استناد قرار داده و در عین حال، خود به نقض صریح صدر آن بپردازد، که شخصی بتواند ذیل یاین
  واقعا هنر بزرگی است؛ هنری که متأسفانه آقای طاهری از آن برخوردار است.

از سوی ایشان عذرخواهی  به همین خاطر و جا تحقق توهینی از سوی عالمۀ طهرانی ثابت نشدتا این که:بندی بحث آنجمع
شدۀ فراوانی از سوی مخالفان صورت گرفته است که قطعا محتاج عذرخواهی است. البته تذکر های اثبات. ولکن توهینمعناستبی

های اسالمی و تأکیدات مرحوم عالمه، ملزم به بر اساس آموزهاین نکته نیز ضروری است که عالقمندان عالمۀ طهرانی نیز 
 .کنندجبران  باید آن راها سر زده باشد، قطعا ز توهین به مخالفان بوده و اگر خطایی از آنرعایت ادب و خودداری ا

***** 

تقریر  ، یک«تسلیم»و « ارادت»بنده در یادداشت قبلی خود، بر این نکته تأکید کردم که تقریر عالمۀ طهرانی از حقیقت ـ ۳
انقالب و عالمۀ طباطبائی رضوان اهلل علیهما نیز تقریرهای مشابهی  انحصاری نبوده و دیگر بزرگان اهل عرفان مانند رهبر فقید

مۀ بودن تقریر عالچنان بر انحصاریاعتنائی به ظهور شواهد مذکور در کالم بنده، هماند. ولکن آقای طاهری با بیاز آن ارائه داده
 طهرانی مُصر است.

 سلیم، اختصاصی به معصومان علیهم السالم نداشته و با توجه به تعلیلبه عقیدۀ ما کالم رهبر فقید انقالب در باب ضرورت ت اوال،
 موجود در آن، قطعا در ارتباط با اولیاء الهی نیز قابل طرح است.

ه استاد در ارادت تام ب ـ که به نحو مکرر از ایشان صادر شده است ـ در کالم رهبر فقید انقالب« روحی فداه»صراحت تعبیر  ثانیا،
صوص ای در این خقدری است که قطعا هرگونه شبههبهآبادی ـ و تسلیم محض در برابر ایشان، ضرت آیة اهلل شاهخود ـ یعنی ح

توان داللت بر محو اختیار مرید در اختیار مراد را نداشته باشد، کدام تعبیر « روحی فداه»راستی اگر تعبیر به را از بین خواهد برد.
 چنین توانی را خواهد داشت؟!

 فرمایند:های علمیه میرهبر فقید انقالب خطاب به طالب حوزه ،ثالثا

                                                           
4 https://www.farsnews.com/printnews/13910804000940 
 جایی نیست.هر چند که توقع توجه بیشتر به آن نیز توقع نابه 5
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 معین خود براى اخالق استاد کنید؛ تنظیم برنامه اخالق اصالح و نفس تزکیۀ و تهذیب زمینۀ در. باشید فکر به باید»
 تنداش از طورنهمی هاحوزه اگر. شد مهذب تواننمى خودرو. دهید تشکیل نصیحت و پند خطابه، و وعظ جلسۀ نمایید؛

 دارد، نیاز مدرّس به اصول و فقه علم شد چطور. بود خواهد فنا به محکوم باشد، خالى اندرز و پند جلسات و اخالق مربى
 اىرشته در خودسر و خودرو کسى است، الزم مدرّس و استاد دنیا در صنعتى و علم هر براى خواهد،مى بحث و درس

 تریندقیق و نتریلطیف از و انبیاء بعثت هدف که اخالقى، و معنوى علوم لیکن شود،نمى لمعا و فقیه گردد،نمى متخصص
 حضرت عنیی] جلیلى سید امشنیده کرارا! گردد؟مى حاصل معلم بدون و خودرو و ندارد نیازى تعلم و تعلیم به است، علوم

 شیخ رحومم اصول، و فقه استاد معنویات و خالقا معلم[ نجف مکتب عرفاء سرسلسلۀ شوشتری، علی سید حاج اهلل آیة
 6«.است بوده انصارى

عنوان این سخن نیز با توجه به استشهاد موجود در آن، یعنی رابطۀ سلوکی مرحوم شیخ انصاری با مرحوم آیة اهلل شوشتری ـ به
 رابطهاز این  با تقریر مطرح ،استاد باط بانحوۀ ارتتقریر رهبر فقید انقالب از  شابهتبر م تواندمیسرسلسلۀ عرفاء مکتب نجف ـ 

 .شته باشددر مکتب عرفانی نجف داللت دا

تقریر رهبر فقید انقالب از ارادت و تسلیم با تقریر عالمۀ طهرانی از آن را پذیرفت، قطعا  حتی اگر بتوان تشکیک در مشابهت ،رابعا
 :اه نداردری نجف ـ با تقریر ایشان هیچ تشکیکی عنوان مقرر مکتب عرفاندر مطابقت تقریر عالمۀ طباطبائی ـ به

 بر و یدهرس باهلل بقاء مقام به و گذشته فناء مقام از که خدا ولى و آگاه شیخ با بیعت از پس ،راه نیا در ریس قیطر»
 بۀکع به را او و گیرد دست در را سالک تربیت امور زمام تواندمى و است مطلع مهلکات و منجیات و و مفاسد مصالح
 7«.است الحاجات قاضى خداوند درگاه به ابتهال و تضرّع و رکف و رکذ همانا ،گردد رهنمون مقصود

ه که: چرا با تکیپرسیدم و آن این مهماز همۀ این مطالب گذشته، بنده در یادداشت قبلی خود از آقای طاهری یک سؤال  خامسا،
کنید؟ صحیح تحقیق فاصله گرفته و سخن خود را از اتقان علمی محروم می گرفتن سایر روایات، از روشبر یک روایت و نادیده

ایاک ان تنصب رجال دون الحجة فتصدقه فی کل ما »ـ یعنی آری! به همان دلیل که روایت نهی از تصدیق مطلق غیرمعصوم 
. در امور اخالقی هم سازگار استبا تبعیت مطلق از غیرمعصوم سازگار است، در امور فقهی از غیرمعصوم مطلق با تقلید ـ  «قال

 به همین راحتی!

ه نبودم. بلکه مدعایم این بود: عدم اطالع س سرّگاه مدعی احاطۀ کامل بر آثار و افکار رهبر فقید انقالب قدّبنده هیچ سادسا،و 
 شما از آثار و افکار آن بزرگمرد الهی؛ مدعایی که ظاهرا ثابت شد.

***** 

یکی از که به نظر بنده، ریشۀ همۀ این مباحث و  در کالم آقای طاهری ـ مطرحترین نکات یترین و مبناییکی از مهمـ 2
ری دهد؛ تقریم ارائه میاعتقادی است ـ تقریری است که ایشان از نوع رابطۀ مؤمنان با معصومان علیهم السالمهم های بزنگاه

 توان آن را در چند بند خالصه کرد:که می

 یت گذاشتن بر ضعف مدعای خود، تبعتبعیت آنان و سرپوش آوردندستهبمنظور تحمیق متابعان، جریانات مریدپرور، به
 کنند.را در تقابل با پرسشگری معرفی می

                                                           
 23جهاد اکبر، ص 6
 88رسالۀ لب اللباب، ص 7
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 که تبعیت با پرسشگری هیچ تعارضی ندارد.حال آن 

 ودیت، ر عبکه معصومان علیهم السالم شیعیان را به پرسشگری دعوت کرده و از این طریق آنان را عالوه باش آننشانه
 اند.شدن نیز هدایت کردهسمت عالمبه

 ست.هاشاذان بن فضل ها ومسلم بن محمد ها،زراره ها،سلمان چرای و چون روایات حاکی از علل الشرائع نیز محصول 

 یتواتر معنوی دارند؛ اما روایات ناهی از سؤال، اندک بوده و مربوط به موارد خاص ،روایات دال بر مطلوبیت پرسشگری 
 هستند.

 .روایت هارون مکی ضعیف السند بوده و قابل استناد نیست 

 کندنمی داللت ،روایت خاص مورد در هم آن معصوم، از تبعیت بر روایت مذکور ـ حتی بر فرض اعتبار ـ جز. 

 اما باید توجه داشت که:

« یتپرسش ـ تبع»أسیس دوگانۀ انحرافی های قبلی خود و بنده مراجعه کند، خواهد دید که تاگر جناب طاهری به یادداشت اوال،
ن آقای ست. آری! ای«چون و چرا»و « پرسش»خلط بین دو مفهوم  و خروجیِ نتیجۀ تلقی اشتباهشان از مفهوم تبعیت  کار ایشان،

 به که کریتف و کجا کندمی معصوم امام از حتی ،پرسشگری به ترغیب را شیعیان که تفکریراستی به»نوشت: طاهری بود که 
با تبعیت در تنافی بوده و در هیچ روایتی به آن تشویق نشده است،  چهآنکه: آن غافل از« ؟کجا خواندفرامی چرا و چونبی تبعیت

، آن هم پرسشگری مبتنی بر ایمان و مُقوّی چه اهمیت و مطلوبیتش مورد تأکید است، پرسشگری استآن اماچون و چراست؛ 
ه این کنند، اما باید توجه داشت کناتی که با اغراض سوء، متابعان خود را از پرسشگری نهی می. فلذا اگرچه هستند جریاعبودیت

گر، دهد قُبح هرگونه نهی از پرسشگری را. به بیان دیدهد حُسن هر نوع پرسشگری را و نه نتیجه میواقعیت بیرونی، نه نتیجه می
های تعنّتی یا چون و چراهای حاکی از عدم ایمان ـ و ز جمله پرسشگونه مطلوبیتی ندارند ـ اهایی که هیچقطعا هستند پرسش

چون  بت بهنستحذیر مؤمنان  جمله ـ از حتما هستند تحذیرهایی از پرسشگری که هیچ ارتباطی با تحمیق افراد و امثال آن ندارند
اکی توان فهمید که روایات حگذشت، میچنین بر اساس توضیحی که . همو چرا در مقابل معصومان علیهم السالم و اولیاء الهی ـ 

تبعیت و »ای است که هیچ منافاتی با «و متعبدانه های عالمانهپرسش»بلکه نتیجۀ « چون و چراها»از علل الشرائع، نه نتیجۀ 
 لاستفهامی باشد، نه استنکاری؛ مقارن بلکه متأخر از عم :که: پرسش مطلوب، پرسشی است کهنتیجه آن ندارند.« تسلیم محض

سلیم تر: مقوّی روح تباشد، نه مقدمه و شرط تحقق آن؛ ایمان پرسشگر نسبت به آن البشرط باشد، نه بشرط شیء؛ و از همه مهم
عبارت دیگر، پرسشی مطلوب است که انسان را به مقام عبودیت محضه بهو ادب عبودیت باشد، نه مضعّف آن و منافی با آن. 

 .بکشاند وادی استکبار بهتدریج انسان را که خودمحوری را در انسان تقویت کرده و بهدمد؛ نه آنرسانده و روح تسلیم را در انسان ب
ر از این هر چیزی غی بوده و« عبودیت مطلقه»و « تسلیم در برابر ولی اهلل»، «ایمان به غیب» ،غاییآری! مقصد نهایی و مطلوب 

 قدمه است:ـ م« پرسشگری»، چه رسد به «معرفت»و « علم»امور ـ حتی 

 جَلَّ هَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَیعَلَى أَص حَابِهِ فَقَالَ أَ  لیهما السالمع ینُ بْنُ عَلِیقَالَ: خَرَجَ ال حُسَ لیه السالمعَبْدِ اللَّهِ ع یعَنْ أَبِ »
 8... .« فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوه عْرِفُوهُ یرُهُ مَا خَلَقَ ال عِبَادَ إِلَّا لِکذِ

ین نخواهد شد؛ و به همباید توجه داشت که اساسا علم اصیل و حقیقی، جز در سایۀ ایمان، تسلیم و عبودیت، حاصل چنین هم
خویش « امرِ »و « حدیث»معصومان علیهم السالم از یک سو بر اهمیت ایمان و تسلیم قلبی و تأثیر آن بر اطالع از حقیقت  ،خاطر

                                                           
 8ص ،1ج الشرائع، علل 8
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یا  «عالمانه تعبد»نان تابع و الگوسازی از آنان، شیعیان خویش را به حرکت در مسیر تأکید کرده و از سوی دیگر با تمجید از مؤم
 اند:فراخوانده «تعلم عابدانه»

 کا مَلَ بِهِ إِلَّ ؤْمِنُ یلَا  مُسْتَص عَب  ثَ آلِ مُحَمَّدٍ صَعْب  یإِنَّ حَدِ لی اهلل علیه و آلهقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لیه السالمقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع»
 وَ عَرَف تُمُوهُ مْ کثِ آلِ مُحَمَّدٍ ص فَلَانَت  لَهُ قُلُوبُیمْ مِنْ حَدِیکمَانِ فَمَا وَرَدَ عَلَیمُرْسَلٌ أَوْ عَبْد  امْتَحَنَ اللَّهُ قَل بَهُ لِل إِ  یمُقَرَّب  أَوْ نَبِ 

أَنْ  کرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى ال عَالِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَ إِنَّمَا ال هَالِرْتُمُوهُ فَکمْ وَ أَن کفَاق بَلُوهُ وَ مَا اش مَأَزَّت  مِن هُ قُلُوبُ
 9«ف رُ.کارُ هُوَ ال کانَ هَذَا وَ ال إِن کانَ هَذَا وَ اللَّهِ مَا کقُولَ وَ اللَّهِ مَا یحْتَمِلُهُ فَیءٍ مِن هُ لَا یمْ بِشَ کحَدِّثَ أَحَدُی

لَاق  حَسَنَةٌ إِنَّ مَةٌ أَوْ أَخ یرَةٌ أَوْ قُلُوب  سَلِیحْتَمِلُهُ إِلَّا صُدُور  مُنِیثَنَا صَعْب  مُسْتَص عَب  لَا یقَالَ: إِنَّ حَدِ لیه السالمعَبْدِ اللَّهِ ع یبِأَ»
ؤَدِّ یفَمَنْ وَفَى لَنَا وَفَى اللَّهُ لَهُ بِال جَنَّةِ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا وَ لَمْ  مْکبِّأَ لَسْتُ بِرَ آدَمَ  یمَا أَخَذَ عَلَى بَنِکثَاقَ یعَتِنَا ال مِیاللَّهَ أَخَذَ مِنْ شِ

 10«النَّارِ خَالِدًا مُخَلَّدًا. ینَا حَقَّنَا فَفِ یإِلَ

 بَ یلَکنَاهُ یءٌ إِلَّا قَالَ أَنَا أُسَلِّمُ فَسَمَّیمْ شَکعَن ءُ یجِ یب  فَلَا یلَکقَالُ لَهُ یعَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُل تُ لَهُ إِنَّ عِن دَنَا رَجُلًا  یعَنْ أَبِ»
نَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا یت نَا فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ ال إِخ بَاتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِ کمُ فَسَیهِ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرُونَ مَا التَّسْلِیقَالَ فَتَرَحَّمَ عَلَ مٍیتَسْلِ
 11«رَبِّهِمْ. وَ أَخ بَتُوا إِلى الِحاتِ الصَّ

هِمُ السَّلَامُ یثُمَّ عَدَّ ال أَئِمَّةَ عَلَ یدِ یبِ أَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَبْدِ اللَّهِ ع یارِ عَنْ أَبِیعَنْ أَبَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّ فَضَالَةُ بْنُ جَعْفَرٍ »
بَعْضَهَا وَ  لَوْ فَلَق تَ رُمَّانَةً فَأَحْلَل تَ  کاللَّهُ فِدَا یفَقُل تُ جَعَلَنِ فَّکجَعْفَرٍ ع فَ ین تَهَى إِلَى أَبِدِهِ حَتَّى ایبِحْسُبُهُمْ یإِمَامًا إِمَامًا 

مْ وَ هُمَا لَ  یوَ مَا أَنَا إِلَّا مِث لَهُمْ لِ قَوْلِهِأَنْ تَقُولَ بِ کسْبُفَقَالَ: فَحَ رَام  وَ مَا أَحْلَل تَ حَلَالٌحَرَّمْتَ بَعْضًا لَشَهِدْتُ أَنَّ مَا حَرَّمْتَ حَ
 12«فَقُل  بِقَوْلِهِ. لَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْکوْمَ نَدْعُوا ینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: یامَةِ مَعَ الَّذِیوْمَ ال قِیءَ یفَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَجِ  هِمْیمَا عَلَ یعَلَ

ها، محتاج مجال دیگری های قبل از ایمان، اساسا از محل نزاع بیرون بوده و پرداختن به آنالبته باید توجه داشت که پرسش
تسلیم و تبعیت » با انگارۀ عرفانیِ  یچ منافاتیهقطعا مطلوب بوده و  «قوّی عبودیتو مُ پرسش مبتنی بر ایمان»که: است. نتیجه آن

چون مکتب عالمۀ طباطبائی و شاگردان ایشان ـ از جمله مکتبی همکه: در هیچ ندارد؛ و بهترین شاهد بر این مطلب آن «محض
های گویی به سؤاالت و شبهات مطرح در ارتباط با آموزهعالمۀ طهرانی ـ به تشریح حقائق اعتقادی، تبیین علمی معنویات و پاسخ

در نگاه مخالفان، چیزی نیست جز  رفانعو  لسفهفاساسا نباید فراموش کرد که گناه اهل عرفانی همت گمارده نشده است؛ و 
 مخدوش به برخی از آیات و با استنادهای اند کهتالش برای فهم حقائق. آری! همواره این مخالفان فلسفه و عرفان اسالمی بوده

برای رسیدن به حقیقت را محکوم  حکماء و عرفاءهای عقلی و قلبی روایات، به نهی از تفکر و پرسشگری پرداخته و تالش
 ، معلوم نیست!اندجا شدهابهجمتهم و مدعی که  است اند. حال چه شدهکردهمی

ام صادق علیه اساسا ام کهضعیف السند هست یا نه و این ،که روایت مربوط به هارون مکیاینقضاوتی در رابطه با فعال بنده ثانیا، 
انم که سکوت در برابر نقل این روایت توسط بسیاری از داما این را می ندارم؛ ،اند یا نههارون مکی داشتهصحابی به نام السالم 

                                                           
 ۳01ص ،1ج الکافی، 9

 همان 10
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 3۳8ص الرجال، معرفة إختیار ـ الکشی رجال 12
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های شیعۀ ناب و علت عدم قیام امام صادق علیه السالم ـ از یک سو و عنوان دلیلی حاکی از ویژگیعلماء و خطباء ـ به
 راحتی قابل توجیه نیست.دانستن آن در مواجهه با اهالی عرفان از سوی دیگر، بهضعیف

در مطلق موارد داللت دارد، نه بر مطلوبیت تبعیت از معصوم در از معصوم  تبعیتقطعا بر مطلوبیت  ،مکیروایت هارون  ثالثا،
خصوص مورد روایت. چرا که امام صادق علیه السالم، در روایت مذکور، عدم قیام خود در برابر حکومت جور را معلول فقدان 

 کنند. تأکید می نحو مطلقه و با این بیان، بر مطلوبیت چنین تبعیتی بهچون هارون مکی ـ با آن سطح از تبعیت ـ دانستیارانی هم

 علیهما و امیرالمؤمنین صلوات اهلل صحابی جلیل القدر پیامبر اکرمفارغ از بحث مربوط به سند و داللت روایت هارون مکی،  رابعا،و 
بیین بحث تسلیم و دائرۀ آن در منظومۀ معارف اهل سالم اهلل علیه، مثال بسیار خوبی است برای تسلمان و آلهما، یعنی جناب 

ها که: بر اساس روایتی از امام صادق علیه السالم، نخستین خصوصیتی که ممتازترین موقعیتبیت علیهم السالم. توضیح مطلب آن
 به علم و ۀ بعد، عالقهدر رتب البته ورا برای سلمان رقم زده است، چیزی نیست جز: تسلیم در برابر امیرالمؤمنین علیه السالم 

 :علماء

 !یارِسِ رَ سَل مَانَ ال فَ کذِ یدِ یا سَی کمِن  ثَرَ مَا أَسْمَعُ ک: مَا أَهِ السَّلَامُیالصَّادِقِ عَلَعَبْدِ اللَّهِ  یقَالَ: قُل تُ لِأَبِ  عَنْ مَن صُورٍ بُزُرْجَ»
هَوَى  ثَارُهُ یإِ  ؟ قُل تُ: لَا قَالَ: لِثَلَاثِ خِلَالٍ أَحَدُهَالَهُ یرِکث رَةُ ذِکمَا  یأَ تَدْرِ یمَّدِسَل مَانَ ال مُحَ نْ قُل کوَ لَ یقَالَ: لَا تَقُلِ ال فَارِسِ فَ

هُ لِل عِل مِ حُبُّ الِثَةُ وَ ال عَدَدِ وَ الثَّ أَهْلِ الثَّرْوَةِاهُمْ عَلَى یارُهُ إِیحُبُّهُ لِل فُقَرَاءِ وَ اخ تِ ةُیوَ الثَّانِ هِ السَّلَامُ عَلَى هَوَى نَف سِهِ ینَ عَلَ یرِ ال مُؤْمِنِ یأَمِ 
 13.«نَ کیانَ مِنَ ال مُش رِکفًا مُسْلِمًا وَ ما یانَ عَبْدًا صَالِحًا حَنِکإِنَّ سَل مَانَ  وَ ال عُلَمَاءِ 

ابل ادراک قواسطۀ عبودیت و تسلیمش بود که به حقیقت علم رسید و صاحب چنان مقامی شد که حتی برای ابوذر آری! سلمان به
 نیست: 

 قَل بِ  یفِ  مَا أَبُوذَرٍّ عَلِمَ لَوْ  اللَّهِ وَ فَقَالَ ع نِیال حُسَ بْنِ یعَلِ  عِن دَ وْمًای ةُیالتَّقِ رَتِ کذُ: قَالَ لیه السالمع اللَّهِ عَبْدِ یأَبِ عَنْ»
 ینَبِ إِلَّا حْتَمِلُهُ ی لَا مُسْتَص عَب  صَعْب  ال عُلَمَاءِ عِل مَ  إِنَّ ال خَل قِ  بِسَائِرِ مْکظَنُّ فَمَا نَهُمَایبَ ص اللَّهِ رَسُولُ  آخَى لَقَدْ  وَ  لَقَتَلَهُ سَل مَانَ
 تِ یل بَا أَهْلَ مِنَّا رُؤ امْ لِأَنَّهُ ال عُلَمَاءِ مِنَ سَل مَانُ صَارَ  إِنَّمَا وَ فَقَالَ مَانِیلِل إِ قَل بَهُ  اللَّهُ امْتَحَنَ مُؤْمِن  عَبْد   أَوْ مُقَرَّب   کمَلَ أَوْ مُرْسَلٌ 

 14«.ال عُلَمَاءِ  إِلَى نَسَبْتُهُ  کفَلِذَلِ

ال زیاد، جناب به احتمبر فضائل سلمان را نیز مرور کنیم؛ روایاتی که برخی دیگر از روایات دال  جاست کهدر همین راستا، بسیار به
 های سندی خواهند انداخت:طاهری را مجددا به یاد لزوم بررسی

ن زَحُ وَ هُوَ مِنَّا أَهْلَ یال عِل مَ ال أَوَّلَ وَ ال آخِرَ وَ هُوَ بَحْر  لَا  کقَالَ أَدْرَ  یحَدِّث نَا عَنْ سَل مَانَ ال فَارِسِ... لَ لَهُ یأَنَّهُ قِ ع یلِ عَنْ عَ»
 15.«تیال بَ

ن صَرُونَ أَبُو ذَرٍّ وَ سَل مَانُ وَ ال مِق دَادُ وَ عَمَّار  وَ یمْطَرُونَ وَ بِهِمْ یرْزَقُونَ وَ بِهِمْ یع قَالَ: خُلِقَتِ ال أَرْضُ لِسَبْعَةٍ بِهِمْ  یعَنْ عَلِ »
 16«وا الصَّلَاةَ عَلَى فَاطِمَةَ ع.نَ شَهِدُیوَ أَنَا إِمَامُهُمْ وَ هُمُ الَّذِ  یفَةُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ عَلِ یحُذَ

                                                           
 133ص طوسی، امالی 13
 ۳01ص ،1ج الکافی، 14
 318ص ،22ج األنوار، بحار 15
 32۱ص ،22ج األنوار، بحار 16
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 17.«ذَرٍّ وَ ال مِق دَادِ بْنِ ال أَسْوَدِ یوَ سَل مَانَ وَ أَبِ یبِحُبِّ أَرْبَعَةٍ عَلِ  یللَّهَ أَمَرَنِ إِنَّ ا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص»

 یتُ فِ کن یفَ کهِ مَلَیأ تِیةُ ال مُحَدَّثِ قَالَ یمُحَدَّثًا قَالَ قُل تُ فَمَا آ انَ سَل مَانُ کمُحَدَّثًا وَ  یانَ عَلِکعَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  یعَنْ أَبِ»
 18.«تَ کیتَ وَ کیقَل بِهِ 

 19«ال عَاشِرَةِ. یوَ سَل مَانُ فِ التَّاسِعَةِ  یالثَّامِنَةِ وَ أَبُو ذَرٍّ فِ یمَانُ عَش رُ دَرَجَاتٍ فَال مِق دَادُ فِ یال إِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع»

 20.«إِنَّ سَل مَانَ عَلِمَ الِاسْمَ ال أَعْظَمَ  قُولُ ی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ  یرٍ عَنْ أَبِیبَصِ یعَنْ أَبِ»

 یولُ فِ هِ فَقَالَ مَا أَقُیهِ وَ قُل تُ مَا تَقُولُ فِیرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَ ینَ ع عَنْ سَل مَانَ ال فَارِسِ یرَ ال مُؤْمِنِیعَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: سَأَل تُ أَمِ»
وَ تَعَالَى مِنَ ال عُلُومِ بِأَوَّلِهَا وَ آخِرِهَا وَ ظَاهِرِهَا وَ بَاطِنِهَا وَ سِرِّهَا  کرُوحُهُ مَق رُونَةٌ بِرُوحِنَا خَصَّهُ اللَّهُ تَبَارَ وَ نَتِنَایطِرَجُلٍ خُلِقَ مِنْ 

سُولُ اللَّهِ هِ فَغَضِبَ رَیانِهِ وَ جَلَسَ فِکاهُ عَنْ مَفَنَحَّ یهِ فَدَخَلَ أَعْرَابِیدَ ینَ یتِهَا وَ لَقَدْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ سَل مَانُ بَیوَ عَلَانِ
حِبُّهُ یسَّمَاءِ وَ ال یوَ تَعَالَى فِ کحِبُّهُ اللَّهُ تَبَارَیرَجُلًا  یأَ تُنَحِّ یا أَعْرَابِینَاهُ ثُمَّ قَالَ یهِ وَ احْمَرَّتَا عَینَینَ عَیص حَتَّى دَرَّ ال عَرَقُ بَ

إِنَّ  یا أَعْرَابِیعَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أُق رِأَهُ السَّلَامَ  یعَنْ رَبِّ یلُ إِلَّا أَمَرَنِیجَبْرَئِ یرَجُلًا مَا حَضَرَنِ  یأَ تُنَحِّ یا أَعْرَابِ یضِ ال أَرْ یرَسُولُهُ فِ
لَا تَغ لَطَنَّ  یا أَعْرَابِی یوَ مَنْ قَرَّبَهُ فَقَدْ قَرَّبَنِ یاعَدَنِوَ مَنْ بَاعَدَهُ فَقَدْ بَ یوَ مَنْ آذَاهُ فَقَدْ آذَانِ یمَنْ جَفَاهُ فَقَدْ جَفَانِ یسَل مَانَ مِنِّ 

 21.«ا وَ ال أَن سَابِ وَ فَص لِ ال خِطَابیا وَ ال بَلَایأَنْ أُط لِعَهُ عَلَى عِل مِ ال مَنَا یوَ تَعَالَى قَدْ أَمَرَنِ کسَل مَانَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَ یفِ

فَقَالَ ص  یسَأَل تُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ سَل مَانَ ال فَارِسِ  قُولُی یال بَاقِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ال أَن صَارِ جَعْفَرٍ  یعَنْ أَبِ»
سَل مَانَ وَ أَحَبَّ مَنْ  ضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَق دَرُ عَلَى نَز حِهِ سَل مَانُ مَخ صُوصٌ بِال عِل مِ ال أَوَّلِ وَ ال آخِرِ أَبْغَیسَل مَانُ بَحْرُ ال عِل مِ لَا 

 22.«أَحَبَّه

 و صاحب علم اول و آخر»عنوان ـ به تبعیت محض از سلمانو ضرورت این است: اگر کسی بر مطلوبیت مهم  بسیار حال سؤال
خاص خدا و محبوب »، «گانواسطۀ رزق بند»، «علت خلق زمین»، «پایاندارای فضائل بی»، «ظاهر و باطن و پنهان و آشکار

دارای روحی قرین با روح »، «دانای اسم اعظم»، «ترین درجۀ ایمانصاحب عالی»، «حدَّثشخصیتی مُ»، «رسول خدا
سخن او  توانتأکید کند، آیا میـ « مقام منّا و منّی صاحب»و « صاحب علم منایا، بالیا، انساب و فصل الخطاب»، «امیرالمؤمنین

 زیرا توان؛مخدوش دانست؟ قطعا نمی« ایاک ان تنصب رجال دون الحجة فتصدقه فی کل ما قال»ایاتی از قبیل را با تمسک به رو
، با وجود مقدس رسول گرامی فوق تصریح روایات بهای رسیده است که با ارتقاء در درجات ایمان و عبودیت، به رتبه ،سلمان

نیت پیدا کرده و صاحب مقام والیت شده است. فلذا تبعیت از او، عین تبعیت اسالم و امیرالمؤمنین صلوات اهلل علیهما و آلهما عی
 کنند:از معصوم است؛ و از همین روست که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله، ابوذر را به تبعیت از او امر می

                                                           
 32۱ص ،22ج األنوار، بحار 17
 327ص ،22ج األنوار، حارب 18
 3۳1ص ،22ج األنوار، بحار 19
 3۳۱ص ،22ج األنوار، بحار 20
 3۳7ص ،22ج األنوار، بحار 21
 3۳7ص ،22ج األنوار، بحار 22
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ذَرٍّ أَلَّا  یاش تَرَطَ عَلَى أَبِ ذَرٍّ وَ  ینَ سَل مَانَ وَ أَبِیاللَّهِ ص بَآخَى رَسُولُ  قُولُ یعَنْ صَالِحٍ ال أَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع »
 23«.سَل مَانَ  یعْصِ ی

بلکه یست. ن قابل اقامهبودن راه وصول به آن بر دیگران و روشن است که هیچ دلیلی بر اختصاص این مقامات به سلمان و بسته
قدس حضرت ختمی مرتبت ـ و انزال کتب ـ خصوصا قرآن کریم ـ چیزی ارسال رسل ـ خصوصا وجود ماساسا هدف نهایی از 

فلذا  24د.شویاد می« مقام والیت»ها به این مقام که در ادبیات عرفانی، از آن با عنوان سازی برای رسیدن انساننیست جز زمینه
ـ که به تصریح جناب طاهری،  «مطلوبیت و ضرورت تبعیت محض از مؤمنان کامل غیرمعصوم»توان در کبرای وجه نمیهیچبه

های قبلی عرض شد، اختالفات صغروی همیشه مطرح طور که در یادداشتالبته همان تشکیک کرد. دقیقا محل نزاع ماست ـ
 خواهد بود.بوده و 

ی دهای آن، کلید اصلی حل شبهات مطرح در کالم آقای طاهری است؛ کلیو ویژگی« والیت»فهم معنای  که:بندی بحث آنجمع
ای از والیت معصومان علیهم السالم است ـ نیز ـ که شعبه« والیت فقیه»های فکری برخی از افراد در بحث مهم که حتی قفل

الیت ووالیت باطنی مؤمنان کامل یا تنها با استمداد از آن گشوده خواهد شد. به تعبیر دیگر، بسیاری از افرادی که در مقابل 
ی ـ توجهی از مخالفان فلسفه و عرفان اسالماقتضائات آن پایبند نیستند ـ از جمله بخش قابل مطلقۀ فقیه مقاومت کرده و به

ر ارتباط ددانند، چون مقامات اولیاء خدا را حتی در مورد معصومان علیهم السالم صادق نمیوالیت آشنا نبوده و  حقیقتاساسا با 
که میراث قرآنی و روایی ما، لبریز از معارف عرفانی بوده غافل از آند؛ انهای فکری و رفتارینیز دچار کاستی آن ذوات مقدسهبا 

ثال، در عنوان مبه حکایت دارد. «معصومان علیهم السالم اولیاء کُمّل الهی با عینیت»و  «اتحاد توحید با والیت»صراحت، از و به
 توقیع رجبیۀ حضرت ولی عصر ارواحنا فداه آمده است: 

 کقُدْرَتِلِ ال وَاصِفُونَ کبِأَمْرِ ال مُسْتَبْشِرُونَ  کسِرِّ عَلَى ال مَأ مُونُونَ کأَمْرِ واُلَةُ بِهِ کدْعُوی مَا عِ یجَمِ یبِمَعَانِ کأَسْأَلُ یإِنِّ  اللَّهُمَّ»
 کمَقَامَاتِ وَ کاتِیآ وَ کدِ یلِتَوْحِ انًاکأَرْ وَ کلِمَاتِکلِ  مَعَادِنَ  فَجَعَل تَهُمْ  کتِیمَشِ مِنْ  هِمْیفِ نَطَقَ بِمَا کأَسْأَلُ کلِعَظَمَتِ ال مُعْلِنُونَ 

 رَت قُهَا وَ فَت قُهَا کخَل قُ  وَ  کعِبَادُ  أَنَّهُمْ  إاِلَّ  نَهَایبَ  وَ  کنَ یبَ  فَرْقَ  الَ  کعَرَفَ مَنْ بِهَا کعْرِفُی انٍکمَ لِّک یفِ  لَهَا لَیتَعْطِ الَ یالَّتِ
 ظَهَرَ  حَتَّى کأَرْضَ وَ کسَمَاءَ  مَلَأ تَ  فَبِهِمْ رُوَّاد   وَ حَفَظَةٌ  وَ  أَذ وَاد   وَ مُنَاةٌ  وَ  أَش هَاد  وَ أَعْضَاد   یکإِلَ عَوْدُهَا وَ  کمِن  بَدْؤُهَا کدِیبِ

 «.أَن تَ إاِلَّ  إِلَهَ الَ أَنْ 

 :نقل شده است که فرمودند مرحوم آیة اهلل مؤمناز  ،در رابطه با همین دعای شریف

 ارتزی این شما که آقایان به کردندمی سفارش داشتند نجف در موعظه عنوانبه که نیسخنرا یک در امام وقت یک»
 نهما اال بینها و بینک فرق ال: که است کرده ذکر خداائمۀ  برای را مقاماتی رجبیه زیارت در چون ؛بخوانید را رجبیه

 مسأله نای روی امام. هستند تو ۀبند هااین هکاین از غیر نیست هااین بین و تو بین فرقی هیچ فرمایدمی که ؛عبادک
 روهاینی آن تمام اال و ؛خداست و هااین بین فارق که است ائمه عبدبودن همین فقط: که فرمودندمی و داشتند تأکید
 یتانابر خدا اولیای مقامات از چیزی یک اگر تا بخوانید را زیارت این: فرمودندمی ایشان بعد .هاستاین دست در الهی
 25«.نکنید تکذیب و بدهید را احتمالش اقال کردند، نقل

                                                           
 3۳2ص ،22ج األنوار، بحار 23
 شود.ضوان اهلل علیه پیشنهاد میتألیف عالمۀ طباطبائی ر« رسالة الوالیة»منظور آشنایی بیشتر با ابعاد این بحث، مطالعۀ کتاب شریف به 24
 311 و 310ص ،2ج آفتاب، پایپابه 25
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ت، بلکه برای بسیاری از ما ممکن نیس« مقام والیت»چون و البته این نکته نیز گفتنی است که نه تنها درک حقیقت معارفی هم
ه آن امید ب عیت تلخ اشاره شده است.به این واق ،ایاتکه در برخی از روچنانهم، چه بسا حکم قتل قائل به آن را نیز صادر کنیم

ها را به همۀ محبان اهل بیت عصمت و طهارت عنایت بفرماید؛ توفیقی که خداوند متعال، توفیق درک این معانی و وصول به آن
ضوان ررهبر فقید انقالب در سخنان اولیاء خدا.  مطرحمندی از آن، چیزی نیست جز: عدم انکار معارف ترین شرط بهرهکه ابتدائی

 فرمایند:اهلل علیه در همین رابطه می

 مقامات ارکت است، انیه سد راه انسانکى یزهایاز جمله چن مسائل را. یم اینکار نکه ما انکند کب یخداوند به ما نص»
و لو  ـ قدم باالتر بگذارد کیسى ک کیم. اگر یفهمه خود ما مىکى یزهاین چیز را در ایردن همه چکمحصور  است؛
 ا همهدار بشود. مید بیسان باقظه است. انین سد راه است. قدم اول یها خارج شده است؛ اانت به نظر آنین از دیا ـ لفظًا

مده ه حاصل بشود؛ عکو کاست، ولى  اگر موت حاصل بشود براى انسان، آن وقت انتباه«. ام یالنَّاسُ ن»م؛ ین در خواباأل
ه در گفتار اهل معرفت علمى کزى یه تمام آن چکند که است، مالحظه ه وارد شدکن مسائلى یه انسان اکن است یا

د، یردکرا هم  هم السالم ـیکار اقوال ائمه ـ علد، انیردکها را هم ار آنکد، انیردکار که ما، فوق اوست. اگر انیاست، در ادع
نفسانى و هواهاى  ن مآربید. و اقدم باال برو کیگذارد انسان ار، سد راه انسان است؛ نمىکن انید. و ایدانو لو نمى

، از ا در آتشیا را به آتش زده است و دنیه دنکن مفاسدى یه در عالم هست؛ اکسرچشمه تمام مفاسدى است  ،نفسانى
 26«سوزد.ها مىدست آن

نى ید فیبا آنان را از وظا نى و معاندتکن را نین و صالحیار مقامات عارفکستى و نشدى، انین اگر اهلش نکسعى »
ه و مناجاتِ اهل عصمت بازتر، یو در ادع طور رمز و سربستهم بهیاند در قرآن کره آنان گفتهچارى از آنیبس نشمرى.

 27«م.یم با آن به معارضه برخاستیها محرومآمده است و چون ما جاهالن از آن

ر اکق است، انیاع الطرطان قطّ یارهاى بزرگ شکه از شاهک هیکمال و وصول به مقامات معنوق ین خارهاى طریبدتر»
هاالت است و سبب وقوف و خمود تمام ضالالت و ج ۀیسرما ،ار و جحودکن انیه اک، ه استیه معنویبیو مدارج غ مقامات

مالى است که رفرف معراج روحانى کراند و آتش عشق را یمماالت است مىکه براق وصول به کو روح شوق را  است
 دتیه عقیه و معارج عرفانیس، اگر انسان به مقامات معنوکدارد. به عباز مى ند، پس انسان را از طلبکخاموش مى

ه یستر هواهاى نفسانکو خا کر خایه در زکن خود به آتش عشق فطرى، یه اکمان آورد، چه بسا شود یند و اک خالص
د تا نکام یبه مجاهده ق زد ویم به طلب برخککمو  کنداق را در اعماق قلب روشن یند و نور اشتکو مدد  کمکخود شده، 

 28«و الحمد للّه. رى آن ذات مقدس شود؛یت حق و دستگیمشمول هدا

***** 

های عالمۀ طهرانی برای جناب آقای طاهری در بخش دیگری از یادداشت خود، با تأکید بر مفید بودن تأمالت خود در نقل ـ۱
داخته و در نهایت نیز از موارد مذکور با عنوان مشتی از خروار یاد ها پربه ذکر سه مورد از آن، انددنبال کشف حقیقتکسانی که به

 کند. اما باید توجه داشت که:می

                                                           
 2۱8، ص20صحیفۀ امام، ج 26
 ۳23، ص18صحیفۀ امام، ج 27
 207چهل حدیث، ص 28
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که و البته برای کسانی ایشانخود های عالمۀ طهرانی، جز برای در نقل آقای طاهریکنم که تأمالت مجددا تأکید می بنده اوال،
یا « ولمنق بطالن»و « نقل بطالن»چرا که قطعا با خلط بین  ؛فید نیستاند یا از انصاف، مبهره، یا از دقت بیایشانچون هم

: حتی با فرض کهتوضیح مطلب آن یابی بود.توان مدعی حقیقتح یک نقل بر نقل دیگر در وقت تعارض اقوال، نمیرجّ ترجیح بالمُ
شود، بطالن منقوالت ی که ثابت میهای مطرح در رابطه با سه مورد مذکور در کالم جناب طاهری، نهایت چیزقبول همۀ خدشه

آورد، نقل کاذب و مخدوش چه که اسباب قدح یک شخصیت را فراهم مینقل ایشان؛ و آن است، نه بطالن و کذبِ عالمۀ طهرانی
. در ثانی، پذیرش تأمالت آقای طاهری، مبتنی است بر ترجیح اقوال معارض ی که به تصور ناقل، صادق استاست، نه منقول کاذب

اقط رسد؛ بلکه نهایتا باید قائل به تسح موجهی به نظر نمیرجّکه برای این ترجیح، مُ؛ حال آنبر قول ایشان قول عالمۀ طهرانی با
داوری غیرعلمی و غیراخالقی، حکم قطعی به که صرفا بر اساس یک پیششده و هر دو قول را از گردونۀ استناد خارج کرد؛ نه آن

، اطالع از این قواعد سادۀ علمی و اخالقی تأمالت آقای طاهری دانستنوشن است که برای مفید نداد؛ و ر قول عالمهبطالن 
 کافی بوده و نیازی به تسلط بر نفوس نیست.

نمایی وحی و خدشه در اصل عصمت است؛ بلکه ردیف انکار واقعگاه نگفتیم خدشه در منقوالت عالمۀ طهرانی، همما هیچ ثانیا،
، مشتی این موارد»که هایی مانند آنگوییها و خالفن است، فی أنّه جُهد العاجز؛ خصوصا آن زمان که با اغراقصرفا گفتیم شبیه آ

 همراه شود.« از خروار است

حث رعایت ادب و خودداری از توهین در سیرۀ عالمۀ طهرانی و مخالفان جا گریزی هم داشته باشم به ببگذارید در این ثالثا،
که: عالمۀ طهرانی ماجرای گفتگو با آن فردی که به گزارش تصویر خاصی از مرحوم سید بحرالعلوم و ب آنایشان. توضیح مطل

 کنند:گونه نقل میزیّ ایشان در آن تصویر پرداخته بود را این

 به هک عالهما دام ... اهللآیة  حضرت گرامی ۀآقازاد ،...  آقای االسالمحجة  جناب1۳11 الحرام ذوالحجة یازدهم روز»
 29... .« :فرمودند مذاکرات ضمن در آوردند، تشریف مشهد در منزلبنده

 حال این بیان را مقایسه کنید با تکذیبیۀ شخص مذکور:

 از. ندارم هاآن با هم ایرابطه و...  دارم گله طهرانی خاندان از من ندارد. صحت اصالً! نشده مطلب متوجه شاید ایشان»
 حرالعلومب سید مرحوم به ربطی اصالً  بود؛ درویشی شیخ یک از سخن ایجلسه یک در...  .دکنی تکذیب جاهمه بنده قول
 کنید؟می تخریب را رجالی و فقیه یک چرا شما! ... نیست درست و است مشکوک هم داستان اصل حتی و ؛ندارد

 و مزخرفات از پر مجرد روح. مندار عقیده هایشانکتاب به نه و ایشان، خود به نه من ام؟صوفی من بگویید خواهیدمی
 30«!هزاران که تا دو یکی نه ندارد؛ حد که است چرندیات

 آری! مطلب کامال روشن بوده و نیاز به هیچ توضیحی ندارد.

تر مورد بررسی قرار دهیم: در تر شود، الزم است که موارد مذکور در کالم آقای طاهری را دقیقکه بحث، آفتابیبرای آن رابعا،و 
ا تشخیصی اساسا نقلی در کار نیست؛ بلکه ما بـ بعد از فتح خرمشهر به مشهد کوپتر با هلیاول ـ یعنی سفر رهبر فقید انقالب  مورد

، دیگر، اثبات شده است. به بیان دیگر، این خاطره یک فردواسطۀ تأیید مستند به حس مواجهیم که بر اساس خاطرۀ مورد بحث، به
صادق بوده و چنین اتفاقی واقعا رخ داده باشد، هیچ داللتی بر صدور کذب از عالمۀ طهرانی ندارد. یا صادق است یا کاذب. اگر 

                                                           
 180، ص3مطلع انوار، ج 29
 rajaee-http://alasar.blog.ir/1396/04/02/tehraniبه نقل از:  30
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عنی مورد دوم ـ یرابطه با در چنین هم اگر هم کاذب بوده و اساسا مطابق با واقع نباشد، باید به صاحب آن اعتراض کرد، نه عالمه.
 مطلب متوجه ایدشایشان »توان گفت آن است که یبیه، نهایت چیزی که میتصریح تکذتصویر مرحوم سید بحرالعلوم ـ به حکایت

ی اعتباری افزون بر نقل عالمۀ طهران فی حد نفسه این تکذیبیهاساسا که آن عالوهبه کجا و کذب عمدی کجا؟!؛ و این «اندنشده
هرانی صادر شده است، نقلی است از مرحوم چه از عالمۀ طدر مورد سوم ـ یعنی علت فوت آقامحمدعلی بهبهانی ـ نیز آن .ندارد

 شاید کسی بتواند با استناد به گزارش فرزندطور که عرض شد، ؛ و هماناین خصوصآیة اهلل انصاری همدانی رضوان اهلل علیه در 
خدشه یز قابلن مرحوم بهبهانی از علت و کیفیت فوت پدر، به خدشه در سخن آیة اهلل انصاری همدانی بپردازد ـ که البته این خدشه

عنوان ناقل کالم آیة اهلل انصاری همدانی ـ وارد نیست. فلذا است ـ اما در این میان، قطعا هیچ قدح مقبولی بر عالمۀ طهرانی ـ به
انصافی؛ چرا دقتی است یا بییا ناشی از بی« عالمۀ طهرانی با این بیان، برای یک صوفی کرامتی تراشیده است»این سخن که 

 تراشی یعنی جعل عمدی کرامت با علم به خالف؛ و این کجا و نقل کالم یک عالم ثقه ـ با اعتقاد به صدق او ـ کجا؟!که کرامت
هیچ وجه بهموجود در کالم جناب طاهری، حتی بر فرض صحت و مقبولیت،  مالحظاتکدام از هیچ و از همۀ این مباحث گذشته،

لی دست آقامحمدعشدن برخی از آنان بهکشتهچنین و هم رفاء و صوفیۀ حقهتوان خدشه در اصل گرایش سید بحرالعلوم به ع
چون جناب طاهری ـ مورد غفلت بهبهانی را ندارد؛ و آن چه که مهم است، همین حقائق تاریخی است که از سوی برخی ـ هم

 نویسد:میمرحوم آیة اهلل سید محسن امین در رابطه با سید بحرالعلوم  31شود.واقع شده یا کتمان می

 مما و اشفاتکالم و اتیالعنا و راماتکال یاول من و الخاصة ةیاالله األسرار یذو من انه اآلن إلى األعظم السواد عتقدی»
 32«.احةیالس و العبادة إلى لهیم و زهده من کذل ظهری ةیالصوف و العرفاء نزعات من نزعة ذا انک انه هیف بیر ال

های آشکار علمی و اخالقی جلوگیری کرده و با عایت کمی دقت و انصاف، از این همه لغزشبیایید با ر که:بندی سخن آنجمع
تأمالت عاری از دقت و این قبیل کنم که آری! باز هم تکرار می های ناموجه در کالم بزرگان، آبروی خود را حراج نکنیم.خدشه

اند، مفید شدهعلمی و اخالقی شناخته هایدنبال نفی مطلق شخصیتبرای کسانی که با تشبّث به هر حشیشی بهصرفا انصاف، 
 ، خیر.اندبرای آنان که حقیقتا در پی کشف حقیقتاست؛ اما 

***** 

 ،حوزۀ عقائد و عملکردعالمۀ طهرانی در  تأکید مجدد بر متفردبودن در بخش دیگری از یادداشت اخیر خود، با آقای طاهری ـ7
، «عی فقاهتیعرفان شی»سایر افراد وابسته به جریان  سیره و سخنرم، با ذکر شواهدی از قبول ندا اند اگر این تفرد رابنده خواسته از

 ادعاء خود را ثابت کنم.

گونه که در یادداشت قبلی گذشت، موارد مورد اشاره در کالم دوست منتقد ما، نه شود که: آری! هماندر این خصوص عرض می
که توسط  است« عرفان شیعی فقاهتی»ای از تعین خارجی اصول مطرح در یا نمونهمتفرداتی از عالمۀ طهرانی، بلکه چکیده، ثمره 

ز ا که درخواست جناب طاهری در خصوص ارائۀ شاهدجاییعنوان یکی از اَعالم این مکتب ـ تبیین شده است؛ و از آنایشان ـ به
واهد مربوطه خواهیم پرداخت. اما پیش از ذکر ، درخواست موجهی است، در این نوبت از مباحثه، به ذکر برخی از شکالم دیگران

عنوان هو موقعیت حضرت سلمان ـ ب قاممدر رابطه با  گفتهیشپ طالبمکه: با توجه به ، تذکر یک نکته ضروری است و آن اینهاآن
لسالم س معصوم علیه ااعتقاد به اتحاد نفس مؤمن کامل با نفس نفی، حق آن است که مواردی از قبیل: یک انسان غیرمعصوم ـ 

عصوم علیه تسلط او بر نفوس با تسلط مدانستن یکی دانستن والیت مؤمن کامل با والیت معصوم علیه السالم ویکیو در نتیجه 

                                                           
 در پایگاه اینترنتی عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت «ابعاد عرفانی سید بحرالعلوم»ن.ک: مقالۀ  31
 128، ص10اعیان الشیعة، ج 32
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های قرآنی و روایی ماست؛ مطرح باشد، متن آموزه« عرفان شیعی فقاهتی»عنوان اصلی از اصول که بهالسالم، پیش از آن
های علمیه از سوی برخی از مخالفان شده به حوزهجهات مختلف، از جمله ضعف فکری و اخالقی تحمیللبته بههایی که اآموزه

حکمت و معنویت ناب شیعی، مورد کنکاش جدی واقع نشده و از همین رو برای بسیاری از اذهان و قلوب نامأنوس است. آری! 
اد به دیگر از اعتق ها انس فکری و روحی دارد،لمان را خوانده و با آنروایات مربوط به فضائل سامثال انسان دقیق و منصفی که 

 د:و اما ذکر برخی از شواهکند؛ یاد نمی و شاذ عنوان یک عقیدۀ متفردظهور صفات معصوم علیه السالم در نفس مؤمن کامل، به

 خوانیم:نشآت ایشان است ـ میمُ در رسالۀ سیر و سلوک منسوب به سید بحرالعلوم ـ که به عقیدۀ مرحوم قاضی، قطعا از 

 هیات ابدیعالم ح ،م که: مقصدیگویمى ع الحکمة من قلبه؛ینابیقوله ظهرت امّا معرفت مقصد که اشاره به آن شده به »
وم هستند اشاره به آن است. چه عل هیقیعلوم حقون حکمت که یخوانند؛ و ظهور ع بقاء به معبوداست که به لسانى آن را 

ء ایرسد؛ و رزق الهى از براى احشان مىیشان به ایه است که از جانب ربّ ایارف حقّه روزى نفوس قدسه و معیقیحق
است که از آن جمله  رمحصورهیه غیجامع مراتب کمال ،ن عالمیرزقون؛ و وصول به ایاء عند ربّهم یابدى است. بل أح

است  هیت انوار الهیمظهرن عالم، یه ایمله مراتب علبوده باشد. ... پس، از ج حصول تجرّد کامل به قدر استعداد امکانى
ه ه بیه است به قدر استعدادات امکانیاحاطه کلّ ست؛ و از جمله مراتب آن یکه هالک و بوار را به نصّ قرآن در آن راه ن

جه ینت وبندد؛ ه صورت نمىیقى مبرّا از شوائب و شک است و حصول آن بدون احاطه کلّی. چه حکمت، علم حقهیعوالم اله
ل ه حاصیبر محاط عل ت تسلّطیغاط را ی. چه محتصرّف در موادّ کائناتاست و  اطالع بر ماضى و مستقبلن احاطه یا

ن یت ایر بدن مانع گردد؛ و حصول تمامیچه را که اشتغال به تدب، مگر آنجا حاضرکس مصاحب و در همهبا همهاست. 
 33«سّر.یر میاست و شرح آن غ تیحدّ و نهابىن عالم یوضات ایدرجات و فر یشود؛ و سار بدن مىیمراتب بعد از ترک تدب

 چنین در بخش دیگری از این رسالۀ شریفه آمده است:هم 

است بعد از جهاد اعظم؛ و اشاره به آن  عالم فتح و ظفردى و آن یاى از شرح آن شنکه شمّه دوازدهم، عالم خلوص»
افته، در مضمار یت مربّى ازل پرورش یو در حجر ترب منیا ،از سطوت قهرقت ن ویاء عند ربّهم؛ و چون در ایشده که اح

هِ راجِعُونَ. یإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَ ر استیز بر آن مشیتها النّفس المطمئنّة ارجعى إلى ربّک نیا أیچه گردد چنانن اسم داخل مىیا
ان باسرها گذر کرده و از همۀ آنها ینات و اعیم و ارواح و تعه بر آن قائم و از اجسایامت عظماى انفسیقن وقت ی... در ا

ه یات الهوتیه به تجلّ ینات جبروتیگردد و از معاه فائز و باقى مىیه ابدیقیات حقیفانى و قدم در عالم الهوت نهد و به ح
ن هنگام از تحت کلّ نفس ذائقة یو در ا ؛عامِلُونَ عْمَلِ ال ی، لِمِث لِ هذا فَل مُیوَ ذلِک هُوَ ال فَوْزُ ال عَظِ شودمنتقل و سرافراز مى

 یبِهِ فِ یمْشِ یناهُ وَ جَعَل نا لَهُ نُورًا ییتًا فَأَحْیأَ وَ مَنْ کانَ مَ ست و مصداقین وقت نفسى نیرود، چه در ارون مىیالموت ب
ت و عبارت از اوس ال أَرْضِ  یالسَّماواتِ وَ مَنْ فِ یصَعِقَ مَنْ فِالصُّورِ فَ یوَ نُفِخَ فِ مهیدر کر شود و إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ مى النَّاسِ 

ه در عالم یقیات حقیعت و نفس و حىّ است به حیت است به موت ارادى از عالم طبیت است و هم حىّ. مین هم میا
 34«سّالم.ه الیطالب علینظر إلى علىّ بن أبیمشى فلیت ینظر الى میاند: من أراد أن ن راه فرمودهیالهوت و خلوص؛ و از ا

  یر تبیین مراحل س خاللنیز در ـ که تحریری از دروس عالمۀ طباطبائی رضوان اهلل علیه است ـ در رسالۀ لب اللباب
 حکایاتی از بزرگان طریق معرفت استشهاد شده است:سالک، به سخنان و 

                                                           
 ۳2ص بحرالعلوم، به منسوب سلوک و سیر رسالۀ 33
 108همان، ص 34
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ع ظاهر ینوارى را بر او به عنوان طالچون سالک در امر مراقبه مواظبت نمود، حق تعالى از باب مهر و عطوفت ا»
ند ستاره افته مانیکم قوّت ن انوار کمیشوند؛ ان انوار مانند برق ظاهر گشته ناگهان پنهان مىیگرداند. در ابتداى امر امى

غى ند چراند و گاهى مانیآد مىید پدیافته به صورت ماه و بعدا به صورت خورشیز قوّت یگردند  و سپس نز درخشان مىیر
ل موجودات ین انوار از قبینامند؛ ا ن انوار را در اصطالح عرفاء نوم عرفانىی؛ اشوندان مىیلى نمایا قندیکه افروخته باشند و 

انوار  نیت مراقبه را کامال بنمود ایتر گشت و رعان مراتب مراقبت سالک قوىیه هستند. ولى هنگامى که از ایبرزخ
ن نور، نور نفس است که هنگام یند. ایبکپارچه روشن مىین و شرق و غرب را یتر شده سالک تمام آسمان و زمقوى

ات نفس شروع شود سالک نفس خود را یخواهد تجلّه عبور که مىیکن در مراحل اوّلیشود لدا مىیعبور از عالم برزخ هو
ستاده است. یر خودش اکند که خودش در برابگر چه بسا مالحظه مىیکند و به عبارت دبه صورت مادّى مشاهده مى

که:  فرمودنده مىیرزا على آقاى قاضى رضوان اللّه علین مرحله ابتداى تجرّد نفسى است. مرحوم استاد علّامه حاج میا
ترى به صورت ام. با دقّت تمامستادهیدم که خودم در کنارى ساکت و صامت ایرون آمده در داالن خانه دیروزى از اطاق ب

دم که در صورت من خالى ینه نظر انداختم دیدر صورت، خالى دارم. چون به اطاق آمدم و در آئ دمیخود نگاه کردم، د
 کندشود که خود را گم کرده است و هر چه جستجو مىده بودم؛ و گاهى سالک متوجّه مىیبوده و من تاکنون آن را ند

هستند  د به زمان و مکانیى تجرّد نفس بوده و مقین مشاهدات در مراحل ابتداید. گفته شد که ایدا نمایتواند خود را پنمى
م حاج د. از مرحویقت نفس خود را با تجرّد تامّ و تمامى مشاهده نمایتواند تمام حققات الهى سالک مىیو بعدا در اثر توف

ان و رفشان مدّت چهارده سال شاگرد و مالزم استاد عیه نقل است که ایزى رضوان اللّه علیرزا جواد آقاى ملکى تبریم
اند: روزى استاد به من فرمود که: مقام فرمودهاند، مىه بودهین قلى همدانى رضوان اهلل علید مرحوم آخوند مولى حسیتوح
ت فالن شاگرد به عهدۀ شماست. آن شاگرد همّتى فراوان داشت و عزمى راسخ. مدّت شش سال در مراقبت و یترب

عادت ن سالک راه سیت محضه بود براى ادراک و تجرّد نفس. خواستم اید که قابلیمجاهدت کوشش نمود تا به مقامى رس
ه مخلّع گردد. او را با خود به خانه استاد بردم و پس از عرض مطلوب، ین خلعت الهیض نائل و به این فیبه دست استاد بد
گفت: نست. آن شاگرد مىیست و فورا با دست خود اشاره کردند و فرمودند: تجرّد مثل ایزى نینکه چیاستاد فرمودند: ا

د دانست که شهود یکنم. باام و در کنار خود موجودى را مانند خود مشاهده مىدم که من از بدنم جدا شدهیفورا د
 چون نفس در ن تجرّد تامّ و کامل.یت نفس است در عیه چندان شرافتى ندارد. بلکه شرافت همان رؤیموجودات برزخ

د به زمان و مکان نبوده بلکه یشود که مقگردد، موجودى مشاهده مىدا مىیخود هوقت مجرّده ین موقع به تمام حقیا
 ل ادراک معانىیه جزئى نبوده بلکه از قبیشهود مراحل اوّل ن شهود بر خالفیرد؛ و ایگمشرق و مغرب عالم را فرا مى

قل اند نو مبرّز مرحوم آخوند بوده ه که از شاگردان معروفید احمد کربالئى رضوان اهلل علیه است. از مرحوم آقا سیکل
را  هیخواهى نور اسفهبددار کرد و گفت: اگر مىیاند: روزى در جائى استراحت کرده بودم؛ کسى مرا باست که فرموده

حدّ و اندازه، مشرق و مغرب عالم را فرا گرفته است. اللَّهُمَّ دم نورى بىیوقتى چشم گشودم د ز.یتماشا کنى از جاى برخ
له ن مرحیشود. از ارمحدود مشاهده مىیت نور غیفین صورت و به کین همان مرحله تجلّى نفس است که بدیق نا. اارْزُ

ات آن منازل و یگذرد، سالک سعادتمند، در اثر اهتمام در امر مراقبه به تناسب همان عوالم علوى و به مقتضکه مى
سا ابد. چه بیت دریا اسماء ذات مقدّسه او را به نحو کلّید و یاگردد که صفات بارى تعالى را مشاهده نممراحل، موفّق مى

ک قدرت واحده یر از یا غیک واحد علم است و یگردد که تمام موجودات جهان ن موقع سالک ناگهان متوجّه مىیدر ا
حظه سالک مال ز برتر استین نین در مرحله شهود صفات است؛ و امّا در مرحله شهود اسماء که از ایست. ایابدا قدرتى ن

ن مرحله از مرحله ادراک صفات که یکى است؛ و ایکى است و حىّ یکى است و قادر یکند که در تمام عوالم، عالم مى
. عالىا سوى اهلل تیرى قادرا و ال عالما و ال حیصبح و ال یشود اشرف و اکمل است؛ النّ السّالک دا مىیدر مرتبه قلب پ
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ه او را احاطه نموده ید جذبات الهیاب گردین مشاهدات کامین مراحل را طىّ نمود و به ایق الهى ای... چون سالک به توف
سازد تا باالخره جذبه او را احاطه کرده متوجّه جمال و کمال على االطالق گشته ک مىیقى نزدیهر آن او را به فناء حق

ن یدر ا. ءٌکنْ مَعَهُ شَىْ ید؛ کانَ اللّهُ وَ لَمْ ید زى نخواهدیار چین یر خود را آتش زده در برابر طلعت نازنیهستى خود و غ
د. مخفى نماند یتناهى مشاهده ذات ربوبى مستغرق خواهد گردیاى ال یرون رفته و در دریحال سالک از وادى هجران ب

د بود و هه به حال خود باقى خوایر و سلوک سالک منافاتى با بود و هستى در عالم مادّه ندارد و بساط کثرت خارجیکه س
ه کردند کنان گمان مىیان مردم بودم و ایاند: مدّت سى سال در من کثرت در وحدت است. بعضى فرمودهیسالک در ع

 ن حالیده و نشناختم. این مدّت من بجز خدا کسى را ندیکه در اشان معاشرم و حال آنیشان مراوده دارم و با ایمن با ا
 کم شدّتد؛ ولى کمید آیک لحظه پدین حال ممکن است فقط در یبتداى امر ات است؛ چه در ایار مهمّ و حائز اهمیبس

ذشته و ه ممکن است از حال گیات الهیشتر و بعدا به عنایا بیک ساعت یشتر و سپس یا بیقه یابد و به طول ده دقیمى
از  د مگر پسیکمال نتوان رسن مرتبه از ینامند؛ و به ا بقاء به معبودن حال را در لسان اخبار و بزرگان یمقام گردد. ا

ند مگر ذات قدس یبزى را نمىین حال سالک چی. در اتیفناء کلّى از هستى موجودات در ذات حضرت احدحصول 
  35«الهى.

 چنین در همین رسالۀ شریفه، در ضمن یک اشکال و جواب، مسئلۀ عدم اختصاص مقام والیت به انبیاء و ائمه علیهم هم
 ین شده است: السالم نیز به خوبی تبی

ظام و اء عیه منحصرا راجع به انبین ذروه از معارف الهین مناصب اختصاصى بوده و وصول به اید که ایاگر کسى گو»
اب ست، در جویچ وجه من الوجوه بدان راه نیگران را به هین است و دیهم اجمعین صلوات اللّه و سالمه علیائمّه معصوم

ر یعبت که تید مطلق و فناء در ذات احدیوصول به مقام توحت اختصاصى؛ ولى م: منصب نبوّت و امامت امرى اسیگوی
ن مرحله از کمال است. یهم السالم امّت را بدیاء و ائمّه علیو دعوت انب ستیشود ابدا اختصاصى نت مىیاز او به وال

د اند پا گذارنپاى خود را گذارده کهجایىاند که به آنه و آله امّت خود را دعوت فرمودهیحضرت رسول اکرم صلّى اللّه عل
سَنَةٌ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَ ید دعوت لغو باشد. لَقَدْ کانَ لَکمْ فِیآر به آن مقصد است و الّا الزم مىین مستلزم امکان سیو ا

ج یو تمر کالمکم یر فیشده است که: لو ال تکثت یق عامّه روایرًا. از طریوْمَ ال آخِرَ وَ ذَکرَ اللَّهَ کثِیرْجُوا اللَّهَ وَ ال  یلِمَنْ کانَ 
شما  هاىن اضطراب و آشوب در دلیها و اار در زبانین گفتار بسیتم ما أرى و لسمعتم ما أسمع. اگر ایقلوبکم لرأ یف

ت یز روایق خاصّه نیشنوم. ... و از طرد آنچه را که من مىیدیشننم و مىیبچه را که من مىد آنیدیدنه مىینبود هرآ
ن یاطیآدم لرأوا ملکوت السّماوات و األرض. اگر شحومون حول قلوب بنىین یاطیالشّ است که آن حضرت فرمود: لو ال أنّ

از جمله آثار آن دند؛ و یدن را مىیها و زمها ملکوت آسماننه آنیکردند هرآهاى فرزندان آدم گردش نمىگرداگرد دل
و  ن احاطه اطاّلع بر ماضىیجه ایه و نتیه به عوالم الهیقدر استعدادات امکانه است به یاحاطه کلّ  ،مرتبه عالى انسانى

در  کس مصاحب وه حاصل است، با همهیبر محاطٌ عل ت تسلّطیط را غایمستقبل است و تصرّف در موادّ کائنات؛ چه مح
اد دارم یه د: بین گویکامل چنکى از عرفاء است در کتاب خود به نام االنسان الیلى که یم جیخ عبدالکریش جا حاضر.مهه

ها طورى که حضور همه آنافتم بهیع موجودات یمتّحد با جم ک لمحه به من حالى دست داد که خود رایوقتى به مقدار 
مانا ن حال هیک لحظه دوام نداشت. البتّه مانع از دوام و استمرار ایش از ین حال بیدم؛ ولى ایدان مشهود خود مىیرا بالع

 36«ر بدن است.ین مراتب بعد از ترک تدبیت ایر بدن است و حصول تمامیه تداباشتغاالت ب
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 ّاز آثار خود و در قالب شرح منازل سلوک، به تبیین مقامات اولیاء  ه نیز در مواضع متعددیس سرّرهبر فقید انقالب قد
 اند:الهی پرداخته

ر بعض از آن مراتب به کو ما به ذ شمارجى است بىامات مراتب و مدارر مقین مقام و سایرا در ا کسلو اهل هک بدان»
ت علمى و برهان فلسفى ثاب که به سلوکاست. و آن، چنان است  کى از آن مراتب مرتبه علمی...  م.یپردازلّى مىکطور 

اسطه قت به ویحق و حق ن مقام خورده ازیطان را در اید گول شینبا کسال پس...  ت را.یت و عزّت ربوبید ذلّت عبودینما
ت در یمر زند و از جدّکو دامن همّت به  ر در طلب بازماندیجوب شود و از سثرت علم و غزارت آن و قوّت برهان محک

 ه آنچه را عقلکو آن، چنان است که مقام دوم است برساند؛ گر یقى غفلت نورزد و خود را به مقام دیطلب مطلوب حق
ت را به یت و عزّ ربوبیقت ذلّ عبودیعقل به صفحه قلب بنگارد و حقرده با قلم ک کعلمى ادرا کبا قوّت برهان و سلو

مرتبه  قتیه در حقکاست  نه نفسینان و طمأنیسوّم، مقام اطم مقام...  ه فارغ گردد.یود و حجب علمیقلب برساند و از ق
ت ایانى که تبع تجلّ اى است رحمنورى است الهى و تجلّىه آن کاست  مقام مشاهده... مقام چهارم،  مان است.یامله اک

ى است ن مقام درجاتیو در ا د؛یه در سرّ سالک ظهور کند و سر تا پاى قلب او را به نور شهودى متنوّر نمایه و صفاتّ یاسمائ
 ـ دهینت سمعه و بصره و اى از قرب نوافل ـ کمقام نمونه نیو در ا ن اوراق خارج است؛ینها از حوصله ار آکه ذکره یثک

ن در آ که از اسرار قدرق یار عمیو پس از آن بحرى است بس ندیب تناهىیمستغرق بحر الخود را  کند و سالکبروز 
 37«شف شود.کاى شمّه

 امله و فانى در بحر متالطمکل به اوصاف یئه خود را تبدیثه و اخالق سیه اوصاف خبک است را الزم اللّه إلى کسال»
 ا الرْضُ بِنُورِ د و اش رَقَتِیضاء مشرقه نمایل به ارض بیه را تبدیطانیه شیعیو ارض مظلمه طب ه حقیکمالان اوصاف یپابى

ن مقام در یو در ا دیکت وجود خود متحقّق نماو مقام اسماء جمال و جالل ذات مقدّس را در ممل ابدیر خود دررَبِهّا را د
 ستور گردد؛کلى مه بیه و ظلمات و همینفس ناتیند و مقابح تعکدا یستر جمال و جالل واقع شود و تخلّق به اخالق اللّه پ

ى ریات خاصّه حق جلّ جالله واقع گردد و با لطف خفىّ خاص خود از او دستگین مقام متحقّق شد، مورد عنایو اگر بد
ز جز حق یسى نشناسد و او نکه جز خودش او را کاى خود او را به طورى مستور گرداند یبرکد و در تحت پرده یفرما

ن یر در اایشارات بستاب مقدّس الهى براى اهلش اکو در  ؛رىیعرفهم غیائى تحت قبابى ال یسد: انّ اولسى را نشناک
خ رِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ الَى النّوُر. اهل معرفت و اصحاب سابقه حسنى ینَ آمَنوا ید: اللَّه وَلِىُّ الَّذیچنانچه فرما خصوص دارد؛

ستن کش ه ظلمات و نور مطلق حاصل نشود مگر به اسقاط اضافات وینیرات عثکه و ینات خلقیع تعیه جمکدانند مى
تر ن جمع شد، سیه مضمحل و منطمس در عیه و وصفیچون ظلمات کثرات فعلو  ک است؛ق سالیهاى طره بتکنها یتع

صلّى است، مچه مستور به حق ن مقام چنانیافته و مصلّى در ایده و حضور مطلق و وصول تامّ تحقّق یع عورات گردیجم
 38«به صلوة حق است.

ت خارج شد و در طلب مقصد اصلى و ین بیت خود گذاشت و از ایت و انانیقدم بر فرق ان که انسان سالکپس از آن»
ه را خرق نمود و یه و نورانیگذاشت و حجب ظلمان کیرد و قدم بر فرق هر کر ینات را سیى منازل و مراحل تعیخداجو

ب و اقمار و شموس از کواکخت و یمآبى فرورتید والیعبه دل به کها را از ند و بتکنات برائکدل از همه موجودات و 
 یوَجَّهْتُ وَجْهِ ر، الهى شد و حال قلبشیدورت تعلق به غکبى ،جهتکیرو و کیردند و وجهه دلش کافق قلبش افول 

خود شود و محو بى از خودن حال ید، پس در ایگرد عالفانى در اسماء و ذات و افشد و ضَ فَطَرَ السَّمواتِ وَ األرْ  یذلِلَّ
پس حق در وجود او کارگر شود و به سمع حق بشنود و به بصر حق  ؛ش حاصل شود و صعق مطلق رخ دهدیکلى برا

                                                           
 10ص الصالة، آداب 37
 87ص همان، 38



19 
 

و جز  ند و به حق نطق کندیند و جز حق نبید قدرت حق بطش کند و به لسان حق نطق کند و به حق ببیند و به یبب
منتهاى قرب نوافل  پس...  .ر حق کور و کر و الل شود و چشمش و گوشش جز به حق باز نشودیاز غ حق نطق نکند،

ناى تام ن فیو پس از ا ؛به استسمع ینت سمعه الّذى ک ،جه آنیاست و نت فناى کلى و اضمحالل مطلق و تالشى تامّ 
ود و او را به خود آورد و ارجاع به ه شامل حالش شیت ازلیه عناکلى و محق مطلق و صعق تمام، گاه شود کو محو 

کشف سبحات جمال و ند و کدا یپ نهیحالت انس و طمأنو  از براى او دست دهد صحوحالت و  دیکت خودش فرماممل
 39«.دیکشف نما ها راان ثابتات را و لوازم آنیاعو در آنها  صفات ،ن حالت صحو، در مرآت ذاتیا و در ؛بر او گردد جالل

اة من یحبماء الطهّر قلبه یو لم  ةیوالنیالموحشة اله عةیة و سجن الطبیویمن حب الشهوات الدن کالسال خرجی فما لم»
القاطنون ف نه شهود جمال المحبوب بال حجاب و على حد االطالق.کمیة لم یة من االنانیلنفسه بق انکو  ةیالعلوم الروحان

انها کس تیة الظالم اهلها و البلد المیهذه القر ینون فکو السا ک االسفل و االرض السفلىهذا المنزل األدنى و الدر یف
 فإن اللَّه تعالى خلق الف الف کمة بعضها فوق بعضمترا وراء الف حجاب من الظلمة و النورتجلى لهم الحق اال من یال 

 ؛الف حجاب من ظلمة نیمن نور و سبعن الف حجاب یسبع و إن له آخر العوالم و أسفلها یم فعالم و الف الف آدم و انت
 ئتها ویة و هیولى الجسمانیذارة الهو المنزّهون عن ق عة و حدودهایودها و الطبیو ق و المستخلصون من هذه السجون

شاهدون من وجهه و جماله و بهائه اکثر من هؤالء الف یوت ک]و[ الواصلون الى عالم المل ظلمة عالم المادة و طبقاتها
والم المثال ق عیوت و تعلقاته و ضکئات عالم الملیو المتجردون عن ه ة؛یة و ظلمانیحجب نوران یضًا فیا نهمکلو الف مرة

لجالل ا یلذ یشاهدون من البهاء و الجمال و الوجه الباقیب و مقام القدس و الطهارة یالبلد الط یو القاطنون ف الیو الخ
ات یه من االسرار و االنوار و التجلیم حوله و ال عقل بلغ الن رأت و ال أُذُن سمعت و ال وهم أحاط به و ال فکر حایما ال ع

ال لجمال المحبوب ب الى باب االبواب و المشاهدون و الواصلون ات؛ینات و المهیحجب التع یضًا فیانهم کلو و الکرامات
ب و الشهادة و لم یا و اآلخرة و تجردوا عن الغین خرجوا من الدنیة المطلقة هم الذیبمقام الوال المتحققونو  حجاب

ال مقام  ن ویاالمکان و التع یوجه الرب و خلع نعل یف و هو مقام استهالک جهة الخلق... ء. یخلطوا العمل الصالح بالسّ ی
وراء عبادان  سیلو  ةیرة منازل االنسانین و الرجوع الى الکثرة مع حفظ الوحدة فإنه أخیفوق هذا اال مقام االستقرار و التمک

ن یع یفالوحدة ف ان لنا مع اللَّه حاالت هو نحن و نحن هو و هو هو و نحن نحن. شارة الى هذا المقام ورد:و لإل ةیقر
 یالحق ف و تجلى له المقام کله الى ذایسب یالى اللَّه و المجاهد ف کفإذا بلغ السال... ن الوحدة. یع یثرة فکثرة و الکال

نفتح ی ن الوحدةیع یکثرة فثرات و الکمالبس ال یبنحو الوحدة ف بل لقعن الحق و الخ مظاهر الخلق مع عدم االحتجاب
و من اراد  لیالمختصر مقام الشرح و التفصس هذا یل و ... ؛ة من وراء الرسومیله ابواب من المعرفة و العلوم و االسرار اإلِله

د المحقق البارع یالسما یس اء المعرفةیکمة و أولن الحیأساط ه بالرجوع الى مسفوراتیله فعلیتضح له األمر على تفصیان 
 40«.هماین رضوان اللَّه علیصدر الحکماء المتألهم یذه العظیو تلم الداماد

وج خر»، «فناء در ذات احدیّت»، «وصول به مقام والیت مطلقه»، «وصول به مقام توحید مطلق»معرفی  که:بندی بحث آنجمع
ات یعالم حوصول به »، «رجوع به کثرت با حفظ وحدت»، «صحو بعد از محو»، «تجرد از غیب و شهادت»، «از دنیا و آخرت

، «حصول تجرّد کامل»، «مندی از معارف و اسرار الهیه غیررسمیهبهره»، «برخورداری از علوم حقیقیّه»، «بقاء به معبود»، «هیابد
غیرمختص به معصومان علیهم السالم،  عنوان مقصدیبه« مقام عدم تخلیط عمل صالح با عمل سوء»و « هیت انوار الهیمظهر»

اطالع بر »، «احاطۀ کلّیّه بر عوالم»از جمله: « حد و نهایتدرجات و فیوضات بی»و « کماالت غیرمحصوره»که وصول به آن، 
ا ر« جاحضور در همه»و « کسمصاحبت با همه»، «برخورداری از غایت تسلّط»، «تصرّف در موادّ کائنات»، «ماضی و مستقبل
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در توصیف آن وارد شده « ان لنا مع اللَّه حاالت هو نحن و نحن هو و هو هو و نحن نحن»همراه داشته و جمالتی از قبیل  به
سخنان دیگر بزرگان نیز مطرح است؛ فلذا  در« عرفان شیعی فقاهتی»عنوان اصول است، از متفردات عالمۀ طهرانی نبوده و به

 .انصافیعالم ربانی، یا ناشی از عدم اطالع بر عقائد علماء حقه است، یا معلول بی عنوان شذوذات آنمعرفی این عقائد، به

 در پایان این بخش، تذکر چند نکته ضروری است:

خواهیم بدانیم آیا وصول افراد بحث ما با جناب آقای طاهری، یک بحث کبروی است، نه صغروی؛ به این معنی که: می اوال،
ی غیر در کالم بزرگان آیا اعتقاد به امکان آن،معصوم علیه السالم، ممکن است یا نه و  تحاد آنان باه مقام والیت و اغیرمعصوم ب

خص که آیا شسؤال، مثبت است؛ اما ایندو پاسخ این  چه گذشت،بر اساس آن؟ که خورد یا خیرمی از عالمۀ طهرانی نیز به چشم
ایم، گونه که بارها تکرار کردهاند یا نه، محل بحث ما نبوده و همانرسیدهعالمه یا مرحوم حداد رضوان اهلل علیهما به این مقام 

 اختالفات صغروی، همیشه مطرح بوده و خواهد بود.

و مقاالت منتشرشده توسط عالقمندان عالمۀ « نور مجرد»در کالم آقای طاهری، در کتاب  شکاالت مطرحاتمام  اسخپ ثانیا،
 ها در کار نیست. هرا قصدی برای توجه به آناما ظا 41طهرانی آمده است؛

مکتب  فادم، عنوانی نیست که بنده برای «عرفان شیعی فقاهتی»داند بداند که داند و اگر نمیجناب آقای طاهری احتماال می ،ثالثا
 ؛خاب کرده باشمچون مرحوم قاضی، عالمۀ طباطبائی و عالمۀ طهرانی انتعرفانی نجف و معارف موجود در سخنان بزرگانی هم

رائج بوده و به لطف خدا، جای خود را در فرهنگ ـ از جمله رهبر حکیم انقالب  ـ ان، عنوانی است که در بین اهل فنبلکه این عنو
 رفتی جامعۀ ما نیز باز کرده است:فکری و مع

 ربزرگوا آن از ناب خالصِ  متشرعیِ  عرفان یِ کسلو جریان هک است بوده سیک همدانی مالحسینقلی آخوند مرحوم»
 بود، واریبزرگ فقیه خودش و بود بزرگان از خیلی استاد و میرزا استادِ  هک معروف شوشتریِ سیدعلی آقا مرحوم. جوشیده
 آقا مرحوم .است انداخته راه به را سلسله این هک است همدانی مالحسینقلی آخوند او و ندک تربیت را نفر کی توانست

 یآقا علی میرزا آقا مرحوم پدر ـ تبریزی آقای جواد میرزا آقا مرحوم ربالیی،ک احمد سید آقا مرحوم بهاری، محمد شیخ
 42«.ردندک فراوانی تالش عرصه، این در دامک هر دیگر، بزرگان و ـ قاضی

 انجری و گذرگاه کی ـ مستقیم صراط این در ـ علمیه هایحوزه در خودمان میکحِ  و فقهی ،علمی ۀسلسل بین در ما»
 ادآح برای هم ـ کوچک و بزرگ علمای ـ باشد الگو علما برای هم باشد، الگو همه برای تواندمی هک اریمد الخاصخاص
 در ردند،کن تفاءکا ظواهر به پایبندی به هک هستند سانیک هااین. باشند الگو واقعًا توانندمی ها؛جوان برای هم و مردم

 و ؛رسیدند عالیه مقامات به و ردندک ارک ،ردندک مجاهدت ،ردندک تالش توحید طریق و کسلو طریق و معرفت طریق
 و هالهسلس از بعضی مثل ـ تخیّلی و درآوردیمن طرق با نه را ریاضتی و یکسلو عظیم تکحر این هک است این مهم

 .ندآورد دست به ،باال خبرویت با هم آن مقدّس شرع طریق از صرفًا هکبل ـ هااین مانند و عرفان و تصوّف هایانکد

                                                           
در پایگاه اینترنتی عرفان و « داند؟می جایز نپذیرد را حداد آقای والیت که را کسی با رحم قطع طهرانی عالمۀ آیا»ه، ن.ک: مقالۀ عنوان نمونبه 41

 مرحوم که کرد خواهند مالحظه کنند، مراجعه «مجرد روح» کتاب به دیگر بار یک دوستان اگر خاص، طورچنین بهحکمت در پرتو قرآن و عترت. هم
 .آنند ناقل بلکه نیستند؛ «هو انا و انا هو من یا» عبارت ائلق حداد،
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 ـ شودمی شروع شوشتری علی سید حاج مرحوم از هک بزرگواران این ۀمجموع ـ قاضی آقای مرحوم ۀسلسل همین
 43«.بودند اول طراز مجتهدین شانهمه

 گردد به مخالفت ایشان با اصلِگونه که در یادداشت قبلی عرض شد، مشکل اصلی ما با امثال آقای طاهری، برمیهمان رابعا،و 
چون مرحوم مالحسینقلی همدانی، مرحوم کربالیی، مرحوم قاضی و عالمۀ طباطبائی و بزرگانی هم« عی فقاهتیعرفان شی»

مقتضای جدل و برای غلبه بر خصم، از این بزرگان یاد کرده و از ما، به بیان دیگر، اگرچه ایشان بهرضوان اهلل علیهم اجمعین. 
عرفان »حقیقت امر آن است که ایشان و امثال ایشان، در واقع با کلّیّت جریان  کند، امااستشهاد به سخنان آنان را مطالبه می

ه: شما به گوییم کو ترویج آن مخالف بوده و مخالفتشان با عالمۀ طهرانی نیز از همین باب است. فلذا مجددا می« شیعی فقاهتی
انی، مرحوم دچون: مرحوم مالحسینقلی همی همتوصیۀ رهبری، مبنی بر ضرورت ترویج عرفان شیعی فقاهتی، با محوریت بزرگان

 خوریم، اما هیچ اعتراضی به مخالفتتان با عالمۀ طهرانی نداریم.ی عمل کنید، ما اگرچه غصه میئقاضی و عالمۀ طباطبا

***** 

اب نسبت ر بتوضیحات ایشان د شود بهمربوط میبرانگیز موجود در یادداشت آقای طاهری، شدت تأسفیکی دیگر از مطالب به ـ8
خود، عملکرد عالمه در فضای جنگ و موضع  ابقسکه: جناب طاهری در نوشتۀ عالمۀ طهرانی با دفاع مقدس. توضیح مطلب آن

که  ، این جملۀ فرزند ارشد ایشانو بر همین اساس دانستهعدم تبعیت از ولی فقیه مصداق ایشان در قبال طرح کاهش جمعیت را 
را مورد انتقاد قرار داده بود؛ و به همین خاطر، بنده در یادداشت قبلی خود، فصلی  «ندیدیم فقیه ولی از تبعیت در ایشان مثل ما»

ید ایشان، تأک سیره و سخنرا به شرح مبنای فقهی عملکرد عالمۀ طهرانی در این دو نمونه اختصاص داده و با ارائۀ شواهدی از 
آقای اما متأسفانه  «ما مثل ایشان در تبعیت از ولی فقیه ندیدیم.»مل فریاد زد: کردم که حقیقتا باید با صدای بلند و با اطمینان کا

اگرچه دیگر از موضع عالمه در قبال طرح کاهش جمعیت سخنی به میان نیاورده و راهی برای  طاهری، در یادداشت اخیر خود،
سئلۀ از ولی فقیه در م ۀ طهرانیم تبعیت عالمادعاء پیشین خود مبنی بر عدولکن مجددا به طرح  ،خدشۀ مجدد در آن نیافته است

کر ، ما را به زحمت تکرار برخی از نکات سابق الذدارندانصافی ندقتی یا بیپرداخته و با طرح سخنانی که هیچ علتی جز بیجنگ 
 و البته تذکر برخی نکات جدید واداشته است:

 یعنی:  ،بنده مقدمات مذکور در یادداشت قبلی در نظر گرفتنبا  اوال،

 حرمت تبعیت مجتهد از حاکم شرع در امور فردی و غیرحکومتی 

 شرط عدم علم به خالفبه ،حتی بر مجتهدان اعلم از او ،نفوذ حکم حاکم شرع در امور والئی و حکومتی 

 در صورت صدور خطاب عینی تعیینی از حاکم ،حتی با علم به خالف ،وجوب تبعیت مجتهدان از حکم حاکم شرع 

  حتی در صورت علم به خالف ،های عملی و علنی منجر به تضعیف حاکم شرع و حکومت اسالمالیتحرمت فعو 

ما در تبعیت از ولی فقیه، مانند عالمۀ »و با لحاظ عملکرد عالمۀ طهرانی در رابطه با مسئلۀ جنگ، حقیقتا باید فریاد زد که: 
های موجود در کالم ایشان نسبت به آن، حکایت از آن و طعنه ؛ فریادی که نفس برافروختگی امثال آقای طاهری«طهرانی ندیدیم

ک باید توجه داشته باشیم که فرق است بین تبعیت ی« تبعیت از ولی فقیه»گوییم از حقانیت و ضرورت آن دارد. آری! وقتی می
ن است لی فقیه، البته به ایفرد عادی عامی از ولی فقیه و تبعیت یک عالم مجتهد از ولی فقیه. تبعیت یک فرد عادی عامی از و

از هیچ اقدامی درنگ و بدون توجه به نظرات شخصی خود، هر چه در توان دارد را برای عمل به دستور او به میدان آورده و که بی
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 زبرای اجراء نظرات او فروگذار نکند؛ و به همین خاطر تنها در صورتی که یک فرد عادی عامی چنین کند، او را به تبعیت کامل ا
به  . یعنی تبعیت کامل یک عالم مجتهد ـ در موارد علمالمان مجتهد متفاوت استع. اما داستان تبعیت کنیممیولی فقیه توصیف 

شکل عملی و علنی، به فعالیت بر علیه رأی ولی فقیه نپردازد؛ به آن است که صرفا از اظهار مخالفت خودداری کرده و به خالف ـ
لکه ۀ خود عمل نکرده است، بروی علم خود، به آن تن دهد؛ که اتفاقا اگر چنین کند، نه تنها به وظیف که با پا گذاشتن برنه آن

ت جز چیزی نیس «شاخص تبعیت کامل یک مجتهد، در موارد علم به خالف»مرتکب خالف شرع نیز شده است. به عبارت دیگر 
در سیره و به اعتراف جناب طاهری، همان حقیقتی که  ؛«عدم اظهار مخالفت با حکم حاکم شرع، نه تالش برای عمل به آن»

خورد. آری! این عالمۀ به چشم نمیدر سیره و سخن بسیاری از مدعیان، اثری از آن  شود، امادیده میسخن عالمۀ طهرانی 
ه اظهار تجاوز، اوال بکه در عین اختالف نظر با ولی فقیه زمان خود در رابطه با مسئلۀ ورود به خاک عراق و تنبیه م ندطهرانی بود

 د، اما در صورت صدور خطاب عینی تعیینی،نکه اگرچه علم به خالف دار ند، ثانیا با صدای رسا اعالم کردنداین مخالفت نپرداخت
د کرد و ثالثا با تحریم صریح هر امری که به تضعیف ولی فقیه و ناز هیچ اقدامی در مسیر تبعیت از نظر ولی فقیه دریغ نخواه

به دفاع از کلّیّت نظام پرداخته و هماره همگان را به خودداری از ورود به این وادی جا همه ، همیشه واسالم منجر شودحکومت 
ود؛ ش؛ و این قبیل اقدامات و بیانات، در زندگی کمتر عالمی ـ آن هم در رده و رتبۀ عالمۀ طهرانی ـ مشاهده میاندتوصیه کرده

قتی، داز کم آندانستن ناشی سخنی است مقبول و «فقیه، مانند عالمۀ طهرانی ندیدیماز ولی  ما در تبعیت»: فلذا این سخن که
احب که ص؛ خصوصا آنشدن، یا انزوا و یا عدم اطالعدقتی است، یا احساساتیشدن، انزوا و عدم اطالع، یا ناشی از کماحساساتی

 «.عدم الوجدان ال یدل علی عدم الوجود»ه داند کو نیک می« نبودن»است، نه « ندیدن»سخن مذکور، مدعی 

دنبال آمار برای اثبات غلبۀ کمی و کیفی عالمان موافق با حکمت و معنویت ناب شیعی بر مخالفان آن، بهراستی کسی که به ثانیا،
به ندای « »یمبان از بسیاری در اختالف وجود با» که ی سخن بگوید«بسیار فضالی و علماء»تواند از ، چگونه میاستو مالک 

انگیز گفت؟! حقیقتا که ش«رسیدند شهادت به راه این در» و «دیدند اسالم از دفاع را مقدس دفاع» ،«گفتند پاسخرهبر فقید انقالب 
طهرانی را که آبرویی شد برای علماء مخالف با فلسفه و عرفان اسالمی؛ آقای خداوند رحمت کند آیة اهلل میرزا جواد آری! است. 

یون شد همراهی اهل تفکیک با انقالبها و اگر نبود تصاویر این حضور، معلوم نبود چگونه میحضور او در جبههاگر نبود عالمی که 
مجاهد را ثابت کرد. اما توجه به این نمونۀ خاص از عالمان مخالف با فلسفه و عرفان اسالمی کجا و بسیاردانستن علماء مخالف 

 چه بسیار عالمان مخالف با فلسفه و عرفان اسالمیقدس حاضر بوده و به شهادت رسیدند کجا؟! با رهبر فقید انقالب که در دفاع م
، بلکه در ها نداشتنداقتضاء موقعیت و شرائط خاص خود، نه تنها کمترین حضوری در جبههواسطۀ اختالف در مبنا و یا بهکه یا به

الفت مخرغم دفاع مقدس پیدا کرد؛ برخالف عالمۀ طهرانی که علی ها دراز آن توان رد پاییهیچ شکل و شمایل دیگری نیز نمی
عنوان میدان تحت ادارۀ ولی فقیه ـ حمایت کرده فضای جنگ ـ به چنان از کلّیّتورود به خاک عراق بعد از فتح خرمشهر، هم با

دامه، به تبیین مستند و مستدل د؛ حمایت و همراهی که در اندهشکل مقتضی، همراهی خود با حکومت اسالمی را ادامه میو به
 آن خواهیم پرداخت.

تبعیت عالمۀ طهرانی از ولی فقیه در مسئلۀ جنگ، کند، عدمچه جناب طاهری بیان میباید توجه داشت که برخالف آن ثالثا،
ن شیعی فقاهتی اترویج عرف مبنی بر ضرورتولی فقیه راهبرد تبعیت مخالفان فلسفه و عرفان اسالمی از عدم کمترین شباهتی به

 کرتفو ترویج  تبلیغ به ،عملصحنۀ  درآقای طاهری ـ شخص اعتراف  بهـ  در جامعه ندارد؛ چرا که عالمۀ طهرانی و علوم عقلی
فقاهتی  م مخالفت با عرفان شیعیلَ شکل عملی و علنی، عَخود نپرداختند، اما برخی از عالمان مخالف با فلسفه و عرفان اسالمی، به

ن اند؛ و دقیقا به همیبه میدان آوردهدر این زمینه شدن راهبرد رهبری ته و همۀ همت خود را برای جلوگیری از عملیاتیرا برافراش
د که شو؛ و بر همین اساس، روشن می«ما در تبعیت از ولی فقیه، مانند عالمۀ طهرانی ندیدیم»زنیم: خاطر است که فریاد می
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کاشی کنچنین امری ناموجه و خالف ادب است؛ اما  «ضور عالمان طراز اول در جبههعلت عدم ح»ای در کنکاش عمومی و رسانه
در جبهه ـ در صورت وجود یک عالم مجتهد رف عدم حضور خیر؛ چرا که صِ «دلیل مخالفت با ترویج فلسفه و عرفان اسالمی»در 

نکاش در کبه همین خاطر، از ولی فقیه بوده و  اوو با فرض علم به خالف ـ در واقع مصداق تبعیت با ولی فقیه اختالف اجتهادی 
ای ـ هم ناموجه است و هم خالف ادب؛ اما مخالفت عملی و علنی با شکل عمومی و رسانهـ آن هم به این عدم حضورعلت 

ب دکنکاش در علت آن، نه تنها ناموجه و خالف اترویج فلسفه و عرفان اسالمی، قطعا مصداق عدم تبعیت از ولی فقیه بوده و 
بر اساس  لبتهاای است همگانی. مقتضای ضرورت دفاع از ولی فقیه و تقویت حاکمیت او در جامعۀ اسالمی، وظیفهنیست، بلکه به

طعا ق «برای ترویج فلسفه و عرفان اسالمی علت عدم تالش برخی از عالمان»ای در چه گفته شد، کنکاش عمومی و رسانهآن
  نزده است. گاه از صاحب این قلم سروجهی نداشته و به همین خاطر، هیچ

ترین اشتباهات آقای طاهری، عبارتست از: عدم توجه به سطوح و اَشکال گوناگون پشتیبانی از جنگ، به فراخور یکی از بزرگ رابعا،
یه در این قتبعیت از ولی ف حمایت از جنگ و شاخص که یک نفر،ایننفس به بیان دیگر، جایگاه و شرائط افراد و اقشار مختلف. 

اثبات یا رد  و برایدانسته منحصر  «افراد به این امرمستقیم و صریح تشویق »و  «جنگ حضور فیزیکی در میدان»به  مسئله را
یخی، های تار، حاکی از یک اشتباه راهبردی در عرصۀ قضاوتتمرکز کند «اَسناد تصویری»تحقق این شاخص نیز بر خصوص 

 ای بر ارتباطاز یک عالم با تعدادی از رزمندگان را قرینه توان وجود تصویریچه میکه: اگراجتماعی است. توضیح مطلب آن
ن وجه داللت بر عدم چنیهیچچنین تصویری، به در دست نبودنالجملۀ او با فضای دفاع مقدس دانست، اما روشن است که فی

شهور مدفاع مقدس، به دالئل مختلفی از جمله:  عالمانی که در عین ارتباط مثبت و مؤثر با فضای چه بسیار 44.ارتباطی ندارد
ای نداشتن و مواردی از این قبیل، هیچ تصویری از ارتباط آنان با حال و هوای رسانهدر معرض افکار عمومی نبودن،  نبودن،

جریان  ارزمندگان در دست نیست؛ و چه بسیار عالمانی که در عین مؤید بودن نسبت به کلّیّت فضای دفاع مقدس و همراهی ب
رائط خاص زمانی و مکانی، حضور فیزیکی در میدان جنگ شو خود فعالیت و سیاق سبک انقالب، به دالئل مختلفی از جمله: 

در  اند. آری! عالمان و بزرگان دینی،ها تشویق نکرده، به حضور در جبههمستقیم و صریح شکلبه نداشته و اطرافیان خود را نیز
اند؛ پرداختهآفرینی در عرصۀ دفاع مقدس میبه نقش ،های معنویهای فکری و حمایتپشتیبانی بسیاری از موارد، از طریق

عنوان فرماندۀ جنگ، تأکید بر تأیید حکومت اسالم و حاکم اسالمی به چون:هایی همهایی که در قالبها و حمایتپشتیبانی
 یدارائۀ کتاب و تشدسخنرانی و ایراد رزمندگان از طریق ر د های دینیاندیشهضرورت دفاع از حکومت و مملکت اسالم، تقویت 

چون عنوان نمونه، ارتباط بزرگانی همبهمجاهدان از طریق برگزاری جلسات درس اخالق، قابل رهگیری است. های معنوی انگیزه
ن فضای دفاع مقدس، عمدتا به همیبا  آقا مجتبی طهرانیمرحوم آیة اهلل حاج یا مرحوم آیة اهلل اراکی، مرحوم آیة اهلل گلپایگانی

ست جز فاع مقدس، چیزی نیمرحوم آیة اهلل اراکی با دارتباط از  شدهیافتاطالعات که: همۀ کیفیت بوده است. توضیح بیشتر آن
 عالوۀ این چند جمله:دو تصویر مشتمل بر مالقات ایشان با تعدادی از فرماندهان جنگ، به

 ،باشد خطر در اسالم هرگاه که است این نظرشان ءعلما ۀهم و خمینی آقای .تاس خمینی آقای مثل هم من ۀنظری»
 ردهک احراز را مطلب این خمینی آقای زمان و عصر این در .تواندمی که هرکسبرآیند،  دفاع مقام در مسلمانان تمام باید

 کلیبه و کنند سرنگون را اسالم خواهندمی و داده هم دست به دست تماما خارجه دول یعنی .طوراستهمین که است

                                                           
 از بیش یزن مقدس دفاع با گلپایگانی اهلل آیة مرحوم و اراکی اهلل آیة مرحوم چونهم ایبرجسته عالمان ارتباط از حتی کهآن نیز سخن این بر شاهد 44

م و کیف چنین کرود که تصاویر بیشتری از این ارتباط موجود باشد. همحسب طبیعت امر، توقع میکه بهحال آن .نیست دست در تصویر دو یا یک
چون آیة اهلل مکارم شیرازی و آیة اهلل سبحانی با دفاع مقدس نیز هیچ تناسبی با تصورات با رابطۀ بزرگانی هم اَسناد تصویری و حتی مکتوب مرتبط
 اولیه و عمومی افراد از این امر ندارد.
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 وادار را هاآن هاپاپ خصوصادارند؛  اسالم حقیقت با تمام دشمنی هاآن جهت این از .بردارند میان از را اسالم ۀکلم
 دفاع مقام در لهذا و است کرده احراز خمینی آقای حضرت را این و شود برداشته میان از اسالم حقیقت که کنندمی

 العلم و آمد بیرون مسلمانان ۀجامع و سرزمین این حفظ مقابل در باید باشد ممکن که نوع هر به و شکل هر به ؛برآمده
 و کنندمی حمایت اسالم حقیقت از که هستند جنگجویانی همان هم پاسداران و است دفاع همان هم جنگ .اهلل عند
 45«.ندهست آیه همین ءجز پاسدارها و؛ دامکماق یثبت و ینصرکم اهلل تنصروا ان. اهلل شاء ان ،منصورند و مؤید شانهمه

حال سؤال این است که اگر کسی با لحاظ این اطالعات اندک و بر اساس ذهنیت امثال آقای طاهری، به تخطئۀ مرحوم آیة اهلل 
ت؟ او پذیرفتوان این سخن را از اراکی پرداخته و آن مرجع بزرگوار را به قصور یا تقصیر در امر دفاع مقدس متهم کند، آیا می

ها که اتفاقا این سخن، در قالب یک سؤال یا شبهه، به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهتوان؛ و جالب آنقطعا نمی
 گونه به آن پاسخ داده است:عرضه شده و آن نهاد محترم، این

 در یاسیس مسائل به اهتمام :است گفتنی فوق موضوع تحلیل در ؛مرکز این به خود االتؤس ارسال از تشکر و سالم با»
 ءلماع سیاسی هایفعالیت میزان بررسی در اما .است مسلم و ثابت اصلی اسالم، علمای و دین بزرگان ۀسیر و اسالم

 یکلف ال» :اشخاص هایتوانایی. 1: باشدمی ارتباط در مختلفی عوامل با موضوع این که داشت توجه مهم این به باید
 و هاتوانایی از که شناختیبه  توجه با ،علماء برخی که نماییممی مشاهده رو این از (28۱بقره/) «هاوسع اال نفسا اهلل

 شرایط. 2 .اندشدهمی وارد سیاسی موضوعات جمله از مختلف مسائل در میزان همان به داشتند، خویش استعدادهای
 تماماه عدم خاطربه نه ،کنندنمی نظر اظهار ائلمس در علماء کهاین علت مواقع بسیاری :نیاز احساس میزان و محیطی

 طلشرائا جامع و عادل فقیهی که طیشرائ در خصوصا ؛باشدمی نظر اظهار به نیاز عدم احساس خاطربه بلکه ،مسأله آن به
 یگرد طیشرائ چنین در بنابراین. نمایندمی ارائه را الزم رهنمودهای و گرفته عهده به را اسالمی ۀجامع رهبری و هدایت

 باطارت در اسالمی ۀجامع سرنوشت با که موضوعات برخی در مسلما چند هر. ماندنمی علماء سایر قیام برای ضرورتی
 اراکی اهلل ةآی حضرت. 3 .گردد محسوب اسالمی نظام برای عظیمی ۀپشتوان تواندمی آنان مشارکت و نظر اظهار ،است

 انجام هب پیرامون، طشرائ و خود توان به بستگی و اندداشته ایویژه ماهتما جامعه سیاسی امور به نسبت همیشه( ره)
 به ایشان تأکید و تشویق اثر در ،حوزه ۀبرجست فضالی از بعضی اسالمی انقالب پیروزی از قبل در. اندپرداخته فوظائ

 اری همواره ،آن از پس و مقدس دفاع و انقالب طول در و پرداختند پهلوی منحوس رژیم با مبارزه و سیاسی هایفعالیت
 که جایگاهی و( ره) امام با ایشان ارتباط نحوه و موضوع این تبیین به ادامه در که بودند اسالمی نظام و انقالب یاور و

 46.«پردازیممی بودند قائل امام برای

فقید انقالب در دوران مبارزات،  هایی از ارتباطات مرحوم آیة اهلل اراکی با رهبربه ذکر نمونه ،گوی محترم سپس در ادامهپاسخ
ر عدم ها را شاهدی بعالقه و اعتقاد ایشان به آن رهبر الهی و تأییدات ایشان نسبت به اصل انقالب و نظام اسالمی پرداخته و آن

، قیراستی که این پاسخ، پاسخ متین، منط؛ و بهحکومت و حاکم اسالمی دانسته است قصور یا تقصیر آن عالم بزرگ نسبت به
ظام ندر ارتباط با  آفرینینحوۀ از نقشاین حال سخن در آن است که آیا این میزان و  ای است.بینانهمؤدبانه، منصفانه و واقع

توان در سیره و سخن عالمۀ طهرانی یافت؟ آیا اگر از ذهنیت مخدوش امثال جناب طاهری در دفاع مقدس را نمیاسالمی و 
دفاع مقدس و تبعیت از ولی فقیه در این عرصه فاصله گرفته و اطالعات نظام اسالمی و تباط با آفرینی در اررابطه با شاخص نقش

و  ـتر و گویاتری که از نگاه عالمۀ طهرانی به حکومت اسالمی، ولی فقیه و دفاع مقدس در دست هست تر، دقیقمراتب افزونبه

                                                           
 12، ص12۱مجلۀ پیام انقالب، شمارۀ  45
 ره  خمینی امام قیام و اراکی العظمی اهلل ـ عنوان سؤال: آیت orseman.comwww.pپایگاه اینترنتی پرسمان، به آدرس:  46
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توانیم به این نتیجه برسیم که آن عالم بزرگوار نیز ه قرار دهیم، نمیرا مورد مالحظها اشاره خواهد شد ـ در ادامه به برخی از آن
حسب شرائط خاص زمانی و مکانی، وظیفۀ خود در قبال چون بسیاری از عالمان دیگر، به مقتضای سبک فعالیت خویش و بههم

 .توانحکومت اسالمی و امر خطیر دفاع مقدس را به نحو احسن به انجام رسانده است؟ قطعا می

 ازن ناقص و بلکه غلط ایشا تحلیلشود به یکی دیگر از اشتباهات فاحش آقای طاهری در یادداشت اخیرشان، مربوط می خامسا،
که از این حیث، به دیدگاه و عملکرد عالمۀ طهرانی وارد کرده  هاییو خدشهدر جنگ تحمیلی به خاک عراق ایران مسئلۀ ورود 

 غیرمنطقی قدرآن ،یافتمی ادامه بایستنمی جنگ ،خرمشهر فتح بعد که تفکر این»نویسد: می دوست منتقد ما در این رابطهاست. 
 طرفداری ـ فراری ضدانقالب و آزادی نهضت اعضای مانندـ  اندکی میان در جز ،حاضر حال در که است واقعیات با غیرمطابق و

های دفاع مقدس را به اثبات رسانده است. خ جنگ و واقعیتکه با این بیان، صرفا جهل خود نسبت به تاریغافل از آن .«ندارد
ز کسی نبوده است جمسئوالن ارشد سیاسی و نظامی کشور، اولین مخالف ورود به خاک عراق، که: به اذعان توضیح مطلب آن

 :شخص شخیص رهبر فقید انقالب رضوان اهلل علیه

 فتح از پس رهبر فقید انقالب، دهد کهر میبرای اولین بار خب ،ایآقای خمینی، در مصاحبه حاج سید احمد مرحوم 
 ادارۀ که روحانیون از دیگر برخی اما ؛بودند دشمن خاک به ورود مخالف حتی و نبوده جنگ ادامه به مایل خرمشهر،

 دهیم هادام عراق خاک در پیشروی تا را جنگ بایستی که کردندمی تأکید و داشته دیگری نظر بود، آنان برعهدۀ جنگ
 مشهرخر مسائل مقابل در» کنیم: فراهم را جنگ پایان هایزمینه گرفتیم، را هاآن خاک از قسمتی کهآن از پس گاهآن و

( اروندرود) العربشط  کنار تا باید ما گفتند جنگ مسئوالن باالخره اما شود. تمام جنگ است بهتر که بودند معتقد امام
 جنگ شما بناست اگر گفتندمی و نبودند موافق کار این با اصال امام. مبگیری عراق از را خودمان غرامت بتوانیم تا برویم

 نشدنیامتم جنگ این دیگر نشوید، موفق شما و یابد ادامه دارید، شما که وضعی این با جنگ اگر بدانید بدهید، ادامه را
 پایان ایبر موقع بهترین ه،آمد پیش خرمشهر فتح که قضیۀ األن. بدهیم ادامه خاصی نقطۀ تا را جنگ این باید و است

 47«.است جنگ

 در ،خرمشهر فتح از پس روز چند ،سپاه و ارتش فرماندهان»: گویدای میدر مصاحبهنیز رفسنجانی  مرحوم هاشمی 
 وقعم آن. بودیم هم ایخامنه اهلل آیة و من. بودند رسیده امام خدمت، بود دفاع عالی شورای ۀجلس عنوان به که ایجلسه

 مه زیادی نیروهای. بودند شاداب خیلی ما نیروهای و بود شده فتح خرمشهر .بودم دفاع عالی شورای یسخنگو من
 وارد بعثی ۀکرد فرار نیروهای تعقیب در که بود این طبیعی .بودند سرخورده خیلی هم هاعراقی. شدندمی هاجبهه عازم
 امام کنیم؟کار  چه که بود شده تشکیل این برای هم جلسه. کنیم منهدم خودشان درخاک را هاآن و شده  عراق خاک

 بفهمد عراق اگر که گفتندمی ها[... ]اما نظامی .جنگ ختم با هم و کردند مخالفت عراق خاک به ورود با هم ،اول قدم در
 مه ادیزی مقدار عالوهبه. کندمی بازسازی را خود قوای راحت خیال با ،شویمنمی خاک داخل و ایستیممی مرز پشت ما
 کلش به دیگران حمایت و بیشتر ۀتجرب با دیگر بار است ممکن و دارد اختیاردر  را غرب در ما سرشکن ارتفاعات از

 هک قاطعیتی ۀهم با و بودند خاضع منطق مقابل در داشتند، که ایروحیه آن با هم امام...  .کند آغاز را اشحمله دیگری
 شویم عراق خاک وارد نباید که آوردند دلیل چند. کنید انتخاب دیگری راه که تندگف و پذیرفتند را هااین منطق داشتند،

 ستما با هاآن ۀروحی ناأل که گونهآن هم عراق مردم عراق، خاک به ما ورود با که بود این یکی. بودند گفته هم قبالً که
 باعث هاآن خواهیوطن حس موقع آن ـ نداشتند صدام به ایعالقه و بودند ما طرفدار بیشتر درجنگ عراق مردم چونـ 

 ونالیسمناسی ۀروحی و کندمی خطر احساس هم عرب دنیای کهاین دوم. بایستند عراق ارتش و دولت سر پشت که شودمی
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 عراق ما که ببیند گونهاین نیست حاضر جهان کهاین هم سوم .گذارندمی زیادی نیروی عراق برای و کندمی گُل عربی
 افهاض را دینی و انسانی دلیل یک هم بعد. شود مشکل جنگ در ما کار که شودمی باعث هااین ۀهم .یمکرد تصرف را

 واهندخ تکیه ما به هم هاآن و کنیم کار باید عراق مردم با آینده در ما و هستند ما دوستان ،عراق مردم که گفتند و کردند
 آشامخون بعثیان دست از عراق مردم نجات ،ادامه در ما اهداف از یکی که چرا .بزنیم صدمه عراق مردم به نباید ما. کرد
 ردمم برویم، جاآن به که وقتی. جنگیدیممی متجاوزین عنوانبه هاآن با ما و بودند آمده ما کشور به هاآن حال تا .بود

 48«.شد راهنما یک ما برای جنگ در هااین ۀهم جهت این از ... .بینندمی آسیب

 ینا و بودند عراق خاک به ورود مخالف اول از امام که است این من دریافت»: گویدای مینیز در مصاحبه تر والیتیدک 
 که انیکس ۀهم. باشند کرده هانظامی تنها را هااستدالل این که نبود طوراین و شد هاییاستدالل بعد، ولی .است درست

 ما و باشد اشغال ما خاک از بخشی شودنمی که بود این نظرشان غیره، و سیاسی نظامی، از اعم دادند،می را هامشورت
 49«.نشویم وارد و باشیم داشته قرمز خط خودمان برای جاآن در

 گونه نیز یکی دیگر از کسانی است که دالئل رهبر فقید انقالب برای مخالفت با ورود به خاک عراق را این رضایی محسن
 یک تا بتواند که دیدندنمی ایران توان در ایشان. 1: داد احتمال نوع سه شودمی امام، هایصحبت از»دهد: توضیح می

 را مدارانسیاست و جنگ مدیران روحی ظرفیت ایشان. 2 .او تسلیم یا صدام سقوط بشود آن ۀنتیج و برود عمیقی ۀنقط
 علیه تبلیغات و عراق مردم نشدکشته نگران خودشان، استدالل بنابر. 3. بمانید مرز سر گفتندمی که دیدندمی طوری
 چون ؛است نبوده مطرح جنگ پایان بحث سناریوها، این از کدامهیچ در اما بجنگید؛ مرز سر گفتندمی که بودند ایران
 معلوم 1872 قرارداد سرنوشت چون چرا؟ شود؛نمی تمام جنگ جنگیم،نمی بگوییم ما کهاین فرض بر که دانستندمی امام

 50«.بود نشده

ن مردم شدکشته»و  «های انسانی و مالی بسیار زیاد به حکومت اسالمتحمیل خسارت»ها، نگرانی از بر اساس این گفته آری!
د. فلذا جناب اناختصاص به عالمۀ طهرانی نداشته و شخص رهبر فقید انقالب نیز در این امر با ایشان مشترک بوده «گناه عراقبی

ن زمان مقدسیشباهت با » عقیم و تحلیل غلط او، ابتداء باید رهبر فقید انقالب را به بر اساس منطق متوجه باشد کهطاهری 
اهلل من متهم کنیم؛ و نعوذ ب« گیری از جنگجویی برای کنارهبهانه»و « دادندامیرالمؤمنین علیه السالم که فریاد ال قتال سرمی

بینی کم و کیف آن و محاسبۀ سود ؛ اما پیشل فهم استبوده و برای همگان قابذلک. آری! اصل وقوع خسارت در جنگ قطعی 
فهم این معنی  توانفراتر از حد معمول است، یا نیازمند شهود قلبی. فلذا قطعا می ینهایی آن، یا محتاج تیزبینی و بصیرتو زیان 

وید که اگر ما بعد از فتح تواند با یقین بگراستی چه کسی میرا امری غیرعادی و فوق العاده دانست. جناب آقای طاهری! به
توان احتمال داد که اگر به نظر ابتدائی رهبر فقید کس! آیا نمیشدیم، شرائط بهتری نداشتیم؟ هیچخرمشهر، وارد خاک عراق نمی

صل مراتب بهتر حامراتب کمتر، نتائجی بههایی بهیافت، با هزینهشد و جنگ، بعد از فتح خرمشهر خاتمه میانقالب عمل می
راق، انصافی شما، مخالفت با ورود به خاک عدقتی یا بیهای سست ناشی از بیفرساییرغم قلمفلذا علی توان!شد؟ یقینا میمی
ای به یا انصراف از تمام جهاده شکست انقالب، سرنگونی نظام، به تاراج رفتن مملکت و ناموس به دادنوجه تالزمی با تنهیچبه

ا مربوط صرف «این جنگ ... در نهایت به نفع حکومت اسالم نخواهد بود»جملۀ که با توجه به ایننین چهم حق تاریخ اسالم ندارد.
توان بیانات بلند رهبر فقید انقالب در تبیین فوائد اصل جنگ و ورود به خاک عراق است، نه اصل جنگ، بدانید که نمی مقطعبه 

 د.ایها به زحمت انداختهجهت خود را برای نقل آنو به همین خاطر، بی ؛حمله به منکران آن را ناظر به صاحب این جمله دانست
                                                           

 2101۳: مطلب ـ کد khomeini.ir-www.imamپرتال امام خمینی، به آدرس:  48
 20۱۱۱: مطلب ـ کد khomeini.ir-www.imamآدرس:  پرتال امام خمینی، به 49
 https://tn.ai/2018213به نقل از خبرگزاری تسنیم:  50

http://www.imam-khomeini.ir/
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 مخالفت با اصل»و « مخالفت با ورود به خاک عراق»دقتی، دچار خلط بین آری! مسئله از دو صورت خارج نیست: یا از سر بی
های فکری، ریسمان بافتن، یکی از استوانه اید تا با آسمان را بهانصافی، عامدانه کوشیدهواسطۀ بیاید و یا بهشده« دفاع مقدس

عنوان فردی معارض با جریان انقالب و رهبر آن معرفی کنید؛ که در هر دو صورت، باید فرهنگی و معنوی انقالب اسالمی را به
 هلل.ان شاء ا به حال شما تأسف خورد. البته امیدوارم که این توضیحات، زمینۀ تنبه و توبۀ شما و همفکران شما را فراهم آورد،

 خاطر اختالف نظرتوان کسی که بهآیا می»بنده در یادداشت قبلی خود، با صراحت تمام نوشتم: جناب آقای طاهری!  سادسا،
اجتهادی با ولی فقیه و علم به خالف از یک سو و اعتقاد به وجود من به الکفایة از سوی دیگر، در جبهه حاضر نشده است را به 

فقیه متهم کرد؟ ... یقینا خیر، حتی اگر بپذیریم که تشخیص او در رابطه با وجود من به الکفایة ... مطابق با عدم تبعیت از ولی 
کنید؟! به تعصب، تصدیق کورکورانه و نفی لزوم بررسی جهت کشف واقع متهم میفلذا با چه مجوزی بنده را « واقع نبوده است.

ها، شای از نگرهای صادقانهتوان آن را حاوی توصیفجنگ نباشد، اما قطعا می شاید منبعی برای تاریخ« نور مجرد»کتاب آری! 
اد عنوان تاریخ جنگ مورد استنگاه مطالب این کتاب را بههای عالمۀ طهرانی دانست؛ و از همین رو بنده نیز هیچها و کنشگرایش

ا مدوست محترم! ام. مۀ طهرانی، از محتوای آن استفاده کردهصرفا در مقام توصیف و تبیین رویکرد و عملکرد عال داده ونقرار 
بسیط و  رغم تصورکه علیتوانیم بر اساس دریافت خود از واقع، به قضاوت دربارۀ عملکرد دیگران بپردازیم؛ آن هم دریافتی نمی

یکی از »این گزاره که  هنوز است، در معرض مناقشات جدی است.سطحی شما، حتی بعد از گذشت حدود چهار دهه، هنوز که 
ه نامه، عدم اقبال مردم بدالئل پذیرش قطعیکی از »که یا این« های همیشگی جنگ، کمبود نیروی انسانی بوده استچالش
دی د بدانید که مخالفان جدانیشده است، اما اگر نمی مستنداگرچه در یادداشت شما به منابعی « ها در اواخر جنگ بوده استجبهه

« عنامهراز قط»چه در کتاب عنوان مثال، بر اساس آنبهرا یک گزارۀ قطعا مطابق با واقع دانست.  هاتوان آنوجه نمیهیچداشته و به
ه عنامسازی برای پذیرش قطجهت زمینهای از واقعیت نداشته و صرفا بهها، هیچ بهرهآمده است، ادعاء عدم حضور مردم در جبهه

شکل تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته و با ذکر شواهد متعدد، به تبیین بطالن آن به 51مطرح شده است؛ ادعائی که در این کتاب
 52:که؛ از جمله اینپرداخته شده است

 لسالم امام حسین علیه ا ، در مراسم مانور سپاه۱7وردین ای( در هفتۀ اول فرجمهور وقت )حضرت آیة اهلل خامنهرئیس
م ها را اعالای نیاز جبههاز ابتداء جنگ تا امروز، هر زمان که مسئوالن جنگ به مردم حتی به اشاره»فرمایند: خراسان می

اند. ... مردم ما هر چه ها شتافته و سنگرها را پر کردهاند، مردم با کمال شوق و رغبت، بدون اندکی درنگ به جبههکرده
 «شوند.تر میۀ دفاع مقدس خود مصممرویم، نسبت به ادامپیش می

 زمانی که قطعنامه را پذیرفتیم، در بهترین »گوید: ای میدوست )وزیر سپاه در دوران جنگ( در مصاحبهآقای محسن رفیق
 «شرائط عِده و عُده بودیم.

 وقت در جنگ، مشکل عِده و نیروی انسانی نداشتیم.ما هیچ»دارد: ایشان در جای دیگری اظهار می» 

  بله! مشکل »گوید: می« ها خوب بود؟آیا استقبال مردم از جبهه»وی در مصاحبۀ دیگری در پاسخ به این سؤال که
 «وقت در جنگ نداشتیم.نیروی مردمی هیچ

 فر ها صد هزار نآمار بسیجیان ما در طول عملیات»دارد: رضا افشار )مسئول اسبق ستاد مرکزی سپاه( نیز اظهار میعلی
 های ارتش که عالوه بر کادر عمدتا ازشد. البته نیروی کادر سپاه و یگانها کمتر یا بیشتر میپشت عملیاتبود و در 

ا تشکیل رکنم با نیروهای ستادی عدد پانصد هزار نفر کردند را نیز باید به آن اضافه کرد. فکر میسرباز استفاده می

                                                           
 ۱2راز قطعنامه، ص 51
 منابع اصلی این شواهد، در کتاب راز قطعنامه موجود است. 52
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 ها روحیۀ خود را باختهشد. ... اما در داخل بعضیمیلیون نفر میرفتۀ ما نیز حدود یک دادند. تعداد بسیجیان جبههمی
 «دهند.ها اقبالی نشان نمیکردند دیگر نیروهای بسیجی و رزمندگان در فراخوانبودند و فکر می

، ها وقتو صرف ساعت سایر منابع اطالعاتیمراجعه به توانید از طریق جستجوهای اینترنتی و اگر شما امروز می کهعالوه آنبه
اندیشانه و های مربوط به تاریخ جنگ دسترسی داشته باشید، بسیار سادهجلسهها و صورتنامهها، بخشبه جزئیات اخبار، فراخوان

 اند.بوده ها مطلعبینانه است اگر فکر کنید که در زمان جنگ نیز همگان به چنین اطالعاتی دسترسی داشته و از همۀ آنغیرواقع
 شما تشخیص و تمایل باد واردات شهودی و قلبی یک ولی خدا، یآن است که اوال، انتظار نداشته باش جنابعالیاز نتظار فلذا ا

 شناس، به سرپیچی از فرمان ولی فقیه، با تکیه بر یکسریکردن یک عالم وظیفهمتهمد که یو ثانیا، متوجه باش هماهنگ باشد
 موازین علمی و اخالقی سازگار نیست.یک از یا غلط، با هیچ غیرقطعی، ناقص اطالعات

 از عیتتب :که است آن هرانیط مرحوم کلی نظر کهاین با»نویسد: آقای طاهری در بخش دیگری از یادداشت اخیر خود می سابعا،
 شاننظر از جنگ ۀقضی در ناگاه به ،کنممی اطاعت باشد، کلی دستور ولو ،دهد دستور من به اگر و است واجب مسلمین رهبر

 تماح نمایند، جبهه به رفتن به امر من شخص خمینی ... به هللة اآی اگر: که شوندمی شخصی دستور خواهان و کنندمی عدول
 کنند تدرخواس و ببرند نام ایشان از جماران در هایشانسخنرانی از یکی در خمینی امام اندداشته انتظار ایشان راستیبه .روممى
آری! با این  «.است بهتر بگذرم و بگذارم ؟!بگویم چه بفرستند؟ امر این جهت شانمنزل درب به را شخصی یا بروند؟ جبهه به که

مۀ طهرانی ای که از عالدوست محترم! یک بار دیگر همین دو جملهکه گذاشتید و گذشتید.  همان بهترانصافی، دقتی یا بیهمه بی
بودن مخاطب دستور متوقف شده است. بودن و جزئیبودن، شخصیبر خاصاید را بخوانید! در هر دو، اطاعت از دستور، نقل کرده

ه که ظاهرا جملۀ اول، مربوط بعالوه آنبودن مخاطب دستور متفاوت است. بهبودن نفس دستور با کلیچرا توجه ندارید که کلی
ر نیست. آقای طاهری! عالمۀ طهرانی گونه عدولی در کاعموم موارد و جملۀ دوم، مربوط به موارد علم به خالف است. فلذا هیچ

نام ایشان را در سخنرانی خود برده یا شخصی را به درب منزلشان بفرستند؛ بلکه این اند که رهبر فقید انقالب، انتظار نداشته
 شمایید که با لحنی سخیف، حکم عقل و شرع را به سخره گرفته و انتظار دارید که یک عالم مجتهد، برخالف وظیفۀ عقلی و

 د. آری! حقیقتا که باید گذاشت و گذشت.عمل کن خود شرعی

 هایگفته نهگواخباری قبول بر مبنی دعائی جناب مبنای به توجه با بنده»جناب طاهری در یادداشت اخیر خود نوشته است:  ثامنا،
 کتاب از ملهج یک مگر نکردم؛ نقل باشد، عالمه دوم فرزند هایگفته ،آن مستند که مطلبی ،امقبلی نوشتار در عالمه، ارشد فرزند

 ونچ اما بودم؛ دیده عالمه ارشد فرزند کتاب در مضمون همین با عبارتی که بود آن هم نقل این دلیل. ایشان االنس نفحات
 .آورمیم را برادر دو هر عبارت بهتر قضاوت برای. نمودم نقل ایشان از را مطلب بود، بیشتری تفصیل دارای ،دوم فرزند عبارت

 باب مینه در ترکوچک برادر و ؛کنم تشویق جبهه به رفتن به را کسی توانمنمی من: نویسندمی پدرشان قول از تربزرگ برادر
 به و نشد رازاب ایشان از باشد، داشته را جبهه به رفتن به ترغیب و تشویق ۀجنب که جمله یک حتی جنگ، مدت تمام در: گویدمی
 جناب یاآ دارند؟ هم با ماهوی تفاوت عبارت دو این آیا .ننمودند را جبهه به رفتن ترغیب و پیشنهاد ،غیرهم و اطرافیان از نفر یک

 بر بنیم اممقاله اولین در بنده ادعای برای دلیل بهترین کنممی فکر لذا ... اند؟نبوده مطلع ... عالمه ارشد فرزند نقل از دعائی
 برخی ارب زیر از تلویحًا ارشد، برادر قرائت اختیار و هرانیط مرحوم ارشد فرزند دو تالفاخ به استناد با یدعائ االسالمة حج کهآن

 ما که رمگیمی نتیجه جا همین از ... بنده .رسید اثبات به ایشان خود توسط ،کنندمی خالی شانه ترکوچک برادر خاطرات و ادعاها
 واقعیت تا کند خالی شانه کهآن نه کند،می دفاع احساسی حداکثر اشقع که نیستیم، مواجه عارف قطبی به دلباخته عاشقی با صرفًا

 هر تصدیق و[ خدا] حجت از غیر فردی کردن عَلَم منشأ تحلیل در( ع) صادق امام که طورهمان! آری. شود نمایانده دیگری جور
 کهآن هچ باشد، خود ریاست دنبال به فردی کهآن چه حال. است طلبیریاست در تصدیق این منشأ فرمایند،می گویدمی او چهآن
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 ایگاهج به رسیدن بلکه مادی، مناصب گرفتن و ظاهری ریاست لزومًا نه البته؛ خود جریان نشاندن رأس در و ریاست دنبال به
 نکاتی گفتنی است: در این رابطه نیز« .دارد دوچندان حالوتی که معنوی، ریاست و قطبیت

، دهدربط می« عاشقی و دلباختگی»کرده و آن را به  یاد« گونهقبول اخباری»طاهری از آن با عنوان  جناب چهآن که:نکتۀ اول آن
ای مبنعنوان یک ، به، در وقت تعارض دو نقلاوثقیّتتوجه به مرجحاتی مانند برخورداری از امارات صدق و »چیزی نیست جز 

شتوانۀ پآری! بنده به هد؟های متعارض ترجیح ندرا بر نقلورع نقل اوثق، اصدق و اراستی کیست که به«. محکم و متین علمی
هرانی فرزند ارشد عالمۀ ط ،54و مرحوم آیة اهلل بهجت 53چون رهبر معظم انقالبشناخت شخصی خود و البته تأییدات بزرگانی هم

 و این ترجیح، چیزی نیست جز دهم؛ع دانسته و نقل ایشان را ـ در وقت تعارض ـ بر نقل دیگران ترجیح میرا اوثق، اصدق و اور
انصافی دقتی است، یا ثمرۀ بیدادن آن به عاشقی و دلباختگی، یا نتیجۀ بیهای متعارض. فلذا ربطمواجهۀ موجه و روشمند با نقل

 های عاشقانه!و یا نشانۀ عالقۀ بسیار به افسانه

ارشد عالمۀ طهرانی با عبارت فرزند دوم ایشان، حقیقتا  انکار جناب طاهری، نسبت به تفاوت ماهوی عبارت فرزند که:نکتۀ دوم آن
را تقطیع کرده است، شاید خوانندگان محترم نیز متوجه تفاوت  هر دو عبارت، ایشانکه جاییتأسف است. البته از آنمایۀ تعجب و 

 یکدیگربا  اهتوضیح تفاوت آن نقل کرده و سپس به شکل کاملرا بهعبارت هر دو نشوند. فلذا ضروری است که بنده ابتداء  هاآن
 بپردازم:

 :المللىنیب جنگ هکبل نبود؛ رانیا با عراق جنگ: فرمودندیم هـ ک لىیتحم جنگ مسئلۀ در» عبارت فرزند ارشد عالمه 
 دشمن نرایا هیعل قدرت سطح نیباالتر در عُدّه و عِدّه جهت از فرک دول تمام با ارانشیدست و عراق عنىی ران؛یا هیعل بود

 واجب نًایقی ثانوى مکح حسب به جبهه به رفتن: فرمودندیم شانیا. نمودند عمل طورنیهم زین بودند ـ شده کمشتر
 همه نباشد هیفاکال بِهِ مَن اگر و است اإلطاعه واجب مکحا امر و فرموده امر اسالم ومتکح مکحا چون است؛ فائىک

 غالىاش اراضى مقام آزادسازى در اسالم رزمندگان هک وقتى تا خصى،ش نظر و اوّلى مکح جهت از امّا .نندک اقدام موظّفند
 در ورود بر بنا هک زمانى از ولى بودند؛ موافق جنگ با امالً ک شانیا ردند،کیم رونیب را متجاوز بعثى روهاىین و بودند

 از مسأله نیا رد شانیا نظر البتّه. دانستندنمى مصلحت به را جنگ شانیا شد، متجاوز هیتنب برخى ریتعب به و عراق کخا
 واجب را آن و شده رکمتذ را جهاد تیاهمّ شهیهم هکبل است؛ نبوده شهادت و ثاریا و جهاد با مخالفت و ایحبّ دن باب

ایشان در این مسئله، دو موضوع مد نظرشان بود: یکی  .ردیپذ انجام هیفق تیوال نظر ریز دیبا هک دانستندیم فائىک
های انسانی و مالی بسیار زیادی را به فرمودند: این جنگ خسارتات شهودی و قلبی خود میکه بر اساس وارداین

ها در عمل، خودشان که بعثیکند و در نهایت به نفع حکومت اسالم نخواهد بود؛ و دیگر آنحکومت اسالم تحمیل می
 جنگ ماس به که را کشورها دیگر انمسلم سربازان یا آیند؛ یا شیعیان مظلوم عراقی وبه صفوف اول میدان جنگ نمی

ص که تشخیجهت اینبهشوند. ها کشته میها در این جنگو آن اندازندمی جلو شوندمی کشانده عراق به رافضیان با
فرمودند: تا من به الکفایة موجود است شخصیشان از این دوره )دورۀ ورود در خاک عراق و تنبیه متجاوز( متفاوت بود، می

                                                           
ای با حضور رهبر معظم انقالب و برخی از مدیران استانی و ملی )برگزارشده در تاریخ رام، در جلسهبر اساس نقل صفحۀ عرفان و سیاست در اینستاگ 53

بته ال»در دارالزهد حرم مطهر رضوی( وقتی یکی از حاضران دربارۀ مشکالت برخی از فرزندان عالمۀ طهرانی مطلبی گفت، ایشان فرمودند:  10/1/82
ت که مشکلی ندارد و از بین فرزندان آقای طهرانی، بیشتر از همه مورد توجه پدر بودند و بیشتر برادران هم با آن فرزند ایشان، آقا سید محمدصادق اس

چنین گفتنی است که بعد از رحلت عالمۀ طهرانی، رهبر هم« ایشان هستند و آقایی که در قم است ]یعنی فرزند دوم عالمه[ طرف حساب شما نیست.
 اند.ارشد ایشان ـ یعنی حضرت آیة اهلل حاج سید محمدصادق حسینی طهرانی ـ و برادران همراه با ایشان مالقات داشتهمعظم انقالب صرفا با فرزند 

 لمْ »: فرمودند ایشان فرزند ارشد به شکل علنی،مشهد، در حضور همگان و به در طهرانی عالمۀ ختم مجلس در رضوان اهلل علیه بهجت اهلل آیة 54
 )به نقل از پایگاه اینترنتی عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت( .«مثلکَ د وَلَ له کان مَن یمت 
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توانم کسی را به رفتن به جبهه تشویق کنم و هیچ مجتهدی آیة اهلل خمینی روی زمین نمانده است، من نمیو فرمایش 
تواند برخالف تشخیص خود، کسی را به کاری دعوت نماید. ولی در هیچ حال، این نظر شخصی را ابراز نفرمودند و نمی

 ان واجبایش از اطاعت و فقیهند ولى و شرع مکحا خمینى فرمودند: آیة اهللدر این مسئله کلًّا سکوت اختیار کردند. می
 و نظرات البتّه و است حقّ از تشخیصشان اساس بر و اسالم به براى خدمت دهندمی انجام هک ارىک هر و است

 من و نندک جنگ به امر خمینى آیة اهلل اگر .نیمک وارد اخاللى مبادا هک نیمک دقّت باید ما ولى است؛ متفاوت هاتشخیص
 در سن لتهوک خاطر به نتوانم اگر حتى و روممى حتما نمایند، جبهه به رفتن به امر من شخص به یا نباشد فایهکال به

 پوست رزمندگان براى توانممى هک زمینىسیب الاقل نم؛کمى خدمت و نشینممى جبهه پشت در نم،ک تکشر مقدم خط
 اطاعت خاطرهب ایران از هک سانىک ولى نیستند؛ شهید دامکهیچ شوند،ىم شتهک هاعراقى از هک سانىکفرمودند: می .نمکب

 و اخالص و شهامت و رشادت از و شهیدند؛ همه اندشده شتهک و اندرفته جبهه به اسالم ومتکح از دفاع و ولی فقیه از
 لگویىا اخالص، و ایثار در را هاآن و فرمودندمی بیان مطالبى تحمیلى جنگ شهداى و رزمندگان خودگذشتگى از و ایثار

 ىخاص حال با خود، ادعیۀ در و دانستند؛می خدا راه ینکسال از برخى براى هکبل و اسالمى ایران جوانان براى مناسب
 ىجار ایشان براى دعا هنگام در شانکاش و شده منقلب شدتبه گاه و نمودندمى دعا اسالم رزمندگان پیروزى براى

 همان با گاهى. ردندکمی مراجعه زیاد( ره) والد مرحوم با دیدار براى رزمندگان یلى،تحم جنگ دوران در .شدمى
 بّتمح رزمندگان به خیلى نیز ایشان. آمدندمى دیدارشان به ى،کخا وضع و سر و رزم هاىلباس با و جبهه هاىماشین
 عرفان ها،آن در هک بود تبىک معدود از ،دوران آن در والد مرحوم هاىتابک .نمودندمى تمجید هاآن اخالص از و داشتند

 خصوصا و شد؛مى استفاده زیاد نیز تحمیلى جنگ هاىجبهه در و بود شده بیان ساده زبان به و مردم عموم براى توحید و
 لدوا مرحوم دیدار در رزمندگان از ررکم و ردندکمی استفاده نیز مباحثه و درس صورتبه را معادشناسى و لب اللباب

 به سبتن نیز تحمیلى جنگ اتمام از پس. شماست هاىتابک جبهه، سنگرهاى در ما غذاى! آقا: گفتندمى هک شنیدممى
 55«.نددانستمی تجلیل و تقدیر ستۀشای واقعا را ایشان هاىمجاهدت و زحمات و بودند قائل خاصى احترام جنگ آزادگان

 :ناگوار اخبار و نگران بودند، و متأثّر بسیار ایران، کشور به اقعر بعث حکومت هجوم مسئلۀ در» عبارت فرزند دوم عالمه 
 ایعاتض و اسالم بالد تدمیر و نوامیس هتک و طرفین أبریاء از دماء سفک موجب که ددْمنشانه و سوزخانمان جنگ این
 رفع و اختتام آن ارانتظ در پیوسته و دادمی قرار جسمی و روحی فشار تحت را ایشان است، شدیدًا بوده جبران قابل غیر

 مسئولین رایب هاییپیغام مختلف، مقاطع برانداز درخانمان حادثۀ این ختم به نسبت و بردند می به سر امر فیصلۀ و غائله
 :دندفرمو بنده به روزی حتّی و ورزیدندمی اصرار جنگ خاتمۀ بر شدیدًا فتح خرّمشهر، از پس مخصوصًا فرستادند؛می
 حال ینع در آمد؛ و درخواهد دیگری به صورت مسئله و آمد نخواهد پیش فرصتی دیگر نشود، تمام مسئله این األن اگر
 آنان واالی همّت و خالص و نیّت کنیممی حمایت تشیّع حریم مدافعان و اسالم رزمندگان و مجاهدان از ما :فرمودندمی

 با لیو .کنیممی مداوا بتوانیم اگر را هاآن یدگاندآسیب و ورزیمنمی دریغ دست برآید از خدمتی اگر و نهیممی ارج را
 ایشان از دباش داشته را جبهه به رفتن به ترغیب و جنبۀ تشویق که جمله یک حتّی جنگ، مدّت تمام در اوصاف این تمام
 که بودم هدابارها ش حقیر این. ننمودند را جبهه به رفتن ترغیب و پیشنهاد غیرهم، و از اطرافیان نفر یک به و نشد ابراز

 سف،األ مع امّا .فرمودندمی مطالبی و گشتمی چشمانشان جاری از اشک افتاد،می جنگ مصدومین به چشمشان وقتی

                                                           
 21۳تا ص 208، از ص3نور مجرد، ج 55
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 از ودخ ایشان گویا که دهندمی نسبت ایشان به ها، مطالبینوشته یا و سخنان از برخی در که کنیممی مشاهده امروزه
 56.«بودند گذاشته صحّه مطلب این بر خود روش و سخنان با و بودند عنزا و ادامۀ جنگ بر مؤکّدین و مشوّقین

ها بر اهل بصیرت مخفی نیست، اما الزم است که از باب تأکید، به تبیین این اگرچه با نقل کامل هر دو عبارت، دیگر تفاوت آن
 تفاوت بپردازیم: 

  کامال با جنگ موافق بوده و مخالفتشان خاک عراقبر اساس عبارت فرزند ارشد، عالمۀ طهرانی تا قبل از مقطع ورود به ،
نگ شکل مطلق با جصرفا مربوط به مسئلۀ ورود به خاک عراق بوده است؛ اما بر اساس عبارت فرزند دوم، گویا عالمه، به

 اند.مخالف بوده و نظر مساعدی نسبت به آن نداشته

 عراق بیان شده است؛ اما در عبارت ه با ورود به خاک مخالفت عالمشکل شفاف و روشن، علت در عبارت فرزند ارشد، به
 فرزند دوم، خیر.

  بر اساس عبارت فرزند ارشد، عدم تشویق عالمه برای رفتن به جبهه، فقط به دوران بعد از ورود به خاک عراق مربوط
ن امر تشویق شکل مطلق و در تمام مدت جنگ، به ایبوده است؛ اما بر اساس عبارت فرزند دوم، گویا عالمه، به

 اند.نفرموده

 تأکید ایشان بر ضرورت اطاعت از حاکم شرع در عبارت فرزند ارشد، به تمکین عالمه در مقابل تشخیص ولی فقیه ،
تصریح شده است؛ اما در عبارت فرزند دوم،  عدم اقدام ایشان برای اعالن نظر شخصی خودو  عنوان واجب کفائیبه

 .خیر

 جزئیات مهمی از ارتباط عالمه با فضای دفاع مقدس و رزمندگان اشاره شده است؛ اما در  و در عبارت فرزند ارشد، به
 .خیرعبارت فرزند دوم، 

 ـ امر اتلویحو نه  راحتاصاعالم برائت از برخی سخنان، مواضع و خاطرات فرزند دوم عالمۀ طهرانی ـ آن هم  که:نکتۀ سوم آن
ها و منقوالت ایشان در رابطه با نظام اسالمی، رهبر فقید انقالب و حضرت ام که: دیدگاهو بنده بارها تکرار کردهنبوده  یجدید

وجه مطابق با محکمات و تصریحات موجود در آثار شخص عالمه و مورد تأیید فرزند ارشد ایشان در هیچای، بهآیة اهلل خامنه
 معناست.نوشتۀ اخیر اینجانب بی در این معنیاثبات  اززدگی جناب طاهری فلذا ذوقمشهد مقدس نیست. 

 تِ تهمها، شرف دارد به دقتیدقتی است، اما این بیهای شما مملو از بینوشتهجناب آقای طاهری! اگرچه  که:نآنکتۀ چهارم و 
تاویز آن هم با دس ،«سازی و کسب سیادت معنویجریان خود، قطب باال بردنتالش برای »نسبت غیرشرعیِ و  «طلبیریاست»

لذا مدار ندارد. فها، هیچ نسبتی با گفتگوهای علمی و اخالقها و افتراءر دادن سخن امام معصوم علیه السالم. آری! این تهمتقرا
 اید.تا دیر نشده است، استغفار کرده و در پی تدارک حقی باشید که آن را تضییع کرده

 ۀعالم ،تحمیلی جنگ هایسال ،رزمندگان همین ثقات از کیی قول به»نویسد: آقای طاهری در بخشی از یادداشت خود می تاسعا،
 من. ردندبمی تشریف اخلمد پرآب و خنک روستای به ،بهتر معنوی سلوک و سیر امکان و گرما از فرار برای هاتابستان طهرانی

 ههرگون فاقد گرهایسن ۀکشند گرمای ،خوزستان در رزمنده هایبچه ،تابستان همان در. رسیدم ایشان خدمت جاآن باری چند
 در این رابطه نیز نکاتی قابل ذکر است: .«کردندمی تحمل را ساده ۀتهوی

                                                           
 22نفحات انس، ص 56



32 
 

راستی هگویند چیست. بها از اشخاصی که علیه عالمۀ طهرانی سخن مینبردندانم سرّ این نامبنده حقیقتا نمی که:نکتۀ اول آن
ها، حقی احقاق شده و باطلی ابطال گردد، چرا باید از قول آن طۀواسبهحق است و صدق و اگر قرار است  ،اگر این قبیل سخنان

شود نقل شوند؟! آری! شفافیت، حرّیّت ها یاد میچون متهمان و مجرمان، با حروف الفباء از آنافرادی گمنام یا اشخاصی که هم
 است. چیز خوبیو شجاعت هم 

ای مواجهیم: در یک سو، خبر حدسی یک فرد مجهول که ادعاء جناب آقای طاهری! با مسئلۀ بسیار ساده که:نکتۀ دوم آنو 
وف به خبر حسی محف ،و در سوی دیگراعتنائی عالمۀ طهرانی به دفاع مقدس و رزمندگان اسالم؛ مبنی بر بی ،شود ثقه استمی

بسیار  .و رزمندگان اسالم در کتاب نور مجرد، مبنی بر اعتناء تام عالمۀ طهرانی به دفاع مقدس شدهیک ثقۀ شناختهقرائن عدیدۀ 
وست محترم! شود. دمی معنااین انصافی مفرط، مانع از قبول دقتی یا بی؛ اما چه کنیم که بیروشن است که کدام را باید ترجیح داد

ه تاشاطمینان د وثاقتشبه ای بوده و شدهاید، حتی اگر فرد شناختهدر یادداشت خود یاد کرده ای که شما از اورزمنده آنسخن 
نگاهی  ای و با چهکه عالمۀ طهرانی چرا، با چه انگیزه؛ چرا که حاکی از حدس اوست. به بیان دیگر، ایننیستنیز مقبول  باشیم

اند ـ اگر رفته باشند ـ چیزی نیست جز حدس آن رزمنده و خبر واحد حاکی از حدس مُخبر ـ به مسئلۀ دفاع مقدس به اخلمد رفته
خبر ـ حجت نیست؛ علی الخصوص که با خبر حسی یک ناقل یقینا اعلم، اصدق، اورع و اوثق نیز در بودن مُحتی با فرض ثقه

دقتی ، آن بیاست عدم توجه به این معنا توسط شما را باعث شدهانصافی که دقتی یا بیاست؛ و البته ناگوارتر از این بی تعارض
زین علمی را به عاشقی و دلباختگی ربط داده و با این حربه، بحث شود حرکت بر اساس این مواانصافی است که باعث مییا بی
 حراف بکشانید. نرا به ا

اندیشد تمام شده و به حول و قوۀ الهی، امکان چون ایشان میکه حجت بر جناب طاهری و هر کسی که همبرای آن عاشرا،و 
ۀ آقای چون نمونهمهایی کامال مستند ـ و نه ه ذکر نمونهجویی از بین برود، در انتهاء این بخش، بپراکنی و بهانههرگونه شبه

هایی که بدون نام و نشان ـ از ارتباط عالمۀ طهرانی با فضای جنگ و رزمندگان دفاع مقدس خواهیم پرداخت؛ نمونهطاهری، 
یز مربوط به دوران بعد از ها مربوط به دوران قبل از ورود به خاک عراق، برخی مربوط به دوران بعد از آن و برخی نبرخی از آن

شان نسبت مسلکانگوید، عالمۀ طهرانی و تمام همگونه که آقای طاهری میآیا آن ببینیمحمیلی است. آری! بیایید جنگ تپایان 
مۀ العگونه که فرزند دوم اند یا خیر؟ و آیا آنتوجه بوده و از دفاع در برابر دشمن بعثی کناره گرفتهبه مسئلۀ خطیر جنگ بی

 ابراز شانای از باشد داشته را جبهه به رفتن به ترغیب و جنبۀ تشویق که جمله یک یحت جنگ، تمد تمام در، اندگفته طهرانی
 هایی مستند از سیره و سخن عالمۀ طهرانی در ارتباط با دفاع مقدس و رزمندگان اسالم:  یا خیر؟ این شما و این نمونه نشد

  چرایی به قدرت رسیدن رژیم بعث، از غلبۀ دولت اسالم و مجاهدان مسلمان در جنگ عالمۀ طهرانی، در ضمن تبیین
 چندین» کنند:یافتن آن به نفع ملت اسالمی برپاخاسته علیه الحاد جهانی را آرزو میتحمیلی اظهار شعف کرده و خاتمه

 نای از. کندمی واگذار یتىتَکر حسین صدّام خویشاوندش و معاون به را حکومت البکر حسن أحمد که گذردمی سال
 گویا و دهپاش بر ایران اسالمى انقالبى حکومت که بود زمان این در زیرا. شودمی پیدا عراق تاریخ در اىتازه فصل تاریخ

 اماقد و اعالن براى است شقاوت و سفّاکى و خباثت مظهر که صدّام آمدن کار روى و البکر حسن أحمد رفتن کنار بر
 ذرد،گمی سال هشت قریب که کنون تا مدّت این تمام در که است بوده ایران اسالمى حکومت ضدّ  بر تحمیلى جنگ
 ملّت نفع به تعالى اهلل شاء إن که دارد ادامه همچنان و بوده مسلمان مجاهدین و اسالم دولت نصیب جنگ در غلبه

 57«.یافت خواهد خاتمه جهانى إلحاد زندقه و کفر علیه ایران برپاخاسته اسالمى
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 های خود، از عالقۀ جناب آقای دکتر توسلی به انقالب اسالمی و مراجعتش عالمۀ طهرانی، در ضمن شرح یکی از کسالت
عنوان یکی از فضائل اخالقی و رفتاری او یاد کرده و با این بیان، بر به ایران برای مداوای مجروحان جنگ تحمیلی، به

 ألیفت حین در مؤلّف کسالت شرح»ورزند: ع از آن در نگاه خود تأکید میاهمیت تالش برای تقویت حکومت اسالم و دفا
 قَهتوفی اهلل أدام توسّلى محمّد حاج دکتر آقاى جناب گرامى متعهّد مؤمن و دیرین دوست توسّط جرّاحى عمل ... کتاب:
 مّدمح حاج دکتر آقاى. الشّکر له و الحمد للّه پذیرفت، انجام خوبى کمال با تمام ساعت یک مدّت در بیهوشى بدون

 جناب. اشندبمى قائم بیمارستان در جرّاحى گروه رئیس و مقدّس مشهد طبّ دانشگاه ممتاز و مبرّز اساتید از فعال توسّلى
 نجاما اتقان و نیکوئى نهایت در هم آن و نمودند حقیر صفراى کیسه از جرّاحى عمل قبل سال هشت در ایشان محترم
 دکتر اىآق ارجمند صدیق جناب زمان آن ... در المُشتغِلین. لاِلطبّآء اسوَةً  و لِلمسلمین ذُخ را جعلَه و خیرا اهلل جَزاه گرفت؛

 بیمارستان سرئی حسینى فرید رضا سید حاج دکتر آقاى و مشهد روانپزشکى رئیس همدانى حسینى أبوالقاسم سید حاج
 زرگوارانب این و ما میان محبّت و مودّت مراتب قبل سالیان از که بیمارستان معاون خوارزمى عبدالعلى دکتر آقاى و قائم

 مرد، نای: که کردند اضافه و نمودند توصیه را توسّلى محمّد حاج دکتر آقاى جرّاحى، عمل براى متّفقًا همگى بود، برقرار
 عیال اب و دهنمو مهاجرت کانادا به سپس و است گذرانده فرانسه در را خود پزشکى که است متدین و متخصّص پزشک

 المىاس انقالب به کمک براى اینک و است بیمارستان و شخصى مطبّ داراى و است گزیده توطّن آنجا در فرزندانش و
 مساعدت عدم حتّى و تلفن حتّى و منزل نداشتن با و است آمده ایران به تنها و تک و شسته دست خود چیز همه از

 روشانخ سیل نمودنعمل به ایضًا و جرّاحى اصول به پزشکى جوانان علیمت براى را روزش و شب کان، نحوٍ  بأىّ حکومت
 خودش .گذراندمی اند،داده هاآن به اختصاص و کرده خالى هاآن براى را قائم بیمارستان هاىتخت که جنگى مجروحان

 شدمى پیدا کشور ینا سوى به حرکت میل درونم در پیوسته من آمد، پدید ایران در اسالمى انقالب چون: گفت من به
 و تاس غلط کانادا در دیگر توقّفم دیدم شد، پیدا ایران به عراق تجاوز و تحمیلى جنگ چون امّا نمودم؛مى تعلّل ولى

  58«.آمدم فلهذا برسانم؛ اسالم کشور به را خودم فورًا باید جرّاحى عملیات براى

 های د بر بطالن تئوری کنترل جمعیت، به تمجید از تالشعالمۀ طهرانی، در خالل بحث از اهمیت نیروی انسانی و تأکی
 شورک هر و است قدرت دنیاى کنونى، دنیاى اگر»پردازند: خارق العادۀ نسل انقالبی جامعۀ ایران در جنگ تحمیلی می

 از یکى تجمعی تعداد اگر و دارد اقتصادى و سیاسى سلطۀ براى بیشترى زمینۀ باشد، همه از قدرتمندتر که بلوکى یا
 قدرت افزایش زا جلوگیرى براى دنیا سیاسى و اقتصادى استکبار که گرفت نتیجه باید است، قدرت دهندۀتشکیل عناصر
 لىتحمی جنگ کهآن بخصوص بکاهد، کشور کمّى نیروهاى تعداد از که است صدد در اقتصادى سیاسى، نظر از جامعه

 نسانا قدرت این که است کرده ثابت اقتصادى و سیاسى تکباراس به ما جامعۀ انقالبى نسل العادۀخارق هاىتالش و
 قالبىان نسل این ازدیاد جلوى است شده که طریق هر به باید پس .دارد حاکمیت غرب تمدّن و تکنولوژى بر که است

 این بر یافتن دست صدد در جمعیت، کنترل همچون اىمسخره هاىتئورى شدنمطرح با دلیل به همین .شود گرفته
 59«.است آمده بر خود سیاسى دافاه

 بودن عالمۀ طهرانی، با تمجید از قیام و اقدام ملت مسلمان ایران در مقابل رژیم ستمشاهی و رژیم بعث عراق، بر مطلوب
 مطابق شمسیه هجریه 1327 ماه بهمن تاریخ در الشّکر له و الحمد للّه»کنند: نتیجۀ حاصل از جنگ تحمیلی تأکید می

 دهبرچی استعمار بساط آن ایران، مسلمان و کوشسخت و مبارز ملّت اقدام و قیام با ... قمریه هجریه 1388 ودالمول ربیع با
 بمصائ و هارنج تحمّل از و ریخت؛ پیمانه آن و بشکست سبو آن و کرد؛ فرار ایران از رضاخان پسر محمّدرضاخان و شد
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 رژیم توسّط و شاه طاغوتى رژیم توسّط انقالب، رسانیدن مرث به براى ایرانى فرد هزار صدها شدنکشته و مشکالت و
 که ستا ایران مسلمان مردم عهدۀ بر ولى .است حاصل قوّته و اهلل بحول مطلوب نتیجۀ تحمیلى جنگ در عَفلقى صدّام

 را حکومت مثبت نقاط بردارند؛ گوئىهرزه و انتقاد از دست و آورند بجاى شکر سجدۀ پیوسته منّان ایزد سپاس و شکر با
 بر و تاس خودشان خانۀ خانه اینک اهلل بحمد که زیرا .برآیند اصالح صدد در و ترمیم آن را منفى نقاط و کنند تقویت

 اجانب دستبرد از و کند حفظ اوست ناموس نگهدارى محلّ که را خود خانۀ که است واجبات اوجب از غیرتمند فرد هر
 نماز در ورحض و الزم فقیه والیت از تبعیت...  .لَشَدِید   عَذَابِى إِنَّ  کفَرْتُمْ  لَئن وَ نَّکمْ لَازِیدَ شَکرْتُمْ  لَئن .نگهدارد مصون
 60«.است فرائض اهمّ  از اسالم حکومت نگهدارى و حفظ و واجب جمعه

  عالمۀ طهرانی، با اظهار غصه و ناراحتی از تحریم اقتصادی مملکت اسالم در خالل جنگ تحمیلی، بر حقانیت ایران
 دنیاى که نکردید مشاهده تحمیلى جنگ مدّت در مگر»ورزند: اسالمی و مجاهدان مسلمان آن در این جنگ تأکید می

 را جرّاحى وسائل و دارو حتّى و نمود مسدود ایران روى به را هادروازه اقتصادى تحریم با آمریکا استکبار و صهیونیزم
 هیچ و ببرد دارو و غذا مجروحان براى است موظّف أحمر هالل نیاد تمام در کهآن با کرد؛ منع جنگى مجروحان براى

 مجروحان و نداشتند بخیه نخ جرّاحى عمل براى ما مجروحان و گذشت هاسال و هاماه .گردد مانع تواندنمى عملیه قوّه
 61«.مردندمی

 جنگ تحمیلی، به اظهار خشنودی های دشمنان در ماجرای کنترل جمعیت پس از دوران عالمۀ طهرانی، با اشاره به توطئه
 نوزه»پردازند: های امت اسالم و در عین حال، اعالن غصه و نگرانی از وقوع آن در یک سختی دیگر میاز پایان سختی

 سرّه اهلل قدّس خمینى اهلل آیة حضرت اسالمى انقالب معظّم و کبیر رهبر الشّأن عظیم قائد کفن و بدن بر غسل آب
 داد نشان لّتم این بر را نازیبایش رخ همگانى، گرحیله عظیم شیطان و جهانى استکبار دیو که ودب نشده خشک الشّریف

 تازه که برخاسته تحمیلى جنگ زیر از تازه امّت این بر کذب، و خدعه و مکر و حیله استوارِ  و قوىّ  هاىپنجه با و
 ثروت نبدو مردمان اى! فقیهتان ولىّ و حاکم رودنبال پابرهنگانِ  اى: گفت و یافت تسلّط ،بکشد آرامى نفس خواهدمی

 با صدا و سر بدون چنان اینک گفتید! باد مرگ و فرستادید لعنت من بر سال ده مدّت که وارسته آزادگان اى شوکت! و
 وجود هب مردى شما میان در و گردد خشکیده شما حیاتى پدیدۀ هاقرن تا که نمایممی قطع را نسلتان خودتان هاىدست
 دهد شعارى رانمستکب و متکبّران علیه و شود! گفته لبّیکى و اقدامى و قیامى تا گذارد حیات عرصه به پا نتواند و نیاید

 62«!گردد هویدا عالم اهل همۀ بر که اىخدعه و فریب با خشکانم،مى را شجرۀ و درخت اصل من! بنماید زندگى اظهار و

 های مجاهدان ایران اسالمی در جنگ تحمیلی پرداخته تمجید از رشادت عالمۀ طهرانی، در ضمن یک مقایسۀ جالب، به
و ای واال عنوان نمونهو با تأکید بر ضرورت افزایش نیروی انسانی و نسل انقالبی کشور، از شهید حسین فهمیده، به

. بود دهش خوانده شانحهفات که آمدند در پا از اسرائیلیان به قدرى روزهشش جنگ در»کنند: از این نسل یاد میدرخشان 
 هاطیاره مسلمین ترس از کهاین تا اند،بسته زنجیر پاهایشان بر که دیدیممى روزنامه در را خلبانانشان هاىعکس ما خود

 ترسو و بُزدل هاىصهیونیست این...  .نیایند فرود خطیر مواقع در نجات چتر با خودشان، جان حفظ براى و نکنند رها را
 تا و دادندمى به خرج هائىرشادت چه تحمیلى جنگ همین در که اسالم رشید خلبانان آن با کنید مقایسه را جَبان و

 طلوبیتم کمال در را مأموریتشان و رفتندمى خود مأموریت انجام براى عراق به دست انگلیس متجاوز کشور نقاط اقصى
 چون نداشت را مرز از تجاوز جرأت کسى و گردید مجهّز ربسیا عراق هوائى ضدّ قواى که اواخر همین تا .دادندمى انجام
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 و مودند؛نمى سرنگون را هواپیما الکترونیکى هاىاسلحه نتیجه آخرین با متفاوت بند هفت در مختلف هاىضدّهوائى
 ارشد، افسران از یکى حال همین در !آن خارجى تحقّق به رسد چه تا نبود تصوّرش براى راهى بغداد بمباران براى

 این از را خود باالخره خود، مرموز هاىوفنّفوت تمام إعمال با و گزیندبرمى خود اختیار به را بغداد بمباران مأموریت
 در و دکنمى بمباران بود شده ضدّهوائى استوار دژ یک اینک که هم را بغداد و رساندمى بغداد به و گذراندمى بند هفت

 در را آن بتواند شاید تا نمایدمى هدایت و راندمی را طیاره الوصفى زائد و عجیب ارتمه با او زدند؛ اشطیاره به مراجعت
 به و بودند دیدهنظام بسیارى خلبانان، این از .افتاد زمین سر بر عراق خاک در طیاره و نشد ولى آورد؛ فرود خودمان خاک

 میان در سرعت به خود فنّ در ولى نباشند، وارد خلبانى و جنگ فنون به که نبودند بسیجیان از و عادى مردم از اصطالح
 طفل کی دیگر و کند قطع را اینان نسل خواهدمی و افتاده تکاپو در کافر استعمار که اینست .کردندمی کار نظامیان

: ینیرد دشمن علیه بر را مسلمین راه و کند عبور شدهگذارىمین زمین روى از داوطلبانه تا نشود پیدا هم سالهسیزده
 63«.آورد آغوش در را ظفر و فتح و بگشاید او نشاندۀدست کافر صدّام و انگلیس صهیونیزم

 ها عالمۀ طهرانی، در خالل اشاره به پیشنهاد خود مبنی بر ضرورت ایجاد یک نیروی مقاومت ملی، به تمجید از تالش
از عملکرد آنان با عنوان نیکوترین عملکرد پردازند، های سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جنگ تحمیلی میو مجاهدت

 ره در که طریق بدین ،است ملى مقاومت: چهارم مسأله»دانند: کنند و نام آنان را در ردیف باالی جوانمردان مییاد می
 راىب آماده و ببینند را نظامى فنون از کامل یکدوره اسالم، به متعهّد و انقالبى جوانان همین از معتنابهى مقدار زمان
 و باشد خود به جاى آن است؛ ارتش در اجبارى نظام از غیر این و باشند؛ سرحّدات و شهروندان حریم از دفاع و حفظ

 و حریم حراست و حفظ و مسلّمه حقوق از دفاع در نشاط روح ایجاد تجهیز، این نتیجه .باشد بوده مستقال نیز این
 کهوریطبه باشند منتشر قرآء و شهرها در کشور گسترده سطح در زمان هر در متناوب به طور و است؛ مسلمان شخصیت

 ىمطهّر شهید مرحوم .برآیند دفع و رفع عهدۀ از آسانى به متعهّدین این خود شود، احساس خطرى و اىحمله احیانًا اگر
 ظامىن علیماتت تحت در گونهبدین جوان هزار ده و است شده عملى طهران در کوچکى سطح در فعال منظور این: گفتند

 سازمان همان مبدء این بارى .برسد تن هزار بیست به آنان تعداد است نظر در و هستند؛ دولت مخصوص بودجۀ با
 مرزى و اضىار حقوق از خوب چه حقًّا و رسید؛ بیشتر و میلیون به آن نفرات دیدیم که شد مستضعفان بسیج و پاسداران

 به هن البتّه بود؛ پاسداران سپاه همین خمینى اهلل آیة به ما پیشنهادات زا یکى شد عرض» 64«کردند. دفاع اسالم کشور
 کستش اآلن که ارتش این به: کردم عرض بنده .ملّى مقاومت جمعیت نام به بلکه. نبود آن وقت سپاه چون سپاه؛ نام

 خود زا اىجبهه یک ورًاف بلکه! هستند آن طرفى هم هااین! نکنید اعتماد است، سرلشکر فالن آقاى اشرئیس و خورده
 هزار 10: گفتند و داشتند حیات هم مطهّرى مرتضى شیخ حاج شهید مرحوم. ملّى مقاومت به نام بدهید تشکیل مردم

 اضافه اهآن به باید هم دیگر نفر هزار ده که بگیرند یاد را نظامى فنون دولت، به خرج تا اندکرده معین را هاجوان از نفر
 جنگ همین رد نبود، سپاه اگر و بینید؛مى که وضعى همین به شد، نامگذارى پاسداران سپاه به بعدًا تجمعی این که بشود
 جلوى دشنمى که فداکار و باختهغیرجان و مسؤولیتکم رئیس آن با آخر .رفتمى دست از مملکت به کلّى عراق و ایران

. ایران علیه بر ودب المللى بین جنگ بلکه. بود عراق با یرانا جنگ: بگوئیم توانیمنمى واقعًا که جنگى گرفت؛ را جنگ این
 رکمشت دشمن ایران علیه بر قدرت سطح باالترین در عُدّه و عِدّه جهت از کفر دول تمام با دستیارانش و عراق یعنى
 ىیک این هم. دندبو خوانده اوّل وهله همان در را فاتحه الّا و شد؛ حفظ ملّى مقاومت همین واسطۀبه کشور و بودند شده
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 و سالما از دفاعى چنان جوانان، همین و گرفت صورت وجه نیکوترین به المنّة و هلل الحمد که بود مهم خیلى مسائل از
 65«.است ثبت جوانمردان باالى ردیف در نامشان است، برقرار تاریخ تا که نمودند خودشان وطن

 گویدجابر ـ همسر شهید چمران ـ می سرکار خانم غاده: 
 قدس طائر عنوان با هایشنامه در را من همیشه مصطفی»

 و هستم شمع من گفتمی همیشه و کردمی خطاب
 من! نه گفتممی من بدهم. نور و بسوزم خواهممی
 هر وقتی و بسوزم شمع این دور و بشوم پروانه خواهممی
 وت از بعد گفتممی من .سوزممی شما با من سوختی شما
 ائرط شما گفتمی او. کنم تحمل را گیزند این توانمنمی

 متوقف شمع در تو که بود این مقصودش هستی. قدس
 را او و کنی حفظ را غاده که خواهممی تو از! من خدای های خود به من[ نوشته است:... ]یکی از نامه در چمران .نشو

 در پرواز ببینم؛ پرواز در را او دارم دوست مرگ از بعد حتی و دارم دوست را غاده سعادت من نکنی. ترک تنهایی در
 و سشم به و بروی باال تا کنیمی پرواز تو. است طوفان بر حاکم اما پرنده. است طوفان قدرت به محکوم شمع معراج.

 از ودتمقص پرسیدممی مصطفی از آوری. وقتیمی یاد به را آرامش و شمع آفتاب، به رسیمی وقتی و برسی مطلق نور
 رسیمی ایشان به وقتی .است بزرگ خیلی که اهلل اولیاء از یکی به رسیمی تو گفت چیست؟ رسممی من که شمس
 خدمت هرحال به .بودم غریب و تنها ایران در و گذشت سخت من بر خیلی شهادتش از باش. بعد من یاد به همیشه
 سخت نم برای باشد. خیلی اراالسالمد به باید هجرت زیرا بمانید؛ ایران فرمودند ایشان رسیدم که خمینی امام حضرت

 منشتم؛ گمی دیگر چیزی دنبال من نبود؛ راضی هااین به قلبم اما بردند؛می مصاحبه و تلویزیون برای را من مدام. بود
 شهید زا اینامه شب یک. بود گفته مصطفی که طورهمان بودم؛ کندمی کمکم که اهلل اولیاء از ایولی منتظر همیشه

...  هب کردم شروع و شدم کتاب این جذب خیلی. بود شده اللباب لب رسالۀ به ایاشاره آن در ... ]که[ خواندم را مطهری
 در یشانا گفتند .پرسیدن به کردم شروع. کجاست یا و مُرده یا هست زنده دانستمنمی البته .آن صاحب ]جستجو کردن[

 رد هک هاطلبه این از علیه السالم رضا امام حرم در. ناختشنمی کسی پرسیدم، هرجا ولی رفتم؛ مشهد است. به مشهد
! شناسیمنمی نه دگفتنمی بیشترشان شناسید؟می را طهرانی حسینی محمدحسین سید آقا شما آیا که پرسیدممی شدندمی
 آقای فتمشش؛ گپی رفتم و گرفتم را او استاد آدرس .شناسدمی را ایشان من، استاد گفت هاطلبه از یکی روز چند از بعد

 ترسیدممی و بود دستم شماره این روز دو. داد را ایشان تلفن بدهید؟ ایشان از آدرسی توانیدمی و شناسیدمی را طهرانی
 از انمدنمی من گفتم التماس و گریه با. السالم علیه رضا امام حضرت پیش رفتم و کردم غسل روز یک! بزنم زنگ

 زنگ. بشود انجام مالقات این نگذارید نیست صالحم اگر! گردممی مدت همه این دنبالش چرا و خواهممی چه ایشان
. کنم تصحب  طهرانی حسینی سید محمدحسین آقای با خواهممی گفتم. برداشتند را تلفن خودشان طهرانی عالمۀ زدم؛

. است من آدرس این فرمودند .مشهد گفتم هستید؟ کجا شما کنم؟ فرمودند مالقات را شما توانممی گفتم. بفرمایید گفتند
 وارد یوقت. شدم منتظرشان و کرد استقبال هاهآقازاد از یکی و خدمتشان رفتم. بیاورید تشریف چهار ساعت بعدازظهر

 این ات کردم فکر هرچی اما! دیدمشان؟ کجا! شناسممی را آقا این من گفتم خودم با. بود سرشان روی سبز عمامۀ شدند
 سؤال هب کرد شروع آقا بعد. کردممی گریه فقط من و بود سکوت مدتی یک برای. بودند آشنا خیلی اما. دانمنمی لحظه

 از اندمخو که وقتی و امخوانده را شما اللباب لب این رسالۀ فقط دانم؛نمی گفتم من خواهید؟می چه من از که پرسیدن
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 .دببری را من و بگیرید را دستم خدا راه در که دارم احتیاج شما به خیلی کردم حس و گشتممی شما دنبال وقت آن
. یاوردمن را چمران اسم و بودم کرده معرفی جابر خانم نام به را خودم البته. لبنان از گفتم هستید؟ کجا از شما فرمودند

 نی؟ایرا یا بود لبنانی شوهرتان گفتند .است شده شهید شوهرم و هستم تنها گفتم کنید؟می زندگی کسی چه با گفتند
 گفتند. دمکر سکوت چندبار من و است؟ بوده کاره چه گفتند. کردم سکوت من بود؟ ارگان کدام در گفتند. ایرانی گفتم

 جاآن رشکا گفتند. بود اعلی دفاع مجلس در امام نمایندۀ گفتم و نداشتم چاره دیگر گویم؟می چه من شوینمی متوجه
 گفتم تند؟نداش دیگری کار گفتند. نامنظم هایجنگ گفتم من ارتش؟ یا هسپا بود؟ چی فرمانده گفت بود؟ امام نمایندۀ

 فرمودند. ودب دفاع وزیر و مجلس نمایندۀ گفتم نگویم؛ ایشان مقابل توانستمنمی چرا؛ دیگر
 اسم وقتی .چمران شهید گفتم کردممی گریه که حالی در من و هست؟ چه اسمشان
 رحمتش خدا کند؛ رحمتش خدا: فرمودند بار سه طهرانی عالمۀ مرحوم آوردم را مصطفی

 را اسمش وقت هر ولی نکردم؛ مالقات وقت هیچ را ایشان من کند؛ رحمتش خدا کند؛
 ینمخلَص از و بودند ابرار از ایشان. رفتممی پرواز به روحش با و شدمی باز دلم شنیدممی

 من ...! هستم چمران نز کهاین برای نه کنید؟می قبول را من شما آقا گفتم من .بودند
 ریدبیاو تشریف گفتم من نه؛ فرمودند! هستم چمران زن کهاین برای فقط ام؛شده خسته

 که هنوز! بودم شما منتظر است وقت خیلی از من فرمودند ایشان. بدانم کهاین از قبل
 یخیل از گفتند چرا هک نکردم سؤال چرا پشیمانم األن. پرسیدممی کاش ای و داشت سری چه فهممنمی است هنوز
 به هرانت در هابچه با رادیو، در شنیدم وقتی بودند، محاصره پاوه در ایشان وقتی فرمودند آقا. هستم شما منتظر هاوقت

   66«.بشود آزاد تا کردیم دعا برایشان رفقا با و رفتیم مسجد

 تاب ک جمله از مقدس، دفاع پرتیراژ کتب ـ نویسندۀ عاکف سعید
 در هایمفعالیت تمام طول در»گوید: می« کوشک منر هایخاک»

 نوجوان، شهید  را شخصیت ترینمعنوی شهداء، با ارتباط
 وا که دانممی بود تهران شهر شمال ساکن که پرتونیا محمدرضا

 ارتباط طهرانی حسینی محمدحسین سید عالمه مرحوم آثار با
 رایب جبهه در ایشان کتب مدرس کم، سن وجود با حتی و داشت

 هک اندرزگو شهید .است بوده شهداء زندگی در تفحّص سر از ،طهرانی عالمۀ با امآشنایی بنده خود. بود رزمندگان
 دارد، را نایرا موشکی پدر عنوان که مقدمطهرانی شهید و داندمی وی مدیون را انقالب از نیمی انقالب، کبیر گذاربنیان
 وحعرفانی ر شریف کتاب خوانندگان از نیز یکی مغنیه عماد شهید .بودند نیطهرا عالمۀ مرحوم با هاییارتباط دارای
  67«.است بوده مجرد
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 همان از داشت، عهده بر را اصفهان 12 منطقۀ کمیتۀ مسئولیت انقالب، ابتداء در آبادی کهحاج عباس علی مهندس 
 دهش مقدس دفاع میدان وارد دگی،سازن جهاد جنگ مهندسی واحد مسئول عنوانبه و تحمیلی جنگ روزهای نخستین

 دوره یک از پس وی. شودمی مجروحیت دچار ـ خرمشهر سقوط حادثۀ در یعنی ـ جنگ ابتدائی هایماه همان در و
 در ازدواج عقد مراسم برگزاری چنینهم و درمان
 دسمق نهاد به ورود با باراین انقالب، فقید رهبر محضر

 زمیر مهندسی حدوا تشکیل پیشنهاد و پاسداران سپاه
 هایفعالیت از جدیدی فصل آن، ارشد فرماندهان به

 وا آشنایی البته که فصلی کند؛می آغاز را خود جهادی
 واحد ایجاد. بیندمی خود به نیز را طهرانی عالمۀ با

 هدهع بر و کشور کل در آن توسعۀ سپاه، رزمی مهندسی
 از واحد، این در کلیدی و مهم هایمسئولیت داشتن

 زمیر مهندسی واحد نمایندگی مختلف، ادوار در نوح و نجف کربالء، خاتم، هایقرارگاه رزمی مهندسی مسئولیت: ملهج
 در مهندسی فنی دانشکدۀ بنیانگذاری و کل ستاد در رزمی مهندسی واحد مقام قائم سپاه، فرماندهان عالی شورای در

 هاییالیتفع است؛ مقدس دفاع دوران در آبادیعلی مهندس هایفعالیت از بخشی سپاه، السالم علیه حسین امام دانشگاه
 خیر دعای و تأیید با همواره و گرفته قرار جو و پرس مورد عالمه توسط مقدس، مشهد به او سفرهای خالل در که

 مهندس. است بوده همراه ایشان
 نیروی عنوانبه ادامه، در آبادیعلی

 کمک انگیزۀ با و سپاه خدمت به مأمور
 این وارد خارجه، امور وزارت بازسازی هب

 همین در طرحی ارائۀ با و شده بخش
 مسئولیت دیگر، جمعی با همراه راستا،
 مشاور. گیردمی عهده بر را آن اجراء

 سیاسی معاون مشاور وزیر، نظامی
 گزینش هیئت در عضویت وزاتخانه،

 و نظارت حوزۀ در مسئولیت وزارتخانه،
 هایییتفعال است؛ عرصه این در او هایفعالیت از برخی وزارتخانه، سیاسی ششم ادارۀ در ئولیتمس و وزارتخانه ارزیابی

 که جاآن تا بود؛ همراه نظام مهم و حساس نهاد این به کمک ضرورت بر ایشان تأکید و عالمه تشویق با آغاز، در که
 داشت، کشور از خارج به سازمانی هایوریتمأم انجام منظوربه که متعددی سفرهای خالل در حتی آبادی،علی مهندس

 سپاه به مجددا سال، دو حدود از بعد کهاین تا. پرداختمی ایشان از مشورت اخذ به و بوده تماس در عالمه با بعضا
 این در عالمه کند،می نقل آبادیعلی مهندس که گونهآن. گیردمی سر از را نظامی جهاد عرصۀ در خدمت و بازگشته

 به را آن همیشه که کنندمی تأکید و داده او به را علیه اهلل سالم سیدالشهداء حضرت مطهر تربت از قداریم مقطع،
 هایصحنه برخی در او نجات و داشته دنبالبه را الهی رحمت جلب که بود توصیه همین به عمل و باشد؛ داشته همراه

 شهادت ماجرای آبادی،علی مهندس خاطرات میان در جهتوقابل نکات از دیگر یکی. شودمی باعث را خطرناک و حساس



39 
 

 مقدس مشهد به والدینش سفر و ـ آبادیعلی مجید یعنی ـ او سالۀشانزده برادر
 تنظیم برای آبادیعلی مهندس آن، خالل در که سفری است؛ حادثه این از بعد
 با یشان،ا به مراجعه از پس اما کند؛می تالش عالمه با اشخانواده مالقات قرار
 اهتمام. آیندمی و بیاییم؛ هاآن دیدن برای باید ما: که شودمی مواجه پاسخ این

 پیگیری و مقدس دفاع مسئلۀ به نسبت مندیدغدغه جنگ، خطیر امر به نسبت
 تصریح اسالمی، حکومت از حمایت راستای در اقدام ضرورت بر تأکید حوادث، روند

 از گیفرهن و فکری معنوی، پشتیبانی چنینمه و فقیه ولی امر از تبعیت لزوم بر
 شهید چونهم ـ فرماندهان از برخی احواالت و سالمتی وضعیت از جو و پرس ها،آن برای خاص دعای با رزمندگان

 هک مجاهدانی و رزمندگان از تفقد و ایمانی جامعۀ به اللباب لب کتاب چونهم آثاری عرضۀ ، ـ شیرازی صیاد بزرگوار
 ملکردع و رویکرد از هاییبخش کردند،می مراجعه ایشان منزل به و شناختهمی معنویت و علم کانون عنوانهب را ایشان
 از ـ ایشان با مرتبطان از یکی عنوانبه ـ آبادیعلی مهندس که است مقدس دفاع مسئلۀ به نسبت طهرانی عالمۀ
 68.است بوده آن شاهد نزدیک

  جرجانی شاهرودیحاج شیخ منصور  آقایجناب حجة االسالم و المسلمین 
اعتقادی و  شدۀ مباحثشناخته روحانی رزمندۀ دوران دفاع مقدس و استاد ـ

نخستین باری که بعد از ارتباط با عالمۀ طهرانی »گوید: ـ می یاخالق
خواستم به جبهه بروم، ایشان مرا بدرقه کرده و خودشان روی سر من می

ن بنده، به شاگردان خود فرموده بودند که بعد از رفتچنین قرآن گرفتند. هم
وقتی برادر مؤمن شما برای جهاد در راه خدا به جبهه رفته است، شما باید 
به خانوادۀ او سرکشی کرده و اگر کاری دارند انجام دهید. حتی یک بار 
خودشان به خانوادۀ ما سر زده و ضمن تفقد و دادن مقداری پول، فرموده 

جناب آقای جرجانی، تا پایان « اطالع دهید. به من یدبودند اگر کاری داشت
. رفته استطور منظم، تقریبا هر بیست روز یک بار به جبهه میجنگ، به

، تعداد زیادی از رزمندگان دوران دفاع مقدس و اوبر اساس نقل چنین هم
و دفاع یک چهرۀ معارض با انقالب عنوان کس ایشان را بهو هیچ بهره بردهآثار عالمه  ازجوانان حوزوی و دانشگاهی، 

 69شناخت.نمیمقدس 

 ابوالقاسم دوالبی ـ جانباز هفتاد درصد جنگ تحمیلی ـ ، ماجرای آشنایی خود با عالمۀ جناب آقای حاج محمدجواد حاج
 ـشهید رستگار ـ معاون گردان میثم تیپ محمد رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله »کند: گونه نقل میطهرانی را این

دانست من اوائل انقالب، زیر نظر شهید چمران، آموزش نظامی و ایدئولوژیک که میجاییبود و از آن بندهشوهرخواهر 
به جبهه بروم. من نیز به جبهه رفته و در کار خود در دادستانی انقالب تهران را رها کرده و خواست که  ، از بندهامدیده

ح شدم. حدود سه سال بعد از مجروحیتم، با تعدادی از دوستان رزمنده و عملیات فتح خرمشهر، از ناحیۀ چشم مجرو
اللهی خود به مشهد رفتم و چون از طریق یکی از اقوام پرستار خود در بیمارستان، با عالمۀ طهرانی آشنا شده و حزب

ذشته م و دیگر مثل گشماره تلفن ایشان را داشتم، در این سفر با ایشان تماس گرفتم و عرض کردم: بنده جانباز هست
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ام که بیشتر به خودم مشغول باشم. فلذا توان فعالیت نظامی و اجتماعی ندارم؛ و به همین خاطر با خودم فکر کرده
ن گر از دوستاهمراه با یکی دی بنده. اجازۀ مالقات دادندخواهم از محضر شما استفاده کنم. ایشان نیز لطف کرده و می

ـ به محضرشان  های عالمه با ایشان آشنا شده بودکه او نیز از طریق کتاب صادقیمحمدمهدی  خود ـ یعنی آقای
و  هامن مختصری از فعالیت مات خاص ایشان به بنده همراه بود ـها و احتراکه با مالطفتـ رسیدیم. در آن جلسه 

کردند که من احساس کردم می دادند و همراهیای پاسخ میگونهاقدامات خود را برایشان توضیح دادم و ایشان نیز به
الحمد هلل عمرم به هدر نرفته است. در همان دیدار، دوست ما ـ یعنی آقای صادقی ـ وقتی از ایشان وظیفۀ خود در قبال 

جنگ را سؤال کرد، ایشان فرمودند: آقاجان یاهو بگویید، بروید جلو و کار را تمام کنید! و دوست ما بعد از این مسئلۀ 
هم حضور یافت و مجروح و بدر چون عملیات خیبر های دیگری هماساس همین پاسخ عالمه، در عملیاتمالقات و بر 

کند که عالمه به خانوادۀ خود فرموده بودند: ما آرامش و امنیت خود را مدیون ابوالقاسم نقل میچنین آقای حاجهم« شد.
 70این رزمندگان و جانبازان هستیم.

 و پس  ۱1یکی دیگر از افرادی است که سال  جنگ تحمیلی ـجانباز رزمنده و دقی ـ جناب آقای حاج محمدمهدی صا
، کندگونه که خود نقل میخرد و آنرا از اهواز میعالمۀ طهرانی از پایان مرحلۀ اول عملیات رمضان، کتاب لب اللباب 

که سیزده بار آن را مرور کرده و به جا ؛ تا آنهمواره این کتاب را همراه خود داشته استدر مرحلۀ دوم این عملیات، 
ابوالقاسم گذشت ـ باالخره در مشهد به گونه که در خاطرۀ آقای حاجکند. او نیز ـ همانمی اشهمرزمان خود نیز معرفی

ود. شو بر اساس تأیید و تشویق ایشان، مجددا در جبهه حاضر شده و در عملیات خیبر مجروح می رسدمیمحضر عالمه 
به محضرشان رسیدم، پس از تفقد و مالطفت  ، وقتی لنگان و عصازنانبعد از مجروحیتم»گوید: می آقای صادقی

. همین سخن، به من جانی دوباره داد ستفرمودند: این جنگ، جنگ بین الملل است. ما تنهاییم و تمام دنیا در مقابل ما
همراه شد. همۀ شوق و انگیزۀ اینجانب  بنده دکه با مجروحیت مجد یتشویق کرد؛ حضور در عملیات بدرو مرا به حضور 

 71«برای حضور در جبهه، همان نگاهی بود که ایشان به جنگ تحمیلی داشتند.

  یکی دیگر از نیز درصد جنگ تحمیلی و مداح اهل بیت علیهم السالم ـ  32جناب آقای حاج محمد قمصری ـ جانباز
ایشان برای عیادت از او ـ بعد از مجروحیت در جنگ تحمیلی  فرماییعالقمندان عالمۀ طهرانی است که خاطرۀ تشریف

کند، عالمه در این عیادت، یک قاب نفیس ای که این جانباز سرافراز نقل میگونهـ هنوز در ذهنش تازه است. آن
 72دهند.شده نیز به او هدیه میاریکمنبت

  عالمۀ طهرانی، عالوه بر تمجید از مجاهدان، مجروحان و
نگ تحمیلی، برای آزادگان این جنگ نیز احترام شهیدان ج

 تجلیل و تقدیر نیز شایستۀ را ایشان زحمات خاصی قائل بوده و
 منزل نزدیکى در 73آزادگان از یکى سکونت محل» دانند:می

 ىگروه اوّلین آمد، مشهد به و شد آزاد ایشان وقتى بود. ایشان
 ناگردانشاش از برخى و ایشان رفت، آزاده این استقبال به که

. ندشد او آمدن منتظر ایشان منزل کنار در نیز مدتى که بودند
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 که گلى حلقۀ حتى گنجید؛نمى خود پوست در که شد خوشحال ایشان برخورد حسن و دیدار از به قدرى آزاده برادر آن
 أصهار و فرزندان اتفاق به نیز بعد. انداخت والد مرحوم گردن به و درآورد خود گردن از را بودند آویخته او گردن به

 74«.دبرون ایشان مالقات به احترام اداى جهت کردند امر نیز خود شاگردان به والد مرحوم. رفتند ایشان دیدار به خویش

عدم تبعیت از ولی فقیه در مسئلۀ جنگ، را به  که جناب آقای طاهری و امثال او، ایشانشخصیتی واقعیت آن  ری! این استآ
آن هم با لحاظ این نکتۀ بسیار مهم که تعداد کنند؛ متهم میرزمندگان اسالم توجهی نسبت به مقدس و بیمخالفت با دفاع 

ی فاعتبروا یا اولشاگردان، اطرافیان و نزدیکان عالمۀ طهرانی در دوران دفاع مقدس، قطعا بیش از چهل پنجاه نفر نبوده است؛ 
ابا دست به محتواند چنین بیکند، چگونه میابراز نگرانی میجنگ ق دوران از خطر تحریف حقائخود راستی کسی که به !االبصار

ین چون عالمۀ طهرانی بپردازد؟! آیا اای همتاریخی، به تحریف شخصیت برجستهمسلّم های گرفتن واقعیتقلم برده و با نادیده
 آموز نیست؟! حقیقتا که هست. پدیدۀ زشت و تلخ، عبرت

درک  هنپیداست که ظاهرا  سخنانتانطالعی از مختصات سنی، تحصیلی و شغلی شما ندارم؛ اما از دوست محترم! بنده هیچ ا
ندالیه و ذوابعاد چ پدیدۀ پیچیده،تحلیل  آری! .تحلیل تاریخ قبولی با فننه آشنایی قابلو  داریدمباشر و مستقیمی از دوران جنگ 

ند ساعت جستجو در اینترنت و کنار هم گذاشتن یکسری اطالعات و فهم نسبت افراد با آن، چیزی نیست که بتوان با چ جنگ
لط، از گرفتۀ اکثرا غهای از قبل شکلهای معرفتی عمدتا مخدوش و ذهنیتفرضخام، ناقص و بعضا نادرست و با تکیه بر پیش

 ،ی آن دورانز رخدادهاروایتی واحد ا در دست نبودن، ی مرتبط با فضای دفاع مقدسهاپس آن برآمد. کثرت متغیرها و مؤلفه
، تأثیر اختالفات سنی، شغلی، های جنگافراد در سال ، شرائط خاص زمانی و مکانیدر آن مقطع تاریخی حوادثوقوع سرعت 

 هاانیرسسبک و سیاق اطالع وروزها  آن ایهای رسانههای اجتماعی، واقعیتآفرینیفکری، فرهنگی و دینی در کم و کیف نقش
ها، قضاوت دربارۀ پدیدۀ جنگ و نسبت افراد با آن را اند که توجه به آن، از جمله اموریین پیروزی انقالبهای نخستدر سال

وجه به و بنده کوشیدم تا با ت توجهی واقع شدهشکل وحشتناکی مورد بید؛ اموری که در تحلیل و قضاوت شما، بهنکنمشکل می
شده ائهبا توضیحات ارگونه که امیدوارم همانارائه دهم؛ و  هرانی با فضای دفاع مقدسعالمۀ طای از نسبت بینانهها، تحلیل واقعآن

البته  ؛ وهم بسته شود، ان شاء اهللحث جنگ پروندۀ ب ،کاهش جمعیت بسته شد، با این توضیحات پروندۀ بحثدر یادداشت قبلی، 
 پردازیاحتمال و جوییبهانهتراشی، اشکال، جدال و مراء ه ازگاهیچدنبال کشف حقیقت نبوده و بهکه اساسا هستند کسانیدانیم می

 . دست بر نخواهند داشت غیرعقالئی
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شناخت حق، دفاع باید انرژی خود را برای ، این کوران حوادث آخرالزمانایم که در چنان بر آن عقیدهجناب آقای طاهری! ما هم
شما نیز الاقل . به این عقیده، جامۀ عمل خواهیم پوشاندتوفیق دهد،  هزینه کرد؛ و اگر خداوندحق زدن در مسیر فریاداز حق و 

غییری که تامید آنچه بیان شد به کار گرفته و اندکی انصاف را نیز ضمیمۀ آن کنید؛ بخشی از انرژی خود را برای دقت در آن
 حاصل شود.

***** 

های دقتی و قضاوتهای دیگر آن، مملو از بیبخش چونآقای طاهری در بخش دیگری از یادداشت خود ـ که متأسفانه هم ـ8
ندانستن  «آیة اهلل»غیرمنصفانه است ـ با ذکر چند قرینه، به مناقشه در جایگاه علمی عالمۀ طهرانی پرداخته و بر همین اساس، 

 که:داند؛ حال آنایشان را خالی از اشکال می

بودن حیحص هیچ تالزمی باها در نقد مکتب تفکیک، و استفاده از آن بودن برخی از سخنان جناب آقای دکتر انصاریصحیح اوال،
اند ـ ندارد. آری! ما هرگز غیرعلمی و خالف ادبی که در ارتباط با عالمۀ طهرانی نوشتهاز جمله مطلب  دیگر مطالب ایشان ـ

گیریم و به های دیگر را نادیده نمیها، اشتباهات علمی و اخالقی او در حوزهخاطر موقعیت علمی یک فرد در برخی از حوزهبه
شان توسط ایشده نمونۀ معرفیچنین باید توجه داشت که وقتی عمل کند. هم طورکنیم که همینجناب طاهری هم توصیه می

از و  دمینا «مناقشه در مثل»توان تذکر این نکته را مدار، نمینه روشمند است و نه اخالق ،مدارنقد روشمند و اخالقیک  عنوانبه
 ۀیک نمونکذایی، خواهیم که اندکی دقت به خرج داده و از آن خروار مورد خدشه قرار داد. فلذا از آقای طاهری میآن را این باب 

ها و رد و ایرادها، الاقل خود، موضع قولخواهیم که در خالل این نقلچنین از ایشان میهم د.منطبق بر مدعای خود را معرفی کن
مرحوم »و گاهی بگوید « طهرانیآیة اهلل سید صادق »و « عالمۀ طهرانی»طور نباشد که گاهی بگوید این واحدی داشته و

 «.طهرانیجناب سید صادق »و « طهرانی

، خدمت جناب آقای طاهری در خصوص حکم نماز جمعه در رابطه با بحث علمی مطرح میان عالمۀ طهرانی و آیة اهلل میالنی ثانیا،
صالة »رسالۀ ، ابتداء زحمت مطالعۀ کامل و دقیق هستید دنبال یک بحث علمیر واقعا طالب حق بوده و بهشود که اگعرض می

عنوان بهدانید که گاه از موقعیت علمی ایشان سخن بگویید. دوست محترم! آیا میعالمۀ طهرانی را متحمل شده و آن« الجمعة
برای اثبات  وعلیه نیز قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت بوده  چون شهید ثانی رضوان اهللفقیه واالمقامی هممثال، 

 75نند؟کها یاد میکند که عالمۀ طهرانی در نامۀ مختصر خود به آیة اهلل میالنی از آنای تمسک میاین نظر، دقیقا به همان ادله
ند ـ ؛ اما اکه برخی از فقیهان چنین کردهت ـ کما اینآری! شاید بتوان در خالل یک بحث علمی، به نقد این نظر و ادلۀ آن پرداخ

دانست. ن« آیة اهلل»خاطر یک اختالف نظر اجتهادی، موقعیت علمی قائل به آن را زیر سؤال برده و او را توان و نباید بههرگز نمی
ما و وجه با تصور ذهنی شهیچبهچنین تذکر این نکته نیز ضروری است که سوابق عالمۀ طهرانی با مرحوم آیة اهلل میالنی، هم
 در پی القاء آن هستید، سازگار نیست: که ـ خواسته یا ناخواسته ـچه آن

 اىسهجل آن میدید ما هکنیا از بعد: نىیخم اهلل ةیآ آزادى براى النىیم اهلل ةیآ از]یعنی عالمۀ طهرانی[  مؤلّف دعوت»
 عنوانهب را هانیا شهربانى عنىی ؛دینرس جهینت به نند،ک معرفى نىشهربا به را خودشان علماء بود بنا و شد لکیتش هک

 النىیم اهلل ةیآ وقت آن در م؟ینکب ارکچ دیبا خوب: میگفت نشد، حاصل مقصد آن جهت نیا از باالخره و نشناخت مجرم
 امور از ىبعض در غالبًا هم من و. مفصّل لىیخ داشتند، سابقه لىیخ هم ما با و بودند ممتازى اریبس تیشخص مشهد در

 زا بعضى: فرمودندمى خودشان حتّى ردند؛کمى عمل هکنیا إلّا شدنمى اغذىک چیه و نوشتممى اغذک شانیا براى
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 هک نیمع حسن حاج آقاى موقع آن در ما بله. ... نمکمى مطالعه بار چند و خودم شیپ گذارممى نارک من را تو اغذهاىک
 میفرستاد را شانیا بود، هم ما خصوصى افراد نیهم جزء و درست و کپا و صادق اریبس ودب اىطلبه و ماست الزَّوجة أخ

 توبوسا با بود آمده حسن دیآس آقاى !طهران ندیایب فورًا بگو و نک طهران روانه را النىیم اهلل ةیآ برو هک مشهد براى
 ای و غذاخوردن براى ندینشمى و رودىم هاخانه قهوه از ىیک در شابورین و سبزوار نیهم نواحى در و مشهد براى

 لىیخ رسىاحوالپ و صحبت به ندکمى شروع و ندینشمى شانیا شیپ دیآمى نفر یک اتّفاقًا خوردن.چاى و ردنکاستراحت
 و مشهد بروم خواهممى ناأل من بله: دیگومى هم شانیا آمده؛ جاسوسى براى و بود دستگاه همان از او نگو حاال. گرم

 اظهار لىیخ هم او و چنان؛ و نیچن و ؛افتاد اتّفاق هک ىاییقضا نیهم براى است النىیم اهلل ةیآ با مالقات قطف قصدم
 وارد سنح دیآس هکنیا محضه ب امّا .نیمسلم بر است بزرگى بتیمص چون است الزم لىیخ امر نیا هک ندکمى تأسّف
 چیه بدون نندکمى آزاد بعد و دارندمى نگه زندان در را او تمام هفته یک. زندان برندمى را او سرهیک ،شودمى مشهد

 بشود، متوجه دستگاه مبادا هک قبلى، طیبل یک صدور بدون حتّى تظاهرى چیه بدون هم النىیم اهلل ةیآ و ؛مقدّماتى
 رىیجلوگ هک دشون مطّلع سکچیه هکطورىهب ،طهران ندیایب ارهیط با هک نندکمى هیته طیبل یک و فرودگاه براى ندیآمى

 و هدمش به گرددبرمى ارهیط راه وسط از بله مشهد؛ به گردانندبرمى مشهد و طهران انیم در را شانیا ارهیط ولى نند؛ک
 76«.نیزم روى ندینشمى نیمسافر ۀهم با

 توجه باشد: و البته ارتباط آیة اهلل میالنی با مرحوم آقای حداد رضوان اهلل علیه نیز احتماال باید برای شما جالب

 حاج العظمى اهلل ةیآ حضرت مقدّس، مشهد در حدّاد موسوى هاشم دیس حاج آقاى حضرت توقّف شب نیآخر براى»
 عشاء و مغرب نماز از بعد چون هک آوردند عمل به خودشان مدرسه محلّ در افتىیض شانیا از النىیم هادى محمّد دیس

 و هرانىط انیآشنا و همراهان عیجم از اوّال رایز بود؛ مهمّ اریبس افتیض نآ. دیانجام طول به شب از پاسى تا بًایتقر بود،
 حسنعلى خیش حاج اهلل ةیآ جمله از بودند، نفر هشتاد هفتاد بیقر رىیثک جمع هک شانیا رازىیش و اصفهانى و همدانى
 همّىم مسأله تیجمع از دادتع نیا و آمد؛ عمل به همانىیم نیا همراهانشان، و ىکسلو شاگردان عیجم با رازىیش نجابت

 و ودب موجود ملکأ و أحسن نحو به ىغذای نوع هر از مدرسه، اطیح صحن در سفره گستردن و شام موقع در ًایثان و؛ بود
 و نترلک شدّت تینها در شانیا هک بود اوقاتى همان در نیا و ؛مشهود نُ یاالعْ تَلَذُّ  وَ االنفُسُ هِیتَش تَهِ  مَا هَایفِ وَ تِیواقع

 رفت و بود ستادهیا دائمًا وچهک سر در گرىید مأمور و وچهک وسط در مأمورى و بودند( کساوا) تیامن سازمان مراقبت
 شدىنم شانیا منزل به عامّه تردّد فلهذا. نمودندمى الؤس شانیا بر وارد افراد تیهو از و داشتند نظر ریز را نیوارد آمد و
 77«.بود أمثالهم و نوادهخا خاصّ افراد به منحصر آمد و رفت و

وجه ت یدبا نیز« حتّی سمعتُ من قائلها» رابطه با روایتدر « طرق عدیده»استفادۀ عالمۀ طهرانی از اصطالح  خصوصدر  ثالثا،
  :توان ایشان را به ناآشنایی با معنای آن متهم ساختستعمال این اصطالح در آثار عالمه، هرگز نمیدیگر موارد ا ا لحاظبداشت که 

 «یک و ستیب عامّه قیطر از رسُول حضرت با نیرالمؤمنیام مؤاخاة به راجع المرام ةیغا در بحرانى هاشم دیس مرحوم 
 اند،بوده خدا رسُول برادر حضرت آن هکآن به راجع و( ۳81 ص در) ثیحد پنج خاصّه قیطر از و( ۳78 ص در) ثیحد

                                                           
 38وظیفۀ فرد مسلمان در احیاء حکومت اسالم، ص 76
 280روح مجرد، ص 77
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 و ؛ندکمى رکذ( ۳8۱ ص در) ثیحد چهار و سى اصّهخ قیطر از و( ۳82 ص در) ثیحد هشت و سى عامّه قیطر از
 78«.اندردهک نقل زین ... عدیده طرق به نیالسمط فرائد در شافعى نىیحموبن میابراه ... مانند عامّه علماء از ارىیبس

 «79... .« فشیلأت در عدیده طرق با 212 متوفى اصفهانى مندهابن...  :از عبارتند اندردهک نقل را ریغد ثیحد هک سانىک 

 «قیطر سه و ستیب از بطةابن و یقطر ستیب از حنبل بن احمد و عدیده طرق از موصلى علىیابو ... را خم ریغد قصه 
 80«.اندردهک تیروا

 ... « لَ أهْ  ىعِت رَتِ  وَ اهللِ تَابَک نِ یالثَّقَلَ مُ یکفِ کتَارِ إنِّى :عدیده طرق با و مقامات از ارىیبس در رُسُل دیس از وارد ثیحد 
 81.«ال حَوْضَ عَلُىَّ رِدَای حَتَّى ف تَرِقَای لَنْ فَإنَّهُمَا أبَدًا بَعْدِى تَضِلُّوا لَنْ بِهِمَا تُمْکتَمَسَّ  إنْ  مَا تِىیبَ

 «نوشته نةیفالسَّ ثیحد و نیالثَّقل ثُیحد و علىٌّ وَ محمّد   نام به تابىک ... رىکعس فیشر نیالدّ نجم رزایم حاج ریخب ۀعلّام 
 82«.است ردهک رکذ لیتفص طورهب را ثیحد عدیده قطر و

 «ندکیم تیارو باهِلى أمامهأبى از مرفوعًا لیالتّفض لقواعد لیالتّنز شواهد تابک از خود إسناد با انیالب مجمع ریتفس در 
 308 ص ،2ج العربى، تابکال دار رابع طبع ریالغد در نىیام ۀعلّام. ...  سَلَّمَ  وَ  وَءَالِهِ هِ یعَلَ اللَهُ  صَلَّى اللَهِ  رَسُولُ قَالَ  قالَ: هک
 زا عدیده طرق با لیالتّنز شواهد در انىکحَس مکحا و رکعساابن و طبرى حافظ از اختالفى مختصر با را تیروا نیا

 83«.ندکیم تیروا باهلى أبوأمامه

و اگر نخواهیم استعمال مورد  ه است ـکه آقای طاهری شدویم ـ کما اینلذا اگر نخواهیم گرفتار قضاوت سطحی و عجوالنه شف
را همین است ـ ، ظاه علمیاثر یک با اولیه که مقتضای مواجهه کما اینبحث را بر تساهل در سخن یا سبق قلم حمل کنیم ـ 

طرق  ودوجوجود طرق عدیده برای خصوص این روایت، بلکه  نه، «طرق عدیدۀ خبر صادقی»از تعبیر  عالمهباید بگوییم که مراد 
حتّی سمعتُ من »که: اگرچه شاید نتوان برای خصوص روایت توضیح مطلب آن .استآن  مطرح در برای مضمون و مفادعدیده 

تجلی »برای مضمون  ،84گرفته توسط عالمۀ طهرانیبر اساس تحقیق صورتطرق عدیدۀ روایی یافت، اما شاید بتوان « قائلها
 ـ که توسط معصومان مختلف« خدا از این تجلی الهی اولیاءـ و تأثر  زدر آیات قرآن ـ خصوصا در وقت نما ،خداوند برای خلق خود

 را شناسایی کرد:ای طرق عدیدهاست ـ  در روایات آمدهو با الفاظ مختلفی 

 کانَ تَّىحَ هِ قِرَآءَتِ فِى یکرِّرُهَا الدِّینِ یوْمِ مَلِک قَالَ  إذَا کانَ السّالم علیه العابدین زین بر اساس نقل مرحوم کلینی: موالنا 
 مَمَاتِهِ. عَلَى أَش رَفَ قَدْ أَنَّهُ  یرَاهُ مَنْ  یظُّنُّ

 َبَعْدَ  وْحَش تُاسْتَ  لَمَا ال مَغ رِبِ  وَ ال مَش رِقِ  بَینَ  مَنْ  مَاتَ  لَوْ  السَّلَامُ عَلَیهِمَا ال حُسَینِ  بْنُ عَلِىُّ  بر اساس نقل مرحوم کلینی: قَال 
 .یمُوتَ  أَنْ  کادَ حَتَّى یکرِّرُهَا الدِّینِ  یوْمِ  مَلِک قَرَأَ  إذَا السَّلَامُ  عَلَیهِ انَک وَ مَعِى ال قُرْءَانُ یکونَ  أَنْ 

  ُالصَّلَوةِ فِى هُ لَحِقَت  حَالَةٍ  عَنْ سُئِلَ أَنَّهُ السَّالمُ  عَلَیهِ ]یعنی جعفر الصادق[  بر اساس نقل شهید ثانی و فیض کاشانی: عَن ه 
 فَلَمْ بِهَا کلِّمِال مُتَ مِنَ سَمِعْتُهَا حَتَّى قَل بِى عَلَى اآلیةَ  هَذِهِ  أُرَدِّدُ  زِل تُ مَا فَقَالَ ذَلِک فِى لَهُ  قِیلَ أَفَاقَ فَلَمَّا هِ عَلَی مَغ شِیا خَرَّ حَتَّى
 .قُدْرَتِهِ لِمُعَاینَةِ جِسْمِى یث بُت 
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  :بْصِرُونَ یُ لَا لَکنْ وَ  کلَامِهِ فِى لِخَل قِهِ  اللَهُ  لَّىتَجَ  لَقَدْ اللَهِ وَ]قال الصادق علیه السالم[ بر اساس نقل فیض کاشانی. 

 ت لُوی کانَ [ السَّلَامُ  عَلَیهِ] الصَّادِقَ مُحَمَّدٍ  بْنَ  جَعْفَرَ  مَوْلَانَا أَنَّ  رُوِىَ  : فَقَدْو عالمۀ مجلسی بر اساس نقل سید بن طاووس 
 ایاتِ ءَ أُکرِّرُ  زِل تُ مَا مَعْنَاهُ مَا فَقَالَ  هِ إلَی حَالُک ان تَهَت  مَا أَوْجَبَ الَّذِى مَا سُئِلَ أَفَاقَ  فَلَمَّا عَلَیهِ  فَغُشِىَ  صَلَوتِهِ  فِى ال قُرْءَانَ 
 بِمُکاشَفَةِ یةُ ال بَشَرِ وَّةُال قُ تَقُمِ  فَلَمْ  ال عِیانِ وَ  ال مُکاشَفَةِ عَلَى أَن زَلَهَا مِمَّنْ مُشَافَهَةً سَمِعْتُ  کأَنَّنِى حَالٍ  إلَى بَلَغ تُ حَتَّى ال قُرْءَانِ 
 .اإللَهیةِ  ال جَلَالَةِ 

 َلصَّلَوةُ ا حَضَرَتِ إذَا السَّلَامُ عَلَیهِمَا ال حُسَینِ  بْنُ  عَلِىُّ کانَ السَّلَامُ عَلَیهِ  الصَّادِقُ مَوْلَانَا بر اساس نقل عالمۀ مجلسی: قَال 
 کالسَّعَفَةِ. دَ ارْتَعَ وَ لَوْنُهُ اص فَرَّ  وَ جِل دُهُ اق شَعَرَّ

  َدِّینِ.ال یوْمِ  مَلِک تَکرَارِ عِن دَ  السَّلَامُ عَلَیهِ الصَّادِقِ غَش وَةِ مِنْ رُوىَ مَا ذَلِک مِنْ  بر اساس نقل آیة اهلل ملکی تبریزی: و 

  اره اشهمین مضامین در آثار خود روایات حاوی به مال عبدالرزاق کاشانی، غزالی، سهروردی و مؤلف کشف الغایات نیز
 اند.کرده

لۀ توجهی از سلسشود که برای یک روایت، تعداد قابل، غالبا در مواردی استعمال می«طرق عدیده»که اگرچه اصطالح به عالوه آن
ا، از هآن رابطه باتوان یافت که با وجود محدود بودن تعداد سلسلۀ راویان، بزرگان در راویان در اختیار است، اما مواردی را هم می

 نویسد:میـ  «القواعد الفقهیة»عنوان مثال، آیة اهلل سید حسن موسوی بجنوردی ـ صاحب کتاب اند. بهین اصطالح استفاده کردها

 ةکم أالزم أن دیأر یإنّ الساّلم هیعل یالثان جعفر یألب قلت قال أبوثمامة رواها یالت ةیالروا یف هو ماک خونی ال المؤمن»
؛ خونی ال المؤمن فإنّ دین یکعل سیل و جلّ و عزّ اهلل تلقى أن انظر و کنید مؤدّى إلى ارجع فقال نید یعل و نةیالمد و
 85«.الوسائل فی مذکور هو کما عدیدة طرق الروایة لهذه و

 شویم:کنیم، صرفا با چهار طریق مواجه میاما وقتی به وسائل الشیعة مراجعه می

 هْلِ أَ  مِنْ  مِ یرِکال  عَبْدِ  عَنْ دٍ یسَعِ بْنِ  عُث مَانَ  عَنْ سَىیعِ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ  اللَّهِ  عَبْدِ  یأَبِ  بْنِ  مَدَ أَحْ  عَنْ  أَص حَابِنَا مِنْ  عِدَّةٍ  عَنْ  وَ»
؛ لَّهِال عَبْدِ  یأَبِ بْنِ  أَحْمَدَ  نْ عَ بِإِسْنَادِهِ  خُ یالشَّ رَوَاهُ وَ  ؛ثُمَامَةَ یأَبِ  عَنْ  بِإِسْنَادِهِ الصَّدُوقُ  رَوَاهُ  وَ ... ؛  قَالَ  ثُمَامَةَ  یأَبِ عَنْ  هَمَدَانَ 

 86... .« مِث لَهُ  سَىیعِ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  هِ یأَبِ عَنْ  أَحْمَدَ  بْنِ  نِیال حُسَ عَنِ  ال عِلَلِ یفِ الصَّدُوقُ  رَوَاهُ وَ

 :دننویسو یا مثال مرحوم سید بحرالعلوم، در رسالۀ سیر و سلوک خود می

 قَل بِهِ  مِنْ مَةِکالحِ عُینابی ظَهَرَت  صَباحًا نَیأَرْبَعِ لِلَّهِ  أَخلَصَ مَنْ  :هک ستیمرو سُبُل هادى و رُسل دیس از عدیده طرق به»
 87.«لِسَانِه عَلَى

م یه السالبه وجود مقدس امام باقر عل هارد؛ آن هم سه طریقی که یکی از آنکه ظاهرا این روایت، سه طریق بیشتر نداحال آن
وضیحی پردازند؛ تبخش از رسالۀ سید، به توضیح همین معنی می اینکه عالمۀ طهرانی، در تعلیقۀ خود بر گردد؛ و جالب آنبرمی

 در رابطه با مضمون روایی مورد بحث پرداخت: توسط ایشان « طرق عدیده»توان با تأمل در آن، به توجیه استعمال اصطالح که می

 هیلع الرضا اخبار ونیع در اوّل: است شده وارد تابک سه در عهیش اصول تبک در زبان بر قلب از تمکح ظهور اتیروا»
 امّا .... است شده وارد 1۱ صفحه 2ج افىک اصول در سوّم ،170 صفحه الدّاعى عُدَّةُ  در دوّم ،228 صفحه در السّالم
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 قال .ندکمى تیروا ىیرأ مَنْ بِسُرِّ  الصَّنعانى النَّهْشَلى جْمَعمَ بن نَهْشَلِ  بن صَةَیقَب بن دارم از خود اسناد با ونیع تیروا
 سولُر قال قال علىّ  عن عبداهلل بن جابر عن هیأب عن علىّ  بن محمّد عن جدِّه عن هیأب عن الرضا موسى بنْ  علىُّ  حَدَّثنَا

 اما و...  .انِهِلِسَ  عَلى قَل بِهِ مِنْ  مَةِکالحِ عُینابی جَرَت  إلَّا صَباحًا نَیأربَعِ لِلَّهِ عَبْد  أخلَصَ ما سلّم و آله و هیعل اهلل صلّى اهلل
 فَجَّرَ  مًاوی نَ یأربعِ لِلَّهِ أَخ لَصَ مَنْ  قَالَ: هک است آورده سلّم و آله و هیعل اهلل صلّى رمکا رسول از مُرْسلًا الدّاعى عُدَّةُ تیروا
 السّالم هیعل عفرجأبى عن السِّندىّ عن نَهییعُابن از خود اسناد با افىک تیروا امّا و؛ نِهِلِسا عَلَى قَل بِهِ مِنْ  مَةِکالحِ عَینابی اهللُ

 فِى اهللُ زَهَدَهُ إلّا وْمًای نَیأربْعِ اهللِ رَکذِ عَبْد  أجْمَلَ مَا قال أو...  ومًای نَیأربع باهلل مانَیاإل عَبْد  أخ لَصَ ما قال هک است آورده
 رچهگ الفاظ شودمى مالحظه هک طورهمان و ... لِسَانَهُ بِهَا أنطَقَ و قَلبِهِ فى مَةَکالحِ اثبَتَ و دَواءَها و داءَها هُبَصَّرَ وَ ایالدُّن

 مِنْ  ما اهلل رسول قال :دیگو 322 صفحه ،۳ج العلوم اءیاح در عامّه تبک در امّا و ؛است واحد معانى نکل است مختلف
 زَهَدَ  مَنْ  :دیگو 181 صفحه قهیتعل در و؛ لِسَانِهِ عَلَى قَل بِهِ مِنْ  مَةِ کالحِ عُینابی ظَهَرَت   إلّا وْمًای نَ یأَرْبَعِ لَال عَمَ  لِلَّهِ خ لِصُی عَبْدٍ
 هامش در رفالمعا عوارف در و؛ لِسانِهِ عَلَى قَل بِهِ مِنْ مَةِکالحِ  عَینابی اهللُ اجرَىَ  العِبادَة هایف أخ لَصَ و وْمًای نَیأربَعِ ایالدُّن فِى

 قَل بِهِ  مِنْ مَةِ کالحِ عُینابِی ظَهَرَت   صَباحًا نَ یأَرْبَعِ لِلَّهِ أَخ لَصَ مَنْ اهلل رَسُولِ قَوْلُ: دیگو العلوم اءیاح دوّم جلد از 22۱ صفحه
 88.«لِسَانِه عَلِى

صرفا  هکدر رابطه با روایاتی « هطرق عدید»استعمال اصطالح  سختگیری نسبت بها توجه به امکان عدمکه: ببندی بحث آنجمع
روایت، ظاهرا  خود اینو نه خصوص « حتّی سمعتُ من قائلها»و با لحاظ مضمون موجود در روایت  89دارندسه یا چهار طریق 

مناقشۀ جناب آقای طاهری در رابطه با سخن عالمۀ طهرانی قابل پذیرش نیست. البته باب بحث علمی در این خصوص گشوده 
 دنبال اثبات یک مطلب علمی بوده و بررد صحت سخن عالمه نیز کامال قابل فهم است؛ ولکن ردی که صرفا بهر بر اصرابوده و 

  انکار علمیت عالمه، با استناد به خصوص یک مطلب مُختلَف فیه مُصر نباشد.

ها، این قبیل اشکاالت و خدشهبداند که باید داند، داند و اگر نمیعنوان یک طلبۀ مقطع خارج ـ حتما میجناب طاهری ـ به ،رابعاو 
عنوان یک شاخص انحصاری برای قضاوت نهایی ها بهتوان از آننسبت به میراث علمی همۀ بزرگان قابل طرح بوده و هرگز نمی

، لم یبق فی تاریخ ودای جائز بها استفاده کرد؛ که اگر چنین استفادهدر ارتباط با جایگاه علمی افراد و آیة اهلل دانستن با ندانستن آن
ه اشکال، مبتال بسطحی نه با یکی دو اشکال  چون عالمۀ طهرانی،العلم آیة اهلل! آری! قضاوت در ارتباط با جایگاه علمی فردی هم

 که با دقت در حقائق ذیل ممکن است:

 دارندمرقوم میه ایشان بزرگ طهرانی رحمة اهلل علیه در اجازۀ خود بحاج شیخ آقا عالمۀ طهرانی کسی است که آیة اهلل :
 اهللِ  إلى تَقَرَّبَ  و أهلِه و وطنِه عن فتَغَرّبَ  الرّاجحِ  األثرِ  هذا اق تفآءِ  و الصّالحِ  بالسَّلفِ  لاِلق تدآءِ  تعالى اهللُ وَفَّقهُ  مِمَّن و...  »

 نُبوغِه عدَ ب کذل ـ و األجلّةِ األئمّةِ أبى و لىالمَوا مَولى التُّقى مَنارِ و العلم بابِ جوارِ  إلى رَحلِه و نِهکمس عن بالهِجرةِ تعالى
 لِ یلتحص نَیسن عدّةَ  العلم نةِیمَد بابِ  على فَ کـ فعَ نیالمُعلّم و األساتِذةِ  شهاداتِ  لِهینَ و مَدارسِهَا فى ثةِ یالحَد العلومِ  فى

 حازَ  و عملِ ال و العلمِ  بسعادَتَىِ  فاز و نَقَد ىحتّ  المَطلبِ  لینَ  فى اجتهد و وَجَد حتّى الطّلبِ  فى جدَّ  و نیالدّ عُلوم و المعارفِ
 رِ یالتّقر حُسنِ  لتَىْ یفض نَ یب الجامعُ  رُ یالنّحر الفاضلُ  العالمُ  المعتمَدُ  المُمجَّدُ  السّندُ  دُ یالسّ  هو و أال مَلَ کاأل األوفَرَ  الحَظَّ  منهما

 العالمِ  بن نیحسال محمّد دیالسّ  موالنا نٍ یمَ  و نٍ یشَ  لّ ک من المُبرَّأ بالبَنانِ  هیإل المُشارُ  و األقرانِ  سآئرِ  على الفآئقُ  رِ یالتّحر و
 العلمآء فى ثُرک و إفضالُه دَیز الطّهرانىّ  نىّ یالحس أصغر على دیالسّ  بن میإبراه دیالسّ  العلّامة بن صادق محمّد دیالسّ  لِ یالجل

 تَسَبکالم الفضلِ  و النّسب شرفِ  نَ یبَ  جمع قد الفقاهةِ  جةُ ینت و ادَةِ یالسّ  ساُللةُ  فهو النّقبآء فى جدَّه تَرجَمْنا قد أمثالُه أبنائهم و
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 فى هِ نفسِ انخراط فى األصحابِ  قدمآء رةِیبس تأسّى ثم دَ یالتّل و الطّارفَ  و دَ یالجد و مَ یالقد المعارفِ  و العلومِ  من حاز و
 کذل هلَ أ وجدتُه أنّى بما و ةِ یالرّوا فى اسْتَجازنى رِ یالحق بهذا ظنّه لِحُسنِ و الهُداةِ  نیالمعصوم األئمّةِ  عن الرُّواةِ  سلسلة

 اإلسالمِ  حُجَجِ من خىیمشا عِیجم عَن عنّى روىَی أن أجَزتُه و مأمولِهِ إلنجاحِ بادَرتُ  و جلّ و عزّ اهللَ اسْتَخَرتُ  فوقَه بل
 النّسخةَ تُهناوَل و اإلجازات خِ یمشا طُرُقِ  فى المَفازات ءَآیض تُهایسمَّ الّتى المُشجّرة فى اتِهمیروا و طُرُقهم رَ کذِ فَصَّلتُ نیالّذ

 ن سانىی ال أن ارمِهکم من الرّجآءُ و أحبّ و شآء لمن طرقِهم عیبجم عنهم عنّى اتُهکبر دامت روِیفل  لنفسِه تَبَهاکاسْتَ حتّى
 دِ یع فى رفِاألش النّجفِ فى دارى فى عِشةالمُرتَ ببَنانى حَرَّرتُه و نیسن قبلَ بلسانى کذل أنشأتُ  الدّعآء من خَلَواته فى

 هیلِوالدَ  و له غَفَرَ و عنه اهللُ عفا الطّهرانىّ  کبزر بآقا المدعوُّ و محسن بمحمّد المسمّى الفانى آءُیالمس أنا و 1372 سنةَ الفطر
 90.«ءَاخرًا و أوّلًا للّه الحمدُ و

  به و میالرّح الرّحمن اهلل بسم»نویسند: گری به ایشان میبزرگ در اجازۀ دیآقاحاجمرحوم عالمۀ طهرانی کسی است که 
 الثّقةَ  السَّنَدَ  دَ یالسّ  أنّ خفىی ال اهلل ءَالِ نیالمعصوم ءَالِه على و اهللِ رسولِ على السّالمِ و الصّالةِ و للّهِ الحمدِ بعدَ ثِقَتى

 ةیآ بن ادقص محمّد دیالسّ  العلّامة نجلِ  نیحس محمّد دیالسّ  حضرةَ  ةَ الفَهّام العلّامةَ  بَ یالنَّس بَ یالحَس التّقىَّ  الوَرِعَ  المعتمَدَ 
 ةً یمُتوال نَ یسِن األشرفَ  النّجفَ  جاوَر قد األمانىّ و األَمالِ ةَ یغا اهللُ بلَّغه الطهرانىَّ  نىَّ یالحس اهللُ  رَحِمَهُما میإبراه دیالسّ  اهلل
 مدارِسَها و علمال معاهِدَ  النّجف فى فحضر ةیرانیاإل ةیالعال المدارس فى هذیأسات بشهادات نال و ةیاألل العلوم من فَرَغ ما بعدَ

 نمِ  اسْتَفادَه ما اتبًاک تَهیغا العمل فى مُجدًّا خارجًا االصول و الفقهِ  فى دروسِهم و األعالم العلمآء مَجالس على بّ کأ و
 صار و ةِ یلنَّبَوا السّنّةِ  و تابِ کال من ةِ یاإلله امِ کلألح االستِنباطِ  ةُ کمل هل حَصَلت حتّى الوَقّادِ  ذِهنِهِ  و النَّقّادِ  بِفَهمِه راتِهِمیتقر
 روىَ ی أن فأجَز تُه نَیسِن قبلَ ةِیالرّوا فى منّى اسْتَجازَ قَدِ و الضَّروراتِ  لبعضِ وطنه إلى العودِ إلى فاضطرّ  نیالمجتهد من

 حَرَّرْتُه دُعآئه اتِکبَرَ مِن نسانىی ال أن ارِمِهکم مِن فأرجو بِقلمِه لَهُمیتفاص تبک قَد و خىیمَشا عَن هِیأرو ما عَیجم عنّى
 و ثالثمائة و نَیسَبع و سبعٍ سَنةَ الثّانى عِیرب من عشر الثّامنَ  نِیاإلثن ومَی األشرفِ النَّجف فى دارى فى ال مُرتَعِشَةِ دِىَیبِ

 91«.عنه عُفِى الطّهرانىّ  کبزر آقا الفانى ألف

  این حقّ» :فرماینددر رابطه با ایشان می حائرى رحمة اهلل علیه مرتضى شیخ حاج اهلل کسی است که آیةعالمۀ طهرانی 
 92«گرفتند.می عهده به ما به جاى سیدمحمّدحسین حاج آقاى را علمیه حوزۀ خارج تدریس مدیریت و اداره که بود

 علیه، بعد از دیدن کتاب رؤیت هالل ایشان  اهلل رحمة خوانسارى احمد سید حاج اهلل عالمۀ طهرانی کسی است که آیة
 میتعل به کتاب این از نبودم؛ آگاه من و بودید طهران در شما دانستم؛نمى را شما علمیت قدر من! آقا»فرموده بودند: 

  93.«کنممى مطالعه را آن دائم و است من متّکاى کنار اید،داده را کتاب این که روز آن از بردم؛پى شما

 اهلل آیة هرانی کسی است که آیة اهلل خویی رحمة اهلل علیه، آغاز درس خارج فقه خود را به حضور ایشان وعالمۀ ط 
 و انیدبم نجف در شما! سیدمحمّدحسین آقا»فرمایند: سیستانى مشروط فرموده و در وقت مراجعت ایشان به تهران می

 94«.اث نان علَیک لِفیخ ت ال من، از بعد بمانید، جااین در اگر نروید؛ طهران به

 حضرت مبارک محضر»نویسند: ای به ایشان میعالمۀ طهرانی کسی است که آیة اهلل سیستانی مدّ ظلّه العالى در نامه 
 و ارادت مراتب اظهار از بعد رساندمى عالى أنور عرضبه دامت برکاته. تهرانى محمّدحسین سید حاج آقاى اهلل آیة
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 لفداءا له روحى اهلل بقیة حضرت خاصّۀ عنایات ظلّ  در و بوده غیبى تأییدات به وفّقم همیشه که است امید إخالص،
 آن جناب گرامى نامۀ .باشند مستفیض جناب آن معارف و علوم از منهم الخواصّ السیما و مسلمین عموم و محفوظ

 خیر کرذ...  گردیدم؛ مندبهره هبود سامیه أنظار و عالیه تحقیقات بر مشتمل که شریفه رسالۀ دو مطالعۀ از و شد زیارت
 اىهحوزه و فضالء که شودنمى طورى چرا که دارم تأسّف و شودمى دارم علمى ربط هاآن با که فضالئى با جنابعالى

 در را مهجور این که دارم استدعاء خاتمه در .شد عرض هم حضورًا چهچنان باشند، علمى تماس در جناب آن با علمیه
 95«.نفرمایید فراموش عاد از توجّه اوقات

 خبر» دارند:مناسبت رحلت ایشان مرقوم میعالمۀ طهرانی کسی است که رهبر حکیم انقالب در پیام تسلیت خود به 
 افسوس و اندوه با را طهرانی حسینی حسین محمد سید حاج اهلل آیة روحانى، مجاهد سالک و ربّانى عامل عالم رحلت
 علمى ستۀبرج مراتب که بودند معدودى فرزانگان جمله از ایشان .شدم زدهمصیبت و فمتأسّ عمیقا و کردم دریافت بسیار

 مقولۀ از هک نیز األکبر اهلل فقه به ،اجتهادى و فنّى فقاهت کنار در و بودند دارا توأما سلوک و معنویت واالى درجات با را
 عبادِه و اهللِ إلولیآء اهللُ أعدَّهُ ما لَهُ ًائهنی ... .بودند گشته نائل نیز است معنوى مجاهدت و حسّى تجربۀ محصول و شهود

 96«.الصّالحین

  چون: آیة اهلل بروجردی، آیة اهلل حجت، آیة اهلل ها از محضر بزرگانی همعالمۀ طهرانی کسی است که سالو باالخره
 خویی، ة اهللآی حلی، ی، آیة اهللئباطباالدینی، آیة اهلل سدهی اصفهانی، آیة اهلل حائری، عالمۀ طمحقق داماد، آیة اهلل بهاء

ری، چون: آیة اهلل کشمیطهرانی استفاده کرده و کسی است که با بزرگانی هم آقابزرگحاج آیة اهلل شاهرودی و آیة اهلل
ی عنومزادۀ آملی مراوده آیة اهلل دستغیب شیرازی، آیة اهلل مطهری، آیة اهلل بهجت، آیة اهلل خسروشاهی و آیة اهلل حسن

 داشته است.و علمی 

 طالبمـ از جمله  و البته با تأمل در میراث علمی عالمۀ طهرانی جناب آقای طاهری! ما به پشتوانۀ تشخیص بزرگان فوق الذکر
، «و عینی توحید علمی»های دقیق و فنی ایشان در کتاب ، تعلیقه«والیت فقیه در حکومت اسالم»ایشان در کتاب  جدیدعمیق و 

یان بچنین همو « نگرشی بر مقالۀ قبض و بسط»و « کاهش جمعیت»نگری ایشان در دو کتاب شناسی و آیندهانروزآمدی، زم
« آیة اهلل»را هم  آن مرد بزرگ ـ« شناسیامام»و « معادشناسی»چون هایی همساده و در عین حال عالمانۀ ایشان در کتاب

، هم دارای «تدریس درس خارج و مقام مرجعیت»، هم الیق «تنباطملکۀ اس»، هم برخوردار از «مجتهد مسلم»دانیم، هم می
فقاهت »و هم دارای « مراتب برجستۀ علمی»، هم صاحب «فهم نقاد و ذهن وقاد»، هم دارای «تحقیقات عالیه و انظار سامیه»

 ؛ شما و جناب آقای دکتر انصاری نیز خود دانید.«فنی و اجتهادی

***** 

آقای طاهری در یادداشت خود به آن پرداخته است، خدشۀ مجدد در غلبۀ کمی و کیفی عالمان  یکی دیگر از مطالبی که ـ10
ست. اعالمۀ طهرانی « رسالۀ فقهای حکیم»ارجاع موجود در کالم بنده به  قدنو موافق با فلسفه و عرفان اسالمی بر مخالفان آن 

 :توان به چند نکته اشاره کرددر این رابطه نیز می
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 کمتح از آن عنوان که کتابی به باید چرا پس حکمت؛ نه ،بود عرفان باب در ... حضرتعالی ادعای»نویسد: جناب طاهری می اوال،
بنده در همان زیرا کرد؛ چنین اشکالی را مطرح نمیداد، که اگر ایشان اندکی دقت به خرج میحال آن« شود؟ داده ارجاع شده أخذ

 ام: ایشان به نقل آن پرداخته است، گفتهای که جمله

 آمار دنبال زمینه این در و داشته شک آن مخالفان بر اسالمی عرفان و فلسفه موافقان کیفی و کمی غلبۀ در سیک اگر»
 در قتد با و کرده مراجعه طهرانی حسینی اهللآیت عالمه حضرت مکتوبات از حکیم فقهای رسالۀ به تواندمی گردد،می

 .«نماید غلبه خود شک بر ایشان، تاریخی هایگزارش

ر د« حکمت»چنین باید توجه داشت که مراد از است، نه خصوص عارفان. هم« موافقان فلسفه و عرفان اسالمی»! سخن از آری
وده نیز مد نظر ب «عرفان شیعی فقاهتی»در جریان است؛ مسیری که « جمع بین شرع و عقل و قلب»رسالۀ عالمه، همان مسیرِ 

 آیند.از پیشگامان آن به حساب میو عمدۀ بزرگان منتسب به این جریان، 

 هورظ باشد، شده اشارتی هم عرفان به]یعنی رسالۀ فقهای حکیم[  کتاب این در که فرض بر»نویسد: آقای طاهری می ثانیا،
 رجاعا است، تاریخی هایگزارش حاوی خودتان قول به که کتابی به چرا پس بود؛ حال زمان به مربوط بنده ۀمناقش و کالمتان

 وجه قابل قبول نیست:هیچبه ،استظهاراین که غافل از آن« اید؟داده

؛ موضوعی که ماست تاریخ فکر و فرهنگبرانگیزترین موضوعات باید پذیرفت که عرفان شیعی فقاهتی، یکی از چالش»
ف بته ناگفته پیداست که طیخورند. النظر فراوانی به چشم میدر دو طیف موافق و مخالف آن، افراد سرشناس و صاحب

 «مقایسه نیست.وجه با طیف مخالفان، قابلهیچموافقان ـ هم از حیث کمیت و هم از حیث کیفیت ـ به

 هرهب صحیحی تحقیق روش از هم]یعنی رسالۀ فقهای حکیم[  کتاب همین در طهرانی مرحوم»نویسد: جناب طاهری می ثالثا،
 بودن عارف و محکی به حکم برسد، مشام به عرفان یا فلسفه با موافقت بوی کمی آن از که راتیعبا یافتن با کهطوریبه اند،نبرده
، انسخن ایشاین که  اما باید گفت «کند.می ثابت را ادعا این خالف دیگر شواهد و قرائن کهآن از دریغ اند؛کرده مزبور فقیه

حاضر، گنجایش اثبات این عدم تطابق را ندارد، نگارنده از همۀ نداشته و چون یادداشت  این رسالهکمترین تطابقی با واقعیت 
وجود  البته .کند که خود به رسالۀ مذکور مراجعه کرده و صحت و سقم آن را به قضاوت بنشینندخوانندگان محترم تقاضا می

ت واقعیتی اس های تاریخی نیزهای علمی و عملی شخصیتگیریدر توصیف جهت ،نظراننظرهای جدی بین صاحباختالف
 .طبیعی و انکارناپذیر

قهای ]ف کتاب در کیفی تفوق بررسی جهت مالکی هیچ و کمی ۀغلب اثبات جهت آماری هیچ»نویسد: آقای طاهری می رابعا،و 
 چند به حتی ایشان تعداد ولی شده، برده نام حکیم فقیهِ  عنوان به شیعه بزرگ علمای معدودی از ؛آری. است نشده ارائهحکیم[ 

 یختار در کوچکی هاینام هم فلسفه مخالف علمای چون طرفی از. بسازند ایمقایسه غیرقابل کمیت که رسدنمی هم مورد ده
 و مالک اب بلکه نباشیم؛ مواجه ادعا برابر در ادعا با ما تا کردم یدعائ جناب از مالک تقاضای بنده نیستند، معاصر زمان و تشیع

 رفدارانط خوشیدل درد به بیشتر که مواجهیم دلیل بدون یادعائ با باز رسدمی نظر به اما. بسنجیم را ادعاها نیمبتوا میزانی
ه ککند که اهل دقت باشد خوب است؛ اما اینکه دوست منتقد ما تالش میآری! این.« فرحون لدیهم بما حزب کل که خوردمی

با وجود اختالف در بسیاری از مبانی، به ندای رهبر فقید انقالب »گوید که ی سخن می«علماء و فضالی بسیار»جا از در یک
و در جای دیگر، توان تشخیص امر واضحی « رسیدند شهادت به راه این در و دیدند اسالم از دفاع را مقدس دفاعپاسخ گفتند، 

ه دیدن کجاییخیلی بد است. البته از آن چون غلبۀ کمی و کیفی موافقان فلسفه و عرفان اسالمی بر مخالفان آن را ندارد،هم
بۀ را ارج نهاده و مختصرا به تبیین مالک غلبودن هاست، تالش ایشان برای دقیقها، بهتر و احتماال مفیدتر از توجه به بدیخوبی
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در ر، دیگ های غلبۀ کیفی یک جمعیت بر جمعیتترین مالککه: سه مورد از مهممورد بحث خواهیم پرداخت. توضیح مطلب آن
 از این قرار است:عرصۀ علم و فرهنگ، 

 نوآورانه و توفیق در عرصۀ شاگردپروری کثرت تولیدات علمی 

 سازی علمی و فرهنگی در مقیاس تاریخ علمجریان 

 ایجاد تحوالت اجتماعی و سیاسی در جامعه 

یت با خلق آثاری ماندگار و با ترب، «عالیهحکمت مت»راستی کیست که نداند جناب مالصدرا رضوان اهلل علیه، با طرح ایدۀ و به
پژوهی را به محاق برده و فصل نوینی را در های مطرح در عرصۀ دینهمۀ پارادایمچون فیض کاشانی، شاگردانی استادپرور هم

ر فقید رهب چونهایی همتوان انکار موقعیت ممتاز شخصیتکیست که  یاتاریخ علوم اسالمی گشود که تا به امروز ادامه دارد؟ و 
گر نه م آفرینی اجتماعی را داشته باشد؟سازی فکری و تحولانقالب و عالمۀ طباطبائی رضوان اهلل علیهما، در دو عرصۀ جریان

هم در فضای علوم انسانی هم در فضای سیاست، هم در فضای معنویت،  که هم در فضای حکمت، هم در فضای فقاهت،آن
های این دو عزیز بزرگوار مجاهدت نتیجۀچه که امروز در اختیار ماست، م و اصول، عمدۀ آناسالمی و هم در فضای تفسیر و کال

 مراتببه مقیاسیحتی در که  هستآیا در دوران معاصر، یک عالم مخالف با فلسفه و عرفان اسالمی  ؟!هاستآنو شاگردان 
ده پرورش دارا  آیة اهلل شهید مطهری رحمة اهلل علیهچون هم شاگردانیباشد،  انقالب اسالمی را رقم زده چونهمتحولی تر، ردخُ

را تولید کرده باشد؟ آیا مرحوم شهید مطهری ـ که ثمرۀ وجودی آن دو استاد استثنائی چون تفسیر المیزان هایی همو کتابباشد 
ۀ کیفی، چیزی غیر از این معنی و مگر از غلبدانست؟ « واحد کألف»توان است ـ را با آن کارنامۀ درخشان علمی و عملی، نمی

دار کنیم و هم جمعی را راستی چرا باید با تشکیک در واضحات، هم حیثیت علمی و ادراکی خود را لکهآری! بهاراده شده است؟ 
 به توضیح واضحات گرفتار؟ واقعا چرا؟!

***** 

 های علمیظهارات برخی مراجع و شخصیتهایی از اجناب آقای طاهری در بخش دیگری از یادداشت خود، به نقل نمونه ـ11
 طراز قهایف از توافقی چنین راستیبه»نویسد: پرداخته و می «عالمۀ طهرانی»یا  «عرفان شیعی فقاهتی»در مخالفت با  معاصر

 ذکورم عمراج یدعائ آقای امیدوارم»کند: و سپس اضافه می« دارید؟ سراغ اخیر ۀسد در شیعیدرون جریاناتی برابر در شیعه اوّل
 اتیدیاس شاگرد ،ایشان از بعضی که بماند کنند.نمی نظر اظهار ندارند، تخصص که امری در که بدانند تقوا از میزانی دارای را

 ر این رابطه نیز توجه به چند نکته ضروری است:د« .اندبوده طباطبائی ۀعالم و خمینی امام چونهم

طهرانی ـ نه وجود منتقدان متنوع را  ۀو عالمایم، ما ـ در مقام دفاع از عرفان شیعی فقاهتی گونه که بارها اعالم کردههمان اوال،
. حرام گشایی،عقده و پراکنیلجن واجب؛ روشمند، نقد و علمی گفتگویگوییم: منکریم، نه با اصل انتقاد مخالف؛ بلکه صرفا می

وجود مخالف چنان در پی اثبات فلذا بسیار عجیب است که با وجود این بیان، جناب طاهری این همه به خود زحمت داده و هم
 برای عرفان شیعی فقاهتی یا عالمۀ طهرانی است!

، هیچ آقای طاهریشده در کالم فلسفه و عرفان اسالمی موافقند، توافق ادعاءکلّیّت با وجود علماء و فقهاء فراوانی که با  ،ثانیا
است.  قابل بررسی« نماییمغالطۀ بزرگ»ای از یا نمونه« صنعت اغراق»عنوان مثالی برای ای از واقعیت نداشته و صرفا بهبهره

د چون رهبر فقیدیگری همفراوان های شخصیت گرفتننادیدهبردن از حدود ده شخصیت و ندیدن یا که فردی با نامآری! این
ة اهلل آی مطهری، آیة اهلل انصاری شیرازی، ای، آیة اهللانقالب، عالمۀ طباطبائی، عالمۀ طهرانی، آیة اهلل بهجت، آیة اهلل خامنه
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آیة اهلل  جوادی آملی، آیة اهلل مصباح یزدی وزادۀ آملی، آیة اهلل آیة اهلل حسنحسینی زنجانی، آیة اهلل پهلوانی، آیة اهلل آشتیانی، 
 انصافی ندارد.دقتی یا بیگوید، هیچ دلیلی جز بیسخن می« توافق علماء طراز اول شیعه»از  ،سبحانی

 چون عالمۀ طهرانی در میان برخی از علماء نیز نتیجۀبا بزرگانی هم های مطرحادی از مخالفتکه بخش زی باید دانست ا،لثثا
نده تقوایی افکای است که از سر جهالت یا نفسانیت، خود را به وادی بیجسورانۀ عده اقداماتها و زنیهمدوبه ها،پاکردنبهآتش

البته آقای طاهری نظر دیگری داشته و  مداری ندارند.شمندی و اخالقای از رودهند که هیچ بهرهو استفتائاتی را صورت می
 نبوده میان در مخلّی تقطیعِ  اوالً که است شده تقطیع استفتائات متن در وارده مطالب نفرمایند ... یدعائ آقای امیدوارم»نویسد: می

 دهستن مجرّب قدرآن محترم مراجع و هست دسترس رد و معروف قدرآن ،استفتائات در طهرانی مرحوم از اشاره مورد کتب ثانیًا و
استفتائات، قطعا  گرفته در اینتقطیع صورتاوال، ولکن حقیقت آن است که « .گویند پاسخ اصلی متن به عنایت با را استفتائات که

 از دو حال خارج نیست:نیز به آن مراجع بزرگوار ثانیا، پاسخ مخل بوده و 

  و مجموع سخن عالمۀ طهرانی صادر شده است؛یا بدون عنایت به متن اصلی 

 .یا اساسا ناظر به عالمۀ طهرانی و سخن ایشان نیست 

ع معتبری ـ که البته در هیچ منبمتن استفتاء مربوط به مسئلۀ عزاداری بر حضرت سید الشهداء سالم اهلل علیه در عنوان مثال، به
 چنین آمده است: مربوط به آن نیست ـ های اصالت پاسخصحت و موجود نبوده و هیچ اطمینانی به 

 عقیده این بر ایعده که چرا دارد؟ حکمی چه السالم علیه حسین امام برای ءعاشورا روز در مسرت و کردنشادی»
 مردمی و نیمک شادی باید ما ،پیوستند اهلل لقاء به و گشتند واصل خدا به و بودند خدا عاشق حسین امام چون که هستند

 صحابا و الشهداء سید ء،عاشورا شب چون ؛ندارند قضیه عمق از خبر و غافلند الشهداء سید عزای در نندک می گریه که
 تبی اهل مسرت روز عاشورا روز تحقیقبه بنابراین ؛بوده مسرت و سرور ،آنان برای شب آن و نمودندمی مزاح ایشان
 تهاجاب و مسرت عاشورا روز هااستدالل این با نیمتوامی ما باشد؟می صحیح هاحرف این آیا حضرتعالی نظر به .است

 «کنیم؟

ن با سخ انطباقی خاطر تقطیع و تحریف موجود در آن، فاقد هرگونه ارزش علمی و اخالقی بوده و هیچبهکه این سخن، حال آن
  :درعالمۀ طهرانی در کتاب روح مجرد ندا

 عوالم از هک است بوده أوان آن در شانیا خود یشخص حاالت ند،افرموده حدّاد مرحوم هک را چهآن: هک دانست دیبا»
 سفر به اشتغال ،دهیرس انیپا به اهلل یإل سفر: دگر عبارت به و بودند دهیرس اهلل یف مطلق یفنا به و نموده عبور ثراتک

 دیبا تمًاح اند،امدهین برون نفس از و گرفتارند ثراتک عالم در هک مردم افراد سائر امّا... . اندداشته است اهلل یف هک دوّم
 نیا. ندیآ لنائ یعال مقصد بدان و نندک یط را راه بتوانند قیطرنیبد تا نندک یخواننوحه و یزننهیس و یعزادار و هیگر

 لهیوسنیبد تا اندنموده یعزادار به امر را ما ضهیمستف رۀیثک اتیروا در هکچنانهم. قتیحق آن یبرا است یاقنطره مجاز
 لوازم زا شد، یط أربعه أسفار هک یوقت تازه و ؛میگرد آهنگهم لیسب نیا یط در سروران آن با و مینک کپا را خود جان
 با هک است نمودنتیرعا حقّه هو ماک را عالم ره حقّ و ثرتک عوالم به شدنلکمتش ،اهللیف فناء مقام از بعد باهلل بقاء

 هم و است عشق هم هک باشدیم دنیگرد یربوب وحدت نیع در یخلق صفات به متّصف و بودن خلق عالم در خداوند
 هک شدیم مشاهده مرع اواخر در حدّاد یآقا حضرت در حاالت نیا خود نیع هکچنان ؛ثرتک هم و است دیتوح هم عزا،
 هیگر ،یسوگوار مجالس در د،یشد عشق همان با توأم. اندبوده بقاء مقام یدارا تجرّد، در نکتم و صرف فناءِ  مقام از پس

 انداست ربالک داستان: وتاهک و مختصر عبارت به و...  .بود مشهود شانیا از قلب حرقت و دل سوز از یناش یعزادار و
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 دیس حضرت فوز و لین و شور و عشق آن یرو یک: باشدیم رو دو ۀکس مانند نًایع. است یادهیچیپ و غامض اریبس
 یکس امّا. باشدیم هیگر و نجهکش و عذاب و اندوه و غصّه آن گرید یرو و عوالم آن به باشدیم السّالم هیعل الشّهداء

 97«باشد. نموده عبور آن از و کرده تماشا و دیده را رو این که کند تماشا را سکه روی آن تواندمی

اند، بلکه با نه تنها عدم عزاداری و شادی در روز عاشوراء را تجویز نکرده ،شود، عالمۀ طهرانیگونه که مالحظه میآری! همان
به  از وصول بعد نیزکه مرحوم آقای حداد رضوان اهلل علیه  دارندبیان میصراحت تمام، بر ضرورت و اهمیت آن تأکید ورزیده و 

که خود ایشان نیز در ایام عزای اهل  گفتنی استچنین هم اند.بر امام حسین علیه السالم بودهگریه و عزاداری اهل مقام بقاء، 
 ت:و سوز بوده و حال حزن و اندوه بر ایشان غلبه داشته اسبیت علیهم السالم، همواره اهل اشک 

با وجود کهولت سن و درد مفاصلی که داشتند، در مجلس عزای حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم همراه با »
زدند و به پهنای صورت اشک ایستادند و عمامه را برداشته و سینه میعزاداران گاهی تا حدود چهل دقیقه سرپا می

د. دی... در دو ماه محرم و صفر کسی ایشان را بشاش نمیگشت. ریختند ... و گاهی صورت و محاسن، همه خیس میمی
ند. ... ریخترسیدیم دائما صورتشان برافروخته بود و گرفته و محزون بودند و اشک میدر روز عاشوراء که خدمتشان می

 98«در دو ماه محرم و صفر از هر امری که شائبۀ سرور داشت برحذر بودند.

کردن پوش، سیاههاو شرکت در آن خوانیبرگزاری مجالس روضهچون: اهتمام نسبت به هم جدای از مواردیو در همین راستا، 
دم ع ،بردن و کادو دادنودداری از هدیهکردن کسب و کار و درس و بحث، اجتناب از خوردن شیرینی، خمنزل، توصیه به تعطیل

ـ که بر  هادانستن آند الشهداء علیه السالم و متبرکگذاشتن به جمیع متعلقات حضرت سیتوصیه به خواندن عقد ازدواج، احترام
بوده است ـ مجالس پُررونق، پُرشور و سراسر در ایام عزا اساس مطالب مذکور در کتاب نور مجرد، مشهود سیرۀ آن عالم ربانی 

خالفان م بطالن برداشتشود نیز شاهد دیگری است بر هاست در منزل فرزند ارشد ایشان برگزار میای که سالاشک و آه و ناله
یزان حضور مکنندگان، ترکیب سنی، شغلی و جنسیتی آنان، مجالسی که از حیث تعداد شرکت ؛از مطلب مذکور در کتاب روح مجرد

 لماء ـ علی الخصوصعجلسات و مداح، انتظام امور و برپایی مستمر، قطعا در میان  عیار منبریزمان و مکان برگزاری، فضالء، 
که قصد آشنایی با مرام عالمۀ طهرانی در عرصۀ عزاداری بر  افرادیفلذا بنده به  نظیر.ای است کمنمونه س ـدر مشهد مقد

 ،ه استفتائات مورد بحث و شایعات موجود در کالم مخالفانکنم که راه آن، نه مراجعه بد عرض مینمعصومان علیهم السالم را دار
اهل بیت علیهم  شهادت موسمگاه شادی در عالمۀ طهرانی، هیچ :کهآن سخن خالصۀکه حضور در یکی از این مجالس است. بل

ن با تواوجه نمیهیچفلذا بهاند. اقامۀ عزاء در ایام حزن آن ذوات مقدسه تأکید ورزیدهالسالم را تجویز نکرده و همواره بر ضرورت 
را به انحراف  سید الشهداء سالم اهلل علیهحضرت  پاکباختۀ شق دلسوخته وتبیین ایشان از جنبۀ وجه الربی عاشوراء، آن عااستناد به 

 ست:امعارف مسلم دینی متن اعتنائی به شعائر دینی متهم ساخت؛ چرا که تبیین مذکور، برخاسته از از مسیر حق و بی

 هِ ینَیعَ نَیبَ مَا وَ هِیأَبِ وَجْهَ قَبِّلُ ی جَعَلَ  وَ دًایشَدِ اءًکبُ ىکبَ فَعِن دَهَا هِیعَلَ ًایمَغ شِ فَوَجَدَهُ حَجْرِهِ یفِ رَأ سَهُ  ع ال حَسَنُ  فَأَخَذَ» ... 
 مَا حَسَنُ  ای یبُنَ  ای لَهُ  فَقَالَ ًاکیبَا فَرَآهُ  هِینَ یعَ فَفَتَحَ  ع نَیال مُؤْمِنِ  رِ یأَمِ وَجْهِ  عَلَى قَطَرَاتٌ  دُمُوعِهِ مِنْ  فَسَقَطَ  سُجُودِهِ  مَوْضِعَ  وَ

 مُحْدِقُونَ  نُ یال عِ  ال حُورُ  وَ  فَاطِمَةُ  وَ  جَةُ یخَدِ  وَ  ال مُص طَفَى مُحَمَّد   کجَدُّ  هَذَا وْمِ یال   بَعْدَ  یکأَبِ  عَلَى رَوْعَ  لَا ینَ بُ  ای اءُ کال بُ  هَذَا
 99... .« اءکال بُ  عَنِ  فُفْ کا وَ  نًایعَ  قَرَّ  وَ  نَف سًا فَطِبْ  یکأَبِ  قُدُومَ  مُن تَظِرُونَ 
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 طَالِبٍ  یبِ أَ بْنِ  یعَلِ نَیال مُؤْمِنِ رِ یأَمِ عَلَى دَخَل تُ : قَالَ  عَمْرٍو بْنِ بِ یحَبِ عَنْ  یالثُّمَالِ  حَمْزَةَ یأَبِ عَنْ یال جُعْفِ  دَ یزِ ی بْنِ  جَابِرِ  عَنْ »
 یلِ  الَ فَقَ  بَأ سٍ  مِنْ  کبِ مَا وَ  ءٍیشَبِ هَذَا کجَرَحَ مَا نَیال مُؤْمِنِ رَ یأَمِ ای فَقُل تُ  جِرَاحَتِهِ  عَنْ  فَحَلَّ  هِیفِ قُبِضَ  یالَّذِ مَرَضِهِ  یفِ  ع
 ةِ یبُنَ ای کیکبْ ی مَا لَهَا فَقَالَ عِن دَهُ قَاعِدَةً انَت ک وَ ل ثُومٍک أُمُّ ت کبَ وَ کذَلِ عِن دَ تُکیفَبَ قَالَ السَّاعَةَ مُکمُفَارِقُ اللَّهِ وَ أَنَا بُیحَبِ ای

 قَالَ  تِ کیبَ  مَا کبُوأَ  رَىی مَا نَ یتَرَ  لَوْ  اللَّهِ  فَوَ  نَّ کیتَبْ  لَا ةِ یبُنَ  ای لَهَا فَقَالَ  تُکیفَبَ السَّاعَةَ  نَاتُفَارِقُ کأَنَّ أَبَتِ ای رْتُ کذَ فَقَالَت 
 فِی بَعْضَهُمْ [ ال أَرَضِینَ  وَ ] النَّبِیینَ  وَ  السَّمَاوَاتِ  مَلَائِکةَ  أَرَى بُ یحَبِ ای فَقَالَ  نَ یال مُؤْمِنِ رَ یأَمِ ای تَرَى یالَّذِ مَا وَ  لَهُ  فَقُل تُ  ب یحَبِ
 ن تَ أَ  مِمَّا لَک خَیر   أَمَامَک فَإِنَّ  أَق دِمْ  یقُولُ  عِن دِی جَالِس   ص اللَّهِ  رَسُولُ  مُحَمَّد   أَخِی هَذَا وَ  تَتَلَقَّوْنِی أَنْ  إِلَى وُقُوفًا بَعْضٍ  أَثَرِ 
 100... .« ع یتُوُفِّ حَتَّى عِن دِهِ مِنْ  خَرَجْتُ فَمَا قَالَ فِیهِ

را به رعایت  مخودالبته و عرفان شیعی فقاهتی  انمخالف عالوه بر تخصص مُفتی، تقوای مُستفتی نیز شرط است. فلذا همۀآری! 
 هُمْ یسَعْ لَِّضَ  نَیالَِّذِ أَعْمَاالً نَ یبِال أَخ سَرِ مْکنُنَبِِّئُ هَل   قُل » شوم که:قرآنی را متذکر میدهندۀ تکانکرده و این هشدار تقوی توصیه 

  101.«ًاصُن ع حْسِنُونَی أَنَِّهُمْ حْسَبُونَ ی هُمْ  وَ  ایالدُِّن  اةِیال حَ یفِ

در کالم رهبر حکیم انقالب را مورد استناد قرار « های علمیقله»که جناب طاهری، توصیف مراجع معظم تقلید به این رابعا،
ام و دو یک بوضعیت توجه بوده و گرفتار د در کالم ایشان بیکه به سایر توصیفات موجودهد، پدیدۀ مبارکی است؛ اما اینمی

، یاد کرده است« های علمیقله»آری! همان شخصیتی که از مراجع با عنوان  ناگوار و آزاردهنده است. عجیب، بسیارهوایی است، 
 واالی درجات»، «علمی برجستۀ مراتب»که دارای « روحانی مجاهد سالک» و« ربّانی عامل عالم»از عالمۀ طهرانی نیز با عنوان 

چنین یکی دیگر از نکات عجیب موجود همکند. یاد می ستا «األکبر اهلل فقه»و « اجتهادی و فنّی فقاهت»، «سلوک و معنویت
 جریان عالمۀ طهرانیبودن مشی غیرشرعی، گفتهپیشاستفتاء  گونه کههمان، اودر یادداشت آقای طاهری آن است که به زعم 

 بودن مشی این جریانتوسط ایشان انجامید، اگر غیرشرعیآن به محکومیت  رهبری منکشف ساخته وبرای را زاداری در باب ع
توان داند چگونه میکه نگارنده واقعا نمیآن حال! کننددر سایر ابواب نیز برای رهبری منکشف شود، ایشان آن را محکوم می

ریان جبودن مشی غیرشرعیکه اینرا نادیده گرفته و از « روح مجرد»به کتاب نسبت  ایحضرت آیة اهلل خامنهعنایت و اشراف 
ا ببه عبارت دیگر،  ؟!سخن گفتبرای رهبری منکشف شده است،  ،پس از استفتاء مورد بحث در باب عزاداری، عالمۀ طهرانی

و از ایشان  102دندانمی« ۀ عالمۀ طهرانیتحف»آن را  ،اندرا خوانده« روح مجرد»بارها کتاب  که رهبر حکیم انقالب،توجه به آن
رای انکشاف واقع بتوان از عدممینه  د،نکند صالح پروردگار یاد میعالم عامل ربانی، سالک مجاهد روحانی، ولی خدا و عبعنوان به

که پاسخ  دشویمعلوم مفلذا بودن مشی عالمۀ طهرانی را به ایشان نسبت داد. توان حکم به غیرشرعیایشان سخن گفت و نه می
اساسا ناظر به سخن عالمۀ طهرانی در کتاب به استفتاء مورد بحث ـ بر فرض صحت، اصالت و برخورداری از واقعیت ـ  رهبری

انکشاف واقع برای کسی سخن بگوییم، اولی آن است که چنین سخنی را در خصوص روح مجرد نیست. آری! اگر قرار است از عدم
بودن مشی جریان عالمۀ طهرانی برای آنان منکشف شود، قطعا به تأیید آن پرداخته گوییم: اگر شرعیسایر مراجع مطرح کرده و ب

 گرفته از فتاوی خود را محکوم خواهند کرد، ان شاء اهلل. های صورتاستفادهو سوء
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یک خطای فاحشِ باید در نظر داشت که برداشت از یک سخن، بدون لحاظ قرائن متصله و منفصلۀ مرتبط با آن،  خامسا،
شناختی است؛ خطایی که متأسفانه آقای طاهری در برداشت از سخن آیة اهلل سیستانی، مرتکب آن شده است. توضیح مطلب روش

طالن، فساد و ها در کنار نظرات برخی از مراجع، مبنی بر بکه: دوست منتقد ما، با ذکر دو نقل قول از ایشان و قراردادن آنآن
نتسب ممۀ طهرانی، درصدد القاء این مطلب است که نظر آیة اهلل سیستانی نیز در رابطه با شخصیت و جریان انحراف جریان عال

قبول وجه قابلهیچتوجهی به قرائن دال بر واقعیت امر، بهخاطر بیاین برداشت، بهکه غافل از آنایشان از همین قرار است؛ به 
 نویسند:به عالمۀ طهرانی میای آیة اهلل سیستانی در نامهعنوان نمونه، نیست. به

 از بعد رساندمى عالى أنور عرضدامت برکاته. به تهرانى محمّدحسین سید حاج آقاى اهلل آیة حضرت مبارک محضر»
 یةبق حضرت خاصّۀ عنایات ظلّ  در و بوده غیبى تأییدات به موفّق همیشه که است امید إخالص، و ارادت مراتب اظهار

 نامۀ .باشند مستفیض جناب آن معارف و علوم از منهم الخواصّ  السیما و مسلمین عموم و وظمحف الفداء له روحى اهلل
 مندبهره بوده سامیه أنظار و عالیه تحقیقات بر مشتمل که شریفه رسالۀ دو مطالعۀ از و شد زیارت آن جناب گرامى

 که دشونمى طورى چرا که دارم تأسّف و دشومى دارم علمى ربط هاآن با که فضالئى با جنابعالى خیر ... ذکر گردیدم؛
 دارم استدعاء خاتمه در .شد عرض هم حضورًا چهچنان باشند، علمى تماس در جناب آن با علمیه هاىحوزه و فضالء

 103«.نفرمایید فراموش دعا از توجّه اوقات در را مهجور این که

اما با مالحظۀ این بیانات، آیا  قطعی است؛ ،در برخی از امور، و عالمۀ طهرانی این مرجع بزرگوارمیان  نظرآری! وجود اختالف
و  دهمعرفی کرکننده، فاسد و سودجو افکار گمراه ، برخوردار ازدارای عقائد باطل فردیعالمه را نیز ایشان توان پذیرفت که می

  توان.بدانند؟ قطعا نمی مشتمل بر اباطیل کتب ایشان را مصداق کتب ضالل و

مندی توجه داشت که شاگرد یک شخصیت بودن، نه با شناخت همۀ ابعاد وجودی آن شخصیت تالزم دارد، نه با بهرهباید  سادسا،
، هیچ منافاتی «دانستن مراجعمتقی»که عالوه آنهایی هماهنگ با او. بهگیریهای او و نه با برخورداری از جهتاز همۀ تخصص

بوده و ق مطلکه طرفدار پرسشگری باید برای کسانیقاعدتا و این عدم منافات،  داشتهاز آنان ن« مدارروشمند و اخالقانتقاد »با 
ر که جناب طاهری، با آن سابقۀ کذایی در تأکید باین تر باشد! به عبارت دیگر،به عدم تبعیت محض از غیرمعصوم قائلند، روشن

، ستوجه قابل نقد نیهیچبهبزرگوار ن مراجع د که گویا سخگویای سخن میگونه، بهعدم تبعیت محضضرورت پرسشگری و 
 گوید:های خود میمرحوم آیة اهلل شهید بهشتی در یکی از سخنرانی بسیار عجیب است.

 خودت گرا اعتقادی ۀمسئل این در مسلمان! انسان ای تو بنابراین کند. تحقیق خودش باید هرکس اعتقادی مسائل در»
 اثر ترتیب ستا نوشته عقیدتی ۀمسئل در تقلید مرجع فالن که جوابی به دارین حق ،تحقیقی و اندیشه و فکر ۀشایست
 کنی هاداجت خودت باید اساسی مسائل در چون بگذار؛ کنار را مسئله این ،نداری را رشد این اگر...  .بپذیری را او و بدهی

 زمینه رد اعتقادش در تواندنمی مسیحی گوییمی تو اگر. شودنمی هوا دو و بام یک...  .نداری تقلید مرجع از تقلید حق و
 هک مراجعی از نمکمی تعجّب من باشد؟ خودش پاپ مقلد دارد حق مسلمان چطور پس باشد، پاپ مقلد پیامبری و خدا
 در دارد حقّی چه مرجع یک. ستندین خودشان بزرگ خطای نیا متوجّه چطور ؛آورندمی اغذک روی قلم هانهیزم نیا در

 کسی چه! دینک انتقاد مراجع از !رفقا است؟ داده او به را حق نیا کسی چه سد؟یبنو ءاستفتا جواب تقادیاع مسائل ۀزمین
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 به کسی چه دیپرسب او از و دینک انتقاد. است نیتوه از ریغ انتقاد د؛ینکب نیتوه میگونمی د؟ینکن انتقاد حضرات از گفته
 104«بنویسی؟ ءاستفتا جواب اعتقادی ۀمسئل ۀدربار است داده حق تو

 فرمایند:رهبر حکیم انقالب مدّظلّه العالی نیز می

 یآزاداندیش هایکرسی این چرا. ... است آزاداندیشی ۀمسئل بکنم، عرض من است الزم حتمًا که موضوعاتی از یکی»
 هک هنوز و بوده علمی آزاداندیشىِ  مهد و مرکز همیشه ما، ۀعلمی هایحوزه دارد؟ اشکالی چه شود؟نمی تشکیل قم در

 اداست به درس پای شاگرد که علمیه، ۀحوز غیر درسىِ هایحوزه در نداریم را نظیرش و کنیممی افتخار ما است، هنوز
 این ،خوب. است مهمی چیز خیلی این .... نکند مرض و غرض و دشمنی استشمام او از استاد و کند پرخاش کند، اشکال

 مودند،پیمی را گوناگونی مناهج و هاسلیقه فقه در هم که اندداشته وجود زرگانیب ما، ۀعلمی هایحوزه در. ماست ۀحوز مال
 ارک هم با کردند،می زندگی هم کنار در هااین بود، فقیه بود، عارف بود، فیلسوف تر؛اصولی مسائل از برخی در هم
 حال شرح اگر. نداشت قبول را نآ دیگری داشت، علمی مبنای یک یکی،. است جوریاین ما هایحوزه ۀسابق کردند؛می

 شربم یکی خوب،. ببریم باال باید حوزه در را تحمل ما ... .کنیدمی مشاهده قبیل این از کنید، نگاه را علما و بزرگان
 از .... دباشن نداشته قبول هم را همدیگر است ممکن دارد، فقاهتی مشرب یکی دارد، عرفانی مشرب یکی دارد، فلسفی

. کردندمی تحمل را همدیگر مأنوس؛ هم با رفاقتی، اجتماعی، سیاسی، تعامل لحاظ از اما مخالف، مشام و مشرب لحاظ
 پردازیریهنظ کرسی ندارید، قبول خوب، خیلی. است شاذّی نظر دهد،می فقهی نظر نفری یک .باشد جوریاین باید قم در

 نظر. ندارد کالاش استدالل؛ با کنند رد را فقهی نظر این بیایند فاضل نفر ده نفر، پنج بشود؛ مباحثه و بشود تشکیل
 هاحرف این و رمی و تکفیر مسئلۀ. جورهمین شودمی داده ایکالمی و معارفی نظر جور،همین شودمی داده ایفلسفی

 ظرن با حرفشان از ایگوشه یک بزرگ. و برجسته علمای به نسبت ،حوزه داخل در هم آن ورانداخت؛ حوزه از بایستی را
 .نیدک شروع هاطلبه داخل خودِ  از باید را این جوری؛این شودنمی کنم؛ رمی کنم باز دهن بنده است، مخالف حقیر ۀبند
 و آزادفکری نهضت همان و مناظره و مباحثه هایکرسی تشکیل و هاطلبه خودِ  طریق از جز که است چیزی یک این

 105«.نیست ممکن کردیم، عرض که آزاداندیشی

 ر رابطه با مسئلۀ استفتاء از مراجع بزرگوار، توجه به سه نکته ضروری است:فلذا د

 نه با اعتقاد به جایگاه ویژه و حرمت خاص آنان منافات از مراجع بزرگوار، « مدارانتقاد روشمند و اخالق»که: نکتۀ اول آن
 دارد و نه با اعتقاد به تقوای آنان.

 با استفتاء و افتاء پیش بُرد؛ خصوصا در مواردی که مسئلۀ  توان کار رات، نمیکه: اساسا در حوزۀ اعتقادانکتۀ دوم آن
 ،یهای منطقمندی از تخصصاعتقادی مورد بحث، جزء مسائل دقیقۀ عقلی بوده و اظهارنظر در رابطۀ با آن، محتاج بهره

 است.و عرفانی فلسفی 

 که  ـ و تفسیق علماء برجسته تکفیردداری از و خو های آزاداندیشیسازی کرسینهادینهتالش برای که: و نکتۀ سوم آن
 .است کی از وظائف اصلی همۀ حوزویانیـ  شودها ناشی میها و افتاءهمین استفتاءعمدتا از 

 آری! تاریخ عالوه بر استفتائات مطرح در یادداشت آقای طاهری، استفتائات دیگری را هم به خود دیده است:

                                                           
 38۳2۳80: خبر کد ،7/7/88: خبر تاریخ ایکنا، خبرگزاری از نقل به 104
 کشور علمیه هایحوزه پژوهشگران و مبلّغان و فضال و اساتید از جمعی دیدار در ـ بیانات 8/8/8۱ 105
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 «بن نیعبدالحس رزایم بن محمدعلى موالنا نیالمتأخر الخلفاء فةیخل و نیالعالم رب باللّه العارف و نیالمرشد قدوة 
 و ورشد به اریاختبى مردم رفتمى هک طرف هر به...  ثراه طاب شاهنورعلى الملقب االصفهانى الطبسى رقى محمدعلى

 در چون و درآمدند ارىیبس ارادتش ۀحلق در و مجاور عرب عراق در سال پنج مدت. ... رفتندمى و دندیگردمى اثرش بر
 نیمتشبه انیم در همهمه و دمدمه و قال و لیق ،دیگرد مخالفان گوشزد و فرمودمى اتیغزل از بعضى ،جد و غلبه حال

 و ارکان در از و دندیگرد متوحش ،بودند مقدس هک ارید آن نینکسا بعضى مخصوص... . افتاد عجم و عرب از علم به
 نهانى در ،ودندب نیقی ارباب هک نیمحقق و ءعلما از جمعى الجمله على آمدند؛در خردانستیب رهانب هک ریفکت بل قیتفس

 نابج خدمت و نوشته وردش طعن در محضرى اراکآش ارىیبس و ؛دیایب شانیا رکذ نیا از بعد و دادند وى به ارادت دست
 اقوالش و مسطور رجال تبک در لشیفضا شرح هک ثراه طاب بحرالعلوم به ملقب طباطبائى مهدى دیس آقا االسالم حجة

 ودخ یکشر ارکان و ارک نیا در را بزرگوار آن هک فرستادند است مشهور حضرت آن مراثى و ورکمذ و مستشهد فقه در
 د؟یطلبىم خود مکح امضاى چه من از ،دیادانسته مقلد هینید مسائل در مرا اگر هک فرمود جواب در بحرالعلوم دیس .ندینما

 خصىش نیا و ربالک در شما و نجفم در من نمود. نتوانم مىکح نشود معلوم زىیچ من بر تا ،دیدانمى مجتهد مرا اگر و
 ربالک به مخصوصه ارتیز عزم به بیقر عما .ندارم مانشیا و فرک به معرفتى و شناسمنمى و امدهیند دیبرمى نام هک

 امهنگ تا بودند منتظر و تکسا نیرکمن دیرس ربالک به صواب ابجو نیا چون .ردک خواهم او امر قیتحق و آمد خواهم
 نابج آخراالمر .افتادند امر قیتحق رکف به توقف امیا در و شدند وارد دیس جناب الوعده حسب و دیرس مخصوصه ارتیز

 خواهممى هک فرمود باشد همدانى مالعبدالصمد مرحوم ظاهرا و داشت راه طرف دو هر به هک نیام عالمى به بحرالعلوم
 و ومش ایجو را او دیعقا او از و نمیبب مجلس یک در هستند او تکهال مستعد و نندکمى ریفکت جمعى هک را مرد نیا

 مدهآ جاآن به ىتنهای به لیل ظلمت در زین من و ءاختفا قیطر به شبى ،خود ۀخان در ىنمای دعوت را او هک دارم خواهش
 106«... . مینما مالقات را او

 «ردهک تقادان ینقلیمالحس آخوند مرحوم یدیتوح و یاله و یعرفان روش دربارۀ و بودند نموده توطئه یجمعدسته یتجماع 
 و داشته را نیمسلم استیر ،یانیشرب مرحوم هک یاوقات در بودند ـ نوشته یانیشرب اهلل ةیآ مرحوم به یاضهیعر یک و

 شیپ را هانیصوف روش ینقلیمالحس آخوند هک بودند نوشته آن در و ـ است شدهیم شمرده توق مطلق سیرئ عنوانبه
 خوند،آ مثل مرا خداوند اشک :نوشت نامه ریز در و برداشت را قلم و فرمود مطالعه را نامه یانیشرب مرحوم .است گرفته

 107«.رفت باد بر همه آنان یهاسهیدس و شد تمام ارک یانیشرب جملۀ نیا با گرید .بدهد قرار یصوف

که در استفتائات مورد بحث، از قول عالمۀ طهرانی نقل شده است، در کالم بزرگان دیگری نیز موجود چه بسیاری از آن سابعا،
ثال در یکی م نیم!ل معرفی کعنوان کتب ضالگرفتار ضاللت دانسته و آثارشان را به آنان را همبوده و بر همین اساس، ظاهرا باید 

شیطان یک مأمور مطیع و فرمانبر خداست که وظیفۀ وی جداکردن » از این استفتائات، از قول عالمۀ طهرانی نقل شده است که:
 در آثار دیگر بزرگان نیز مورد تأکید است: ،عنیماین  و 108«خبیث از طیب است.

  :م یدانى اجماال مىول ؛ق استیلى دقید آن خیاکه مکم ید نفس پناه ببریاکد به خداى تعالى از شرّ میبا»رهبر فقید انقالب
ه او با خداى خود کن قدر تصرف دارد؟ با آنیطان در ما ایم، چرا شییمخلص خدا ۀست. اگر ما بندیه اعمال ما خالص نک

بزرگوار  به قول شیخند. کها دراز نار نداشته باشد و دست به ساحت قدس آنک ینه به عباد اللّه المخلصکرده است کعهد 

                                                           
 188، ص3طرائق الحقائق، ج 106
 ، به نقل از عالمۀ طباطبائی322مهر تابان، ص 107
 120، ص3شناسی، جاهلل 108
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ما دام ظلّه، شیطان سگ درگاه خداست؛ اگر کسى با خدا آشنا باشد، به او عوعو نکند و او را اذیت نکند. سگ در خانه، 
دى یاگر د پس گذارد کسى که آشنایى با صاحبخانه ندارد وارد خانه شود.آشنایان صاحبخانه را دنبال نکند. شیطان نمى

 109«ست.یست و براى حق تعالى نیت از روى اخالص نیارهاکار دارد، بدان کطان با تو سر و یش

 شیطان، بهاء، ظهور جمال حق است که جالل در آن نهان است؛ عقل، ظهور جمال حق است؛ »هبر فقید انقالب: ر
 110«و بهشت و مقاماتش، ظهور جمال و بطون جالل است؛ جهنم و درکاتش نیز عکس آنند. حق تعالى ظهور جالل

 فإنک إذا افترضت وحدة الوجود و قلت إن العالم لیس إال صورة الحق المتجلی فی أسمائه و »زادۀ آملی: آیة اهلل حسن
صفاته و إن ما فیه مما یسمى عادة شرًا لیس إال مجلى لبعض أسمائه و ما فیه مما یسمى خیرًا لیس إال مجلى ألسماء 

و  ؛ء إنما هی به منه أو استعاذة ببعض أسمائه من أسمائه األخرىشیأخرى، لزم أن تقول إن االستعاذة بالحق من أی 
الطریقة  و بهذه الرجیم بأن معناه أعوذ باسم اللَّه الهادی من اسمه المضل على هذا یفسر قولنا: أعوذ باللَّه من الشیطان

 111«.أی أعوذ برضاک من سخطک أو ما شاکل ذلک ؛فسروا قول النبی أعوذ بک منک

 مظهر اسم مضلّ است  شیطانت است و یرسول اللّه مظهر اسم هادى است و مبعوث براى هدا»زادۀ آملی: حسن آیة اهلل
 112«کند.و مخلوقى است که إضالل مى

 ربیع الدین بنمحی نامور عارف درگذشت سال پنجاهمین و هفتصد گرامیداشت مناسبت به»یة اهلل جوادی آملی: آ 
 کاری جنگ با لذا است کل صلح عرفان چون: بود این سمینار آن در بحث اصلی محور .شد برگزار ایتالیا در سمیناری

 دو این بین سمینار این که حالی در .جنگ اهل نه است صلح اهل عارف رواین از است؛ مخالف دفاع و جهاد با و ندارد
 نخواست یا نکرد روشن یدرست به را یک هر مرزبندی و کرد خلط( جهاد و جنگ لزوم و عالم بودن کل صلح)مطلب 
 یوسیع دید عارف دید که بودند غافل محوری و اساسی نکته این از آنها که است آن از ناشی خلط، این. کند روشن
 صلح ار عالم مجموعه که شودمی سبب او دید بودنوسیع بلکه کند.نمی نگاه جهان به دیگران تنگ دیدۀ با او. است
 یرپ .بود خواهد صلح عین و صالح ضروری، خود در جای جهاد لذا. زیباست و خوب سته چه هر: گویدمی او. ببیند کل

 زیادی عمق آتشش که است سرایی جهنم چند خطاپوشش باد. هر پاک نظر بر آفرین نرفت؛ صنع قلم بر خطا گفت ما
 و سخن به گوش و دندار وجود آن در رحمت که است ایخانه است، جدید و تازه هماره عذابش و شدید حرارتش دارد،
 که ستا معتقد وسیعش دید آن با عارف لیکن گردد،نمی گشوده کسی کار گره از مشکلی و شودنمی داده کسی ناله

 اگر چون دارد؛ ضرورت آن وجود عالم، کلی نظام در و است خوبی بسیار چیز هستی جهان مجموعۀ در نیز جهنّم حتی
 لذا. شوندنمی مستقیم صراطی هیچ با و افتندمی انحراف به دارند،برمی گناه زا دست آن ترس از که ایعدّه نباشد جهنّم

 هب دست ما نبودی تو اگر بسا چه: گفت خواهند آن به خطاب و کرد خواهند شناسیحق حتمًا آن دیدن با هابهشتی
 زنندنمی اهگن به دست زندان ترس از که کسانی کهچنان. بوسندمی را آن دیوار و در بتوانند اگر چه بسا زدیم.می تباهی

 بدی سیارب جای علمی، مراکز سایر و دبیرستان با مقایسه در زندان چه اگر چون. بدارند اشگرامی باید ببینند را آن اگر
 یهمه چون باشد، نباید زندان بدون کشور کهچنانهم پس. است خوبی بسیار چیز کشور کل محاسبه در لیکن است،
 جهنم ودخ خاص بینیجهان با عارف. نیستند پرهیزگار همه باشد، چون نباید جهنّم بدون هم جهان تند،نیس پارسا مردم

 یطانش هستی نظام مجموعۀ در: گویدمی بلکه باشد؛ نباید شیطان گویدنمی عارف هرگز...  .نگردمی جمال عنوان به را
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 لقخ شیطان اگر .رسید شیطان با جنگ برکت از رسید مقامی هر به کس هر زیرا باشد؛ باید و است خوبی چیز هم
. سیدرنمی اکبر مَصافِ  در مجاهد مقام به سالکی نتیجه در داشت؛نمی وجود درونی جنگ و بودنمی ایوسوسه شدنمی
 م،کنی رجم و لعن را شیطان که هستیم موظف ما همه گرچه .است رحمت نیز شیطان وجود آفرینش نظام کل در پس

 حق اِضالل مظهر شیطان که است این جز آیا امّا ببریم، پناه خدا به شرّشان از و دانسته جهنّم اهل را پیروانش و او
 سگ انگیرد؟ شیطمی شدهتعلیم سگ این وسیلۀبه بگیرد، خواست متعال خداوند را کسی اگر که است این جز است؟
 بیشتر نه ست،ا گزیدن احیانًا او پایانی کار و کردنپارس حدّ  در او ابتدایی کار اواّلً  بنابراین .است آفرینش نظام شدۀتربیت

 حال عین در است، غَبِی و قوی غوی و دارد کردنوسوسه در هابعضی نظر به که قدرتی همه با شیطان لذا. آن از
 به را کسی هر و کندنمی پارس کسی هر برای ثانیًا .کند گمراهی و ضاللت راه پذیرش به مجبور را کسی تواندنمی

 هم و الّذین هیتولون الّذین علی سلطانه إنّما یتوکلون ربّهم و علی آمنوا الذین علی سلطان له لیس إنّه: گیردنمی دندان
 غیرآشناها به تنسب فقط بلکه کند؛نمی پارس مخلَصین یعنی آشنایان به نسبت که خداست خانه درِ  سگ او. مشرکون به
 خالصی او کردن اغوا و پارس از تا شد مُخ لَص و خدا خانۀ در آشنای که کرد کاری باید لذا. کندمی پارس واردهاتازه و

 شدهتربیت سگ که کسی. شودمی پیدا هاخانه بعضی در که است ایشدهتربیت العین نجس هایسگ چون شیطان .یافت
 احیانًا و الزم را وجودش لذا دارد؛ وجهت نیز او خدمات به داند،می گوشتحرام و العیننجس را آن که حال عین در دارد،
 113«.شماردمی برکات منشأ

شود که سید بزرگوار، رهبر دالور و مؤمن حزب اهلل لبنان، حضرت حجة جهت استحضار جناب آقای طاهری عرض می ثامنا،و 
 است:« اهتیعرفان شیعی فق» بقاه اهلل ذخرا لالسالم و المسلمین نیز یکی از موافقاناالسالم و المسلمین سید حسن نصراهلل ا

 أمام نفتحتا الشریف سره قدس الخمینی اإلمام العارف الفقیه ادةیبق رانیإ یف ةکالمبار ةیاإلسالم الثورة انتصار بعد»
 العرفانب یتعلّق ما کل جملتها من. قبل من معروفة نکت لم عدیدة و آفاق جدیدة عوالم الشباب أمام خصوصا و المسلمین

 موضع الماضی یف األمر هذا انک .و األخالقیة و المعنویة الروحیة باألبعاد و المرکز العالی و االهتمام سلوکو ال و السیر
 الثورة انتصار بعد أمّا. الخواص بعض و ةیالعلم ةینیالد الحوزاتک انًایأح محاصرة و محدودة محدّدة دائرة یف اهتمام

 کل من تلزماس الطلب هذا .نیرَ یبک حبّ و بشغف و متابعتهم و الکثیرین مامالهت موضعًا و عامًّاًً أمرا أصبح فقد ةیاإلسالم
 اإلرشادات أو ةیعملال أو ةیالنظر بالجوانب رتبطی ما سواء االتّجاه بهذا تصلی عمّا بحثوای أن نیالواله و نیالعاشق و نیالطالب

و  جهمو مناه و مؤلّفاتهم و سیرهم سیرتهمو  العرفاء من الممیزة الشخصیات عن البحث کذلکو البرامج و هاتیالتوج و
 مطبوعة تکن مل کتب   طُبعت الروحی و یالثقاف و یرکالف المستجد هذا و اإلسالمیة الثورة انتصار بعد بالفعل و ؛إرشاداتهم

 و العامّ  االهتمام من غائبة کانت أسماء حَضَرت و و أهمل نسی قد کان ما طباعة أعید و مجمدة مخطوطات انتک یعنی
 إصدار تم و جدیدة و أبحاث دراسات قدمت ماک. دیالصع هذا على جدًا مهمٌّ تحوّلٌ  حصل و و متنوعة جدیدة کتب أؤلفت

 راغبینو ال الطالبین بید األخذ على و قادرون و أولیاء عرفاء أنهم على األحیاء من أشخاص قُدِّم أیضًا و متخصصة مجالت
 همأنفس قدموا و تبرعوا هم أناس یف یعنی کذلک أنهم على أنفسهم شخاصأ قدم و الهدف إلى و إیصالهم و هدایتهم

 و یمانیإ و نکدی و ینیبد ترتبط إنّما و یاتیح أو یویدن لیبتفص ترتبط ال ألنّها جدًا رةیخط هنا المسألة...  .کذلک أنهم
 ونکأ أن جبی الطریق هذا فی لی و مرجعًا مرشدًا أختاره أن یجب الذی الشخص إن .کآخرت و یآخرت و کمانیإ

 مرجع اریاخت من ثرکأ حتّى ـ أقول أن یل اسمحواـ  ارهیاخت یف الحذر و الدقّة من ةیعال درجة على و دقیقًا و محتاطًا
 لمعرفةا و الفقاهة و العلم من ةیعال درجة على ونیک أن جبی الشخص هذا .خطورته و األمر هذا ةیحساس جةینت التقلید

                                                           
 103ص عرفان، و حماسه 113
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 الکًاس یکون أن یجب یقولون ماک الورع و التقوى و االجتهاد و الجدّ من ةیعال درجة على ونیک أن جبی أیضًا و ةیالنظر
 العقلی وأ الفکری أو النظری الموقع من فقط سیل تحدثی هو الدرجات أعلى إلى و القمم أعلى إلى صلی عندما و واصالً 

 ةیویالدن ةیاتیالح المسائل یف نحن...  114.تمامًا الحقیقیة و الحرکة و المشاهدة الشهود موقع من التجربة موقع من إنّما و
 بأنفسنا ینلق أن کالسلو و ریالس عالم یف جوزی فال الموثوق نیاألم المخصص ریالخب العالم عن نبحث الحساسة و المهمة

و  سیرک و و نفسک و روحک عقلک إلیه تسلّم أن تستطیع کذلک کان من و المواصفات بهذه تمتّعی ال من أحضان إلى
 115«.اإلطالق على األمر هذا یف التسامح و التساهل جوزی ال و مصیرک

 ،به این سید بزرگوار ،رهبر حکیم انقالبدادن یادگار خاص عالمۀ طهرانی، توسط هدیهماجرای با مالحظۀ این سخنان، آری! 
 :یابدمعنای جدیدی می

توسط دکتر سجادی صورت گرفت. در این دیدار، مرحوم آقا مالقاتی با ایشان ]یعنی عالمۀ طهرانی[  ،در زمان رهبری»
به من انگشتری دادند که من بعدها آن را به آسید حسن نصراهلل دادم. شما ]یعنی آیة اهلل حاج سید محمدصادق طهرانی[ 

یعنی ها ]ز بچهکردم و بعد به یکی ادو سال دستم می انگشتر عقیق آقا را به ما دادید کههم بعد از وفات آقا، در مشهد، 
 116«آسید مصطفی[ دادم.

 که نتواند دید!دور از جان آقای طاهری، تا کور شود هر آن

***** 

 دهم:با ذکر چند نکته، پاسخ آخر خود به جناب آقای طاهری را پایان می ـ12

 دوست محترم!

ناگفته و تجمیع برخی از  طالبمبرخی از که سبب خیر شده و با ورود خود به عرصۀ نقد عالمۀ طهرانی، زمینۀ طرح از این اوال،
 را فراهم آوردید، صمیمانه از شما متشکرم. الشأن گفته در رابطه با این شخصیت عظیممطالب پیش

توانید حجم عظیم مباحث عمیق و مباحثات دقیق موافقان فلسفه و عرفان اسالمی، در مواجهه با مخالفان آن که میاز این ،ثانیا
ین مناظرۀ ایاد کنید، بسیار متأسف بوده و البته امیدوارم که الاقل بعد از « های احساسیجدال»ها با عنوان آنو از  گرفتهرا نادیده 

 خودداری کنید، ان شاء اهلل. ایاظهارنظرهای ناپختهچنین از  ،در ادامهتر شده و مکتوب، اندکی به واقعیت ماجرا نزدیک

 آن است که ترعجیببرای ترویج عرفان شیعی فقاهتی، افتاده در مشهد مقدس راهاز انکار حرکت متین علمی و فرهنگی به ،ثالثا
ت این مطلب را ثابروشنی بههای اخیر به عالمۀ طهرانی، که هجمهحال آندانستن مشهد نیز تحاشی دارید! مقدمشما حتی از خط

 یت ناب شیعی است.کرد که جبهۀ مشهد، قطعا یکی از خطوط مقدم اصلی در مواجهه با مخالفان حکمت و معنو

                                                           
افتم: مناسبت ارتحال عالمۀ طهرانی میهایی از پیام تسلیت رهبر حکیم انقالب بهم، به یاد بخشخواندانم چرا وقتی این جمالت سید را مینمی 114

 علمی ۀبرجست مراتب که بودند معدودی فرزانگان جمله از...  طهرانی حسینی محمدحسین سید حاج اهلل آیة روحانی، مجاهد سالک و ربّانی عامل عالم»
 حسّی ربۀتج محصول و شهود مقولۀ از که نیز األکبر اهلل فقه به اجتهادی، و فنّی فقاهت کنار در و بودند دارا أمًاتو سلوک و معنویت واالی درجات با را
 «.بودند گشته نائل نیز است معنوی مجاهدت و

 8۳ خرداد در علیه اهلل رضوان بهجت اهلل آیة مرحوم بزرگداشت مراسم در نصراهلل، حسن سید سخنرانی از هاییبخش 115
 (مقدس مشهد در 1387 فروردین 8 در شده برگزار) انقالب معظم رهبر با طهرانی عالمۀ بیت اعضاء غیررسمی دیدار از خشیب 116
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قاهتی و ا عرفان شیعی فچنان بر مخالفت بکسانی که پس از این همه تبیین و استدالل، همهمۀ به  ،رسابلند و ا صدای ب رابعا،
ـ از جملهـ  اَعالم آن عالمۀ طباطبائی، چون با خوبانی همو همراهی همسویی به ما : یم کهکناعالم می صرار دارندا، عالمۀ طهرانی 

ما را با تشخیص شتشخیص این بزرگان گاه هیچفتخار کرده و ا ایو حضرت آیة اهلل خامنه رهبر فقید انقالبعالمۀ طهرانی، 
 مهانند، دمی ارای مراتب برجستۀ علمیدرهبری عزیز، عالمۀ طهرانی را هم چون شخصیتی هم ری!آ. عوض نخواهیم کرد

ه اعالمۀ طهرانی در پایگ وصیف شخصیتت، طهبهمین رادر  .رخوردار از درجات واالی معنوی و هم یک مجاهد برجستۀ انقالبیب
  :اشدبجالب توجه  تواند، میایاینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیة اهلل خامنه

 ایدوره در ایشان. است قمری هجری 1۳1۱ سال متوفی و 13۳2 سال متولد( ره) طهرانی حسینی حسینمحمد اهلل ةآی»
 از پس و اندپرداخته شاگردی به یئطباطبا ۀعالم ،عمل و علم مردبزرگ محضر در ،قم ۀعلمی ۀحوز در مبارکشان عمر از

 بهره عملی عرفان در حداد هاشم سید و فقه در یئخو اهلل ةآی چون بزرگانی محضر از و رفته نجف ۀعلمی ۀحوز به چندی
 اقامت ایدوره از پس ایشان .دانست معرفت و حکمت در معاصر دوران نوادر و نوابغ از را ایشان توانمی حقبه. اندبرده

 نای حاصل. کرد السالم علیهم بیت اهل معارف غتبلی در سعی جاآن در و افکند اقامت رحل الرضا مشهد در نجف در
( جلد ۳) فقیه والیت ،(جلد 18) شناسیامام ،(جلد 10) معادشناسی ،(جلد 3) شناسیاهلل مانند متعددی کتب تألیف زحمات

 و بودند اسالمی انقالب جریان در امام حضرت حقیقی یاران از یکی واقع در مرحوم آن .است اسالمی معارف در...  و
 در تهران علمای کردن متحد به توانمی نمونه برای .کردند( ره) امام حضرت به حساس مقاطع در مهمی هایکمک

 جامعه در باید ایشان عملی ۀسیر در که نکاتی از یکی .کرد اشاره خرداد 12 وقایع در ایشان آزادسازی و امام از حمایت
 از رخیب در ایشان که ایگونهبه .است فقیه ولی از ایشان تبعیت باشد، الگو ـ خواص خصوصا ـ همگان برای ما امروز
 جایگاه هب توجه با ـ اساسی قانون نویسپیش مانند ـ نداشتند موافقت...  و مجلس یا امام حضرت نظر با کهاین با موارد

 ءاقتضا تیضرور شاید کهاین یا و ندانیم ما که بداند چیزی ایشان بسا چه: فرمودندمی و کردندمی تبعیت فقیه والیت
 و والگ امروز سیاسیون از بسیاری برای باید ،اول طراز مجتهد یک از برخورد و روش این .نیستیم مطلع ما که کرده

 117«.باشد سرمشق

توان ـ ـ که نمی رددر شناخت مجتهدان و اولیاء خدا را زیر سؤال بُ معظم انقالب رهبربتوان تخصص گر اآقای طاهری! جناب 
که  تساجیب ع سیارب به همین خاطر، و ؛توان پذیرفتوجه نمیهیچرا به ایشان از دوستان و دشمنان انقالب ناختشخدشه در 

 لکه دشمنو ب یغیرانقالب یشان را یک شخصیتا، شما و امثال شما، بودن عالمۀ طهرانیبر انقالبی رهبر انقالب أکیدترغم علی
 ،مبارز، انقالبی ،عالم، فهیم، بصیر، مجرّب شخصیتاست که  سیکطهرانی عالمۀ م! ترمحدوست  !کنیدعرفی میم نقالبا
عالمۀ و رهبر فقید انقالب چون بزرگمردانی همبا  شناییآچون آیة اهلل شهید مطهری، در عین هم ایدنیادیده و شناسدمآ

 :کندبا ارادت به او طی میهای پایانی عمر خویش را ، شیفتۀ او شده و سالطباطبائی

 وقت آن در هک دارم هم یخاص یهاتجربه و هستم وقت آن با یمتفاوت یروح شرائط در ناأل هک نمکیم اضافه...  »
 من در یدیشد لیتما حاضر حال در هک است نیا بگذارم انیم در یحدا با ندارم لیم هک امیروح شرائط امّا. نداشتم

 به هک یافراد از یبعض یروح تیترب تحت در را خودم و نمک اصالح را خودم و بپردازم خود روح به هکنیا به شده دایپ

                                                           
قلم استاد . گفتنی است که اگرچه مقالۀ موجود در این صفحه، بهnote?id=8931-http://farsi.khamenei.ir/othersآدرس مطلب:  117

المۀ طهرانی، ع عرفیمعنوان رسانی رهبری و بهاندرکاران پایگاه اطالعریح ایشان، متن فوق الذکر، توسط دستتصواسطی نگارش یافته است، اما به
 در ابتداء مقاله قرار گرفته است.
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 رد ستمین لیما و دارم آرامش به یدیشد ازین یابرنامه نیچن یاجرا یبرا و جهت نیبد و ام؛داده قرار دارم اعتقاد هاآن
 118«.نمک تکشر باشد، داشته ـ است یگرید داستان آن هک یمنطق ۀمبارز نه ـ هودهیب جنجال میبرا هک یارک

 گوید:ایشان نیز در همین رابطه میفرزند 

 یئطباطبا ۀعالم از شانیا. شودمی یمعرف نشایا به یکس خواب، آن در و نندیبمی یخواب 1320 سال حدود در ایشان»
 هک بود زمان آن از. است یطهران نیمحمدحس دیس یآقا نظر، مورد فرد: ندیفرمامی عالمه و کنندمی سؤال مورد نیا در

. اختندشنمی دورادور را شانیا یمطهر استاد زین آن از قبل البته. داشتند یمراودات یطهران یآقا مرحوم با یمطهر دیشه
 ؛کردندنمی خضوع یکس هر مقابل در یمطهر دیشه ... .دبو یمطهر دیشه از کمتر سال هشت حدود یطهران یآقا سن

 119«.بودند قائل شانیا یبرا یخاص احترام و بودند خاضع یطهران یآقا مرحوم مقابل در اما

 کنند:های خود، به همین مسئله اشاره میکه رهبر معظم انقالب نیز در یکی از سخنرانیجالب آنو 

 .بخوانند را مطهری آقای آثار دور یک منبر، اهل ۀهم و طالب ۀهم که امگفته را نکته این هم بارها و دانممی الزم من»
 شاگردی و بتمصاح از متأثر مقدار یک داشت؛ هم معنوی و سلوکی گرایش علیه اهلل رضوان مطهری شهید مرحوم

 اهل و دل اهل از بعضی با بعدها هم مقدار یک ی،ئطباطبا ۀعالم مرحوم شاگردی و مصاحبت از متأثر مقدار یک امام،
 یشانا آثار در. داشتم اطالع نزدیک از بنده بود؛ شبنیمه دعای و تضرع و گریه اهل ایشان .بود شده آشنا و مأنوس حال
 120«.است ایشان آثار یمطالعه هاحوزه در الزم کارهای از یکی .است مشهود کامالً  وکسل و توحیدی معنوی، ۀرشح این

 ؛ و الحمد هلل رب العالمین.خوشبختانه برای ما هست ـ که ظاهرا نیست ـ شما مهم نیستگر این حقائق برای ا آری!

دف عنوان ه، به«الدینیییعرفان مح» رگداشت علماء موافقِبزهای بنده، از کدام از یادداشتدر هیچباید توجه داشت که  خامسا،
رسالة »و  «رسالۀ لب اللباب»چون هایی همنامهبا مرام ـ «عرفان شیعی فقاهتی»یاد نشده است؛ بلکه صرفا بر ضرورت ترویجِ 

 ر زمانها، در بستسایر جریانچون صراحت اعالم شده است که جریان عرفانی موجود در جامعۀ شیعی نیز همتأکید و بهـ « الوالیة
پیراسته گردیده است؛ و البته این نکته نیز گفتنی است که یکی از مروجان عرفان  هاعفضنواقص و  تدریجا از به تکامل رسیده و

عیت بچون رهبر فقید انقالب رضوان اهلل علیه است؛ شخصیتی که یقینا تبعیت از او، بر تالدینی، شخصیت عظیم الشأنی همییمح
 از افراد مخالف با او ترجیح داشته و به همین خاطر، چنین تبعیتی افتخار ماست:

 مباحث از دخواستی اگر که برمنمی نام عربی ابن الدینمحیی خصوصبه ءعرفا کتب از و کنمنمی خسته را شما دیگر...  »
 گردانید قم راهی دارند، دست قویا سائلم گونهاین در که را خود تیزهوش خبرگان از چند تنی گردید، مطلع بزرگمرد این

 آگاهی ر،سف این بدون که گردند آگاه معرفت منازل موی ز ترباریک لطیف عمق از ،خدا به توکل با ،سالی چند از پس تا
 121.«ندارد امکان آن از

                                                           
 87 و 8۱ص مطهری، استاد زندگانی در سیری 118
 ۳3 و ۳1 ص خانواده، نگاه از مطهری استاد 119
 همدان استان روحانیون از جمعی دیدار در بیانات ـ 12/۳/83 120
 بخشی از پیام تاریخی رهبر فقید انقالب قدّس سرّه به گورباچف 121
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لمی و های آشکار علغزش، از این همه انصافاندکی کمی دقت و بیایید با رعایت کنم که: ناصحانه و مشفقانه عرض می سادسا،
قول هب ، آبروی خود را حراج نکنیم.معارف حقه و شخصیت علماء حقیقی نسبت بههای ناموجه اخالقی جلوگیری کرده و با خدشه

 رهبر فقید انقالب رضوان اهلل علیه:

م یل سلش عقید. پیجسارت نما ند و به صاحب آن علمکب یذکست اگر انسان داراى علمى نشد از آن تیالزم ن»
ه حالش کطور، بلنیز همیتصور نب بىیکذد، تیآه به شمار مىیح اخالقیتصور از اغالط و قباق بىیه تصدکطور همان

 حسبرا به وحدت وجوده مثال معنى که شما کند کو تعالى از ما سؤال  کبدتر و قبحش افزون است. اگر خداى تبار
راى د، بیردکد و تعلم آن علم و مقدمات آن را نیردکصاحب آن فن اخذ ن د و از عالم آن علم ویدانستنمى ءماکح کمسل
ه سر خجلت به کم جز آنیم بدهید، ما در محضر مقدس حق چه جوابى داریردکن یر و توهیفکها را تورانه آنکورکچه 

ه کارد مقدماتى د هر علمى مبادى و ردم.کن گمان یش خود چنیمن په کست یرفته نین عذر پذیم. و البته اینکر افیز
از فهم ب ،ه پس از عمرها زحمتکقه ین مسئله دقیست، خصوصا مثل چنیسور نیجه میبدون علم به مقدمات، فهم نت

ردند کو فالسفه در آن بحث  ءماکن هزار سال است حیه چندکزى را یقت معلوم نشود. چیقت و مغزاى آن بحقیاصل حق
ته نى! البکآن  کا شعر مثنوى مثال با عقل ناقص خود ادرایتاب ک کیخواهى با مطالعه افى نمودند، تو مىکو موش

 122«.تعدّ طورهی امرأ عرف قدره و لم اهللرحم  ؛ردک کزى ادراینخواهى از آن چ

اسبی با هیچ تن، یین استشهادچنعر حافظ استشهاد نکردید؛ چرا که به شدیگر چه خوب که در پایان نوشتۀ اخیر خود،  سابعا،و 
 :مدّ ظلّه العالی قول رهبر حکیم انقالبندارد. به« عرفان شیعی فقاهتی» ر قبالموضع شما د

 خرآ سخن و کرد معرّفی شودمی او بینیجهان عنوانبه که چهآن ـ حافظ بینیجهان...  .است عارف یک حافظ بالشک»
 قبل ۀدور معروف عارف لکی،م آقای جواد میرزاحاج  مرحوم...  .شک بدون است عرفانی بینیجهان آن ـ هست حافظ

 انز :خواندهمی شب نماز قنوت در کرده، تربیت را بزرگانی و بوده خودش زمان مجذوبان و سوختگان از یکی که ما از
 تاس عرفانی بینیجهان حافظ، بینیجهان. ... کن خراب گلگون ۀباد جام ز را ما/  خراب شود فانی عالم که پیشتر

 ایبینیهانج تواندنمی او ،نشده گفته تاکنون عرفان باب در او نظیر که گویدمی را ایعرفانی اشعار که کسی آن .بالشک
 123«.باشد داشته عرفانی بینیجهان از غیر

 بریم:به پایان میرضوان اهلل علیه ولکن ما ـ با خیال راحت ـ در این نوبت از سخن نیز مطالب خویش را با غزلی از جناب حافظ 

 سرشتپاکیزه زاهد ای مکن رندان عیب

 نوشت نخواهند تو بر دگران گناه که

 باش را خود برو تو بد گر و نیکم اگر من

 کشت که کار عاقبت درود آن کسی هر

 مست چه و هشیار چه یارند طالب کسهمه

 کنشت چه مسجد چه است عشق ۀخان جاهمه
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 هامیکده در خشت و من تسلیم سر

 خشت و سر گو سخن فهم نکند گر مدعی

 ازل لطف ۀسابق از مکن ناامیدم

 زشت که و است خوب که که دانی چه پرده پس تو

 بس و درافتادم به تقوا ۀپرد از من نه

 بهشت دست از ابد بهشت نیز پدرم

 جامی آری کف به گر اجل روز حافظا

 بهشت به برندت خرابات کوی از سر یک

 

 ه الطاهرینو آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمین و صلوات اهلل علی محمد و آل

 مشهد مقدس رضوی

 هجری قمری 1۳۳1صفر الخیر 


