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گروه هــای  تاریــخ حیــات بشــری شــاهد حضــور اندیشــه ها و آيين هــای باطــل و 

گاه زمینه ســقوط و نابودی قشــر وســیعی از انســان ها  انحرافی فراوانی بوده اســت که 

کشــانده اســت. ايــن نکتــه روشــن  را فراهــم آورده و جامعــه ای را بــه تباهــی و ويرانــی 

کــه انحرافــات بــزرگ همــواره از  گاه پوشــیده می مانــد ايــن اســت  اســت امــا آنچــه 

کوچــک آغــاز می شــوند و ریشــه در ایده هــای جــذاب و فريبنــده دارنــد. زاویه هــای 

بی گمــان عرفــان حقیقــی و ســیر انفســی در راه رضــای معبــود یکــی از آرمان هــای 

انبیــای االهــی بــوده اســت و از همیــن رو ی، اولیــای خــدا بــرای رســیدن بــه باالتريــن 

کمــاالت معنــوی، ســختی هــا و دشــواری های فــراوان را برخــود همــوار می کرده انــد. 

ســلوک در ايــن وادی بــرای پوینــدگان حقیقــت چنــان شــوق انگیز و شــادی آفرين 

فرودهــای آن، معنــا  و  فــراز  بــا همــه  را،  زندگــی  و  آســان  را  کــه ســختی ها  اســت 

کــه همــواره  کشــش های روحــی و جاذبه هــای درونــی اســت  می بخشــد و همیــن 

بهره برداری هــای  و  شــخصی  سوءاســتفاده های  دســتمایه  را  معنویــت  و  عرفــان 

گروهــی و فرقــه ای قــرار داده اســت. تســخیر دل هــا بــا اهرم هــای عاطفــی، القــای 

افــکار باطــل در فضــای احساســی، مریدبــازی و شخصیت پرســتی و دور ســاختن 

مؤمنــان خوش بــاور از معــارف نــاب قــرآن و عرفــان حقیقــی اهل بيــت؟مهع؟ از آثــار 
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یــخ اســام بــوده اســت. ســوگمندانه  ز یان بــار عرفان هــای دروغیــن در سراســر تار

حوزه هــای  کیــان  بــه  کــه  اســت  مدتهــا  انحرافــی  خطــوط  ايــن  کــه  گفــت  بایــد 

علمیــه تشــیع نزدیــک شــده و هــر از چنــدی در لبــاس روحانیــت چهــره می نمایــد. 

گاه و روشــن بين حوزه هــای علمیــه از عصــر  مرجعیــت بيــدار شــیعه و عالمــان آ

کنــون همــاره زنــگ خطــر و هشــدار را بــه صــدا درآورده و جامعــه  معصومــان؟مهع؟ تــا 

گســترش وســايل ارتباطــی  کاذب پرهیــز داده انــد؛ امــروزه بــا  را از ســراب عرفان هــای 

ــا  گســترده ب ــکار انحرافــی، ضــرورت رویارويــی دقیــق و  ــرای اف ــوان فضاســاز ی ب و ت

ايــن امــواج بيمــاری زا بيــش از پيــش احســاس می شــود و ســکوت در برابــر نقطه هــای 

ــه دنبــال مــی آورد. از ايــن رو، الزم  آغازيــن انحــراف، ســیل های بنیــان برافکنــی را ب

اســت کــه بــا شناســايی و معرفــی برخــی کجراهه هــای فرهنگــی، نســل جوان و ســاير 

 حق پویــان را از آثــار ســوء آن بــر کنــار دارد. در ايــن مجموعه، دومین اثر از اين سلســله 

یــم کــه اصحــاب فرهنــگ با ارائــه پيشــنهادات و انتقادات  تقدیــم می گــردد و امیدوار

خــود، مــا را در ايــن مســیر یاری رســانند. 

گروه مطالعاتی فراسو
1400قم
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کی است  ی، یکی از جریان  های عرفانی _ معنوی مرموز و خطرنا تصوف حوزو

یعنـی  شـیعی،  جامعـه  فرهنگـی  سـطوح  و  سـنتی  الیه هـای  عمیق تريـن  تـا  کـه 

کـرده و پایگاه  هايی را در اين مدارس و  کـز دینی تشـیع نفوذ  حوزه هـای علمیـه و مرا

کرده است. پا  مجامع علمی _ فرهنگی برای خود دست و

ــرار دارنـــد، بـــا  کـــه در لبـــاس روحانیـــت قـ ســـردمداران و رهبـــران ايـــن جریـــان 

ــای در ذات  ــه فنـ ــخاص بـ ــاندن اشـ ــون رسـ ــی همچـ ــای بزرگـ ــی و ادعاهـ گزافه گويـ

ـــی از  ـــش مهم ـــه بخ ـــن اینک ـــری، ضم ـــت ظاه ـــاق و معنوی ـــش اخ ـــد در پوش خداون

گرفته، از میان تمام اقشـــار و آحاد جامعه به جذب  متشـــرعین و خواص را هدف 

مریـــد اقـــدام می نماینـــد. ازآنجايی کـــه رهبـــران و مؤسســـان ايـــن جریـــان از دو جنبـــۀ 

»مبانـــی نظـــری و اعتقـــادی« و »کـــردار و اعمـــال« هیـــچ تفاوتـــی بـــا صوفیـــان ندارنـــد، 

عنـــوان »تصـــوف« بـــرای آنهـــا برگزیـــده شـــده و چـــون در لبـــاس اهـــل علـــم و روحانیـــت 

ی«  اقـــدام بـــه عضوگیـــری و انتشـــار افـــکار خـــود می کننـــد، پســـوند و صفـــت »حـــوزو

ـــی  ـــد و بررس ـــورد نق ی« م ـــوزو ـــوف ح ـــوان »تص ـــل عن ـــده و ذي ـــه ش ـــا اضاف ـــم آنه ـــه اس  ب

قرار می گیرند.

ی، همگی برگرفته از تصوف فرقه ای   تمام مبانی و عقاید جریان تصوف حوزو

کــه در مباحــث معرفت شناســی بــه شــهودمحوری، پيرامــون  اســت؛ به گونــه ای 
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توحیــد بــه وحــدت وجــود و موجــود و در آمــوزۀ امامــت بــه والیِت نوعیه باور داشــته، 

شــطح گويی، شــاهدبازی و دیگــر بدعت هــای صوفیــان را در مکتــب خــود جمــع 

کــردار ماننــد دیگــر صوفیــان بــه تبعیــت  نموده انــد. همچنیــن در زمینــه اعمــال و 

گرفتــار آمــده و مهم تــر از همــه اینکــه  مطلــق از قطــب، شــریعت گريزی، ســماع و... 

همچــون دیگــر فرقه هــای صوفیــه، سلسله ســند طریقتــی بــرای خــود بــر می شــمرند. 

ايــن مکتــب چنــان دیگــر اقطــاب متصوفــه، بــه وصیت نامــه طریقتــی بــاور دارنــد و 

گرو اثبات صحت و اتصال اين وصیت نامه و ارائۀ   مشروعیت مسلک خود را در 

سند جانشینی از قطب سابق به الحق می دانند.

جریان موسوم به الله زاری یکی از شاخص ترين و پرجمعیت ترين طریقت های 

گرداِن عامی  ی در سـده اخیر اسـت. اين جریان خود را به یکی از شـا تصوف حوزو

)حـداد(  نعلبنـد  هاشـم  سـید  یعنـی  )م1325ش(  قاضـی  علی آقـا  سـید  مرحـوم 

 )م1363ش( منسوب می داند و رهبر )در واقع مؤسس( مهم آنها سید محمدحسین 

ی، فرزنـدان و مریـدان او در شـهرهای   طهــــرانی )م1374ش( بـوده اسـت. پـس از و

گسـترده و نگران کننده ای را   مختلفی مانند مشـهد، تهران و قم فعالیت دامنه دار، 

کنون ادامه داده اند. گرفته و تا در پيش 

امـروزه جریـان اللـه زاری بـا بهره گیـری از مریـدان و ایجـاد شـبکه بيـن مشـایخ 

خـود در سراسـر کشـور، توانسـته حمایت هـای مالـی مسـئوالن فرهنگـی کشـور را در 

ی بـه تأسـیس مدارس  کـز فرهنگـی _ حـوزو اختیـار بگیـرد. همچنیـن بـا نفـوذ در مرا

کرده انـد.  کشـور اقـدام  علمیـه در شـهرهای مختلـف 

 فعالیت تبلیغی اين جریان در فضای حقیقی )با نشر کتاب، مقاالت و جزوات 

بـه بهتريـن شـکل ممکـن و در تیـراژ بسـیار وسـیع و همچنیـن تربيـت بسـیاری از 

مبلغـان روحانـی در حوزه هـای علمیـه( در شـهرهای قـم، مشـهد، تهـران، اصفهان 
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کـز اسـتان ها دنبال می شـود. آنهـا همچنین در فضای  و دیگـر شـهرهای بـزرگ و مرا

کانال هايـی در  ایجـاد  و  اینترنتـی  راه انـدازی سـایت های متعـدد  بـا  نیـز  مجـازی 

رسـانه های ارتبـاط جمعـی، روزانـه بسـیاری از انحرافـات نظـری و عملـی خـود را 

کنش  بـه جامعـه سـرازير می کننـد. ازايـن رو، عکس العمـل نشـان ندادِن به موقـع و وا

که  بازدارنده از سـوی دغدغه مندان و دلسـوزان مکتب تشـیع، سـبب خواهد شـد 

گسـترده تر شـده و شـرایط مطلوبـی  تـا چنـد سـال آینـده حـوزۀ نفـوذ و فعالیـت آنهـا 

کیفـی ايـن جریـان فراهـم سـازد. بنابرايـن، تمامـی  کمـی و  گسـترِش  را بـرای نشـر و 

کـه بـا تأملـی در آثـار رهبـران ايـن جریـان، برخـی از  ايـن مسـائل مـا را بـر آن داشـت 

اعتقـادات باطـل و اعمـال انحرافـی آنهـا را مـورد نقـد و بررسـی قـرار دهیـم.

عرفان و تصوف
انسـان ذاتـًا موجـودی حقیقت جوسـت و تـا زمانی که مجهـوالت خود پيرامون 

در  انسـان ها  نمی گیـرد.  آرام  نکنـد،  برطـرف  را  خویـش  عاقبـت  و  مبـدأ  خلقـت، 

یـخ بـرای پرده برداشـتن از ايـن سـؤال ها و برطرف کـردن ابهام هـای خویـش  طـول تار

کـه هرکـدام از پيـروان ايـن  کرده انـد  همـواره از سـه ابـزار و روش متفـاوت اسـتفاده 

سـه مکتـب، پيوسـته خـود را در تقابـل و تضـاد بـا دیگـر مکاتـب دانسـته و تنهـا راه 

خویـش را یگانـه راه رسـیدن بـه حقايـق و معـارف هسـتی می داننـد.

عامه طباطبايی؟حر؟ با اشاره به اين سه مکتب می گوید:

 فهذهطرقثالثةفیالبحثعنالحقائق:1.الظواهرالدینیة؛2.طریق

البحـثالعقلـی؛3.طریـقتصفیـةالنفـس.َاَخـذبـکلمنهمـاطائفـة
مـنالمسـلمینعلـیمـابیـنالطوائـفالثـالثمـنالتنـازعوالتدافـع.1

1.طباطبایی،محمدحسین؛المیزان،ج5،ص282� 
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ایشان سپس درباره تضادها و اختاف های عمیق اين سه مکتب می گویند:

رامجمـعمـنالعلمـاءبمـاعندهـممـنیضاعـةالعلـمعلـیاختـالف

بهمأنیوفقـوابیـنالظواهرالدینیةوالعرفـانوآخرونأنیوفقوابین مشـار

الفلسـفةوالعرفـانوأخـرونأنیوفقـوابینالظواهرالدینیةوالفلسـفةو...

تزیـدکثـرةالمسـاعيفـيقطـعأصلـه فاالختـالفالعریـقعلـیحالـهال
1.

ً
إشـتعاال

ّ
شـّدةفـيالتعریـف،والفـيإخمـادنـارهإال

ّ
إال

کرده اند عبارتند از: که عامه طباطبايی؟حر؟ به آن اشاره  سه مکتبی 

1. فالسفه )طریق عقل(
کــه اصالــت را بــا عقــل دانســته و آن را مســتقل بالــذات و »فعــال مــا  کســانی 

کــه بــا عقــل  می تــوان پــا  یشــاء« در فهــم حقايــق عالــم و هســتی می داننــد، معتقدنــد 

بــه هــر عرصــه ای نهــاد و بــرای آن حکــم صــادر کرد. پيــروان اين مکتب را »فیلســوف« 

می نامنــد. ابــزار جهان شناســی فیلســوف عقــل، منطــق، اســتدالل و برهــان اســت 

ــزار بهــره می جویــد؛ خــواه  ــرای شــناخت، تفســیر و تبیيــن هســتی فقــط از ايــن اب و ب

گــر عقــل مطلبــی  نتیجــۀ براهیــن مطابــق شــریعت باشــد و خــواه مخالــف آن. یعنــی ا

کنــد حقیقــت نــدارد؛  گــر نتوانســت اثبــات  کنــد، آن شــیء حقیقــت دارد و ا را ثابــت 

کنــد پــس در خــارج خــدای  گــر عقــل نتوانســت توحیــد را ثابــت  بديــن ترتیــب، ا

واحــدی وجــود نــدارد؛ همچنان کــه ارســطو و یــا حکمــای مســیحی و... نتوانســتند 

بــا عقــل خــود بــه توحیــد برســند.

 1.طباطبایـی،محمدحسـین؛المیـزان،ج5،ص305.بـزرگاندرجمـعبیـنمکتـبانبیـا
 وفلسفهوعرفانتالشهایبسیاریکردهاند؛اماباوجودهمهاینتالشها،اختالفات
یشهایمیاناینسهطریقبهحالخودباقیاست؛هرچندکوششهایفراوانیبرای  ر
یشـهکنکردنایـناختالفـاتوخاموشکـردنآتـشآنانجـامشـده،نتیجـهمعکـوس ر

بـودهاسـت.
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2. مکتب عرفا و تصوف )طریق دل(
کـه معتقدنـد فقـط از راه شـهود و تجربـۀ معنـوی و باطنـی می تـوان بـه  کسـانی 

حقیقـت اشـیا و معـارف و در نتیجـه کمـال دسـت یافـت، بر اين باورند که انسـان 

ب 
ّ

کـه خـود را مهـذ زمانـی می توانـد شـناخت صحیحـی از هسـتی داشـته باشـد 

کـرده و از دنیـا و آنچـه درون آن وجـود دارد، رو برگردانـده و بـه  و قلبـش را تصفیـه 

یاضت کشـی مشـغول شـده باشـد تـا حقايـق هسـتی بـر قلـب او تابيـده شـود. ر

کـه بـه حجیـت شـهود معتقـد بـوده، آن را بـر حکـم عقـل  بنابرايـن، اشـخاصی 

گاهـی بـرای ایجـاد توافـق میـان ديـن و شـهود  و نقـِل قطعـی ترجیـح می دهنـد و 

خـود نصـوص دینـی را تأويـل می کننـد، »صوفـی« نامیـده می شـوند؛ چـه در بنـد 

یکـی از فرقه هـای صوفیـان باشـند و چـه از صوفیـان غیـر فرقـه ای محسـوب شـوند 

در  کـه  همان طـور  لـذا  نیسـت.  تفاوتـی  آنهـا  غیرمسـلمان بودن  و  مسـلمان  در  کـه 

مکتـب فلسـفه، فاسـفۀ بودايـی، مسـیحی و يهـودی هسـتند، در مکتـب عرفـان 

نیـز عارفـان غیرمسـلمان وجـود دارنـد. 

3. مکتب وحی و نبوت
کـه بعـد از شـناخت  مکتـب وحـی و نبـوت بـه دسـته ای از افـراد وابسـته اسـت 

ی  کسـانی پيـرو گرفتنـد )بـه حکـم عقـل( از  محدودیـت تعقـل و شـهود، تصمیـم 

خـود  و  بـوده  مصـون  اشـتباه  و  خطـا  از  شـده،  معرفـی  خـدا  جانـب  از  کـه  کننـد 

کرده انـد و آنهـا را بـه عنـوان راهنمـای سـلوک خـود انتخـاب  کمـال را طـی  مسـیر 

کرده انـد. ازآنجايی کـه ممکـن اسـت هـر فـردی ادعای لقـاءاهلل، قرب الهـی و کمال 

کـه از جانب خـدا آمده اند  و سـعادت خویـش را داشـته باشـد، تنهـا بـه اشـخاصی 

کـرد؛ زيـرا تنهـا راه شـناخت چنیـن اشـخاصی معرفـی آنها توسـط  می تـوان اعتمـاد 

کمـال رسـاندن  خداونـد اسـت. خداونـد متعـال جانشـینان و هادیانـی را بـرای بـه 
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کـه تبعیـِت تـام از آنهـا می توانـد افـراد را بـه سـعادت  کـرده  اخاقیـات بشـر معرفـی 

حقیقـی برسـاند.

اقرار الله زاری ها به صوفی بودن 
پایه گـذاران و سـران مکتـب اللـه زاری، ماننـد هاشـم حـداد و محمدحسـین 

که از اصول  کتاب ها و سخنرانی هایشان شهادت داده اند   طهرانی در جای جای 

ی می کننـد و مسـیر خـود را همـان  و مبانـی معرفت شناسـی مکتـب تصـوف پيـرو

مسـیر سـلوکی صوفیـان دانسـته و بـه نتایـج آن التـزام تـام و تمـام دارنـد. چنان کـه 

هاشـم حـداد می گویـد:

 غالبمسائلمعارفالهی،بلکههمهآنمسائل،بدونادراکتوحید

شـهودیقابلادراکنیسـت،مسـئلهجبروتفویضوامربیناالمرین،

 مسئلهطینتوخلقت،مسئلهسعادتوشقاوت،مسئلهقضاوقدر،

مسئلهلوحوقلموعرشوکرسی،مسئلهربطحادثبهقدیم،مسئله

ایـنبـاب کـهدر کثیـرهای دعـاواجابـتآنوامثـالذلـکازمسـائل

 ذکـرمیشـود،همـهوهمـهبـاتوحیـدحضـرتحقعزوجلشـدهاسـت
ینحلاست.1 وبدونآنال

و  برتريـن  را  کتـاب »اهلل شناسـی« مکتـب تصـوف  محمدحسـین طهرانـی در 

باالتريـن مکتـب از میـان مکاتـب موجـود دنیـا خوانـده و می گویـد:

مکتـبعرفـانوشـهود،ازهمـهمکتب هـاباالتراسـت.اینمکتبکه

گرکسـی یـتقلبـیومشـاهدهوجدانـیبناشـدهاسـت...ا براسـاسرؤ

اهلـش یـاتقلیـدًااز راهبرهـاندسـتبیـاوردو هـمازعلمـااعتقادیـًااز

1.طهرانی،محمدحسین؛روحمجرد،ص614� 
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ومعرفـت ومعرفـت، ایـنعلـم بـازهـزارانفرق هـامابیـن یـادبگیـرد،
شـهودیووجدانـیاهلـشمیباشـد.1

از  بـا تفکیـک بيـن عرفـان و تصـوف سـعی در تبری جسـتن  از عرفـا  بسـیاری 

اعمـال خـاف شـرع و خـاف عـرف صوفیـان داشـته و خـود را بـه عنـوان »عرفـاء 

بـاهلل« معرفـی می نماینـد؛ امـا اين مسـئله در قبال خاندان اللـه زاری کامًا متفاوت 

اسـت. تصـوف از منظـر محمدحسـین طهرانـی و فرزندانـش هرگز مذمـوم و مکتب 

انحرافـی نیسـت، بلکـه آنهـا بـا صراحـت تمـام تصـوف خـود را فریـاد زده و هیـچ 

ابايـی از معرفـی خـود بـه عنـوان یـک صوفـی ندارنـد.

 به عنوان نمونه، محمدمحسن طهرانی بر اين باور است که دو عنوان »عرفان« 

و »تصـوف« بـرای اشـاره بـه مکتـب واحـدی اسـت و نبایـد میـان ايـن دو تفاوتـی 

ک شـهودی ذات خداونـد،  ی ضمـن تعریـف عرفـان و تصـوف بـه ادرا قائـل شـد. و

بسـیاری از صوفیـان شـهیر ماننـد بايزیـد بسـطامی و جال الديـن رومـی و حتـی 

گنابـادی را در زمـرۀ صوفیـان معرفـی  صوفیـان فرقـه ای از جملـه سـلطان محمـد 

کـرده و راه خـود و پـدرش را همیـن مسـلک تصـوف معرفـی می نمایـد:

 حقیقتعرفانوتصوفیکیاست،وآنادراکشهودىذاتاقدس

حــقوکشــفخفیــاتعالــموجــودبــابصیــرتقلبــیوعلــمحضــورى

والیــت زمــانرســولخــداودرطــیاســتمرار ایــنمســئلهاز اســت؛و

میــانبرخــیازاصحــابخــاصآنــانچــونســلمان اهلبیــت؟مهع؟،در

ورشــیدَهجــرىو یــسقرنــیومقــدادبــناســودومیثــمتّمــار او فارســیو

یــدُجعفــیومحّمــدبــنمســلم حبیــببــنمظاهــراســدىوجابــربــنیز

کرخــیوســرّىســقطی،و یــدبســطامیومعــروف بایز وِبشــرحافــیو

1.طهرانی،محمدحسین؛اهلل شناسی،ج2،ص59�
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ودرعصــرغیبــت،امثــالخواجــهشــمسالدین زمــانحضــور پــساز

ابوســعید حافــظشــیرازىوشــمسمغربــیوشــاهنعمــتاهللولــیو

ابوالخیــروشــیخمحمــودشبســترىوموالنــاجاللالدیــنمحمــدبلخی

ــارضمصــرى ــیوابنف ــنعرب نیشــابورىومحییالدی وشــیخعطــار

وآخونــد آقــاســیدمهــدىبحرالعلــوموســیدعلــیشوشــترىوجــوال و

احمــد آقــاســید  و بهــارى وشــیخمحمــد مالحســینقلیهمدانــی

آقــاســیدعلــیقاضــیو گلپایگانــیو آقــاســیدجمالالدیــن کربالیــیو

آقــاســیدهاشــمحــداد آقــاســیدحســنمســقطیو عالمــهطباطبایــیو

وعالمــهســیدمحمدحســینحســینیطهرانــی،تــابهحــالدایــروســایر

بــودهاســت.البتــهبســیارىدیگرازنخبــگانمعرفتوتوحیــدبودهاند،

کبودرآهنگــیوســلطانمحمــد چــونمرحــومآخونــدمالمحمدجعفــر

ــاناز ــرهمــهآن ــهذک ک ــیودیگــران ــذىومرحــومانصــارىهمدان  جناب
حوصلهاینمقالهخارجمیباشد.1

از سـوی دیگر، در جریان الله زاری سـعی می شـود اصول اعتقادی خود مانند 

 وحدت شـخصیه وجود از راه کشـف و شـهود اثبات شـود نه داليل عقلی و نقلی. 

به عنوان مثال، محمدحسین طهرانی اين موضوع را چنین نقل می کند:

زپنج شـنبه،دوم رو ـهالعالـی_در
ّ
حضـرتآقـاىطباطبایـی_مـدظل

کـهدر یـه یـهقمر نـودوسـههجر وسـیصدو شـهرذىالحجـهیکهـزار

کـه:درنجـف تشـریفداشـتندفرمودنـد منـزلحقیـربـراىصـرفنهـار

نمـازصبـحکهنشسـتهبودمدرحالتوجهوخلسـه اشـرفبـودمبعـداز

کـهنَفـسآن حضـرتعلـیبـنجعفـربـهمـننزدیـکشـد،بـهانـدازهاى

1.طهرانی،محمدمحسن؛حریمقدس،ص77�
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یـابـهصـورتمـنمیخـوردوفرمـود:»قضیهوحـدتوجود حضـرتگو
مهمـااهـلبیـتاسـت«.1

ّ
ازاصـولمسـل

یـــت  ـــا محور کـــه الله زاری هـــا ب بنابرايـــن، جـــای هیـــچ شـــک و تردیـــدی نیســـت 

محمدحســـین طهرانـــی جـــزو یکـــی از هـــزاران فرقـــه تصـــوف جـــای می گیـــرد و 

 صوفی خوانـــدن بـــزرگان و رهبـــران ايـــن جریـــان هرگز جنبه اتهام زنی نـــدارد؛ بلکه اين

کلمـــات صریـــح رهبـــران ايـــن جریـــان اســـت. در  کتـــب و    نام گـــذاری مســـتند بـــه 

کـــه آنهـــا از تمـــام اصـــول و مبانـــی نظـــری و عملـــی صوفیـــان  ادامـــه بيـــان خواهـــد شـــد 

کـــرده و بـــه لـــوازم معرفـــت شـــهودی التـــزام تـــام و تمـــام دارنـــد. ی  پيـــرو

1.طهرانی،محمدمحسن؛مطلعانوار،ج2،ص287�
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ــدگاه  ــه دی ــاور ب ــان، ب ــه های صوفی ــد و اندیش ــای عقای ــل و زيربن ــن اص مهم تري

باورهــای  در  اللــه زاری  جریــان  اســت.  توحیــد  در  وجــود«  شــخصیه  »وحــدت 

خویــش، اندیشــۀ وحــدت وجــود و موجــوِد محیی الديــن ابن عربــی را پذيرفتــه و 

در تقريــر آن بــدون ســنجش مشــکات و عــوارض ناشــی از ايــن نظریــه، تمــام لــوازم 

و توالــی فاســدهای وحــدت وجــود را پذيرفتــه و بــدان عامــل بوده انــد؛ چنان کــه 

محمدمحســن طهرانــی می گویــد:

نیـزازمعتقدیـنبسـیارمتعصـبوشـدیدبـر خـودحقیـروراقـمسـطور

 وحدتوجودمیباشدواینمذهبراعینمکتبحقومذهبشیعه

اثنی عشریهومرامومنهاجاولیاىحق،حضراتائمهمعصومین؟مهع؟

آنبـاتمـاموجـودو از ومباهـاتمینمایـد،و بـهآنافتخـار میدانـدو

بـهاثباتمیرسـاند.1  امکانـاتخویـشدفـاعمیکنـدو

کـه  وحـدت شـخصیه وجـود طبـق تقريـر جریـان اللـه زاری، بـه ايـن معناسـت 

ـم تنهـا یـک موجـود دارای وجـود حقیقـی اسـت و آن هـم خداسـت و تمـام 
َ
در عال

بـا  گـر  ا و  ندارنـد  خـدا  وجـود  از  جـدای  وجـودی  عالـم  محسوسـات  و  موجـودات 

1.طهرانی،محمدمحسن؛اسرارملکوت،ج2،ص398�
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دیـد شـهودی در آنهـا نگریسـته شـود، تمـام ايـن موجـودات حتـی خبیث تريـن و 

نجس تريـن آنهـا مثـل سـگ و خـوک نیـز )نعوذبـاهلل( چیـزی غیـر از خـدا نیسـت. 

 چنان که محمدحسـین طهرانی به نقل از هاشـم حداد اين الزمه از نظریۀ وحدت 

وجود را پذيرفته و چنین تصریح می کند:

توحیـداسـت.وحـدتوجـودمطلبـی می فرمودنـد:ذکـرمـاهمیشـهاز

 استعالیوراقی؛کسیقدرتادراکآنراندارد.یعنیوجودمستقل

َتَبعـیو بالـذاتدرعالـمیکـیاسـتوبقیـهوجودهـا،وجـودِظلـیو و

 مجازىووابسـتهوتعلقیاسـت.مننگفتم:اینسـگخداست.من
گفتم:غیرازخداچیزىنیست.1

ایــنمرغابــی، کبوتــرو ایــنطوطــی،ایــن گلوســنبل،ایــنبلبــلو ایــن

ایــن گیــاهوشــجر،ایــنآبو ایــن ایــندرخــت،ایــنَنْجــمو ایــنبوتــهو

ایــنچمــن،ایــن ایــنبــاران،ایــنســبزهو ایــنبــادو آبشــار،ایــنابــرو

ایــنزادوولــد،ایــنخورشــید ایــندشــتبیپایــان،ایــنآدمــیو َمــْرغو

کــه  ــدر ایــنســتارگاندرخشــانو...آنق ــنآفتــاب،ایــنآســمانو ای و

کــهتــادرصــور، کــن قبیــلاینگونــهاینهــابــرســرهــم دلــتمیخواهــداز

نفــخبدمــد؛همــهاینهــایــکخــدابیــشنیســت،یکــیاســت،َوْحــَدُه
ُهــو.2

ّ
ــَهإال

َ
إل ال

گذاشـــته و بـــه صراحت  محمدحســـین طهرانـــی حتـــی پـــا را از اين نیـــز فراتر 

می گویـــد، خداونـــد در مراتـــب نـــازل و پاييـــن همان مخلـــوق و مأمور اســـت:

مرتبهعالیومخلوقاسـتدر حـقسـبحانهوتعالـی،خالـقاسـتدر

1.طهرانی،محمدحسین؛روحمجرد،متن،ص546�
2�طهرانی،محمدحسین؛اهللشناسی،ج3،ص311�
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مقـامپاییـن.راحم مقـامبـاال،مأمـوراسـتدر مرتبـهدانـی.آِمـراسـتدر
نشـئهأسـفلالسـافلین.1  افقمبین،مرحوماسـتدر اسـتدر

ــیاختصــاص ــهگلمینمای ــنیــکدان ــوازای ــهت ک حمــدوستایشــیرا
ــوات

َ
گلجلــوهاىازَجل بــهخــدادارد.یعنــیحمــدازآِنخداســت.

خداســت.ظهورىازمظاهرخداســت.تواســمگلبرروىآننهادهاى!
ــردار!غیــر ــناســم،خــداراپنهــاننمــودهاى!اســمراب ــرحجــابای ی درز
)موجــود حامــد دربــاره اســت همچنیــن و نیســت!... چیــزى خــدا
حمدکننــدهوســتایشبــهعملآورنــده(!انســانیوفرشــتهاىوجّنیانــی
کــهحمــدمیکننــدچیــزىرا،خداونــداســتکــهحمــدمینمایــد؛وآنــان
کــهحجــابتعیــنآنهــاپــرده درایــنمیــاناســم هاییبیشــترنمیباشــند
یچــهخداونــد بــرروىجمــالمطلــقحــقکشــیدهاســت،وازایــندر
فقــطدرمیانــهاســتکــهخــودحمــدخــودرامینمایــدوبــس...لهــذاغیر
ازخداونــدحمــدىوحامــدىومحمــودىدربیــنوجــودنــدارد.خداوند
ــس.حمــدشخــوداوســت،حامــدخــوداوســت، موجــودمیباشــدوب

محمــودخــوداوســت.2

کثرات  یکی از مهم ترين آثار نظریه وحدت شـخصیه وجود، تلبیسی دانسـتن 

کـه تمـام محسوسـات و همـۀ مخلوقـات  و مخلوقـات عالـم اسـت. بـه ايـن معنـا 

وهـم، باطـل و هیـچ و پـوچ اسـت و انسـان های غیرعارف به اشـتباه گمان می برند 

کـه حقیقـت و وجـود دارند. محمدحسـین طهرانی اين الزمـۀ نظریه وحدت وجود 

را هـم می پذيـرد و می گویـد:

وتمامـیمحسوسـاتپـوچوباطـلاسـت.علی هـذا،چشـمبصیرتـت

1.طهرانی،محمدحسین؛اهللشناسی،ج3،ص222�
2.همان؛ج3،ص309�
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کـنتـاامـرشـگفتیراببینـی!مییابـیتمـامنظاره کنندگان راخـوببـاز

کـهبـرنفسشـانوارد تمـامخطوراتـی تمـامچشـمبرهم زدن هـاودر رادر

کهاوستتنهانظرکنندهوبیننده؛وتماماینموجوداتقیام میشود

کـهایـنموجـوداتوممکنـاِتبیننـده،پوشـش هایی بـهاودارنـد.چرا

کـهاوخـودرابـاایـنپوشـش هامسـتورمـی دارد؛بـهعلـتآنکـه هسـتند

اوسـتوجـود،ووجـودواحداسـت.1 

 وجود، یک واحد شخصی است. بنا به قول عرفاء باهلل، یک تشخص است. 

کــه در موجــودات مشــاهده می شــود، در واقــع وجــود حــق اســت  آن وقــت وجــودی 

کــه مشــاهده می شــود، نــه وجــود خــود اینهــا؛ اینهــا وجــود ندارنــد.

کــه ماحظــه می گــردد  کثراتــی  ايــن زمیــن، ايــن آســمان، انســان، حیــوان؛ تمــام 

کــه کثرات  کــه یــک واحــد اســت؛ نــه وجــود اشــیا  در حقیقــت وجــودش حــق اســت 

کثراتــی در بيــن  کار نیســت و  را نشــان می دهنــد. یــک واحــد شــخصی بيشــتر در 

کثــرات، نســبت مجــازى، و واســطه در مقــام عــروض  نیســت؛ و نســبت وجــود بــه 
است.2

فناء فی اهلل 
یکــی دیگــر از تالی فاســدهای نظریــه وحــدت شــخصیه وجــود، دیــدگاه فنــای 

 موجــودات در ذات خداونــد اســت. بــه ايــن معنــا که ســالک با فانی شــدن در ذات

خدا، عین خدا گردیده و اشاره به او، همان اشاره به ذات باری تعالی خواهد بود. 

کثرتــی وجــود نــدارد و وحــدت محــض اســت؛ لــذا تمام  در مقــام فنــاء فــی اهلل هیــچ 

1.همان؛روحمجرد،متن،ص477�
2.طهرانی،محمدحسین؛مهرتابان،ص218�
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اشــیا منــدک و مســتهلک در ذات خــدا شــده و تنهــا وحــدت بــاری تعالــی نمایــان 

 اســت. رهبــران جریــان اللــه زاری بارهــا بــه ايــن الزمــۀ نظریــه توحیــدی خــود اشــاره 

کتمانی بر اين باورند: کرده و بدون هیچ پرده پوشی و 

 در عالم وحدت و فناء )فی اهلل( میزی بين امیرالمؤمنین؟ع؟ و سلمان نیست؛ 

کثــرت  کامــِل پــروردگار، از عالــم  زيــرا آنجــا خداســت و بــس، همــه اولیــای الهــی 

خــارج شــده و ايــن مراتــب طولــی را طــی می کننــد و نهایــة بــه لقــای خــدا نايل شــده 

کثــرت درجــات اهــل والیــت  و در حــرم امــن الهــی داخــل می گردنــد؛ ولــی در عالــم 
 متفاوت است.1

محمدحسین طهرانی در توضیح مقام فناء فی اهلل چنین می نگارد:

فنــاءپیــشمیآیــد،وآن اوصــاف،مرحلــهســوماز فنــایدر پــساز و

فنــایدرذاتاســت،یعنــیذاتولــیخــدادرذاتخداونــدمنــدکو

اثــرىنمیمانــد، او از فانــیمیشــود،ووجــودشمضمحــّلمیگــردد،و

نابــودمیشــود،وحضــرتحــققائــم اینجــاهــراســمورســمیمحــوو در
مقــاماومیگــردد.2

ی در عبارت هـای صریح تـری، فنـای در ذات خـدا را همـان مقـام الوهیـت،  و

ربوبيـت و خدايـی دانسـته و می نویسـد:

کرمحاجسـیدهاشـمحداد_ روزىحقیـرخدمـتحضـرتاسـتادنااال

روحـیفـداه_عـرضکـردم:آنـانکـهخداونـدرادرلباساسـماوصفات

مشـاهدهمیکنند،درحقیقتذاتوهسـتیاونیسـتتابااوسـخنی

کـهدر داشـتهباشـندوتکلـمنماینـدوعـرضحاجـاتبنماینـد؛وآنـان

1.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ص263و264�
2.طهرانی،محمدحسین؛امامشناسی،ج5،ص64وهمان؛نورمجرد،ص402�
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حالفنایازاسماوصفاتندومندکوفانیدرذاتگشتهاند،برایشان
کـهسـائلومسـئولوسـؤالمطـرحشـود. وجـودىباقـینمانـدهاسـت
کـهعـارف بـرهمیـناسـاساسـت  فرمودنـد:آرى،همینطـوراسـت.

عظیمالقدرمصرى،ابنفارضمیگوید:

ـــْوُعْمـــَرساَعـــٍة
َ
ل ِفیَسْکـــَرٍةِمْنهــــاَو 

ُحْکُم
ْ
کال

َ
ل ْهَرَعْبدًاطاِئعًاَو

َ
َتَرىالّد  

آنذاتذوالجـالل، اثـریـکسـاعتمسـتیومدهوشـیاز »وفقـطدر
بنـدهمطیـعتوهسـتند،وتوهسـتی خواهـیدیـدکـهتمـامدورانروزگار

کـهفرمانـدهوفرمانفرمـاىعالمیـانمیباشـی!«1

محمدحسین طهرانی همچنین می نویسد:

 والیتکلیۀالهیه،عینوالیتخداست،اصلیکیاست،درخداوند
َوِلّی،تبعیتدارد.خداخودرانشانمیدهد،وولّی،  اصالتداردودر

خدارانشانمیدهد.2

ایشـان مدعـی اسـت کـه بعـد از مقـام فنـاء فـی اهلل، مقـام بقاء باهلل قـرار دارد که 
سـالک در ايـن مرتبـه قیـوم و مدبر عالم می شـود:

 بقاءباهللکهبهحسبحال،کامالنواصلرادستمیدهد،آناست
گـرددو فنـایسـالکدرتجلـیذاتـی،بـهبقـایحـقباقـی کـهبعـداز 
خـودرامطلـِقبیتعیـنجسـمانیوروحانـیبینـدوعلـمخـودرامحیط
کائنـاتمشـاهدهنمایـدومتصـفبـهجمیـعصفـات بـههمـۀذرات

الهـیباشـدوقیـومومدبـرعالـمباشـدوهیچچیـزغیـرخـودنبینـد.3

1.طهرانی،محمدحسین؛اهللشناسی،ج1،ص234�
2.همان؛امامشناسی،ج5،ص130�

3.همان؛ج1،ص207و208�
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مستند نظریۀ وحدت وجود

رهبـران اللـه زاری در جای جـای سـخنان و نوشـته های خـود بـه ايـن مسـئله 

کشـف و شـهود  کـه نظریـۀ وحـدت شـخصیه وجـود، تنهـا از راه  کرده انـد  کیـد  تأ

قابـل درک و اثبـات اسـت و بـا بررسـی آیات و روایـات، و درک عقانی نمی توان آن 

کـه آنهـا مسـتند و مـدرک چنیـن  کـرد. ايـن اقـرار از آن جهـت مهـم اسـت  را کشـف 

نظریـۀ مهمـی را بـا وجـود آنکـه اسـاس توحیـد می باشـد، عقـل و وحـی ندانسـته، 

بلکـه آن را برخواسـته از قـوه خیـال و وهـم که نام آن را شـهود می گذارند، می دانند. 

محمدحسـین طهرانـی می نویسـد:

 ادراکتوحیدحقیقیجزبهکشفوشهودمیسرنیستوبهحقیقت

موجـبایـنمذاهـبمختلفـهتوهـمغیریـتوجـودواجـبوممکـن

اسـت.وادراکتوحیـدحقیقـیجـزبهکشـفوشـهودمیسـرنیسـت،و

نسـبتعقـلبـامکشـوفاتهمچـونسـبتحـواساسـتبـامعقوالت؛

کـهچنانچـهحـواسادراکمعقـوالتنمیتواننـدنمـود،عقـلنیـزادراک

کـرد. مکشـوفاتنمیتوانـد

محمدحسـین طهرانـی همچـون ابن عربـی به کارگیـری اسـتدالل و برهان هـای 

عقلـی و نقلـی بـرای درک و فهـم ايـن نظریـه را سـبب دوری از اصـل آن می دانـد و 

یسد: می نو

هـرکـهخواهـدبـهدالیـل،خـدادانشـودهرچندتمهیـدمقدمـاتادلهو

رتـرخواهـدشـد یادهتـرخواهـدنمـود،مقـرراسـتکـهازحـقدو براهیـنز

وموجـبازدیـادحیـرتوضـاللخواهـدبود.1 

1.طهرانی،محمدحسین؛اهللشناسی،ج2،ص160�
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مشرک دانستن تمام مسلمانان
تنهـا طایفـۀ صوفیـه، از میـان تمـام فـرق و مذاهـب اسـامی به دیـدگاه وحدت 

تمامـی  طهرانـی  محمدحسـین  خاطـر،  همیـن  بـه  دارنـد؛  بـاور  وجـود  شـخصیه 

کـه منکـر وحـدت شـخصیه وجود هسـتند  مسـلمانان اعـم از مراجـع تقلیـد شـیعه 

تـا شـیعیان عـوام و خـواص و دیگـر مردمـان غیرصوفـی را بـه شـرک متهـم می کنـد و 

در ايـن میـان، تنهـا خـود و هم فکرانـش را شایسـتۀ عنـوان موحـد و مؤمـن می دانـد 

و چنیـن می گویـد:

کـههسـتیآنهـاازخداونـد  بـدوناعتبـار چنـانبـهایـناسـامیپـوچو
کهخدادرمیاناینهامحجوب استوبس،عنواناستقاللدادهاند
میانـهوبـس. کـهخداونـداسـتدر گشـتهاسـت؛درحالتـی وپنهـان
ىحقیقتمقدساوهسـتند. یـنواسـامی،پردههایـیبررو ایـنعناو
بـزنوخـداراببیـن،اوسـتحقیقتگل!اوسـتحقیقت پـردهراکنـار
بلبـل!اوسـتواقعیـتانسـانوفرشـته!اوسـتاصـلواعتبـارجـنو
سـایرموجوداِتسرشـتهشـده!بنابراینتااینحجاباسـتقاللنگرى
کثریـتمردمجهاناسـالم باقـیاسـت.گرچـها باقـیاسـتشـرکبـراو
تـاایـنپـردهباقـیاسـتبـدون ایمـانبـهخـداداشـتهباشـند، آوردهو

شـکوتردیـد،بـدونتعـارفوگزاف سـراییهمـهمشـرکهسـتند.1

 علتشرکمردم،دوییتودوبینیاستکهبهایناعتبارهاىبی پایه

ایـنحـدودوقیـودوماهیـات یشـه،لبـاسعـزتپوشـاندهاسـت.و ور

وبدین هـا ازوجـوددزدیـده را وعـزت کـرده، بـااصل الوجـودخلـط را
نسـبتدادهاسـت.2

1.همان؛ج3،ص312�
2.همان؛روحمجرد،متن،ص588�
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کـرده  ی  یـاده رو ی بـه انـدازه ای در ارائـۀ تقريـر خـود از نظریـه وحـدت وجـود ز و

کـه تقريـر  کـه حتـی بـزرگان عرفـان ماننـد عامـه طباطبايـی و مرحـوم کمپانـی؟حر؟ را 

دیگـری از وحـدت وجـود، یعنـی کثـرت موجـود را پذيرفتـه بودند نیز به شـرک متهم 

می سـازد و می نویسـد:

براثباتوحدتوکثرتحقیقیداردوآیتاهلل آیتاهللکمپانیاصرار

پـاىآنرامیزنـدوخاکسـترشرابـهبـادفنـامیدهـدو کربالیـیپـرو

کـهبـاوجـودوحـدتحقـهحقیقیـهووجـودبالصرافـه روشـنمیسـازد

بیغولههـاى  در را کثـرتحقیقـی و نـدارد معنـا تعـددحقیقـی اصـاًل

بهشـِتتوحیدومعرفت جهنموزوایاىآتششـرکبایدجسـتنهدر
کثـرتموجـودنیسـت.1  آنجـاشـائبهاىاز کـهدر

نجاسات و قاذورات جلوه ای از ذات خدا
یکــی از لــوازم باطــل و تالی فاســدهای نظریــۀ وحــدت وجــود و موجــود ايــن 

کــه تمــام موجــودات عالــم هســتی، حصــه و جلــوه ای از ذات بــاری تعالــی  اســت 

کثیف تريــن و خبیث تريــن مخلوقــات ماننــد  کــه حتــی  دانســته شــوند؛ به گونــه ای 

ســگ، خــوک، نجاســات، ابلیــس و شــیاطین هــم طــوری از اطــوار ذات خداونــد 

متعــال _ نعــوذ بــاهلل _ خوانــده می شــوند. محمدحســین طهرانــی در ايــن مســئله نیــز 

بــه الزمــۀ دیــدگاه خــود پای بنــد بــوده و اين گونــه بــدان تصریــح می کنــد:

از کـوهمرتفـع،و جمیـعموجـوداتُمشـاَهدومحسـوسازذرهحقیـرتـا

اوومظاهـراوو انـوار و او تـاخـاکپسـت؛همـهوهمـهاطـوار عـرشبـاال

تجلیـاتاومیباشـند.اوسـتوجـودمطلـقوچیـزىجـزاونیسـت.

اوثانچهخواهندشـد؟!پاسـخترا گـربـهآنهـابگویـی:پـساصنـامو ا

1.طهرانی،محمدحسین؛اهللشناسی،ج3،ص221�

www.ebnearabi.com



عرفان، از حقیقت تا پندار  )2(  32

کـه: عـارفشبسـترىمیدهـد

کهبتچیست گربدانستی مسلمان

کهدیندربتپرستیاست بدانستی   

نـور نجاسـاتچـهمیشـوند؟!میگوینـد: و قـاذورات بگویـی: گـر ا  و

وپاکوطاهراسـتو خورشـیدچـونبـرنجاسـتبیفتـد،آنهمـاننور
آناثـرىنمیگـذارد.1 نجاسـتابـدًادر

وعده های بیهوده در رسیدن به الوهیت و ربوبیت

یکــی از دلیل هــای مهــم در تمايــل مــردم و حتــی قشــر روحانیــون بــه عرفــان 

کــه در هر مرحله از ســلوک  اللــه زاری، وعده هــای بــزرگ و ادعاهــای عجیبــی اســت 

 در طریقــت بــه مریــدان و شــیفتگان خــود می دهنــد. رهبــران ايــن جریــان براســاس

ی مریدان ترســیم    دیدگاه وحدت وجود و موجود، چشــم انداز و اهدافی را پيش رو

کــه انســان ها در هیــچ مســلک و مکتــب دیگــری بــه آنهــا نايــل نخواهنــد  می کننــد 

 آمــد؛ از جملــۀ ايــن ادعاهــا مســئله رســیدن بــه مقام فنــاء فی اهلل و رســیدن به درجه 

الوهیت و ربوبيت است. 

کتاب »روح مجرد« می نویسد: محمدحسین طهرانی در 

ازمراحلمثالیوملکوتاسفلوتحققبه  سالکطریقپسازعبور

ى کلیــهذاتحــقتعالــیبــراىو کلیــهعقلیــه،اســماوصفــات معانــی

 تجلیمینماید.یعنیعلممحیط،وقدرتمحیط،وحیاتمحیط

کــهدرحقیقــتهمــانوجــود بــرعوالــمرابالعیــانمشــاهدهمینمایــد،

باطنــیوحقیقــیائمــه؟مهع؟میباشــندوحتمــًابــراىکمــالووصــولبــه

1.همان؛ج3،ص209�
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ایــنمرحلــه)یعنــی منبــعالحقایــقوذاتحضــرتاحدیــت،بایــداز

الــیاألبــد تــررود(وإال کنــد)وباال  همــانمقــاممعصومیــن؟مهع؟(عبــور

آنبــدونفــداىحقیقــتهســتی از درهمین جــاخواهــدمانــد؛وعبــور

کــه یــراتــاهنگامــی کبــربــاتمــاممراتــبآنامــکاننــدارد؛ز وجهــادا

لــوبــهمقــدارذرهاىباقــیباشــدتجلــیآنحقیقــت شــائبۀهســتیو

ــرنخواهــدشــد.1  محــالاســت،وفنــایذاتــیامکان پذی

کـه مریـدان جریـان اللـه زاری، بعـد از انـدک  ايـن مسـئله سـبب شـده اسـت 

گزاف و نامعقولی را دربارۀ مقامات  تلمذی نزد شیوخ طریقت خویش، ادعاهای 

و اوصـاف خـود مطـرح نماینـد و بـه صراحت، انبیا و معصومیـن و به تبع آن مراجع 

تقلیـد را بـه نادانـی، جهـل و قصـور در شـناخت و معرفـت خـدا متهـم نمایند.2 

1.طهرانی،محمدحسین؛روحمجرد،متن،ص429�
را ماننـدحضـرتهـارون؟ع؟ الهـی بـزرگ انبیـای کـهمحمدحسـنوکیلـی،  2.همانطـور
آنکـههـاروندر بـهجهـلوغفلـتمتهـممینمایـدومیگویـد:توضیـحاینکـهجـدایاز
کردهانـدیـانکردهانـد،مسـئلهدیگـریمطـرحبـودهوآن کوتاهـی گوسالهپرسـتی نهـیاز
این ایـنمسـئلهبودهاسـت...یعنیغافـلاز ناراحتـیواضطـرابوقلـقنفـسهـاروندر
توجه بـودهاسـت...از کار پدیدآمـدنایـنامـرحکمتـیدر حقیقـتبودهانـدکـهحتمـًادر
آنحـال بـهتوحیـدافعالـیوعبودیـتتکوینـیهمـهموجـوداتغافـلگردیـدهبودنـدودر
نهایـتدرتحـتارادهالهـی کـهخـودایـنحادثـهوپیشـامدخـودنیـزدر متفطـننبودنـد
ایـنبودهکهعالـمهمهتجلیخداونداسـت)وکیلی، اسـت...حضـرتهـارونغافـلاز
محمدحسـن؛تحریفهـایتفکیکیـانپیرامـونحکمـتوعرفـان،دفتـراول،ص58(�
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آمـوزه والیـت در مکتـب اللـه زاری، یک تقرير صوفیانه و نادرسـت از اين اصل 

بـا والیـت و امامـت مطـرح در  کی  اعتقـادی مهـم اسـت و هیـچ تناسـب و اشـترا

کتاب روح مجرد، اندیشـۀ والیت  مذهب تشـیع ندارد. محمدحسـین طهرانی در 

را طبـق نظـر صوفیـان تقريـر می کنـد و بـر همیـن اسـاس، بـه شـرح مقامـات اسـتاد و 

ولـّی خـود، هاشـم حـداد، می پـردازد. 

ی در توضیح والیت نوعیه می نویسد: و

انسـانپـسازآنکـهبـهمقـامفنـایکلیرسـیدوفنـایذاتواسـموفعل
بـرایاوحاصـلشـدوسـفرهایچهارگانـهخـودرابـهاتمـامرسـانید...
کامـلمیشـود؛یعنـی کامـل)قطـبوامـام(می گـرددووالیـتاو انسـان
ولـیمطلـقبـهوالیـتحقـهالهیـهمی گـردد.پـسبـاهمـهموجـوداتبـه
والیـتحضـرتحـقاسـتوتصـرفاودرجمیـعامـوربهاذنخـدابرای
یراالزمهمقاموالیتمطلقه)نوعیه(ایناسـت...وایناسـت اوسـت؛ز

کـهانسـان، معنـیخلیفةاللهـی؛همچنیـنبراسـاسهمیـناصـلبـود
گرفـت.1  مسـجودمالئکـهقـرار

1.طهرانی،محمدحسین؛امامشناسی،ج5،ص83�
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براسـاس اندیشـه والیـت نوعیـه، مقـام والیـت و امامـت منحصـر در اشـخاص 

خاصـی نیسـت و هرکسـی می توانـد بـا سـیر و سـلوک عرفانـی بـه ايـن مقـام دسـت 

کـه والیـت و امامـت  یابـد. لـذا محمدصـادق طهرانـی بـه صراحـت بيـان می کنـد 

اقطـاب ايـن فرقـه هیـچ تفاوتـی بـا مقـام والیـت معصومین؟مهع؟ نـدارد و می نویسـد:

والیـتآقـایحـداد،عیـنوالیـتائمـهمعصومیـناسـتوهیـچفرقـی

کـهآناوصیـایالهـیرفته انـد، نمیکنـد؛یعنـیدرسـیرالـیاهللهرجـا

اولیـایالهـیبـاوالیـتامـام کاملیـناز ایشـاننیـزرفتـهاسـت.والیـت
زمـان؟جع؟فرقـینـدارد.1

که  محمدحسـین طهرانی، صفاتی مانند محیط و مسـیطربودن بر مخلوقات 

از صفـات حضـرت حـق می باشـد را به اسـتادش نسـبت می دهـد و می گوید:

ــــهکلیترســــیدهبود. ــــهازجزئیتب ک ــــود ــــردىب حاجســــیدهاشــــمم

ُمَهیِمنومســــیطربر ــرنظــــرىبهکثراتنداشــــت،بلکهمحیــــطو دیگــ
ــــراتبود.2 کث

پوســــته ــادودســــتگیرىمینمود،نهاز ــــقوحدانیــــتارشــ اف  حــــداداز
وجودىخویشتن.3

گر افقدیگرىزندگــــیمینمودوا حضرتآقاىحاجســــیدهاشــــمدر

ُافقزندگیمی کرد.آنجاکهاز ال  بخواهیمتعبیرصحیحیرااداکنیمدر

اســــموصفتگذشته،وجامعجمیعاسماو از  تعینبرونجســــته،و

ــّمواکملوموردتجلیاتذاتیه ــ  صفــــاتحضرتحقمتعالبه نحوات

1.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،متن،ص259تا267�
2.طهرانی،محمدحسین؛روحمجرد،متن،ص136�

3.همان؛ص139�
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اربعهراتمامًاطینموده،وبهمقامانسانکامل یه،اسفار  َوحدانیهقهار
رسیدهبود.1

کام رهبران جریـــان الله زاری  برخـــی از خصوصیـــات اقطاب و مرشـــدان در 

است: چنین 

 بعدازوجودبهاینمرتبهبرایماسیریاستمنالحقالیالخلق،ودر
 اینمقامهویتاوآشکارمی شودکهدرسلسله»بدءمناّولهالیآخره«

کافعالموجودرامالکخواهدبود.2 خودشبوده،پسقافتا

کـــهســـائلومســـئولوســـؤال  بـــرایشـــانوجـــودیباقـــینمانـــدهاســـت
مطرحشود.3

تکلماوتکلمحقاست.4

 مظهرتاموتماماسـمعالموصفتعلمحقمی گرددیعنیازهمه جا
وهمه کـسوهمه چیـزمطلـعمی گـرددومـاکانومایکونوماهوکائن
توانایـیبـرهـرامـریاز  نـزداویکسـاناسـت...زنده کـردنومیرانـدنو

وعلمنسبتبههرحادثه ایازحوادثبرایاوست.5 امور

بی نیازی از امام عصر؟جع؟
یکـــی از تالی فاســـدهای نظریـــه والیـــت نوعیـــه در مبانـــی اعتقـــادی عرفـــان 

که در صورت پذيـــرش والیِت اقطاب ايـــن جریان، نیازی  اللـــه زاری، اين اســـت 

1.طهرانی،محمدحسین؛روحمجرد،متن،ص135�
2.همان؛توحید علمی و عینی،ص80�

3.همان؛اهللشناسی،ج1،ص233�
4.همان؛توحیدعلمیوعینی،ص86�

5.همان؛امامشناسی،ج5،ص81�
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بـــه درک دوران ظهور حضرت ولی عصر؟جع؟ نیســـت؛ زيرا مریدان و ســـالکان، 

کامل و با اشـــراف و هدایت ولی خدا به سیر و سلوک پرداخته اند  زيرنظر انســـانی 

و بـــه تمـــام مقامات و درجـــات معنـــوی و در نهایت فنـــاء فی اهلل نايـــل آمده اند. 

ازايـــن رو، نه  تنها درک زمان ظهور حضرت مهـــدی؟جع؟ تحصیل حاصل بوده و 

هیچ فایده ای ندارد، بلکه برای مریدان هیچ شوق و اشتیاق، و صبری نسبت به 

 رســـیدن اين وعدۀ الهی وجود نخواهد داشـــت. به عنوان نمونه، محمدمحســـن 

طهرانی در اين رابطه می نویسد:

 _ امـام عصـر  تشـرف ظاهـرى خدمـت  بـه  نیـازى  بـاهلل  و عرفـاء  الهـی  اولیـاى 

ارواحنـا فـداه _ ندارنـد؛ بلکـه نفـس آنهـا بـا ولـی اعظـم _ عجـل اهلل فرجـه _ معیـت و 

دارد.1  اتحـاد 

 همچنیـــن محمدحســـین طهرانـــی بـــا اذعـــان بـــه چنیـــن اعتقـــادی بـــر ايـــن

 باور بود:

کـه بـه محضر  عمـده فایـده ظهـور بـرای مؤمنـان غیرسـالک و سـالکینی اسـت 

کـه روح او بـا روح اولیـای الهـی ماننـد  کامـل نرسـیده اند؛ امـا مؤمـن سـالک  انسـان 

گویـا  کـه  کسـی اسـت  ی می کنـد، ماننـد  آقـای حـداد متصـل اسـت و از آنـان پيـرو

در روزهـای ابـری از ابرهـا فراتـر رفتـه و بـه خورشـید دسـت یافتـه اسـت؛ حـال آیـا 

کـه بگوييـم خورشـید بـرای ايـن شـخص نیـز در پشـت ابرهـا پنهـان  صحیـح اسـت 

اسـت؟! 

کاملیـن از اولیـای الهـی بـا والیـت امـام زمـان فرقـی نـدارد؛ چـون تعـدد  والیـت 

در عالـم والیـت راه نـدارد. لـذا »َمـن اتصـل بأحدهـم فقد اتصل باإلمـام و َمن دخل 

فـی والیـة أحدهـم فقـد دخـل فـی والیـة اإلمـام؛ ]هرکـس بـه آنها اتصـال یابد بـه امام 

1.طهرانی،محمدمحسن؛مجموعهپرسشوپاسخ،ص65�
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 )والیت نوعیه( متصل شـده اسـت و هرکس داخل والیت آنها شـود به والیت امام 
داخل شده است[.«1

که بر مسئله ظهور  روایات رسیده از معصومین؟مهع؟ سرشار از احادیثی است 

 منجـی عالـم بشـیریت؟جع؟ داللـت می کنـد؛ امـا محمدصـادق طهرانـی با طرح 

گزاره هـا از معنـا شـده  نظریـۀ والیـت نوعیـه، سـبب بی هویتـی و تهی سـاختن ايـن 

ی بـر  و مسـئله شـوق و انتظـار بـرای ظهـور امـام را امـری بـی ارزش تلقـی می کنـد؛ و

ايـن باور اسـت:

کامــل را یافته انــد و بــا  کــه توفیــق تشــرف بــه محضــر یکــی از اولیــای  ســالکینی 

کــه بــا عالــم والیــت و توحیــد را یافتــه و صاحــب مرتبــه ارشــاد  نايبــان آن حضــرت 

کــه حقیقــت والیــت تعددبــردار  و دســتگیری می باشــند، بيعــت نموده انــد؛ ازآنجا

نیســت و نفــس همــه اولیــای خــدا که به مرتبــۀ فعلیت تام رســیده اند همان صراط 

مســتقیم اســت، اتصــال بــه ایشــان عیــن اتصــال بــه امــام اســت و ايــن ســالکین در 

واقــع جــان خــود را بــه کانــون حیــات امام پيونــد زده اند... . حاِل اين ســالک، حال 

کــه در عصــر حضــور ائمــه بوده انــد و از جهــت امــکان ســیر بــه ســوی  ســالکی اســت 

خــدا بــا ســالکین عصــر ظهــور امــام عصــر تفاوتــی نداشــته اند. لــذا انتظــار و شــوق 

ــًا از جهــات ظاهــری  ــه ظهــور آن حضــرت عمدت  ايــن دســته از ســالکان نســبت ب

بوده است.2 

طهرانـی  محمدحسـین  پـدرش،  از  طهرانـی  محمدمحسـن  اسـاس،  ايـن  بـر 

کـه در تمـام مـدت زندگانـی خویـش هرگـز کلمـه ای از ایشـان پيرامـون  نقـل می کنـد 

یت آن حضرت  کید نسـبت به درک زمان ظهور امام عصر؟جع؟ و رؤ تشـويق و تأ

1.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ص523�
2.همان،ص521�
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و قرارگرفتـن در رکاب یـاران و اصحـاب ایشـان بيـان نکـرده بـود:

در مجالـس مرحـوم حـداد و حضـرت والد؟امهق؟ هیچ گاه سـخن از دیدن ظاهرى 

یـاد  نبـوده اسـت، و بنـده در تمـام مـدت عمـر خـود  امـام زمـان _ ارواحنـا فـداه _ 

گردان خـود را  کـه راجـع بـه دیـدن آن حضـرت سـخنی بـه میـان آورنـد، و شـا نـدارم 

کـرده باشـند، و یـا دسـتورى و ذکـرى  یـارت آن حضـرت تشـويق و ترغیـب  جهـت ز
و برنامـه اى بـراى تشـرف خدمـت آن حضـرت داده باشـند.1

اتصال به لوح محفوظ و تعیین زمان ظهور
کتـاب »نـور مجـرد«، دو ادعـای بـزرگ دیگـر دربـارۀ  محمدصـادق طهرانـی در 

امـام عصـر؟جع؟ مطـرح می کنـد. یکـی اینکـه برخـی از عرفـا می تواننـد هـر زمانـی 

کـرده و از تمـام علـوم و دانش هـای  کننـد بـه لـوح محفـوظ دسترسـی پيـدا  کـه اراده 

ثبت شـده در آن مطلع شـوند. دوم اینکه از طريق دسترسـی به لوح محفوظ حتی 

می تواننـد زمـان دقیـق ظهـور را تعیيـن نماینـد.

محمدصادق طهرانی در اين رابطه می نویسد:

حقیرازمرحومجدمادریمان،حاجآقامعینشیرازی،ومرحومآقای

کـهازمحضـرپـرفیـضمرحـومآیـتاهللحـاج کسـانیدیگـر نیـز بیـاتو

 شـیخمحمدجـوادانصـاریهمدانـی،بهرهمنـدشـدهاندبـدونواسـطه

آقـای کـهروزیدرمحضـرفرزنـدمکرمشـان،جنـابحسـن شـنیدم

انصـاری،فرمودنـد:ایـنحسـنآقایمـا،خدابهاوعمـرمیدهدوزمان

امـام؟جع؟رادرکمیکنـد. ظهـور

گـرگفتهشـوددر جنـابایشـاناالنبیـشازشـصتسـالعمـردارنـد.ا

1.طهرانی،محمدمحسن؛اسرارملکوت،ج2،ص210�
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لـذامعینبـودن روایـاتآمـدهاسـت:»فإّنـهالـیاهللوکـذبالوقاتـون«و
میگوییـم: جـواب در میباشـد. باطـل ظهـور، وقـت تعییننمـودن و
لوحمحفوظ، مسـلمًاهـرواقعـهای،ازجملـهظهورحضرتبقیـةاهللدر
کـهبـهلـوحمحفـوظمتصلانـدو اولیایـی دارایامـدمعینـیاسـتو
اطـالع آن  از کننـد اراده گـر ا انصـاری، رسـیدهاندهمچـون کمـال بـه
اثباتاسـت مییابنـد؛ولـیافـرادیکـهبلـوغعلمـیایشـانلـوحمحـوو

بـدانراهندارنـد.1

کـه جریـان اللـه زاری بـرای اقطـاب  در ادامـه برخـی از اوصـاف و ويژگی هايـی 

خـود قائـل هسـتند مـورد بررسـی قـرار می گیـرد:

عصمت اقطاب
کـه بـه مقـام فنـای در  در مکتـب عرفانـی اللـه زاری، اقطـاب و مرشـدان آنهـا 

گفتـار،  ذات خـدا رسـیده اند از قـوه عصمـت نیـز بهره منـد شـده و در نتیجـه تمـام 

کـردار آنهـا از هرگونـه خطـا، اشـتباه، سـهو و نسـیان عـاری اسـت. افعـال و 

محمدصادق طهرانی در همین رابطه می نویسد:

 بایددانستکهفعلاولیایخداعینحقبودهودرآنخطاراهندارد؛
توحیـدراهیافتـهوهدایتو بـهآبشـخور کسـیکـهبـهمقـامفنـارسـیدهو

طهـارتمحضـهدسـتنمـودهدرحریـماولغزشوجـودندارد.2

 تراوشاتاولیایحضرتحقهمگیطاهروپاکبودهوفعلخداوند
محسـوبمی گردد؛همگیبرصراطمسـتقیمسیرمی کنند.3 

1.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ص509�
2.طهرانی،محمدمحسن؛نورمجرد،ص552تا568�

3.همان؛ص524،259و563�
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اولیـا و اقطـاب تصریـح  بـه عصمـت  محمدمحسـن طهرانـی در جـای دیگـر 

می نویسـد: چنیـن  و  نمـوده 

مرتبۀ اولیـایالهـیکـهآنهـادر عصمـتاختصـاصبـهامـام؟ع؟داردو

مرتبـهنفـسدیگـربـراىآنهـاچیـزىباقـی از خـاصخودشـانهسـتندو

نمانـدهوحقیقـتوجـودآنهـاراحقیقـتعبودیـتوتوحیـدتشـکیل
میدهـد،آنهـابـهمرتبـهعصمـتمیرسـند.1

نفـسولـیبـدوندخالـتقـواىواهمـه خـداىمتعـالارادهخـودرادر

ایـنجهـتخیـال از ومتخیلـهوهواهـاىنفسـانیهاعمـالمیکنـد،و

کامـاًلجمـعوصـددرصـدنسـبتبـهمسـئلهوثـوقتـامدارد؛ انسـان

برخـالفسـایراشـخاص....

 پنجمینخصوصیتازخصوصیاتعارفباهللوولیکاملالهیاین

بـهواسـطهفنـایدرذاتحضـرتحـقعیـنتجلی اسـتکـهنفـساو
حـقشـدهاسـتوفعـلاوفعـلحـقوتدبیـراوتدبیـرحقاسـت.2

تقـواداراىمراتـبومراحلـیاسـتومرحلـهآخـرآنعبـارتازمقـام

ایـنعصمـتفقـطاختصـاصبـهائمه؟مهع؟نـدارد، عصمـتاسـت؛و

کردنـدونفـسرابـهکنار مرتبـهذاتعبـور بلکـهاولیـایالهـیهـمکـهاز

کـرده پیـدا اتحـاد  پـروردگار بـاذات آنهـا یـه وحقیقـتجوهر نهادنـد،

از بسـیطومطلـقرسـیدند،و مرتبـهجوهـرىبـهمرتبـهنـور اسـت،ودر

آنها مرحلـهحـالبـهمرتبـهمقامارتقاپیداکردند،ودیگرنفسبشـرىدر

بـراى بهطورکلـیاماتـهپیـداکـردهاسـتوفنـایذاتـیدرذاتپـروردگار

1.طهرانی،محمدحسین؛متنجلساتشرححدیثعنوانبصرى،ص2800�
2.همان؛اسرارملکوت،ج2،ص311�
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مراتباسـما فناءفیاهلل،در آنهامحققشـدهاسـتوبقاءباهللبعداز

بـراىآنهـامحقـقشـدهاسـت؛آنهـاهـمبـهمرتبـهعصمـت وصفـاتاو

کـهایـنمرتبـهآخریـنمرتبـهتقـوااسـت.1  رسـیدهاندوعـرضشـد

کـه ايـن سـخنان عینـًا توسـط دیگـر فرقه هـای صوفیانـه  الزم بـه یـادآوری اسـت 

گنابـادی بـرای اقطـاب و مشـایخ  نیـز بيـان شـده اسـت. بـه عنـوان نمونـه، در فرقـه 

عصمـت  صالحیـه،  کتـاب  در  گنابـادی«  »ماعلـی  می شـود.  عصمـت  ادعـای 

کـه شـأن والیـت و قطبیـت  اقطـاب صوفیـه را عرضـی و محـدود بـه زمانـی می دانـد 

گرفته انـد: را بـر دوش 

اولیامحفوظوآنذاتیاستواینعرضی،  گویندکهانبیامعصوماندو

زمانوالیت.2  تمامعمراستوایندر آندر

 ايـن عصمـت فقـط در بيـان مسـائل مرتبـط بـا ديـن نیسـت و شـامل محفـوظ 

ینی«  بـودن از هـر نـوع سـهو، خطـا و عصیانـی می شـود. به عنـوان نمونه، »کیـوان قزو

کرده  کتاب تفسـیر بيان السـعادة، نوشـتۀ »ماسـلطان« معرفی  که خود را مصحح 

کـه در ايـن کتـاب، اشـتباه های ادبی و لغوی فـراوان و عقاید  اسـت، بيـان می کنـد 

باطلـی وجـود داشـت و وقتـی آنهـا را بـه ماسـلطان عـرض می کـردم، او در پاسـخ 

می گفت:

همیـنصحیـحاسـت،آنچـهبـرقلـممبـارکآمـده،ازجانـبلـوحوقلم

 آمدهواصلقرآنهمیناستکهبهخطخودحقتعالیاستاحتمال
اینخطمبارکنمی رود.3 قرآنمشهوراست،در کهدر تحریف

1.همان؛متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى،ص2997�
گنابادی،مالعلی؛صالحیه،حقیقت177،ص137� 2.

کیوان؛رازگشا،ص188� ینی، 3.قزو
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حجیت ذاتی سخنان اقطاب به دلیل قوه عصمت
کـه دسـتورات قطـب به خاطـر مقام  محمدمحسـن طهرانـی بـر ايـن بـاور اسـت 

عصمـت و والیتـش هماننـد دسـتور خـدا حجیـت ذاتـی دارد:

اتحادوصفیوعملی،واتحادعینیوذاتیبیناولیایالهی  بحثمادر

امرو  وبینذاتاماممعصومبود.بیانشدکهچنانکهفعلوقولامامو
نهیامام،حجیتذاتیهدارد،فعلولیالهینیزداراىحجیتاست.1

محمدمحسـن طهرانـی هـم در یکـی از سـخنرانی های خـود، منشـأ حجیـت و 

کام مرشـد و ولـی صوفیـه را همـان والیـت معصومیـن دانسـته و چنیـن  حقانیـت 

عنـوان می کنـد:

 حجیتکالماولیاىالهیعینًاهمانندحجیتکالمائمهمعصومین.

ایـنمجراجارىمیشـود؟جـواب:بله،ازهمین سـؤال:آیـاارادةاهللاز

بـه راجـع یـارتجامعـه، ز  کـهدر جهـتاسـت،عیـنهمـانمطلبـی

ائمـه؟مهع؟اسـت؛منتهـااولیـاىالهـیدرتحـتوالیـتامـامایـنامـررا

انجـاممیدهنـدنـهمسـتقاًل؛یعنـیآنوالیـتدرنفسامـامزمانمیآید

نفـسایـنولـیالهـیمیآیـد،پس نفـسامـامزمـانهمـانوالیـتدر از و

امامزمانکارنمیکند_اینکفروشرکاست_  اینولیالهیجداىاز

ونفـسایـنولـیالهـیچـونبـانفـسامـام؟ع؟متحـدشـدهاسـت،لـذا

بـهایـنشـکلمیآیـد.لـذاچهامـاممطلبـیرابگوید او همـانوالیـتدر

چـهایـنولـیالهـی،هـردویکـیاسـتوهـردوحجیـتداردوهـردو
سندیتدارد.2

1.طهرانی،محمدحسین؛سیره صالحان، در حجیت افعال و گفتار اولیای الهی،ص434�
2.طهرانی،محمدمحسن؛نفحاتانس،ص87�
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کتاب و سنت  کالم قطب بر  عرضه نکردن 
یکــی از اصــول مهــم حدیث شناســی شــیعه، عرضــه روایات رســیده از ائمه؟مهع؟ 

بــر قــرآن کریــم اســت. امامــان شــیعه در احادیــث فراوانــی بــه شــیعیان دســتور داده اند 

ــا  ــا را ب ــوای آنه ــد و محت ــه نماین ــدا عرض ــاب خ کت ــر  ــا را ب ــدۀ آنه ــخنان نقل ش ــه س ک

آیــات الهــی بســنجند و در صــورت تطبیــق آن بــا آیــات قرآنــی، حدیــث را پذيرفتــه و 

کتــاب، بــدان عمــل نکننــد. در صــورت مخالفــت بــا 

ايــن مســئله در مکتــب عرفانــی اللــه زاری به کلــی انــکار و نفــی می شــود؛ بــه اين 

کــه رهبــران ايــن جریــان بــا اســتدالل بــه اینکــه ســخنان مــا عیــن کام حــق  صــورت 

کتــاب و ســنت  و دســتور خداســت، مریــدان خــود را از عرضــۀ ســخنان ایشــان بــر 

 منع می کنند.

کتـاب و  محمدمحسـن طهرانـی، از عرضه نمـودن دسـتور اقطـاب صوفیـه بـر 

کرده و در ضمن اشـکال و جوابی چنین می گوید: سـنت به »فضولی کردن« تعبیر 

که:انسـانبایددرصورت کههمهمطرحمیکنندایناسـت  اشـکالی

شکدرصحتونفوذامرولی،آنکالمرابهکتاباهللوسنتعرضه

گرمخالـفبود، گـرموافـقکتـاباهللوسـنتبـود،انجـامدهـد؛ا کنـد؛ا

کنـد،منجـر کالمولـیشـک گـرانسـاندرصحـت انجـامندهـد....ا

یـرسـؤالمـیرود،ودیگـرما ولـیمیشـودوسـلوکز بـهعـدماطاعـتاز

اصاًلسـلوکنخواهیمداشـت.

ایـناشـکالنقضـِیفاحـشمربـوطبـهصورتـیاسـتکـهآنفـرد،مقلـد

گـرآنفـردمجتهـدباشـد،دیگـراشـکالافحـشاسـت.ایـن باشـد؛امـاا

اینصورت،راهسلوکبالکلبسته  اشکالنیزازاصلغلطاستودر

کـهخدمـتولـیخـدامیآیـد،اصـاًلشـککردن میشـود.بـراىکسـی
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کـهاو کنـد،بـهایـنمعناسـت گـرشـخصبخواهـدشـک معنـانـدارد؛ا
راقبـولنـدارد.1

 سـّراشـکالکهبعضیمیگویند:»بایدمطالباولیایخدارابرکتاب

 وسنتعرضهکرد«ونیزسایراشکاالتدیگر،ایناستکه:اینافراد

لـذااشـکالمیکننـد کـهچـپاسـت،دومیبیننـد،و ماننـدچشـمی

گـرکالمامـام؟ع؟راعیـن کـهایـنحکـمبـاآنحکـمفـرقمیکنـد؛امـاا

کالمخـداببیننـد،آنوقـتهـردوحکـمیکـیخواهـدشـد.آنخدایـی

پیدارد، کـهمیگویـد:قتلانسـانبرىء،اشـّدمجـازاتوعقوباترادر

یـد:ایـنآدمبـرىءرابـهقتـلبرسـان! همـانخـدامیگو

کــهدیگــرامتحــاننبــود،حضــرتواقعــًاآنبچــه قضیــهحضــرتخضــر

گــرقتــلاوحــرامبــود،چــراحضــرتاوراکشــت؟او دهســالهراکشــت.ا

راکشــت،چــونخــداگفتــهاســت.دراینجــافضولیکــردنو»بــراىچــه«

گفتــنموقــوفاســت؛حــالگاهــیمصلحــتحکــمبــراىانســانروشــن
گاهــیهــمروشــننمیشــود.2 میشــودو

تسلیم شدن نزد قطب و تبعیت بی چون وچرا از وی
که در برابر دسـتورهای  یکی از مهم ترين وظایف طریقتِی صوفیان، اين اسـت 

کیف یشـاء«3 باشـند؛ یعنی همان گونه  به 
ّ
مرشـد، »کالمیت بين یدي الغّسـال یقل

و مخالفـت  بـرای حرکـت  و قدرتـی  اراده  کوچک تريـن  برابـر غسـال  کـه میـت در 

گفتار اولیای الهی،ص425� 1.همان؛سیره صالحان،در حجیت افعال و 
گفتار اولیـــای الهی، 2.طهرانـــی،محمدمحســـن؛ســـیره صالحـــان،در حجیت افعـــال و 

ص353�
3.ر.ک:کسرأصنامالجاهلیة،النص،ص223وختماالولیاء،ص496�
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نـدارد، مریـدان نیـز بایـد از هرگونـه اعتـراض، سـؤال و پرسـش لـب فروبسـته و تمـام 

دسـتورهای قطـب را بـدون چون وچـرا بپذيرند. تاجايی که حتـی پيرامون حکمت 

و علـت اوامـر مرشـد و یـا داليـل عقلـی و نقلـی آن نیـز سـؤال نکننـد چـه برسـد بـه 

اینکـه بخواهنـد اعتـراض و توبيخـی از خـود نشـان دهنـد. 

محمدصادق طهرانی می گوید:

فتـوامطالبـهدلیـلنمـودهیـابـه امثـالمرحـومقاضـینبایـددر انسـاناز

 خاطرنیافتنمستندفتوابهایشاناعتراضنماید،خودفرمایشمرحوم
قاضیسندوحجتاست.1

کــه چنانچــه دســتورهای قطــب مخالــف بــا شــرع مقــدس  گفتــه پيداســت  نا

کــه بــه محرمــات و تــرک واجبــات مشــغول  ی از مریــد بخواهــد  اســام بــوده و و

کــه در داســتان  کنــد. همان طــور  شــود، مریــد بایــد بی درنــگ اوامــر او را امتثــال 

کــه شــمس تبريــزی از مولوی  مشــهور ماقــات شــمس تبريــزی بــا مولــوی می خوانیــم 

درخواســت نامشــروعی مبنــی بــر آوردن شــاهد زيبــارو و خمــر نمــود و مولــوی بــدون 

کــرد و بديــن طريــق توانســت دســت ارادت بــه او دهــد و در  تأمــل آنهــا را حاضــر 
گیــرد.2 ســلک مریــدان شــمس تبريــزی قــرار 

1.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ص558�
 2.جامی،عبدالرحمن،نفحاتاألنس،ص538.روزىموالناشمسالدینبهطریقامتحان
نـازعظیـمازحضـرتوالـدمشـاهدىالتمـاسکـرد؛پـدرمحـرمخـود)همسـریـامادر(، و
خاتـونراکـهدرجمـالوکمـالجمیلـهزمانوسـارهثانیبـودودرعفتوعصمتمریم
کـهاوخواهـرجـانمـناسـتنمیبایـد؛ میـانآورد؛فرمـود عهـدخـود،دسـتبگرفتـهدر
کنـد؛فیالحـالفرزنـدخـود کـهبـهمـنخدمتـی بلـکنازنیـنشـاهدپسـرىمیخواهـم
کـهبـهخدمـت گفـت:امیدسـت کـهیوسـفیوسـفانبـودپیـشآوردو سـلطانولـدرا
کـهاوفرزنـددلبنـدمـناسـت؛حالیـا کفشگردانـیشـماالیـقباشـد؛)شـمس(فرمـود و
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محمدصــادق طهرانــی مبنــای تبعیــت از قطــب صوفیــان را بــه تفصیل شــرح و 

کــه مریــدان در برابر مرشــدان باید »تابع   بســط می دهــد و بــه صراحــت بيــان می کنــد 

مطلق« و »عبد محض« باشند:

کاملیــنازموالیــان ســرلــزومپیــرویواطاعــتمطلــقازاولیــایالهــیو

گرچــهدارایمقــامعصمــت کــه:ایــناولیــا اهلبیــت؟مهع؟ایــناســت

کــهبعــداز مطلقــهازابتــدایحیــاتتــاپایــانآننیســتند،ولــیازآنجا

ــهمقــامفنــا،فعلشــانعیــنفعــلخداســتجــزحــقازایشــان وصــولب

ســرنمی زنــد.

عامــلحرکــتســالکبعــدازرســیدنبــهاســتادخبیــر)مرشــد(همــان

محبــتخالــصوارادتتــاماوبــهاســتادبــودهوازلــوازمایــنمحبــت،

تبعیــتمحضــهوبــدونچون وچراســت،ســالکدربرابــراســتادبایــد

کنــدوعبــدمحــضباشــد،چــهایــن ارادهواختیــارراازخــودســلب

محبــتوتســلیمســالکدربرابــراســتاداســتکــهراهتصــرفدرنفــسو
ــد.1 ــازمیکن ــیب ــرایمرب اصــالحآنراب

محمدمحسن طهرانی کام ذيل را از پدرش نقل کرده و در توضیح و شرح آن، 

گـرصهبـا)شـرابانگـور(دسـتدادىاوقـاتبـهجـاىآباسـتعمالمیکـردم قـدرىا
گزیرسـت؛همانـاکـهحضـرتپـدرمبنفسـهبیـرونآمـدهدیدمکهسـبوییاز آننا کـهمـرااز
بیـاورددیدمکهموالناشـمسالدینفریادیبـرآوردوجامهارابر محلـهجهـودانپـرکـردهو
آنقـوتومطاوعتامرپیـرحیرتنمود؛فرمود از قـدمپـدرمنهـادو خـودچـاکزدهسـردر
مبـدأعالـمتـاانقـراضجهـانمثـلتـوسـلطانی کـهاز کـهبحـقاولبـیاولوآخـربیآخـر
دلـدارمحمـدخـودرجهـانوجـودنـهآمـدونخواهـدآمـدنوهماندمسـرنهادهمریدشـد

)مناقـبالعارفیـن،ج2،ص622(�
1.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ص547تا556�
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 بيان می کند که جویاشدن از علت و مستندات شرعی و عقلی دستورات مرشد،

کـه از علـت حکـم مرشـدان سـؤال می کننـد   امـری لغـو و بيهـوده اسـت و مریدانـی 

ی معتقـد اسـت: »احمـق« هسـتند. و

ــــاىحــــداد،کالمایشــــاننازلکننــــدهحــــقاســــتنهاینکــــهمطلب آق

ــاواقعمنطبقاســــت. ــ ایشــــانب

مـعالحـقوالحـق پیغمبـرراجـعبـهامیرالمؤمنیـن؟ع؟فرمودنـد:»علـّيٌ

حیثمـادار؛علـیعیـنحـقاسـتوحـقعیـنعلـیاسـت مـععلـّيٍ

اینجابنشـیند،ما گـرامیرالمؤمنیـن؟ع؟در هرجـاکـهعلـیهسـت...«ا

ازحضـرتسـؤالمیکنیـم:یـاعلـی،چـرااینجـانشسـتی؟علتـشرا

گـرحضـرتامیرالمؤمنیـن؟ع؟االنبـر بگـو!دیگـرعلـتنمیخواهـد؛ا

ایـنمنبـرصحبتـیبنمایند،آیامابایدشـککنیـم؟!وقتیکهماکالم

مـع »علـّي کـه: امیرالمؤمنیـن؟ع؟میشـنویم بـه راجـع را رسـولخـدا

الحق«،یعنیوقتیعلیرادیدىدیگرنبایدچیزىبپرسی...اماسایر

انجـام کار افـراددلیـلوعلـترابایـدبگوینـد.فـالنآقـاگفتـهبایـدایـن

بـراىچـه؟چـونعلممنبیشـتراسـت!درسـتاسـتکه بشـود؛چـراو

علمشـمابیشـتراسـت،ولیممکناسـتاشـتباهبکنید؛پسدلیلش

امـاممعصـوم اسـت، دلیـل بـدون کـه کسـی آن بگوییـد. بایـد هـم  را

نادانـیوحماقت امـاممعصـومدلیـلخواسـتنعیـنجهلو اسـت.از

امـامزمـاندلیـلبخواهیمخیلیاحمقهسـتیم،چونما گـراز اسـت.ا
اصـاًلدرحیطـهفکـراونیسـتیمتـااینکهدلیـلبخواهیم.1

نـام  بـه  کتابـی  صوفیانـه،  مبنـای  ايـن  اثبـات  بـرای  طهرانـی  محمدمحسـن 

1.طهرانی،محمدمحسن؛نفحاتانس،ص84�
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گفتـار اولیـای الهـی« نوشـت و در ضمـن  »سـیره صالحـان، در حجیـت افعـال و 

آن بـه صـورت مختصـر پيرامـون حجیـت ذاتـی قـول مرشـد صوفی و لـزوم تبعیت و 

گفتـه اسـت و می نویسـد: تسلیم شـدن نـزد آنهـا سـخن 

برابرامام؟ع؟وولیمتصلبهاو؛ لزومتسـلیمدر

ارتبـاطبـاانبیـاوائمـه؟مهع؟و کـهمـادر ایـننکتـههمـاننکتـهاىاسـت
ارتبـاطبـااولیـایالهـی،مشـاهدهمیکنیـم.وقتـی مرتبـهمتأخـردر در
ولـی یـک یـا امـام؟ع؟ بـهسـمت اطاعـت و تسـلیم شـخصیدسـت
قـراردهـد.سـپردن او الهـیدرازمیکنـد،بایـدخـودرادرتحـتاختیـار
یـاولیمتصلبـهامامکهکالم ارادهبایـدبـهدسـتامـام؟ع؟و و اختیـار
نفـسملکوتـیاونشـأتمیگیـرد،باشـد؛نـههـرکسـیکـه ورفتـارشاز
کنـد،جمالتـینیکـوتحویـل کلماتـیترکیـب صرفـًاظاهـرىبیارایـد،

مـردمدهـد.1

ادعای طهرانی ها پیرامون شهادت شهید مطهری؟حر؟
کـــه شـــهید مطهـــری؟حر؟ از مریـــدان و  رهبـــران جریـــان اللـــه زاری ادعـــا دارنـــد 

سرســـپردگان محمدحســـین طهرانـــی بـــود؛ اما ايـــن ارادت آن گونه که آنهـــا انتظار 

 داشتند ادامه نیافت و شهید مطهری در ادامۀ مسیر سلوکی خود، از تسلیم تمام

 وجود و ذهن خود به آقای طهرانی سر باز زد. 

محمدمحسن طهرانی اين ماجرا را از پدرش نقل می کند:

کـردم:دیشـبدرخـوابدیـدمدر روزىبـهمرحـوموالـد؟وضر؟عـرض

آقـاىمطهـرىنیزدرمقابلشـمانشسـتهبودند، اطاقـینشسـتهبودیـمو

1.طهرانـــی،محمدمحســـن؛ســـیره صالحـــان،در حجیـــت افعـــال و گفتار اولیـــای الهی،
ص329�
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وشـمامطالبـیمیفرمودیـدکـهاالنبـهیـادنـدارم.آقـاىمطهـرىسـربـه

یـرانداختـهبودنـدودرعیـناینکـهحرفهاىشـماراقبولنداشـتند، ز

بـابادبسـخنیبـرزبـاننمیآوردنـد.تـااینکـهمطالـبشـما ولـیاز

تمـامشـدوایشـانهمچنـانسـاکتتـابـهآخـرفقـطبـهمطالـبگـوش

میدادنـد.

مرحــومآقــا؟وضر؟فرمودنــد:بلــهبلــه،مطلــبهمیــناســت.ایشــانفقــط

کارهایشانمانندسابق کردهبودواالن  یکدهموجودخودراتسلیمما

کــرهبــا بــراىمذا کــردهبودنــدو کــهبــهخــارج نیســت؛وحتــیســفرىرا

ــامــنانجــام ــهفرانســهرفتــهبودنــدنیــزبــدونمشــورتب رهبــرانقــالبب
شــدهاســت.1

ی در ادامه با جســـارت ادعـــا می کند، ازآنجايی که شـــهید مطهری والیت و  و

 امامت آقای محمدحسین طهرانی را به طور کامل نپذيرفته بود، او توجه و التفات 

باطنی خود را از ایشـــان برداشته و همین مسئله سبب شهادتشان گردید:

ایــناواخــروبهخصــوصبــاظهــورحــوادث ارتبــاطمرحــوممطهــرىدر

یــاورود گو بــامرحــوموالــد؟وضر؟بــهشــکلدیگــرىدرآمــد. انقــالب،

ــاافــرادمتعــدد،وصــرفوقــت ارتبــاطب ایشــاندرقضایــاىانقــالبو

ــهمســائلانقــالب، واشــتغالغیرمتعــارفب ــور ــقوفتــقام جهــترت

بــه تــام بالنتیجــهتوجــه کم رنــگو دیگــرآنحــالوهــواىســابقرا

ــودوآنتعلقــی ــهجهــاتدیگــرنمــودهب ــهاىمنصــرفب اســتادرابهگون

ــااســتادخویــش ــطوثیــقدرضمیــرســالکب کــههمــوارهموجــبرب را

امیــالو و میگــردد،بــهمســائلدیگــرىمعطــوفداشــتهبــود.افــکار

1.همان؛اسرارملکوت،ج2،ص45�
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خواســتههاطبعــًادرمســیردیگــرىصــرفمیشــد،وحضــرتاســتاد

کســباجــازهقــرارمیگرفتنــد. کمتــرمــوردمشــورتو

ــهســایر ــشســابقب گرای آنتعلــقخاطــرو ایشــان)شــهیدمطهــری(از

ایــنمســئلهکامــاًلدر افــرادوشــخصیتهاتبــدلحــالپیــدانمودنــد،و

بالنتیجــه ــود؛و تعابیــروســخنرانیهاولحــنصــوتایشــانمشــهودب

التفــاتوتوجــهاســتادبــهایشــاننیــزدســتخوشهمیــنتغییــراتو

گــرخــداى کــها اینجــامعانــیواســرارىاســت گردیــدودر اضطرابــات

ــن ــداناشــارهخواهــدشــد؛مجمــاًلاینکــه:اولی ــقدهــدب متعــالتوفی

نتیجــهایــنتحــوالتوتغییــرات،عــدمتوجــهباطنــیووالیــیواشــراف

کــهدســت توســطمرحــومعالمــهطهرانــی؟وضر؟بــود، کــردار بــراعمــالو

ــرمحــوو ــهواهریمنــیب ــادىشــیطانراجهــتاعمــالعمــلخائنان ای

گــذارد،وســهامابلیــساز  نابــودىمرحــومشــهیدمطهــرى؟هر؟بــاز

رااز او ــدو گردی گروههــاىمنحــرفخــارج ــتپیشــگانو ــادىجنای ای
نعمــتحیــاتمحــرومنمــود.1

تبعیت از قطب در مسائل خالف شرع
مکتـب عرفانـی اللـه زاری بـه انـدازه ای در مسـئله تبعیـت از قطـب و اطاعـت 

کـه حتـی امتثـال دسـتورات خـاف شـرع مرشـدان  ی می کنـد  یـاده رو از مرشـدان ز

و اقطـاب عرفانـی را نیـز الزم و واجـب می شـمارد. بـه همیـن خاطـر، محمدحسـین 

گر هاشـم نعلبند دسـتورات خاف شـرعی صادر  که حتی ا طهرانی معتقد اسـت 

می کـرد، بـدون کوچک تريـن تأمـل و سـؤالی آن را اجـرا می کـردم: 

گـربهمـنمیگفتنـد:اینلیـوانخونرا وقتـیکـهبـامرحـومحـدادبـودما

1.طهرانی،محمدمحسن؛اسرارملکوت،ج2،ص46�

www.ebnearabi.com



عرفان، از حقیقت تا پندار  )2(  52
بیاشـامدیگـراحتیـاطنمیکـردموآنرامیخـوردم!1

گر دسـتورهای مرشـد خاف  که ا  محمدصادق طهرانی، آشـکارا بيان می کند 

نبایـد  و مریـد  کـرد  تبعیـت  از آن  بایـد  باشـد،  حکـم صریـح شـرع مقـدس اسـام 

راه دهـد: بـه خـود  اوامـر مرشـد  امتثـال  تردیـدی در  و  تزلـزل  هیچ گونـه 

 مؤمنومحبواقعیبعدازمالحظهادله ایکهبرحجیتوعصمت

کامــل،آیینــه اینکــهانســان لــتداردوبعــداز قــولوفعــلامــامدال

اســماوصفــاتخداســت، تمام نمــایحضــرتحــقومحــلظهــور

یــاولــیخــدااگرچــهموافــقبــاظواهــرشــرع برابــرقــولوفعــلمعصــومو در

ــاطعــمشــیرینوحقیقــی ــهخــودراهنمی دهــدت نباشــدهیــچتزلزلــیب
کنــد!2 ایمــانراذوق

محمدمحسن طهرانی می گوید:

کیفیــِتتعلــقحکــمبــهمکلــف، گذشــتهدربــارهمســئله درجلســات

یــم کــه:مــاحکــمثابــتوتعریــفشــدهمشــخصیندار عــرضشــد

کــهســایرمطالــبودســتورات،بــرآنحکــمتعلــقبگیــرد.3اشــکالدر

کــه:مــاتصــورمیکنیــماحــکامشــرعماننــدآییننامــۀ اینجــاایــناســت

کــهبــراىســازمانیقــرارمیدهنــدومدیــر قبــلتنظیمشــدهاىاســت از

ایــنآییننامــه)ســاعاتورودوخــروج، ایــنســازمانوســایرینبایــداز

ــرادداده ــهاف ــهب ک ــی ــاتاســتراحت،وقــتنمــاز،حقــوقوامتیازات اوق

کــه نیســت کننــد...امــااحــکاماســالماینطــور میشــود(تبعیــت

1.همان؛متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى،ج1،ص164�
2.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ص554�

3.همان.
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ثابــتباشــد.... پیــشتقریــرشــدهو بــراىهــرفــردىاز

این اولاحکامـیراثابـتقراردهیـموبگوییمحکمخدادر مـانبایـداز
کـه احـکامغیـرقابـلتغییـراسـت؛حکـماسـالمایـناسـت:هـرفعلـی
یا ارادهورضـاىالهـیبـهآنتعلـقبگیـرد_نسـبتبـهبنـدهاىخـاصو
عـدهاىمتعـدد_حکـمالهـیخواهـدبـود.حکـماهللنسـبتبـهحـاالت
نمـازشـبخوانـدن گاهـیحکـماهللدر افـرادمختلـففـرقمیکنـد؛ و
وگاهـیدرخـالفآناسـت....اولیـایخـدابهحکـماینکهدرتحت
تصـرفامـام؟ع؟هسـتند،کالموفعـلوتصرفشـانعینـًانفـسکالمو

فعـلوتصـرفامـام؟ع؟خواهـدبود.

کــهشــمابایــدامشــبتــاصبــحبــه یــد گــرولــیالهــیبــهشــخصیبگو ا
ازطرفــیاطبــا کنیــدوفــالنعمــلراانجــامدهیــد،و بیــدارىقیــام
حــرام و دارد خطــر شــما بــراى بکشــید بیخوابــی گــر ا کــه گفتهانــد
کنــد؟آیــا کــرد!ایــنشــخصبایــدچــه ایــنصــورتچــهبایــد اســت،در
کنــد؟!چــونایــنکالمهمــانکالم بــاایــنکالمولــیخــدامخالفــت
بایــدانجامدهــد!... امــام؟ع؟اســت،پــسایــنامــرهمانشــرعاســتو
کــهفــرقامــاموولــیالهــیدرچیســت؟ شــایدایــنســؤالپیــشبیایــد
انکشــافواقــعومصلحــت  تفــاوتدرســعهوجــودىآنهــااســتنــهدر

شخصیواجتماعی�1

والیت تشریعی اقطاب 
 یکی از ويژگی ها و شئونی که رهبران جریان الله زاری برای خود قائل هستند، 

1.طهرانـــی،محمدمحســـن؛ســـیره صالحـــان،در حجیـــت افعـــال و گفتار اولیـــای الهی،
ص411�
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کسـوت شـارع، می تواننـد  کـه آنهـا در  مقـام والیـت تشـریعی اسـت؛ بـه ايـن معنـا 

کـرده و حکـم شـرعی وضـع نماینـد. آنهـا  بـرای موضوعـات مختلـف قانون گـذاری 

کرم  کـه خـدای متعال و رسـول ا معتقدنـد در تمـام موضوعـات، حتـی موضوعاتـی 

کـرده و  کرده انـد، می تواننـد حکـم جدیـدی جعـل  )ص( بـرای آنهـا حکمـی وضـع 

کـه  کننـد. مریـدان نیـز در صـورت وقـوع تعـارض بيـن حکمـی  حکـم خـدا را نسـخ 

کـرده و  قطـب جعـل می کنـد بـا حکـم قرآنـی و روايـی، بایـد حکـم قطـب را مقـدم 

دسـتورات اقطـاب و رهبـران خـود را ناسـخ احـکام پيشـین بداننـد.

 محمدمحسن طهرانی با نقل گفت  و گويی که بين او و پدرش پيرامون حکمی 

گرفتـــه اســـت، اين مبنـــا را تبیيـــن می نمایـــد و والیت تشـــریعی  شـــرعی صـــورت 

ی در ايـــن رابطـــه  گوشـــزد می کنـــد. و قطـــب را از همیـــن رهگـــذر بـــه مخاطبـــان 

چنیـــن می گویـــد:

ــر گفتــم:»آقاجــان،دلیــلشــماب کــهدرخدمــتایشــانبــودم،  ز یــكرو

واجــباســت،چیســت؟«ایشــانلبخنــدىزدنــد اینکــهاالنفــالنکار

واجــباســتیــاحــرام،شــماآنرا کار وفرمودنــد:آســیدمحســن،ایــن

کاریکوقتــی گــرایــن یــم:ا انجــامبــده.مــنمیخواســتمبــهایشــانبگو

ــد: ــهفرمودن ــیایشــانبالفاصل ــود،االندیگــرحــراماســت،ول واجــبب

»واجــباســتیــاحــرام،بــروانجــامبــده!تمــامشــد.«

لممنـوعاسـت! گفـت:»چشـم«ودیگـراسـتدال اینجـافقـطبایـد در

کمـااینکـه درحالیکـهخـودبنـدهمعتقـدبـهحرمـتآنمسـئلهبـودم_

راانجـامدادمو کار االنهـممعتقـدبـهحرمـتآنهسـتم_رفتـموآن

کـهانجـاممیدهـماز آنحـالایـنعملـیرا کـهدر کـردم قطـعهـمپیـدا

یـرااهـلعلـممیداننـدکهبـاتغییرشـرایط هـرواجبـیواجبتـراسـت؛ز
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وتغییـرموضـوع،حکـمنیـزتغییـرپیـدامیکنـد.1

نظــرمــنبــه کنــم،آنعمــلدر وقتــیبنــدهمیخواســتمبــاایشــانبحــث
ىشــواهدوظواهرعادى_خالفبود،  یقیــن_نــهحــدسوگمــانازرو
راانجــام کار ــن ای ــرو ــاحــرام،ب ــیوقتــیایشــانمیگوینــد:»واجــبی ول
ــنبرهــهخــاص ای کــهحکــماهلِلواقعــیدر ــده«،دیگــرشــکنداشــتم ب
کــهرســیدهباشــد،االن کجــا  همیــناســت؛علــمواطــالعبنــدهبــههــر
پیــشرودارم؛اواطالعی  درموقعیتــیهســتمکــهمافــوقعلــمخودرادر

کهمنندارم.2 دارد

محمدصــادق طهرانــی، ذيــل موضــوع »تبعیــت از دســتور قطــب در مســائل 

خــاف شــرع«، بــه والیــت تشــریعی اقطــاب صوفیــه اشــاره می کنــد و ســعی دارد بــا 

 گــزارۀ فقهــی تزاحــم، اوامــر قطــب را بر دســتورات شــرعی مقــدم بداند. ایشــان در اين

 رابطه چنین می نویسد:

امـوریکـهبـهظاهرمخالفشـرعاطهر ولـیخـدادر سـّرلـزومتبعیـتاز
کـهمصلحـتیـا کـههمـهاحـکامشـرعیمشـروطبـهآناسـت اسـت
ایـنصورت مفسـدهمسـاوییـااقـویبـاآنتزاحـمنداشـتهباشـدکـهدر
کـهمعصـومیـا مـواردنـادری حکـماولـیازفعلیـتسـاقطمیشـوددر
برخـالفشـریعتمیدهنـدیـاعملـیبرخـالف کاملـیدسـتور انسـان
واقعبهعلتوجودمصلحتاقوی ایشـانسـرمی زند؛در  ظاهرشـرعاز

گاهبودهاست،حکماولیتغییر آنآ باعلمالهیخوداز  یامساویکهاو
نمودهودرحقیقتحکمشرعهمینحکمثانویاست.3

1.ر.ک:طهرانی،محمدمحسن؛رسالهطهارتانسانومقدمهافقوحی،ص193�
اولیایالهی،ص428� گفتار 2.همان؛سیرهصالحان،درحجیتافعالو

3.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ص565�
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کـــه برخـــی از  محمدمحســـن طهرانـــی در ماجـــرای دیگـــری اشـــاره می کنـــد 

دســـتورات محمدحســـین طهرانی خاف حکم صریح شـــرع مقدس اسام بود و 

 به همین علت، مریدان به ایشـــان اعتراض می کردند که چرا دســـتور خاف شرع 

کنش بـــه اين اعتراض ها، آنها را  می دهید؟ اما آقای محمدحســـین طهرانی در وا

 از خـــود طـــرد می کرد تا نشـــان دهد که حق اعتراض و ســـؤال نداشـــته و فقط باید 

کنند. ایشان در اين رابطه چنین می نویسد: دستورات را امتثال 

بـاچنیـن آقـا)محمدحسـینطهرانـی(درطـولحیـاتخـود مرحـوم
ازمنتسـبیندسـتورى بـهیکـی ایشـان بودنـد.روزى مسـائلیمواجـه
راشـنید،رو اهـلعلـمبـود،وقتـیآندسـتور کـهخـوداز دادهبودنـد.او
کـهشـمابـهمـندادیـد،خـالفشـرع گفـت:»آیـاایـندسـتورى کـردو
گر نیسـت؟!«ایشـانتـاایـنجملـهراشـنیدند،گفتند:انجـامندهید!ا

انجـامبدهیـدعمـلخـالفشـرعانجـامدادهایـد!

ایـننکتـهبسـیاردقیـقوقابـلتوجـهاسـتکهچـراتابراىاوشـکپیدا
 شد،ایشانفرمودند:»نبایدانجامبدهیدوخالفشرعاست!«یعنی
 توچگونهمیخواهیکارىراکهدرذهنتشبههحرمتداردودردلت
با خـالفشـرعمیدانـی،قربـًةالـیاهللانجـامبدهی؟!اینعمـلچطور

تقـربالـیاهللوسـلوکواطاعـتوعبادتجـوردرمیآید!1 

کــه شــرع و حکــم خــدا،  محمدمحســن طهرانــی در ادامــه تصریــح می کنــد 

یــه. ایشــان  عبــارت اســت از دســتورات و اوامــر خــود و دیگــر مرشــدان جریــان الله زار

ــد: در ايــن رابطــه چنیــن می گوی

کنــونعــرضشــد،بایــداینمطلبروشــنشــدهباشــد بنابــرآنچــهکــهتا

1.طهرانی،محمدمحسن؛سیره صالحان،در حجیت افعال و گفتار اولیای الهی،ص426�
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ــه ک ــهالَعبــد؛آنچــه ــَلب ــاأراَداهلُلأنیعَم کــهشــرععبــارتاســتاز:»م

کــهبنــدهآنراانجــامدهــد.«حــالگاهــی ارادهخــداتعلــقگرفتــهاســت

اوقــاتآنارادهالهــی،بــدونارتبــاطبــاولــیوصرفــًاباتوجــهبــهظواهــر از

کهمجتهدممکن اســت_مثلهمینتقلیدهاىعادىواصطالحی

گاهــیآن ــااینکــهمطلبــشصحیــحباشــد_و ی کنــدو اســتاشــتباه

ایــنظواهــروتکالیفظاهرىتعلقگرفتهاســت ارادهبــرمطلبــیغیــراز

اولیــایالهــیبــراىانســان  وخداونــدآنرابــهواســطۀانبیــاوائمــه؟مهع؟و

تقدیروتدبیرمیکند.

حـالمشـخصمیشـودکـهوقتـیمرحـومآقـابهآقـاىحـدادمیگفتند:

گراینلیواننجسباشد،وشمابگوییدبخور،میخورم!«،دلیلش  »ا

آنزمـانمجتهـدوبلکـهاعلـمازعلمـاىایـرانو چیسـت؟ایشـاندر

گرفالنیدرنجف  نجفبودندوحتیاکثرفضالىنجفمیگفتند:»ا

پیـدامیکنـد«؛امـابـا ایشـانانحصـار بمانـد،مرجعیـتشـیعهفقـطدر

قمنزدعالمهطباطباییوهفت همهاینعلومیکهفقطهفتسالدر

گـرامـرکنیـدایـنلیـوان  سـالدرنجـفکسـبکردهانـد،میفرماینـد:»ا

نجسرابخور،میخورم!«

آیــاایشــاننســبتبــهاحــکامطهــارتونجاســتبیاطالعبــودوکتاب

ــاایشــانازخــدانمیترســیدوبهشــتو وســنترانمیشــناخت؟!آی

ــابیشــترمیدانســتندو م ــًاایشــاناز ــولنداشــت؟!قطع جهنمــیراقب

کــهبیشــترمیدانســتند؛امــاچــونکالمولــیالهــی کردهانــد  ثابــتهــم

رامااراداهللمیدانند.1 

1.طهرانی،محمدمحسن؛سیره صالحان،در حجیت افعال و گفتار اولیای الهی،ص429�
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گرو سلوک در طریقت الله زاری ایمان واقعی تنها در 
امــام و حجــت  اندیشــۀ والیــت نوعیــه،  پایــه  بــر  بيــان شــد،  کــه  همان طــور 

ــوازم  ــی از ل ــتند. یک ــه زاری هس ــان الل ــاب جری ــدان و اقط ــن مرش ی زمی ــر رو ــدا ب خ

کــه در ايــن  کســانی اســت  و تالی فاســدهای ايــن نظریــه، مســئله ایمان نداشــتن 

مکتــب ســیر نکــرده و والیــت اقطــاب آنهــا را نمی پذيرنــد. رهبــران جریــان اللــه زاری 

کــه هرکــس والیــت مشــایخ مــا را نپذيــرد  کنایــه و اشــاره بــر ايــن باورنــد  در لفافــه و بــا 

در ایمــان خــود دچــار نقصــان و ضعــف می باشــد؛ هرچنــد از شــیعیان مخلــص 

امامیــه و از شــیفتگان ولــی عصــر؟جع؟ باشــد. بــه عنــوان نمونــه، محمدصــادق 

طهرانــی می نویســد:

ــرهالشــــریف_بهبندهخصوصی مرحومعالمهآیتاهللوالد_قدسســ

آقایانیکهدستتولیبهحضرتآقایحداد؟وضر؟  می فرمودند:یکیاز

اواخرعمرکهدربستربیماریافتادهبود،بندهبهعیادتش ندادهبود،در

ــــم:دیگرآفتابعمرشــــمابهلببامرســــیده،شــــماوالیت ــــهوگفت رفت

 آقایحدادراقبولکنید!عالمهوالدفرمودند:منمی خواســــتمایشان

مؤمنازدنیابرود.1 

یه والیت  گر شیعیان در مکتب الله زار طبق اين داستان، مشخص می شود که ا

حـداد، طهرانـی و فرزنـدان ایشـان را نپذيرنـد، مؤمن نیسـتند و درپـی آن باید با آنها 

معامله یک مسـلماِن سـنی مذهب شـود. به همین خاطر، محمدحسـین طهرانی 

 در بسـتر بيمـاران و محتضـران حاضـر می شـد و به جـای تلقیـن اعتقـادات دینـی 

و ادعیـه و اذکار مأثـوره، والیـت اقطـاب خـود از جملـه آقـای هاشـم حـداد را بـه آنها 

عرضـه می کـرد تـا بـه گمان خود، مؤمن از دنیا بروند و گرفتار عذاب جهنم نشـوند.

1.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ص267�
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یاده گويی، افراط و غلوهای زننده و بيش از حد در شـأن مراد و اسـتاد، یکی  ز

 از ويژگی های بارز مریدان مکتب الله زاری و به ويژه شخص محمدحسین طهرانی 

که از رهبران اين جریان درباره شخصیت هاشم حداد و محمد  است. غلوهايی 

گرانـه بـوده و مشـابه ايـن  حسـین طهرانـی صـادر شـده اسـت، بسـیار زننـده و اغوا

کـرد. سـتایش ها را تنهـا می تـوان در فرقه هـای ضالـه ُغـات و مفوضـه پيـدا 

 محمدحسین طهرانی قبل از مرگ خود، کتاب جنجالی »روح مجرد« را تألیف

کـه بنابـر درخواسـت فرزنـد آقـای قاضـی، اين کتـاب را در  کـرد و در آن مدعـی شـد   

ی  شـرح مقامات و در توصیف احواالت اسـتادش، هاشـم حداد نوشـته اسـت. و

کتاب می نویسـد: در ابتـدای همان 

ایشـانقابـلتوصیـفنیسـت.مـنچهگویمدربارهکسـیکـهبهوصف

درنمیآیـد؛نه تنهـاالیوَصـفبود،بلکهالیـدرکوالیوَصفبود؛نهآنکه

اونامـیبه چشـم نوشـتهجاتحقیـراز یـْدرکوالیوَصـفبـود.لهـذادر

کتـاب»مهـر  نمیخـوردوشـرح حالیبـهمیـاننیامـدهاسـت.حتـیدر

کـهیادنامـهاسـتادبزرگـوار،حضـرتآیـتاهللعالمـهطباطبایـی  تابـان«

آنجاازحاالتحضرتقاضیمفصاًل ه_میباشدودر ساهلُلسّرَ
َ

_قّد
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گردانوحتیاسم ازاحواالتبعضیازشا  سخنبهمیانآمدهاستو
گردانمتسلسـاًلآمـدهاسـت،نامـیازسـیدهاشـمحـدادنیسـت! شـا
بـهچـهعلـت؟!بـراىاینکـهایشـانبـهقلـمدرنمیآیـد،ودر چـرا؟!و
کـههرچـهطائـرفکـر بلندپـروازىاسـت خامـهنمیگنجـد.اوشـاهباز
برتـرو یابـد،میبینـداو ىرادر وعقـلواندیشـهاوجبگیـردوبخواهـدو
الَبصیـَرُة الَبَصـُرَذلیـاًلَو ِفْکـُرخاِسـًئاَو

ْ
عالیتـروراقیتـراسـت.َفیْرِجـُعال

ال َفْوًقـاِمـنَتْحـٍتَو ال َتْعـِرُفیْمَنـًةَعـنیْسـَرٍةَو ـًة،َفَتْبَقـیَحیـَرىال
َ
َکلیل

ـٍف.آخـرچگونـهکسـیکـهمحـدودبـهجهـاتوتعینـات
ْ
أماًمـاِمـنَخل

و آورد قالـب  در را آن بخواهـد و کنـد، را روحمجـرد توصیـف اسـت
بیـاننمایـد!1 اوراشـرحو گـرداوبچرخـدو گردا

گر افقدیگـرىزندگیمینمـود؛وا  حضـرتآقـاىحـاجسـیدهاشـمدر
اُفـقزندگیمی کرد.آنجاکه ال  بخواهیـمتعبیـرصحیحـیرااداکنیـمدر
اسـموصفتگذشـته،وجامعجمیعاسـما از تعینبرونجسـته،و  از
وصفـاتحضـرتحـقمتعـالبه نحـواتـمواکمـل،ومـوردتجلیـات
اربعهراتمامًاطینموده،وبهمقامانسان یه،اسفار  ذاتیهَوحدانیهقهار
قواواستعداداتدرجمیعمنازلومراحل  کاملرسیدهبود.هیچ یکاز
 سـلوکیازملکوتاسـفلوملکوتاعلی،وپیمودنوگردش کردندر
 ادوارعالمالهوتنبود،مگرآنکهدروجودگران قدرشبهفعلیترسیده
تمامزوایاونواحی بود.حاجسـیدهاشـمانسـانیبودبافعلیتتامهدر
ىزندگـیومرگ،مـرضوصحت،فقروغنا، حیـاتمعنـوى.بـراىو

یاعدمآن،بهشـتودوزخ،علیالسـویهبود�2 دیدنُصَورمعنوىو

1.طهرانی،محمدحسین؛روحمجرد،متن،ص14�
2.همان؛ص135�
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 محمدحسین طهرانی به اندازه ای غرق در ارادت و محو در مراد خود )هاشم 

ی بارهـا از او می پرسـیدند چـرا مردم باید از آقای هاشـم  کـه اطرافیـان و حـداد( بـود 

حـداد تبعیـت کـرده و والیـت ایشـان را بپذيرند، درحالی کـه او هیچ مزیت و برتری 

خاصـی نسـبت بـه دیگـران نـدارد و هیـچ دلیـل، گواه و نشـانه ای مبنی بـر مقامات 

 واليی او وجود ندارد؟ در پاسخ، صرف وجوِد هاشم حداد را هزار معجزه می خواند. 

چنان که محمدصادق طهرانی پيرامون پدرش می گوید:

 ممکننبودایشان)حداد(راباکسیمقایسهکرد،برایشانعدلونظیری
زمـانحیـاتحضرتآقـایحـدادمی فرمودند: قائـلشـد...]پـدرم[در
آقـایحـدادمعجـزهمی خواهنـدکهشـمایککاری از برخـیمی آینـدو
انجـامدهیـدتـامـاببینیمشـماچنـدمردهحالجهسـتید؟تاکجاسـیر
کنیـدوتغییـروتبدیـل کرده ایـد؟آیـامی توانیـددرعالـمطبـعتصـرف
هـزار خـودش حـداد آقـای وجـود می فرمودنـد: آقـا حضـرت نماییـد؟
یـمازخـارجمعجـزهپیـداکنیـموبگوییم معجـزهاسـت!دیگـرنبایـدبرو

آقـایحـدادبیاینـدایـنمعجـزهراانجـامدهنـد.

کـهعرفـاءبـاهلل،بهمقتضایاولیایـیتحتقبابالیعرفهم آری،ازآنجا
ازدیدگانابنایدنیا و پردهاوصافوصفاتبشـریمسـتور غیریدر
کـهبـدانظفـر احـوالآنـانومقامـاتوعوالمـی پنهـانمیباشـند،از
واوحـدیازمقربـاندرگاهالهـیاحـدى یافته انـدجـزحضـرتپـروردگار

بـاخبرنیسـت.1

کاستن از شأن معصومین و تحقیر معجزات انبیا
 رهبران مکتب عرفانی الله زاری در راستای باالبردن شأن خود و اساتیدشان، 

1.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ص238�
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هیـچ حـد و مـرزی نمی شناسـند و به همین خاطر کلمـات و معجزات معصومین 

کرده اند، ناچیز و حقیر معرفی می کنند. را در برابر آنچه خود به مریدانشان عرضه 

محمدحسـین طهرانـی دربـاره هاشـم حـداد و میـزان سرسـپردگی و التـزام بـه 

می گویـد: دسـتوراتش 

کهتنهاباخودبه سوىمحلنمازظهرایشاندرمسجدموسوم روزى

بهمسـجدپیغمبرمی رفتم،بهسـبزهمیدانکهرسـیدماینفکربهنظرم

ایشـانراقبـولدارم؟!دیـدمدرحـدودیـکپیامبـر کـه:مـنچقـدر آمـد

الهـی!مـنواقعـًابـهکمالوشـرفوتوحیدوفضایـلاخالقیومعنوى

گـر یـراا ایشـاندرحـدودایمـانبـهیـکپیغمبـر،ایمـانویقیـندارم.ز

یاشـعیبویاحضرتموسـیوعیسـی_علی  االنحضرتیوسـفو

آلهوعلیهمالسالم_زندهشوند،وبیایندوامرونهی ایداشته  نبیناو

ایمـانبـهحقانیـتآن انقیـادو اطاعـتو باشـند،مـنحقیقتـًابهقـدر
ایقـاندارم.1 الهـیایمـانو انبیـابـهایـنرادمـردبـزرگو

 محمدمحسن طهرانی بعد از نقل عبارتی از هاشم نعلبند )حداد( به اندازه ای 

کـه به طورکلـی معجزه هـای تمـام انبیـا از شـق القمر  غـرق در شـور و وجـد می شـود 

ايـن عبـارِت هاشـم  برابـر  را در  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  و ردالشـمس  خاتـم االنبیـا؟ص؟ 

حـداد ناچیـز و حقیـر شـمرده و در ادعايـی غالیانـه می گویـد: چهـار هـزار معجـزۀ 

انبیـا بـا یـک جملـه آقـای حـداد برابـری نـدارد:

ولـیببینیـدایشـان)هاشـمنعبلنـد(چـهمیگویند؟آن وقـتببینیدآیا

معجـزهپیغمبـرانبهاینمیرسـد؟...آیاشـق القمرپیغمبـرمیتوانددر

انسـانایـناثـررابه وجـودبیاوردکهاینحـرفآقایحدادبه وجودآورد؟

1.طهرانی،محمدحسین؛روحمجرد،متن،ص683�
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کـرد؛ آمـدوشـق القمر ازشـق القمرچـهمیبینیـم؟خـب،پیغمبـر  مـا

معلـوممیشـودهیـچارتباطـیبهمانـدارد،یعنییکپیغمبریاسـت،

کـه کـرد...آنهایـی یـکقدرتـیدارد،یـکقـوهایداردمـاهرادونصـف

آنجـا  در و برگردانـد و داشـت نگـه را خورشـید امیرالمؤمنیـن دیدنـد

نگـهداشـتچـهگیرشـانآمـد؟...ولـیایـنکالممرحـومحـداد،کالم

ایـن کنـد؟ ایجـاد نفـس  در میتوانـد جوهـری تغییـر چـه بـزرگ، ایـن

عمـلاسـت.لـذامیفرمایـدیکـیازجمـالتمـاراچهـارهـزارمعجـزه
پیامبـرانهـمنمیتوانـدتکافـیبکنـد.1

کوچک  کتب خود _ همچون دیگر صوفیان _ با  ی در بسیاری از جلسات و  و

  شمردن مقام انبیا، اعمال و فعالیت تبلیغی آنها را مربوط به عوام الناس و در حیطه 

ظواهر دين می داند و حوزۀ فعالیت اولیا و اقطاب صوفیه را مربوط به عالم باطن و 

 سلوک خاص الخواص معرفی می کند؛ او از اين طريق برای معجزات انبیا در برابر 

که اقطاب صوفیه می کنند پشیزی ارزش قائل نمی شود: کاری 

رفقایمـانقـرار اختیـار کـهمـادر  ایشـان)حـداد(میفرماینـدمطالبـیرا

ردشنمیرسد.حضرتعیسی؟ع؟
َ
 میدهیمچهارهزارمعجزهانبیابهگ

کارها  چکارمیکند؟البتهبراىاهلظاهر،ولیبراىاهلمعناهمین

ِگلدرسـت کـیرابرمـیدارد رامیکنـد،مـردهزنـدهمیکنـددیگـر،خا

اومیدمد.ولیدلرا میکندوبهشکلطیروپرندهدرستمیکنددر

چهکسیاحیامیکند؟!اینکهگلاست.چهکسیمیآیدارتباطبین

ایـنافرادىکه  انسـانوبیـنخـدارابرقـرارمیکنـد؟چهکسـیمیآیداز

رادر پـروردگار کیفیـتتخاطـببیـنانسـانو ىزمیـنهسـتند دررو

1.طهرانی،محمدمحسن؛متنجلساتشرحدعاىابوحمزهثمالی،ص1736�
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ایـن؟!چـهکسـیمیآیداین ارائـهمیدهـدوتفسـیرمیکنـدغیـراز نمـاز

یم! یـممیپرداز الضالیـن«و»ایاکنعبد«دار رابکنـد؟مـاکـهبـه»وال کار

راترسـیممیکنـداو بیـنپـروردگار آنکـهمیآیـدوآنارتبـاطبیـنمـاو

 کیست؟آیاآنباالتراستوکالماوباالتراستیاِگلراتبدیلبهپرنده

یکگلراتبدیل  کردن،کدامباالتراست؟انصافًاانصافبدهید.حاال

میروددانهمیخورد،  بهپرندهکردیموپروازکرد،چهشد؟رفتدیگرحاال

گـرآمـدکالمـیراگفـتکـهنمـازمعـوضشـد، کنـم.ولـیا چـکار حـاال

کـمعـوضشـد،آنحـرفاسـت،تشـخیصم فهمـمعـوضشـد،ادرا

توهـمدرآورد.توهـماىواىاىواىکـههرچـههسـت تغییـرکـرد،مـرااز

ایـندرآورد؛آنوقـتمـا ایـنتخیـالتاسـت!از از ایـنتوهمـاتو از

کـهاینهـاچـهمیگفتنـدو میفهمیـممعنـاومفهـومکالمایـنبـزرگانرا
درصـددچـهبودنـد.1

کریم )به عنوان معجزه ماندگار  که اين عبارات شـامل قرآن  گفته پيداسـت  نا

یه باید  کـرم؟ص؟( نیـز می شـود. لذا طبـق گمان رهبـران الله زار ديـن اسـام و پيامبـر ا

کریـم بـا یـک کام هاشـم حـداد برابـری نمی کنـد و ايـن  کـه تمـام آیـات قـرآن  گفـت 

دو بـه  هیچ وجـه بـا یکدیگر قابل مقایسـه نیسـتند.

و  معصومیـن  شـأن  تحقیـر  راسـتای  در  و  عجیب تـر  کامـی  در  حـداد  هاشـم 

می گویـد: خـود  منزلـت  باالبـردن 

کـهجبرییـلراقـدرتنزدیک شـدنبـهآننیسـت،و مـاجایـیهسـتیم
ادراکمرتبـهوجـودىمـاعاجـزاسـت.2 از

1.طهرانی،محمدمحسن؛متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى،ص3900�
2.همان؛حریمقدس،ص80�
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محمدحسـین طهرانـی در ادعـای عجیب تـری پيرامـون عامـه طباطبايـی؟حر؟ 

می نویسـد:

کـهمالئکـهبـدونطهـارتووضـونـام عالمـهطباطبایـیفـردىاسـت

ومنزلتـشحتـی کـهقـدر رابـرزبـاننمیبرنـد،واوشـخصیتیاسـت او

بـرعلمـاوفقهـاىعالیقـدر،مجهـولومخفـیمیباشـد.بـهیـاددارم

برجسـتهترین روزىدرخدمـتمرحـومعالمـهطهرانـیبـهمنزلیکیاز

رفتـهبودیـم،صحبـتاز تالمـذهایشـانوحکمـاىمعـروفومشـهور

عالمـهطباطبایـیبـهمیـانآمد؛آنشـخصحکیمدرتوصیفایشـان

گفـت:ایشـانشـخصیتیاسـتکـهیـکتـرکاولـی،نـهدرخلـوتونه

منـزل،عالمـه ایشـانمتمشـینیسـت.پـسازخـروجاز درجلـوتاز

کـهبـراى کردنـدوفرمودنـد:ایـنچـهتعبیـرىاسـت بـهمـن طهرانـیرو

تمجیـدازعالمـهطباطبایـیآوردهمیشـود!عالمـهطباطبایـیکجـاو

افقـیاسـتکـهازوصـفونعـتبیـرون امثـالایـنتعابیـرکجـا؟!اودر

تعریـفوتمجیـدخـارج؛فعـلاودروصـفنمیآیـدتـابـه از اسـت،و

گـردد! ایـننعـوتواوصـافتوصیـف

بازوقتیکسیدربارهایشانگفتهبودکه:منایشانرادرمقامتکلیم و

 دیدهام؛چنانچهراجعبهحضرتموسی؟ع؟خداىمتعالمیفرماید:

ًما<.ایشانفرمودهبودند:اینکهمقامیبراىعالمه ٖل�ی
ْ
ك ݩٰى �تَ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ُه ُموسݧ مݩَ �للّٰ

َّ
ل

كݨݦَ  >وݩَ
طباطبایینیست!1

باید یادآور شد که جایگاه عامه طباطبايی؟حر؟ از بيان چنین ادعاهايی به دور 

 اســت و چنیــن بيهوده گويی هايــی تنهــا از ســوی عرفــای مکتــب اللــه زاری مطــرح 

1.همان؛ص105�
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شــده اســت. ممکــن اســت انگیــزۀ آنهــا از چنیــن مقام تراشــی هايی، باالبــردن 

منزلــت خــود از طريــق نســبت دادن ســلوک خویــش بــه ايــن بزرگــواران و ادعــای 

گردی آنهــا باشــد. شــا

خودستایی
خودســـتايی و ســـتایش از نفـــس متکبرانـــه و مغرورانـــه، یکـــی از مهم تريـــن 

کـــه بيشـــتر برای تحـــت تأثیر   ويژگی هـــای  مشـــترک در بيـــن رهبـــران فرقه هاســـت 

 قراردادن مخاطبان ساده پندار و سرکوب هرگونه سؤال و اعتراض مریدان صورت 

کنار تعریف و تمجیدهای غلوآمیز از هاشـــم   می گیرد. محمدحســـین طهرانی در 

حداد، از خود نیز بسیار تعریف می کند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود. 

ستایش از خویشتن در کالم هاشم حداد )نعلبند(
هاشم حداد درباره خود می گوید:

ــاآمده،کمیوبه ــ ــــنبچهچندروزهاىکهبهدنی مــــنگاهیمیبینمای

ــــههمانمقدار ــرســــوزنییکحالتوجــــوددرخودشدارد)ب اندازهســ

ــــهدنبالمادرش زهبراىارتزاقوشــــیرخوردنب ــــههمینبچهچندرو ک

ــــنرا ــــگاهمیکنــــم،میبینمای ــــهخــــودمن ــــنب ــاوقتــــیم ــ ــــردد(؛ام  میگ

همندارم.1 

محمدحسین طهرانی درباره استادش می نویسد:

وعالقهمندبهخودکهگه گاهی گردانسـابقه دار بهیکیازشـا ز یکرو

تمردهایـیمینمـود،واظهـارخودرأییداشـت،ومی خواسـتمطلب

ایشانپنهانکند،باشدتوتندىفرمودند:چیرااز واقع شدهاىرااز

1.طهرانی،محمدمحسن؛نفحاتانس،ص79�
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 منمخفیمی کنی؟!می خواهیفالنمطلبراازآسمانچهارمبکشم
پایینواالنجلویتبگذارم.1

اراده خدا تابع اراده هاشم حداد
کـه اراده و مشـیت الهـی تابـع اراده  هاشـم حـداد در سـخن دیگـر مدعـی بـود 

اوسـت:

نوههــاىآقــاىحــدادبــهنــامســیدمحمد)پســرســیدحســن(در  یکــیاز

 اثــرعارضــهســرخکفــوتنمــود...وچــونحقیــربــاایشــانجنــازهرابــه

یربود.عصرآن  غسالخانهخیمهگاهبردیم،بدوناختیاراشکشانسراز

زعــرضکــردم:مگــرازشــمامیــلبــهحیــاتاینطفلنبودتــاخداوند  رو

 ارادهحیــاتکنــدومــرگرابرگردانــد؟!فرمودند:آرى!امابعضیاوقات
اینطرفمیرباید.2 ارادهرااز آنطرفغلبهمیکند،ومیلو امراز

حـداد  اراده  تابـع  را  خـدا  ارادۀ  طهرانـی  محمدحسـین  عبـارت،  ايـن  طبـق 

که »مگر شما حیات را اراده نکردی«، اراده هاشم حداد را  می داند و با اين سؤال 

ی را اصلـی پذيرفته شـده تلقـی می کند.  اصیـل و لـزوم تبعیـت اراده خـدا از ارادۀ و

کـرده و ارادۀ خـدا را همـراه بـا تبصره ای تابـع اراده خود  ی را تأييـد  حـداد نیـز کام و

برابـر  در  اسـامی، تسلیم شـدن  روایـات  و  آموزه هـا  براسـاس  می دانـد. درحالی کـه 

خواسـت و اراده حـق تعالـی از درجـات بـاالی ایمـاِن مؤمنان شـمرده شـده اسـت. 

کـه خـدا  ايـن معنـا  بـه  اراده خداونـد اسـت؛  اراده معصومیـن؟مهع؟ در  همچنیـن 

کنـد آنـان نیـز همـان را اراده می کننـد نـه آنکـه هرچـه آنهـا بخواهنـد  هرچـه را اراده 

ُءو�فَ 
ٓ

ٰا �ش
کریـم می فرمایـد: >َومٰا �تَ خـدا تابـع اراده آنهـا باشـد. خداونـد متعـال در قـرآن 

1.طهرانی،محمدحسین؛روحمجرد،متن،ص140�
2.همان؛ص94�
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<؛ و تا خدا نخواهد، نخواهید خواست.«1 امام عصر؟جع؟ در اين
ݦ
ُه٭ َء �للّٰ

ٓ
ٰا َ�ش �فْ �ی

َ
� ٓ ݧ ݩݧ ݩݧ ݩّاݦݦݦݦݠٰݩݩݩݧ ݩݧ ݩݩݩݧ  ِ�لݧ

 رابطه می فرمایند: 

 ٓ ݧ ݩݧ ݩݧ ݩّاݦݦݦݦݠٰݩݩݩݧ ݩݧ ݩݩݩݧ ُءو�فَ ِ�لݧ
ٓ

ٰا �ش
:>َومٰا �تَ

ُ
اهلُلَیُقـول ِةاهلِل،َفـِإذاشـاَءِشـْئناَو ْوِعَیـٌةِلَمِشـّیَ

َ
وُبنـاأ

ُ
ُقل

<؛2
ݦ
ُه٭ �للّٰ َء 

ٓ
ٰا َ�ش �ی �فْ 

َ
�

گرخداچیـزىرااراده قلـوبمـاظروفـیبراىخواسـتخداونداسـت،ا

کنـدوبخواهـد،مـانیزارادهکردهوخواهیمخواسـت.

یارت امام حسین؟ع؟ می خوانیم:  عاوه بر آن در ز
یُکْم؛3

َ
فيَمقادیِرُاُموِرِهَتْهِبُطِال ِبّ ِاراَدُةالَرّ

امورمقدرشبه سویشماخاندانفرودمیآید. ارادهپروردگاردر

بوییدن بوی بدن حداد
بـزرگ  کـه عرفـای  ادعـا می کنـد  بـاور  کامـی غیرقابـل  سـید هاشـم حـداد در 

 اسـام برای بوييدن بوی بدنش چندين فرسـخ راه را پياده طی می کردند تا به اين 

فیض بزرگ برسند. محمدحسین طهرانی نقل می کند:

یارتقبرمرحومآیتاهللحاجشیخ وز یارتاهلقبور براىز ز یکرو

 محمدبهارى؟توضر؟تقریبًاباجمیعرفقاىهمدانیوطهرانیبادوعدد

 مینیبوسبهبهارهمدانتشریفبردند؛وپسازمدتیتوقف،خودشان

 بارفقاروبهقبلهبرسرمقبرهمرحومبهارىوخواندنفاتحهودرخواست

آنقبرمنصرف،وشروعکردندگردشکردندر  علودرجاتومقامات،از

 میانقبرهاوطلبغفراننمودن،وشایدنیمساعتتمامطولکشید

1.سورهانسان،آیه30�
2.طوسی،محمدبنحسن؛الغیبة،ص247�

کلینی،محمدبنیعقوب؛الکافی،ج4،ص577� 3.
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کهبراىمدفونینآنجاطلبمغفرتمی کردند.

 حضـرتآقـابـهمـنفرمودند:ماشـنیدهبودیمکهمرحـومانصارىبدین

میآمـده یـاد ز بهـارى محمـد شـیخ حـاج مرحـوم مـزار سـر قبرسـتان

کهتابهاردوفرسخاست_پیادهمیآمده  است،وچه بساازهمدان_

 است...اینکمعلومشد:مرحومبهارىآنمقداردرجهاىرانداشته

گمشـدۀخـودرا کنـدو روحاواسـتمداد کـهمرحـومانصـارىاز  اسـت

بـراىاستشـمام  بجویـد؛مرحـومانصـارىپـیمـنمیگشـتهاسـت،و
اینمکان،اینراهراطیمینمودهاست!1 اینساعتودر اینبو،در

ستایش از خویشتن در کالم محمدحسین طهرانی
ی، معّرف مرتبـــه اجتهاد  لقب هـــای »آیـــت اهلل« و »عامـــه« در فرهنگ حـــوزو

شـــخص فقیه اســـت. در اين بين، محمدحســـین طهرانی در راســـتای ســـتایش 

کاربـــرد آن را تنها برای خویش  کـــرده و  خـــود، اين عنوان ها را از دیگر فقها ســـلب 

که ايـــن القاب طـــی مکاشـــفه ای از مبدأ  ی بـــر اين باور اســـت  جايـــز می دانـــد. و

ی ثبت و نازل شـــده اســـت. محمدمحسن طهرانی اين ماجرا را   اعلی تنها برای و

چنین شرح می دهد:

درخدمتایشان)محمدحسینطهرانی(بودیمبهاتفاقبعضیدیگر

بسـتگان.ایشـانفرمودنـد_درماشـینداشـتیمحرکـتمیکردیـم، از

نشسـتهبودیـم_میگفتنـدکـه:مـندرخـوابدیـدمکـهبـهمـنفرمودنـد

کتـابنوشـتهاید،حضـرت ایـن کـهشـمادر کـهفالنـی!ایـنعبارتـی

عالمـهآیـتاهلل،ایـناختصـاصبـهشـخصشـماداردوکسـیدیگرى

بسـتگان_ حـقنوشـتنحضـرتعالمـهآیـتاهللرانـدارد؛امـابعضـیاز

1.طهرانی،محمدحسین؛روحمجرد،متن،ص157�
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بسـتگاندرصدد مننمـیآورم_بعضـیاز کـهالبتـهاسـمآوردنـد،حـاال
ایـناسـمهسـتند،شـماایـنراتذکـربدهیـد.1 انتشـار جلوگیـرىاز

در  اسـتادش  کام  مجـرد،  روح  کتـاب  در  همچنیـن  طهرانـی  محمدحسـین 

شـأن خـود را چنیـن نقـل می کنـد:

حضـرتآقـا)حـداد(فرمـودهبودنـد:سـیدمحمدحسـین!ابـدًاابـدًا.او
کجـامتزلـزلمیشـود؟!2 کـوهاسـت. ماننـد

کتاب می نویسد: ایشان در همین 

نســبتبــهامــورشــرعواحــکامفقهیــهمتعبــدبــود مرحــومحــدادبســیار

تــرک ومحــالبــودحکمــیرابدانــدوعمــلنکنــد؛حتــیمســتحباتو

بــابحفــظشــرع مکروهــات.خــودچراغــیبــودنورانــیازعلــم؛ولــیاز

امــورعبادیــهواحــکامجزئیــهتقلیــدمی کــرد.در واحــکامشــرع،در

اهــل کــهایضــًاجمعــیاز بــاالىبــامخانــهدرشــبعرفــه همیــنســفردر

ــد،پــساز کاظمیــنوبغــدادوســماوهوغیرهــامجتمــعبودن نجــفو

کــهمی خواســتندغــذاىمختصــرىدادهوحضــار نمــازمغــربوعشــا

یــارتمشــغولشــوند،بــابهجتــیهرچــهتمامتــر ز بــهاعمــاللیلــهعرفــهو

امــر فرمــود:فــالنســید،َســیُدالّطائفَتیــناســت)یعنــیهــممجتهــددر

امــرطریقــت(.وســپسفرمــود:مــنتــابهحال شــریعتوهــممجتهــددر

ایــنبــه از آقــاشــیخهــادىشــیخزین العابدیــنتقلیــدمی کــردم،و  از
اوتقلیدمی کنم!3 بعداز

1.طهرانی،محمدمحسن؛متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى،ص300�
2.طهرانی،محمدحسین؛روحمجرد،متن،ص545�

3.همان؛ص109�
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و در جـای دیگـری  کتفـا نمی کنـد  ا انـدازه  بـه همیـن  محمدحسـین طهرانـی 

کـه تمـام صفـات امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اعـم از علـم، قـدرت، معرفـت و  ادعـا می کنـد 

کـرده اسـت:  کمـال ایشـان را داراسـت. محمدصـادق طهرانـی چنیـن نقـل 

بـانزدیک کـردنسـرانگشـتانخـود عقـولمـردمخیلـیکوچـکاسـتو

کوچکـیآنرانشـاندادنـد؛ولـیعقـلامـام؟ع؟بـرهمـهتسـلط بـههـم

بـه بـردهو گفتـنایـنجملـههـردودسـتخـودرابـاال  داردودرهنـگام

کردندوفرمودند:تسلطمنبرنفوس،  حالتسیطرهوتسلطآناشاره

گاهم... ازخیروشرنفوسمطلعوآ مثلتسلطامیرالمؤمنیناستو
مندرخودمصفاتامیرالمؤمنینرامی بینم.1

1.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ج1،ص329�
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��ی ا�ف لاله �ف ر�ی اسى �ب کرد س�ی �و�ی

جریــان اللــه زاری بســیار تــاش می کنــد تــا تمــام رخدادهــای مثبــت اجتماعــی 

یکــرد،  کنــد. طبــق ايــن رو و سیاســی را بــه ســود مکتــب عرفانــی خــود مصــادره 

یدادهــای مهــم و تأثیرگــذاری ماننــد انقــاب اســامی ايــران، از خروجی هــا و  رو

نتیجه هــای شــگفت مکتــب اللــه زاری اســت و مرشــدان آنهــا بــه عنــوان »ولــی 

یدادهــای اجتماعــی را  اهلل االعظــم« و قطــب عالــم آفرینــش توانســته اند ايــن رو

کــه هــدف اصلــی آنهــا از ايــن  کــرد  به ثمــر برســانند. ممکــن اســت بتــوان ادعــا 

نهادهــای  و  کــز مهــم تصمیم گیــری  از حــد در مرا بيــش  نفــوذ  افسانه ســرايی ها، 

انقابــی جهــت بهره گیــری از امکانــات مــادی و معنــوی وســیع و تريبون هــای ايــن 

کــه متأســفانه  نهادهــا بــرای تبلیــغ افــکار انحرافــی و خرافی شــان باشــد. هدفــی 

ــه زاری توانســته پایگاه هــای متعــددی  ــان الل امــروزه بيشــتر آن تحقــق یافتــه و جری

کنــد. در ادامــه نمونه هايــی  پا  را در نهادهــای مهــم انقابــی بــرای خــود دســت و

ــه زاری پيرامــون نقــش محمدحســین طهرانــی در  ــان الل از افسانه ســرايی های جری

ــود. ــو می ش ــا بازگ ــب آنه کت ــران از  ــامی اي ــاب اس ــای انق یداده ــع و رو وقای
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نفر اول انقالب
محمدمحســـن طهرانـــی بـــر ايـــن باور اســـت که پدرش ســـید محمدحســـین 

طهرانی، راهنما و اســـتاد امـــام خمینی؟حر؟ در تمام حـــوادث مرتبط با انقاب بود 

و محتوا و کیفیت ســـخنرانی های ایشـــان را طهرانی برای امام مشـــخص می کرد. 

ی را به طـــور کامل بـــر دیده گذاشـــته و انجام  امـــام خمینـــی؟حر؟ نیـــز دســـتورهای و

می داد. محمدمحســـن طهرانـــی در اين رابطه چنیـــن می گوید:

وســیصدوچهلودو یــانانقالب،انقالبهزار  مرحــومآقــا؟وضر؟درجر

 کهبامرحومآقاىخمینی؟وضر؟ایشانشروعکردند،درصحبت هایشان

کــه: بــاآقــاىخمینــیایــنمطلــبراایشــانمیفرمودنــد،میگفتنــد

یــتعلمــاو انقــالبرابــرمحور آقــا!شــمانبایــدمســئلهراوقیــامراو

یــتاســالمونفــساســالموآن ــرمحور ــدب ــراربدهیــد،بای روحانیــونق

حقیقتــیکــهپیامبــرانوپیامبــرخاتــموائمــه؟مهع؟براســاسآنحقیقــت

کردنــد،بایــدبــرایــن تربیــت کردنــدو کردنــدوتشــریع ایــندنیــانــزول در

بدهیــم.1  اســاسقــرار

 چنین ادعاهای بيهوده ای همگی برخواسته از سخنان محمدحسین طهرانی 

مهـم  کارهـای  تمـام  نه تنهـا  خمینـی؟حر؟  امـام  کـه  اسـت  بـاور  ايـن  بـر  ی  و اسـت. 

مرتبـط بـا انقـاب را بـا مشـورت او انجـام مـی داد )تمـام کارهـای ایشـان با مشـورت 

کارهايـی از ايـن قبیـل در جهـت  مـا بـوده(،2 بلکـه بـرای نـگارش اعامیـه و انجـام 

1.طهرانی،محمدحسین؛متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى،ص249�
بایـد 2.باألخـرهآیـتاهللخمینـیراآوردنـدبـراىزندانـی.ومـادیدیـمخـوبچـهکنیـم؟حـاال
ایـنمـردحمایـتکردیـم،وتمامکارهاىایشـانبامشـورتمـابوده، چـهکارکنیـم؟مـااز
وخالصـهبـامعیـتبـوده،واالنبردنـد؛ومـابایـدبراىخالصیایشـانتـاآخرینمرحلهو
آنوقـتتلفـننداشـت؛لذابرخاسـتمآمدم تـوانکارکنیـم.خانـهمـادر بـاتمـامقـدرتو
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ی نقـش خـود را  سـوق دادن مـردم بـه قیـام و انقـاب نیـز پيـرو نظـر طهرانـی بـود. و

به گونـه ای توصیـف می کنـد که گويـی امام خمینی؟حر؟ تابع بی چون وچرای ایشـان 

و همچـون مریـدی، تسـلیم دسـتورات طهرانـی بـوده و آنهـا را اجـرا می کـرده اسـت. 

کـه در جریـان قیـام مـردم قـم در  محمدحسـین طهرانـی در همیـن راسـتا ادعـا دارد 

ی می نویسـد: 15 خـرداد 1342 نقشـی اساسـی و محـوری ایفـا می کـرد. و

گفتگــو افطــاررفتیــممنــزلآیــتاهللخمینــیوازاین طــرفوآن طــرف
چــهمیخواهیدبکنیــد؟گفتند: کــهچــه؟حــاال کردیــمکــهباألخــرهحــاال
کنیــم؟مــنعــرض کنیــم؟بلــه،چــهکار شــمامیگوییــد؟مــاچــهکار
کارهایشــانتمــام کــهآنهــاآمدهانــدوفشــارآوردنــدو  کــردم:خــوبحــاال
شــد،مانبایدبنشــینیمهمان طورکهآنهانقشــهاىکشــیدند...گفتند:
شــمابگوییــدمــنچــهقســمیاعالمیهبنویســم؟نظرایشــان خــوبحــاال
بایــدبــهتربیــتوتهذیــبروحانیــونپرداخــت؛وســپس

ً
کــهاوال ایــنبــود

کارروحانیــتسروســامان ــا ــد:ت ــردم،ومیفرمودن ــمم ــهتربیــتوتعلی ب
نگیــردوروحانیــونمهــذبنشــوند،نمیتــوانمــردمراترغیــبوتحریــص
کــه: ــهعنــوانمســلمان هابنویســد گفتــم:شــمااعالمیــهراب نمــود.مــن
کنیــد.... کــهاهــلایــنمملکتیــد،بیاییــدوقیــام اىمســلمان هاشــما
یم؛  شــماننویســید:روحانیــونچنیــنوچنــان،روحانیونــیکــهاالنمــادار

منوشمامیدانیمکهبعضیازآنهافاسدهستند.1 

ــی در  کــه محمدحســین طهران ــرد  ــی صــورت می گی تمــام ايــن ادعاهــا در حال

ز اقـوامکـهتلفـنبود،وشـروعکـردمبهتلفنکردن،فقطوفقـطکارمآنرو منـزلیکـیاز در
کنیـد)طهرانـی،محمدحسـین؛وظیفـه کـهفکـر بـههـرجایـی تـاشـبتلفنکـردنبـود،و

احیـاىحکومتاسـالم،ص31(� فـردمسـلماندر
1.همان؛ص30�
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کنــار  یــس و تألیــف قابل توجهــی نداشــت تــا در  ســال 1342، 38 ســاله بــود و تدر

کنــد.  مراجــع تقلیــد بــزرگ آن زمــان قــرار بگیــرد و اظهارنظــر 

کــه پــدرش اثــری قاطــع و  محمدمحســن طهرانــی در بيــان دیگــری می گویــد 

یــداد انقــاب اســامی ايــران داشــته و در همــۀ امــور، محــور اساســی و  بی نظیــر در رو

که امام خمینی؟حر؟ هیچ اعامیه ای را بدون تأييد   رکِن رکین بوده است؛ به طوری 

ــا دیگــر انقابيــون،  ــرای ارتباط گرفتــن ب محمدحســین طهرانــی صــادر نمی کــرد و ب

تنهــا طهرانــی واســطه قــرار داده می شــد:

وهمچنیـنارتباطـیخـاصواتصالـیوثیـقبـاآیـتاهللالحجـةسـید

کـرارًاومـرارًابـهمنـزل بـههمیـنجهـت روح اهللخمینـی؟ق؟داشـتندو

کیفیـتحرکـت بـاایشـانراجـعبـه ایشـاندرشـهرمقـدسقـمرفتـهو

دادنامـتوسـوق دادنملـتبـهسـمتانقـالباسـالمیبـهبحـث

تبـادلنظـرمیپرداختنـدوایشـاناثـرىقاطـعوبی نظیـردرتصحیـح و

ایـننبـودمگـربـهجهـتموقعیـتو واصـالحایـنحرکـتداشـتندو

نـزدآیتاهللخمینـی،به طورى شـأنخـاصومنحصـربه فـردایشـاندر

کـهدرهمـهایـنامـورمحـوراساسـیورکـنرکیـنبه شـمارمیآمدنـدو

رهبـرانقـالبهیـچاعالمیـهاىرابـدونمالحظهمرحـوموالدوامضاى

افـرادمرتبـطومتعلق ایشـانصـادرنمیکردنـد.ورابطـهبیـنمعظٌملـهو

بـهایشـانازخـواصعلمـاورجالسیاسـیوگروه هـاىمجاهدومبارز
گروههـاتنهـاازطریـقمرحـوموالـدبـود.1 مثـلهیئـتمؤتلفـهودیگـر

که بنیان گذار   بنابراين، آنچه از سخنان طهرانی ها برداشت می شود آن است 

و  امـام خمینـی  نـه  بـوده  ايـران شـخِص محمدحسـین طهرانـی  انقـاب اسـامی 

1.طهرانی،محمدحسین؛ترجمهصالةجمعه،ص33�

www.ebnearabi.com



عرفان، از حقیقت تا پندار  )2(  76

کـه در جریـان انقـاب اسـامی رخ داده، بـه خاطـر نشـنیدن  هـر اشـتباه و خطايـی 

دیدگاه هـای محمدحسـین طهرانـی و توجه نکـردن به خواسـت و اراده ایشـان بوده 

اسـت.1 بـه عنـوان نمونـه، طهرانـی ده هـا سـال قبـل از انحـراف بنی صـدر و حتـی 

قبـل از انقـاب اسـامی ايـران، )بـا بهره گیـری از قـوه کشـف و شـهود و علـم لدنـی( 

کـرده بود؛ امـا هیچ کس به اين  ی را فهمیـده و بـه اطرافیانـش نیـز گوشـزد  انحـراف و

سـخنش توجـه نکـرده اسـت:

زمانحکومتنظامیباایشانازمسجدمیآمدیم، انقالب،در  پیشاز

زنامهفروشیبود،اشاره کهیککیوسکرو باعصابهآنطرفچهارراه

 میکندومیگوید:»آسیدمحسن،اینعکسکیست؟«عرضکردم:

کـهاخیـرًااز  »آقـا،ایـنعکـسشـخصیاسـتبـهنـامآقـاىبنیصـدر

وجریانهـارابـط امـور کـهدر اطرافیـانآقـاىخمینـیشـدهومیگوینـد

بـاعصـااشـارهبـه ایشـانبـاافـراداسـت.«ایشـانسـرىتـکاندادنـدو

ایـنمـردبالیـیبر عکـساوکـردهوفرمودنـد:روزىخواهـدرسـیدکـهاز
کـهدیگـرجبـراننخواهـدشـد.2 سـرایـنمملکـتبیایـد

ایرانبسیار 1.همان؛فقاهتدرتشیع،ص36.درمسئلههجومحکومتبعثعراقبهکشور
وددمنشانهکهموجبسفک اینجنگخانمانسوز گوار نا  متأّثرونگرانبودند،واخبار
 دماءأبریاءازطرفینوهتکنوامیسوتدمیربالداسالموضایعاتغیرقابلجبرانبوده
انتظاراختتام  است،شدیدًاایشانراتحتفشارروحیوجسمیقرارمیدادوپیوستهدر
آنورفـعغائلـهوفیصلـهامـربهسـرمیبردنـد،ونسـبتبـهختمایـنحادثـهخانمانبرانداز
فتـح درمقاطـعمختلـف،پیغامهایـیبـراىمسـئولینمیفرسـتادند؛مخصوصـًاپـساز
گر یدنـدوحتیروزىبهبنـدهفرمودند:ا رز خرمشـهر،شـدیدًابـرخاتمـهجنـگاصرارمیو
االناینمسـئلهتمامنشـود،دیگرفرصتیپیشنخواهدآمدومسـئلهبهصورتدیگرى

درخواهـدآمد)طهرانی،محمدمحسـن؛نفحـاتانس،ص22(�
2.طهرانی،محمدحسین؛متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى،ج3،ص40�
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نجات جان امام خمینی؟حر؟ و تثبیت مرجعیت ایشان
کـه جـان امـام خمینـی؟حر؟ را از اعـدام نجـات  رهبـران اللـه زاری ادعـا می کننـد 

داده انـد. محمدحسـین طهرانـی پيرامون نجات جان امام راحل چنین می نویسـد:

باألخـرهآیـتاهللخمینـیراآوردنـدبـراىزندانـیومـادیدیـمخـوبچـه

ایـنمـردحمایـتکردیـم،وتمام بایـدچـهکارکنیـم؟مـااز کنیـم؟حـاال

کارهـاىایشـانبـامشـورتمـابـوده،وخالصـهبـامعیـتبـوده،واالن

باتمامقدرت بردنـد؛ومـابایـدبـراىخالصیایشـانتاآخرینمرحلـهو

کـهتلفـن اقـوام منـزلیکـیاز کنیـم...برخاسـتمآمـدمدر کار تـوان و

تـاشـب ز کارمآنرو کـردن،فقـطوفقـط کـردمبـهتلفـن بـود،وشـروع

تلفـن ز آنرو آنقـدر کنیـد...و کـهفکـر بـههـرجایـی تلفن کـردنبـود،و

کـهمـننمیدانـمسـیصدتـاشـدچهارصـدتـاشـدنمیدانـم... کردیـم

بـه مـا  کار ایـن  و آبـاد بـراىعشـرت بردنـد را آیـتاهللخمینـی باألخـره

اعـدامسـریعو کـهاز کـردایـنبـود کـه کارى جایـینرسـید،امـافقـط
محاکمـهصحرایـیآیـتاهللخمینـیجلوگیـرىشـد.1

کـه  کـرد  تـاش  امـام خمینـی؟حر؟،  نجـات جـان  بـرای  کـه  اسـت  ی مدعـی  و

ایشـان را بـه عنـوان مرجـع تقلیـد شـیعیان معرفـی کنـد و بـا یـک تیـر دو نشـان بزنـد؛ 

داده،  قـرار  تشـیع  مقـام مرجعیـت عامـه  در  را  راحـل  امـام  اینکـه  بـر  عـاوه  یعنـی 

کتـاب »وظیفـه فـرد  جـان ایشـان را نیـز از اعـدام نجـات داده اسـت. در بخشـی از 

مسـلمان در احیـاى حکومـت اسـام« نوشـتۀ محمدحسـین طهرانـی آمـده اسـت:

دعـوتمؤلـفازعلمـاىسراسـرکشـورجهـتتثبـتمقـاممرجعیـت

بـراىآیـتاهللخمینـی؛

1.طهرانی،محمدحسین؛وظیفهفردمسلماندراحیاىحکومتاسالم،ص32�
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یـک آیـتاهللخمینـی اعـدام بـر داشـتند جـدى تصمیـم اینهـا بـارى
میشـد. تشـکیل آنطـرف اینطـرف طهـران در محافلـی مجالـس،
اعدام آنقدرقوىنبـودکهبتوانداز ولیکـناینهـامنتـجنتیجـهاىنبودو
اعدام بایـدبکنیـمکـهایشـانرااز جلوگیـرىکنـد.مـادیدیـمکـهچـهکار
اینجـا بـه باألخـره آنطـرف و اینطـرف تحقیقـات کنیـم؟ خـالص
گفتنـد:فقـطیـکراههسـتوبـس؛وآنایـناسـت کـه منتهـیشـد
یـراکهطبـققانون کـهایشـانبـهمرجعیـتمسـلمینشـناختهبشـوند؛ز
نقطهنظـر گـربـهمرجعیـتشـناختهبشـونداز ا مرجـعمصونیـتدارد؛و
کننـد،هرچـههـمپرونـده قانـون،دسـتگاهوسـاواکنمیتواننـدحکـم

کننـد. درسـت میخواهنـد

یدبنویسـد، مرجعیـتراچـهقسـمبرایشـانثابـتکنیم؟ز گفتیـمحـاال
َعمـروبنویسـد،اینکـهتنهـاکافـینیسـت.گفتیـمتمـامعلمایایـراناز
تمـامشهرسـتان هاازهـرجایـیآنعاِلـمدرجـهاولشبیاینـددرطهران،
ودرمجلسـیبـاهمدیگـراجتماعـیداشـتهباشـند؛وهمگـیتصویب
کـهآیـتاهللخمینـیمرجـعاسـت.کاغـذنوشـتیمبـههمـهنقـاط کننـد

بـهآیـتاهللمیالنـیدرمشـهد....1

خیانت تمام انقالبیون به الله زاری ها
کــه محمدحســین  رهبــران جریــان اللــه زاری بــه مریــدان خــود القــا می کننــد 

طهرانــی محــور اصلــی برانــدازی نظــام ســلطنتی و برپايــی انقــاب اســامی ايــران 

کــه  کــه بــا ايــن ســؤال مهــم و اساســی مواجــه می شــوند  بــوده اســت؛ امــا هنگامــی 

ــی  ــری از طهران ــام و اث ــخ مکتــوب و شــفاهی انقــاب اســامی هیــچ ن ی چــرا در تار

1.همان؛ص42�
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ــم  ــت مته ــه خیان ــان را ب ــان و مطلع ــام مورخ ــه و تم گرفت ــش را  ــت پي ــت، دس نیس

ــام طهرانــی در ايــن حــوادث انقــاب را ناشــی از حســادت  نمــوده و بيان نکــردن ن

ــا ایشــان عنــوان می کننــد. بــه عنــوان نمونــه، محمدمحســن  و دشــمنی همــگان ب

کــه محمدحســین طهرانــی، پــدر انقــاب و رهبــر اصلــی  طهرانــی ادعــا می کنــد 

ی معتقــد  برانــدازان بــوده و در ايــن راســتا نقــش اول یــا دوم را ایفــا می کــرده اســت. و

ــوادث  ــدرش در درون ح ــه از پ ک ــانی  ــگاران و سیره نویس یخ ن ــی تار ــه تمام ک ــت  اس

ی می نویســد:  کرده انــد. و انقــاب یــاد نکرده انــد خیانــت 

مــا پــدر کتــابمینویســند)امــا(اســمیاز یــخانقــالب االنراجــعبــهتار

کــه گــرنگوییــم کتاب هــانیســت؛درحالی کــههمــهمیداننــد،ا ایــن  در

کــرده؛یــکاســم ــنانقــالبایفــا ای مــادر ــدر نقــشاول،نقــشدومراپ

 نیســت.بعضــیازکتاب هــاهســتکه:»آســیدمحمدحســینطهرانی

یــخ؟ فــالنمجلــسبــوده«.ایــنخیانــتنیســتواقعــًابــهتار هــمدر

یــد؟ بگو را حقیقــت مــورخ نبایــد چــرا باشــد؟  این طــور نبایــد چــرا

یــخرا کســانیایــنتار کنــد. کنــد،خــودانتخــاب   خواننــدهخــوداختیــار

مــاآشــناییداشــتند.نــهاینکــه نزدیــکبــامرحــومپــدر کــهاز  مینویســند
غریبهبیایدبنویسد،نه،آشناییداشتند.1

کــه اســاس و اصــل مســئلۀ وقوع  محمدمحســن در جــای دیگــری ادعــا می کنــد 

کمیت نیز بر دوش پدرش، محمدحســین  انقاب و دعوت مردم به قیام علیه حا

کینه تــوزی،  و  دشــمنی  غــرض ورزی،  بــا  مورخــان  امــا  اســت؛  بــوده   طهرانــی 

نامی از او نیاورده اند:

یــخانقــالبمینویســد،چنــدجلــد،ولــیاســمیاز آقــاچنــدجلــدتار

1.طهرانی،محمدمحسن؛متنجلساتشرححدیثعنوانبصرى،ص229�
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مانمیآورد!درحالی کهاصلاینجریانات)انقالبایران(  مرحومپدر

یــرســرایشــانبــوده،چــرانمــی آورد؟می دانیــدچــرا؛بــاحســابوکتاب ز

یــخرانوشــتند تار یــخآمدنــدو کــهدرطــولتار اســت،بیشــترمورخینــی

کتــاب کتــابمینویســدوخــودشدرمقدمــهآن کــه ...همــانآقایــی

کــهمورخیــن کــهبــهمورخیــنواردمیکنــدایــناســت اولیــناشــکالیرا

بــااظهارنظــرنوشــته اند. یــخنوشــته اندوســلیقه اىو مــابــاغــرضتار

نمــازجمعــهصحبــتمیکنــدراجــعبــهقضایــاو خــودهمیــنآقــادر

میــدانامــامحســین؟ع؟بــودواســم یــدمحــِلفــالنواقعــهدر میگو

میــدانامــامحســین؟ع؟ کــهدر مرحــومآقــارانمــیآورد!بابــاآنجایــی

مــاادارهکننــدهآنجــابــودولــیدرصحبتهایــش انقــالب،پــدر بــوددر
یــکجــانــامایشــانرانمــیآورد.1

دیدگاه الله زاری ها پیرامون والیت فقیه
کـــه یـــک چهـــره انقابـــی از خـــود بـــه  مکتـــب اللـــه زاری نه تنهـــا تـــاش دارد 

نمایـــش بگـــذارد، بلکـــه می کوشـــد تـــا محمدحســـین طهرانـــی را پـــدر انقـــاب 

کنایه به  اســـامی معرفـــی نماید؛2 بـــه همین خاطر در مـــوارد بســـیاری با اشـــاره و 

شایســـته نبودن امـــام خمینـــی؟حر؟ و مقام معظم رهبـــری؟دم؟ برای انقاب اســـامی 

کـــه پرچم انقـــاب اســـامی ايـــران باید به  ايـــران اذعـــان داشـــته و بـــر ايـــن باورند 

دســـتان محمدحســـین طهرانی ســـپرده می شـــد. به بيـــان دیگر، وظیفـــه عقلی و 

شـــرعی امـــام خمینـــی؟حر؟، ســـپردن مقام رهبـــری به ايـــن جریـــان بود. بـــه عنوان 

کاس های خـــود اين ماجـــرا را برای  نمونـــه، محمدمحســـن طهرانـــی در یکـــی از 

1.همان؛درسخارجفقهحج،ص362�
2.همان؛متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى،ص229�

www.ebnearabi.com



81بخشاول:دیدگاههایعرفانی_صوفیانه

می کند: تعریـــف  گردانش  شـــا

کـه رفقـانقـلمیکـرد،همیـنجنـابآقـاىصدرالدیـنحائـرى یکـیاز

گرمیخواهید گفتهبودند:آقاا رفتهبودندپیشمرحومآقاىخمینیو

)انقـالب(بـهسـامانبرسـدبایـدایـنپرچـم)رهبـریانقـالب( کار ایـن

رابدهیـدبـهدسـتآقـاىسـیدمحمدحسـین)طهرانـی(!ایـنحـرف

یـکفردعالماسـتبعدهـمیکفردى
ً
یـکنفـرعـادىکـهنیسـت؛اوال

کاراسـتبـههمـهمسـائلهـماشـرافداردبـه  کـهدسـتشدر اسـت

قضایـاىمملکـتهـماشـرافدارد.یعنیآقا!بااینکهپرچمدردسـت
بـهسـاماننمیرسـد!1 شـماباشـدکار

ــه  ک ــد  ــوان فهمی ــه زاری، می ت ــان الل ــادی جری ــول اعتق ــی در اص ــدک تأمل ــا ان ب

یشــۀ مخالفــت آنــان بــا امــام خمینــی و امــام خامنــه ای بــه مبانــی صوفیانــه آنهــا  ر

کــم  کــه »ولــی فقیــه« و حا بــاز می گــردد؛ زيــرا محمدحســین طهرانــی معتقــد اســت 

نظــام اســامی بایــد بــه مقــام عرفانــی فنــاء فــی اهلل و بقــاء بــاهلل رســیده باشــد و مرجع 

کــه اســفار اربعه عرفانــی را به طور کامل طی کرده باشــد؛   تقلیــد اعلــم، کســی اســت 

درغیراين صورت »نمی تواند متصدی )امر رهبری( شود.«2 

ــه عنــوان فقیــه و مجتهــد شــیعه معرفــی  کــه خــود را ب ــی  محمدحســین طهران

می نمــود، بــا واردکــردن مبانــی صوفیانــه در مســائل فقهــی و احــکام شــرعی، آشــکارا 

1.طهرانی،محمدمحسن؛متنجلساتمبانیسیروسلوکالیاهلل،ص256�
کهسیرشبهسوى کســـیباشـــد 2.محمدحســـینطهرانیمینویســـد:»)فقیه(اعلمباید
فنـــاءفیاهللبهبقاءباهلل تمامشـــده،ومنازلاربعهراطیکردهباشـــد،وبعداز پـــروردگار
اینِسَمتگردد،و انســـانکاملشـــدهباشـــد.چنینفردىمیتواندعهدهدار رســـیدهو
نمیتواندمتصدىشـــود)طهرانی،محمدحســـین؛والیتفقیهدرحکومتاسالم،

ّ
 اال

ج2،ص245(�
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ی برخــاف اجمــاع تمــام  احــکام فقهــی ماننــد والیــت فقیــه را تحریــف می کنــد. و

کــه ولــی فقیــه، بایــد مقامــات طریقتــی و صوفیانــه را  فقهــای شــیعه ادعــا می کنــد 

کــرده باشــد و در دو علــم فلســفه و عرفــان بــه باالتريــن جایــگاه رســیده باشــد.  طــی 

طهرانــی بــا افــزودن ايــن ويژگی هــا بــه ولــی فقیــه، خواســته یــا ناخواســته ايــن آمــوزه 

را اليــق خویــش و جمــِع محــدودی از همفکــران و عرفــا می دانــد و بيشــتر فقهــای 

کــه از  کســی می دانــد  شــیعه را از ايــن مســئله خــارج می ســازد. او ولــی فقیــه را 

ــاره می گویــد: ی در اين ب کلیــت رســیده باشــد؛ و ــه  گذشــته و ب جزئیــت 

ِبأمـراهللباشـد،فقهـشدردرجـۀاعـالباشـد، )فقیـه(بایـدعاِلـمِبـاهللو

حکمتـشوعرفانـشبـهخـدادردرجـهاعـالباشـد،...بـهخـدامتصـل

بـه گذشـتهو بـهعالـمغیـبمتصـلباشـد.آنفقیـهبایـدازجزئیـت و

 کلیتپیوسـتهباشـد،خیلیهاسـؤالمیکنندکه:آقااینجملهیعنی

چـه؟»بـهکلیـتپیوسـتهباشـند؟«اینخیلیمهماسـت.اینبهترین

تمامدنیاىاسـالمخداوندبراىولیامرجامعه دسـتورىاسـتکهدر

 مسلمینمعینکردهاست؛فقیهیعنیآنکسکهمثلرسولاهللباشد

مثـلامیرالمؤمنیـن،مثـلائمـهیـاآنکسـانیکـهازطـرفآنهـامنصوب

باشـندیـابـهنیابـتخـاصیابـهنیابتعامکـهالبتهداراىاینشـرایط

ىادلـهفقهیهبهدسـتآوردهایم.فقیه  خواهـدبـود.مـاایـنشـرایطرارو

 بایـدعـارفبـاهللباشـدوگرنـهفقیـهنیسـت.نـهاینکـههرکسـیکـهخود

رافقیهبدانیم؛  رافقیهبخواندیامثاًلمقدارىدرسفقهواصولبدهداو

نـه؛غالـبآنهـااصـاًلفقیـهنیسـتندتاچهرسـدبهاینکهصاحـبفتواو
نظرباشـند؛یاداراىشـرایطحاکمیت.1

1.طهرانی،محمدحسین؛وظیفهفردمسلماندراحیاىحکومتاسالم،ص94�

www.ebnearabi.com



83بخشاول:دیدگاههایعرفانی_صوفیانه

کنارهم قـراردادن عقایـد مکتـب اللـه زاری،  کنـون بيـان شـد و بـا  طبـق آنچـه تـا 

کـه هرکـس غیـر از رهبـران ايـن جریـان در مقـام و منصـب رهبری  فهمیـده می شـود 

کـرده اسـت.  باشـد، آن را )رهبـری و زعامـت( از سـردمداران ايـن جریـان غصـب 

 ازاين رو، محمدمحسن طهرانی نقل می کند که امام خمینی؟حر؟ باید پرچم انقاب 

 را به دست پدرش می سپرد. همچنین از دیگر عبارت های طهرانی می توان فهمید 

کـه ایشـان نـه بـه عنـوان یـک راهنمـا بـه امـام خمینـی؟حر؟ مشـورت مـی داد، بلکـه از 

 آنجايی که خود را مصداق انسان کامل و مرجع اعلم می دانست، از جایگاه مافوق 

بـه امـام راحـل دسـتوراتی را صـادر می کـرده اسـت. در نمونـۀ زيـر عاوه بـر اینکه نوع 

ارتبـاط طهرانـی بـا امـام خمینـی؟حر؟ بـا عبـارت »بـر ایشـان فـرض اسـت« مشـخص 

کان جریان انقاب را  می شـود، سـطح دغدغۀ طهرانی در حوادث و موضوعات 

نیـز نشـان می دهـد. ماننـد تغیيـر رنـگ عمامه هـای طاب از سـیاه به سـبز که یکی 

ی می گویـد: از دغدغه هـای اساسـی طهرانـی بـود. و

کـهخـودعمامـهسـبزبـرسـر بـرایشـان)امـامخمینـی؟حر؟(فـرضاسـت

فرماینـدتـاجمیـعسـاداتبـاایـنرنـگ، نهنـدوحکـمقطعـیصـادر

زعیـدفطـر رو کـهدر سـیادتخـودرانشـاندهنـد.درمجلـسجشـنی

نیمـهشـعبانکـهتشـکیل یـادر زعیـدغدیـرو رو یـادر یـاعیـدقربـانو و

میدهنـد،فقهـاىدرجـهاولازشـیعهراکـهازسـاداتهسـتنددعوت

یادرخطبهمستقلیخودشانعمامه نمودهوسپسدرمیانخطبهو

آنبـرسـر سـبزبـرسـرمیبندنـدوعمامـهسـیاهراکنـارمینهنـدوپـساز

بـهبعدحکـممیکنندکه: ز آنرو از سـایرفقهـاعمامـهسـبزمیبندنـدو

نـامایـنمحفـلوجشـنرا عمامـهسـیاهبـرهـرسـیدىممنـوعاسـت.و

از هـمجشـنعـودتبـهشـعارسـبزعلوییننـاممینهندوفقطایـنکار
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زماندیگر گرچهدر ازهیچفقیهدیگرى عهدهایشـانسـاختهاسـتو
باشـدسـاختهنیست.1

اعتراض به لقب امام
یکــی از اعتراض هــای جــدی و مهم محمدحســین طهرانی به امام خمینی؟حر؟ 

کــه نشــانگر عمــق دغدغه هــا و نهایــت ســیر فکــری ايــن شــخص در وقایــع مهمــی 

ماننــد انقــاب ايــران اســت، اعتــراض بــه عنــوان »امــام« بــرای امــام خمینــی؟حر؟ 

کــه لقــب  کــه بيــان شــد، محمدحســین طهرانــی ادعــا داشــت  بــود. همان طــور 

گفتــه اســت »مــن  حضــرت عامــه و آیــت اهلل تنهــا بــرای ایشــان اســت؛ عــاوه بــر آن 

در خــودم صفــات امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را می بينــم«2 و »تســلِط مــن بــر نفــوس، ماننــد 

ی در راســتای  تســلِط امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت و از خیــر و َشــِر نفــوس مطلعــم«.3 و

کــه بــه لقــب  ســتایش از نفــس خــود از هیــچ ادعايــی فروگــذار نکــرده؛ امــا هنگامــی 

 امــام بــرای امــام خمینــی می رســد، ايــن مســئله را بــر نمی تابــد و بــه ايــن مســئله 

ی می نویسد:  اعتراض می کند. و

چگونـهایشـانلقـبامـامرابـراىخـودپذیرفتنـدوتلقـیبهحسـنقبول

پیشـواز فـرودگاهمهرآبـادطهـراندر کـهدر اولیـنسـرودى از فرمودنـد،و

مقدمشـان»خمینـیاىامـام«قرائـتشـدتـاآخرینلحظـهحیاتاین

کـهحکومـت کـهفعـاًل راپسـندیدند!آیـابـراىایـنجهـتبـودهاسـت

مسـلمیندرقبضـهایشـاناسـتلهـذاامـاممسـلمینهسـتند.اینکـه

بـرهمـهسـیطرهووالیـت بـامنطـقشـیعهوحیـاتامـامزمـانکـهبـراوو

1.طهرانی،محمدحسین؛مطلعانوار،ج10،ص485�
2.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ج1،ص329�

3.همان؛ج1،ص328و329�
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کـهنظریه شـان داردجـوردرنمیآیـد.آیـابـراىایـنجهـتبـودهاسـت

بـرفـرض دروالیـتفقیـه،بعینـهبه مثابـهوالیـتامـاماسـت؟بـازهـم

برابـرامـامزمـانبـهخـوددادن،ودر قبـولایـننکتـه،عنـوانامـامرادر

یـهوباطنیهاواین برابـروجـودآنحضـرتواسـتمدادازفیوضاتظاهر

معنـیتمـامنمیشـود.چـهمنافـاتداردکـه:ولیفقیـهدرمقداروالیت

ودرسـعهمحـدودهامـارتخویشـتنبـهانـدازهوالیـتامـامباشـد،ولـی

اوباشـد،نـهخـوداو.مگـرمحـالاسـتنیابـتنایبـی معذلـکنایـباز

قـدرتمنـوٌبَعْنـهباشـد؟!آیـابـراىایـنجهـتبـودهاسـتکـه به قـدر

امـامهمـانامـامبـهمعنـاىلغـوىومطلقپیشـواباشـد،نهامام مـراداز

اصـل؟ایـنمعنـاهـمبـراىشـخصخبیـروبصیـروفقیـهوحکیـمو

بعیـد گاهاسـتبسـیار ازجریانـاتآ کـهبـههمـهامـورمطلـعو هـی
ّ
متأل

لتبرپیشـواییمطلقایشـان اسـت.مگـرایـنهمـهالفاظعالیکهدال

مینمـودماننـدرهبـرکبیـرانقـالب،بنیـادگذارنـدهجمهـورىاسـالمی

ایـران،راقیتریـنمقـامومسـنداجتهـادووالیـت،وامثـالذلـکقحـط

یـنانتخـابگـردد! میـانایـنهمـهعناو بـودکـهلفـظامـاماز

وحقیقـتایـنمطلـبسـردرنیاوردهایـم. بالجملـهمـاتـابـهحـالازسـّرِ

مقـامبیـانومعرفـیمکتبشـیعهمیباشـیم،نمیتوانیم ولـیچـوندر

اطـالقلفـظ از یـموآنرانادیـدهبگیریـم.حـاال ایـنمطلـبدرگذر از

زمـانحیـاتآنمرحـومگذشـته،بعدازمماتنیـزمیخواهند امـامدر

ىابدیـتببخشـندو گفتـارو بـه کننـد،و ایـنلقـبسوءاسـتفاده از
کننـد.ایـنطـرزمشـی،غلـطاسـت....1 فتـاواوآرایاوراجاودانـی

1.طهرانی،محمدحسین؛امامشناسی،ج18،ص222�

www.ebnearabi.com



عرفان، از حقیقت تا پندار  )2(  86

اعتراض به سخرانی ها و نامه های امام خمینی؟حر؟
یاد سـخن گفتن موجب کاسـتن  کـه ز محمدحسـین طهرانـی بـا ايـن اسـتدالل 

کمتـر  کـرده و ایشـان را بـه  از تأثیرگـذاری آن می شـود، از امـام خمینـی؟حر؟ انتقـاد 

امـام  می گویـد،  دیگـری  انتقـاد  در  ی  و می کـرد.  نصیحـت  مـردم  بـا  سـخن گفتن 

خمینـی؟حر؟ فقـط بایـد بـرای رضـای خـدا سـخن بگویـد نـه بـرای اسـتقبال مـردم. 

می گویـد: طهرانـی  محمدحسـین 

کرده  ایشــان)شــهیدمطهری؟حر؟(فقطیک دهموجودخودراتســلیمما

کــهبــه کارهایشــانماننــدســابقنیســت؛وحتــیســفرىرا  بــود،واالن

کــرهبــارهبــرانقــالببهفرانســهرفتــهبودند بــراىمذا  خــارجکــردهبودنــدو

 نیــزبــدونمشــورتبــامنانجامشــدهاســت.وفقطموقــعحرکتپیش

ید  مــنآمدنــدوگفتنــد:»میخواهــمبهفرانســهبــروم،آیاشــمامطلبیدار

کهآنرابهآقاىخمینیبگویم؟«منچندمسئلهرابهایشانتذکردادم:

یــاداثــرســخن یــادصحبــتمیکننــد؛صحبــتز  یکــیاینکــه:ایشــانز

 راکــممیکنــد،بهتــراســتایشــانهفتــهاىیــکیادوســخنرانیداشــته

 باشــندنــهبیشــتر!دوماینکــهبــهایشــانبگوییــد:میزانحرکتوســکون

 شماواقدامدرقضایاومسائلجارىفقطوفقطبایدتحصیلرضاى
الهیباشد،نهخوشایندىواستقبالمردم.1

مخالفت الله زاری با تصمیم حوزویان و روحانیون انقالبی
طبــق آنچــه محمدحســین طهرانــی بــه صراحــت بيــان می کنــد، در مقاطــع 

کــه جبهــه انقــاب و روحانیــون بــه اجمــاع و اتفاق نظــر نیــاز  بســیار مهــم و حســاس 

داشــتند، ایشــان بــا اظهارنظــر شــخصی و خودرأيــی، از حصــول چنیــن رویدادهايــی 

1.طهرانی،محمدمحسن؛اسرارملکوت،ج2،ص45�
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جلوگیــری می کــرد و در حرکــت مــردم و روحانیــون بــرای صیانــت از انقــاب و دفــاع از 

امــام خمینــی؟حر؟ خدشــه ایجــاد می کــرد. ازجملــه در ماجــرای تعطیلــی اعتراض آمیز 

دروس حوزه هــای علمیــه بــه خاطــر دســتگیری امــام خمینــی؟حر؟، طهرانــی _ باوجــود 

کاس هایــش شــرکت  کــه طــاب شــهریه او را نگیرنــد و در  اینکــه خــوف داشــت 

نکننــد _ برخــاف دیگــر اســاتید حــوزه بــر ايــن بــاور بــود کــه دروس حــوزه نبایــد تعطیل 

شــوند. طهرانــی مــی نویســد:

ودروقتیکهآیتاهللخمینیرادرپانزدهخرداد1342شمسیهبهزندان

بردنـدوحـوزهتعطیـلشـد،تـامدتهـادروستعطیـلبـودوبسـیارىاز

فضـالوطـالبدرنظـرداشـتندتـاایشـاناززنـدانمسـتخلصنشـوند

حـوزهشـروعبـهکارنکنـد؛ولـیمندیـدماینصالححوزهنیسـت،چون

ممکـناسـتایشـانرابـهایـنزودىهـارهـانکننـدودرایـنصـورتاگـر

کـردهممکـن حـوزهتعطیـلباشـد،طـالبمتفـرقمیشـوندوخـداىنا

ایـنمنظـورومقصـوددسـتگاهحاکـم و گـردد، اسـتحـوزهمتالشـی

جائـراسـت؛لـذاتصمیـمگرفتـمدرسراشـروعکنـم.مـراتخویـفکردنـد

وگفتنـد:اگـردرسراشـروعکنـیبـهاحتمـالقـوىممکناسـتطالب

شـهریهشـماراازشـماقبولنکنند!منواقعًادرترسوخوفافتادمکه

کنـموطـالبحاضـرنشـوندوشـهریهراقبـولنکننـد اگـردرسراشـروع

کـه مقصـودانجـامنخواهـدشـد،لـذابـاقـرآنبـراىایـنمنظـورتفـألزدم
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قوتـهطـالبهمگـیحاضـرشـدندوشـهریهراپذیرفتنـد.1

1.طهرانی،محمدحسین؛مطلعانوار،ج1،ص184�
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موضع الله زاری ها پیرامون دفاع مقدس
کــه تمــام توده هــای مــردم، خــواص و روحانیــون عــازم جبهه هــای  هنگامــی 

جنــگ شــده و علمــای مذهــب بــرای بســیج عمومــی مــردم بــا صــدور اعامیه هــای 

متعــدد همــگان را بــه دفــاع از مرزهــای ايــران و نظــام اســامی دعــوت می کردنــد، 

 محمدحســین طهرانی از صدور کوچک ترين پيام و اعامیه ای در جهت تشــويق

مــردم بــه دفــاع از انقــاب اســامی و میهــن خــودداری می نمــود. محمدمحســن 

ــد: ــئله می نویس ــن مس ــه اي ــار ب ــا افتخ ــی ب طهران

تمـاممـدتجنـگ،حتـییـکجملهکـهجنبۀتشـویقوترغیببه  در

اطرافیان ایشانابرازنشدوبهیکنفراز  رفتنبهجبههراداشتهباشداز

وغیرهم،پیشنهادوترغیبرفتنبهجبههراننمودند.1 

1.طهرانی،محمدمحسن؛نفحاتانس،ص22�
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شادی در روز عاشورا
کـــه  یکـــی از مهم تريـــن انحراف هـــای اعتقـــادی و عملـــی جریـــان اللـــه زاری 

برخواســـته از پذيـــرش نظریه وحدت شـــخصیه وجود و نفی موجودیت ماســـوااهلل 

 است، مغالطه ای است که درباره شادی در روزهای عزا و شهادت اهل بيت؟مهع؟ 

به ويژه روز عاشورا مطرح می کنند. 

کــه مــرگ انســان یکــی از مراحــل ســلوک در طریقــت و  صوفیــان معتقدنــد 

ــد طــی شــود؛  ــه فنــاء فــی اهلل بای ــرای رســیدن ب ــه ب ک یکــی از منزلگاه هايــی اســت 

ــد باعــث حــزن و انــدوه شــود. ازايــن رو،  ــه هیچ وجــه نبای کشته شــدن انســان ب لــذا 

گریــه و انــدوه بــه جشــن  صوفیــان در ســالروز مــرگ اقطــاب و مشــایخ خــود به جــای 

کــه »يــوم عــرس«  و پایکوبــی می پردازنــد. ماننــد ســالروز مــرگ شــاعر بــزرگ، مولــوی 

ــام در شــهر  ــن ای ــوی در سرتاســر جهــان در اي ــه مول نامیــده می شــود و صوفیــان فرق

گــرد آمــده و بــا برپايــی مجالــس ســماع و جشــن های متعــدد، مــرگ مولــوی  »قونیــه« 

ــه یکدیگــر تبریــک می گوینــد. را ب

 الزم به ذکر است که مولوی، از جمله صوفیان مشهوری است که به فرهنگ گریه 

و سنت عزاداری تشیع در محرم و روز عاشورا تاخته و اين مسئله را سبب جهل و 
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ی در کتاب مثنوی معنوی دربارۀ  نادانی در معرفت شیعیان عنوان کرده است. و

که برای سیدالشهدا؟ع؟ عزاداری می کردند چنین سروده است:  شیعیان حلب 

حلـــب اهـــل همـــه عاشـــورا ز رو
گـــردآیـــدمـــردوزنجمعـــیعظیم
بـــکا  انـــدر کنـــد نوحـــه و نالـــه
امتحـــان و ظلمهـــا آن بشـــمرند
رهرســـید یـــکغریبـــیشـــاعرىاز
کـــهبمرد ایـــنرئیـــسزفـــتباشـــد
کههـــیدیوانهاى گفتش  آنیکـــی
کههســـت زعاشـــورانمیدانـــی  رو
کیبوداینغصهخوار  پیشمؤمن
 خفتـــهبودهســـتیدتـــااکنونشـــما
کنیداىخفتگان  پسعزابرخـــود
زندانـــیبجســـت  روحســـلطانیز
کهایشانخسرودینبودهاند  چون
تاختنـــد  ســـوىشـــاُدرواندولـــت
 روزملکاستوگشوشاهنشهی
گـــرى بـــرخـــود گـــهبـــرو نـــهاىآ ر و
کـــن بـــردلودیـــنخرابـــتنوحـــه

تـــابـــهشـــب بـــابانطاکیـــهانـــدر
مقیـــم دارد خانـــدان آن  ماتـــم
کربـــال بـــراى عاشـــورا  شـــیعه
خانـــد آن دیـــد شـــمر و یزیـــد  کـــز
شـــنید افغـــان آن و عاشـــورا  روز
 ایـــنچنینمجمعنباشـــدکارخرد
 تـــونـــهاىشـــیعهعـــدوىخانـــهاى
 ماتـــمجانـــیکـــهازقرنـــیبهاســـت
گوشـــوار گـــوشعشـــق  قدرعشـــق
یدیـــتازعـــزا کنـــونجامـــهدر  کـــه
 زانکهبدمرگیاستاینخوابگران
 وقتشادىشدچوبشکستندبند
 جامهچهْدرانیموچونخاییمدست
انداختنـــد را زنجیـــر و  کنـــده
گهـــی آ ایشـــان از ذره یـــک تـــو  گـــر
که  زانکـــهدرانکارنقلومحشـــرى
کهـــن1 نمیبینـــدجـــزایـــنخـــاک

کــه شــهادت امامــان  1پيــروان اللــه زاری همچــون دیگــر صوفیــان معتقدنــد 

ــدن ســر امــام حســین؟ع؟ و اســارت اهل بيــت؟مهع؟ موجــب مســرت و  شــیعه، بری

خوشــحالی آنهــا بــوده اســت؛ زيــرا بــا ايــن مصیبت هــا بــه لقــاءاهلل رســیده و بــه خــدا 

1.مولوی؛مثنوى معنوى،متن،ص847�
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نزدیــک شــده اند؛ بــه همیــن خاطــر، شــیعیان نیــز بایــد در ايــن فــرح و شــادمانی بــا 

ــن  ــد، اي ــه می گرین ــد1 و چنانچ ــادمانی بپردازن ــرور و ش ــه س ــده و ب ــدا ش ــا هم ص آنه

کــه ســید هاشــم حــداد، سرسلســله  نــه انــدوه. همان گونــه  اشــک شــوق باشــد 

محمدحســین  یخــت.  می ر شــوق  اشــک  عاشــورا  روز  در  اللــه زاری،  طریقــت 

طهرانــی در اين بــاره می نویســد:

 )روزعاشـورا(تحقیقًاروزشـادىومسـرتاهلبیتاست...دردهه
گریهمی کردند،ولـیهمهاشگریه  عاشـوراحضـرتآقـاىحدادبسـیار
شوقبود.وبعضیاوقاتازشدتَوجدوسرور،چناناشک هایشان
متوالـیومتواتـرمیآمـدکـهگویـیناودانـیاسـتکـهآبرحمـتبـاران

یزد. ىمحاسـنشریفشانمی ر عشـقرابررو

حضـرتآقـاىحـدادمی فرمـود:مـردمخبـرندارنـدوچنـانمحبتدنیا
ز)عاشـورا(تأسـفمی خورنـدو کـهبـرآنرو گوششـانرابسـته چشـمو
کـههمـهآنهـافـوزو همچـونزِنفرزنـدمـردهمینالنـد.مـردمنمی داننـد
برابـر ابتیـاعاشـیاینفیسـهوجواهـرقیمتـیدر نجـاحومعاملـهپـربهـاو
کشـتنمـرگنبـود؛عیـنحیـاتبـود.انقطـاعو َخـَزفبـودهاسـت.آن
بریدگـیعمـرنبـود؛حیـاتسـرمدىبـود.می فرمودنـد:شـاعرىواردبـر

ـبگفـت:
َ
مـردمَحل

ــــد ی یز ر ــودو ــ ک گفــــت:آرى،لیــــک
ِکْیُبداستآنغم،چهدیراینجــارسیــد

بدیـد را خسـارت آن کـوران چشـم
ــــتراشــــنید2 ــــنحکای ــّرانای ــ ک گــــوش

1.وکیلی،محمدحسن؛مقاله عاشورا روز حزن یا سرور سیدالشهدا؟ع؟.
2.طهرانی،محمدحسین؛روح مجرد،متن،ص80�
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ايـن دیـدگاه، به طورکلـی در مقابـِل روایـات و آموزه هـای اسـامی اسـت؛ زيـرا 

بـر فـرض پذيـرش دیـدگاه الله زاری هـا، امـام زمـان؟جع؟ را _ نعوذبـاهلل _ بایـد جـزو 

گریـه  کـه آن حضـرت نه تنهـا در روز عاشـورا  مردمـان بی خبـر و ناقـص دانسـت؛ چرا

می کننـد، بلکـه می فرماینـد:

یـه گر ِیـهمی کنـم،وبه جـاىاشـکبـراىتـوخـون صبـحوشـامبـرتـومو

فـرطانـدوِهمصیبـت،وغـموغصـهشـدِت می کنـم،...تاجایی کـهاز
حـزنجـانسـپارم.1

کـه سـیره  همچنیـن بایـد روایـت امـام رضـا؟ع؟ را مـورد نقـد و اشـکال قـرار داد 

اهل بيـت؟مهع؟ در روز عاشـورا را چنیـن دانسـته و فرمودنـد:

راخنـدان آنحضـرت کسـی داخـلمی شـد، محـرم مـاه چـون پـدرم

انـدوهوحـزنپیوسـتهبـراوغالـبمی شـدتـاروزعاشـورا.آن نمی دیـدو

روزیاسـت ز بـودومی فرمـود:امـرو یـهاو گر ز،روزمصیبـتوحـزنو رو
کـهحسـین؟ع؟شـهیدشـدهاسـت.2

متأسـفانه رهبـران طریقـت اللـه زاری، به جـای پایـان دادن بـه ايـن انحـراف، آن 

کـرده و آن را بـه عقایـد ايـن فرقـه افزودنـد.  را بـه عنـوان اصلـی پذيرفته شـده قلمـداد 

و  شـادی  لـزوم  دربـاره  مفصـل  و  مبسـوط  مقالـه  چنديـن  وکیلـی،  محمدحسـن 

مسـرت در ایـام شـهادت و مصائـب جانـکاه اهل بيـت؟مهع؟ نگاشـته و در ضمـن 

یارت نامه هـای معصومیـن سـعی  ز برخـی عبـاراِت  کج فهمـی  و  تحریـف  بـا  آنهـا 

کـه حـزن در ایـام عـزا را بـه جاهان نسـبت داده و مسـئله سـرور و شـادی در  داشـته 

الکبیر،ص501� 1.ابنمشهدی؛المزار
روایـات کلمـهحـزندر لـهزاریوصوفیـانفرقـهای، یـانال 2.صـدوق؛األمالـی،ص128.جر

مربـوطبـهعاشـورارابـهشـادیومسـرتتغییـردادهانـد.
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ی بـر ايـن باور اسـت: کنـد. و ايـن ایـام را اصلـی مهـم در مکتـب اهـل بيـت معرفـی 

و ر یـاراتآنحضـرتنیـزمـاموظفیـمشـهادتبـهایـنحـالسـرو ز در

راهخدابرای فـرححضـرتبدهیـموعـرضکنیم...چونشـهادتدر

حضرتقاسـمشـیرینبوده،بنابراینبایددرشـهادتومصیبت های

اهـل مصائـب باشـیم...  ر مسـرو نیـز ایشـان اهلبیـت و سیدالشـهدا

و بیابـان  در  فـرار  و ومحمل نشـینی اسـارت و بیـتسیدالشـهدا؟ع؟

از نگـرشالهـیاسـالم،نعمـتورحمتو سـوختنخیمههـا،همـهدر
راسـت.2 ُبعـدیموجـبسـرو

یـخ اسـام، تنها از سـوی برخـی ناصبی ها و   ايـن نگـرش و ماننـد آن در طـول تار

 وهابيـان و شـخصیت هايی ماننـد صاح الديـن ايوبی سـر زده بـود؛1 البته برخی از 

گیانـی2 و جال الديـن محمـد مولـوی نیـز   صوفیـاِن شیعه سـتیز ماننـد عبدالقـادر 
کرده اند.3 گریه و زاری برای اهل بيت عصمت و طهارت؟مهع؟ را مذمت  عزاداری و 

کـه امـروزه چنیـن اعتقـادی از سـوی بيشـتر سرسلسـله های  الزم بـه ذکـر اسـت 

یج می شـود؛ چنان کـه چندی پيش یکی از شـیوخ طریقت  ی نیـز ترو تصـوف حـوزو

ی، به بهشتی شـدن َقتله سیدالشـهدا؟ع؟ حکـم داده و گفت، باید  تصـوف حـوزو

رسـاندند؛  بـه شـهادت  را  امـام حسـین؟ع؟  کـه  باشـیم  هـم  يزیـد  و  متشـکر شـمر 

زيـرا آنهـا ديـر یـا زود از دنیـا می رفتنـد؛ امـا بـا ايـن شـهادت، اسـباب دسـتگیری از 
کردنـد.4 مردمـان بسـیاری را فراهـم 

1.طهرانی،محمدحسین؛مطلعانوار،ج10،ص327�
گیالنی،عبدالقادر؛الغنیةلطالبیطریقالحق،ج2،ص93� 2.

3.مولوی،مثنوىمعنوى،متن،ص846�
کـهصـوتسـخنرانیایشـاندرفضـایمجـازی 4.مقصـود»داوودصمـدیآملـی«اسـت

منتشـرشـدهاسـت.
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گرد گریه در فراغ شا ناراحتی و 
پنجه  تضـاد عقیدتـی از جملـه مسـائلی اسـت که تمامی فرقه ها به آن دسـت و

کنـون جای اين پرسـش اسـت که چرا سـردمداران جریان الله زاری  نـرم می کننـد. ا

گریـه و عـزا بـرای اهل بيـت؟مهع؟ منـع می کننـد، خـود  بـا وجـود اینکـه مریـدان را از 

گـواه  بـه  کـه  حـداد  هاشـم  چـرا  می کننـد؟  نقـض  متعـدد  مـوارد  در  را  اصـل  ايـن 

و  اهلل«  نسـبت  بـود مگـر  او منقطـع  از  »تمـام نسـبت ها در همـه عوالـم  گردش  شـا

گردش،  کلیـت رسـیده بـود« هنـگام جدايـی از شـا کـرده و بـه  »از جزئیـت عبـور 

کـه تـا یـک هفتـه از  محمدحسـین طهرانـی چنـان محـزون و اندوهگیـن می شـود 

گردش چنین  کـه برای جدايی از شـا غـم ايـن جدايـی در بسـتر می افتد؟ آیا کسـی 

امامشـان  از  و جدايـی  فـراق  در  نبایـد  بی تـاب می شـود چـرا شـیعیان  و  محـزون 

غمگیـن باشـند؟

محمدحسین طهرانی اين ماجرا را چنین شرح می دهد:

 وپسازخداحافظیکهسیالباشک هاىروانایشان)هاشمحداد(

 جارىبود،حقیردلمردهسختدلبهداخلمحوطهواردشدموپس

گرامیشـاندر تـاپـروازطیـارههـمایشـانبـاآقـازاده انجـامتشـریفاتو  از

انقـالبباطنـی،و  آنجـاتوقـففرمـودهبودنـد.)شـرح حاالتایشـاناز

کاسـهچشـم،واشـک هاى  برافروختگـیچهـره،ودرآمـدنچشـم هااز

تـا ایشـان،و وقـتجدایـیبنـدهاز میـزاب،در  همچـونجریـانآباز

تماماسـفارحقیرکه بسـترافتـادنوحرکـتنداشـتن،در یـکهفتـهدر
جـزءبرنامـهمعمولـیوهمیشـگیبـود،خواهدآمد.(1

1.طهرانی،محمدحسین؛روحمجرد،متن،ص605�
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پایــۀ اندیشــه وحــدت شــخصیه وجــود، تمــام عالــم و  بــر  جریــان اللــه زاری 

موجــودات را حصــه ای از ذات خــدا می دانــد؛ ازايــن رو، هیچ گونــه شــرور، پلیــدی 

و بــدی در عالــم متصــور نیســتند و غضــب، خشــم، عــذاب الهــی و لعــن و نفريــن 

دشــمنان ديــن نیــز از مفاهیــم و معانــی حقیقــی خــود تهــی شــده و مصــداق خوبی، 

بيــان  بــه  باتوجــه  بــه همیــن خاطــر،  دانســته می شــود.  برکــت  و  خیــر، رحمــت 

ــت  ــت؟مهع؟ الزم اس ــزن اهل بي ــام ح ــزا و ای ــون ع ــان پيرام ــن جری ــران اي ــدگاه رهب دی

نظریه هــای ایشــان پيرامــون لعــن و بيزاری جســتن از دشــمنان خــدا و ديــن نیــز 

بررســی و تبیيــن شــود. 

محمدحسـین طهرانـی دربـاره معنـای لعن و نفرين، ماجرای سـؤال و پاسـخ از 

اسـتاِد خـود را چنین نقـل می کند:

ایـن کـه پرسـید نعلبند)حـداد( ازحضـارهاشـم یکـی دعـا پایـان  در

 لعنتهاىشدیدهونفرینهاىاکیدهبااینمضامینمختلفهچگونه

 باروححضرتامامجعفرصادق؟ع؟کهکانونرحمتومحبتاست

 سازشدارد؟!...جوابیکهایشاندادنداینبودکه:ایندعاهمهاش
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طلـبخیـراسـتورحمت،گرچهبهصـورتعبارتوکالم،نفرینو

لعنـتمینمایـد.وبهطورکلـیتمـاملعنتهاییکـهخداوندمی کندیا

ائمـهطاهریـنصلـواُتاهللوسـالمُهعلیهماجمعین لسـانپیامبـرو در

ى اولیـایو ازخـداو وارداسـت،همگـیخیـراسـت،خیـرمحـضو

غیـرازخیـرتـراوشنمینماید.1 

کفـار در روز قیامـت نیـز معنايـی  ایشـان همچنیـن دربـارۀ عـذاب مشـرکان و 

متفـاوت از آنچـه قـرآن و سـنت بيـان داشـته ارائـه می دهـد و می گویـد:

 آقایحدادمی فرمودند:خداوندیک پارچهنوراست،یک پارچهعشق

اومتمشـینمی شـود! کهچنیناسـتاصاًلعذاباز اسـت،خدایی

وآنعالمعشـقو آنعالـمنور ایـنعـذاببـهجهـتبعـدودوریمـااز
ازعالـمنـور،عـذابنمیآید.2

ّ
اال محبـتاسـتو

ايــن نظریــه ابتــدا توســط غالیــان عصــر ائمــه معصومیــن؟مهع؟ بــرای در امــان 

نگه داشــتن خــود از لعــن و بيــزاری اهــل بيــت ایجــاد شــد. اهل بيــت؟مهع؟ ســعی 

ــخاص در  ــن اش ــر اي ــیعی را از ش ــۀ ش ــان، جامع ــن غالی ــن و نفري ــا لع ــا ب ــتند ت داش

یلــی خــود، لعــن اهــل بيــت را بــه خیــر  یکــرد تأو امــان نگــه دارنــد؛ امــا غالیــان بــا رو

یــا می کردنــد تــا چهــرۀ پلیــد خــود را بــه خیــر و رحمــت تبديــل نماینــد. بــه عنــوان  تأو

نمونــه، ابــن ابی عزاقــری مشــهور بــه »شــلمغانی« از مشــهورترين غــات عصر غیبت 

کــه توســط حســین بــن روح، نایــب ســوم امــام و  صغــری و از پيــروان حــاج بــود 

گرفــت. در  همچنیــن در توقیعــی از امــام زمــان؟جع؟ مــورد لعــن و نفريــن قــرار 

ی در جمع  کنــش شــلمغانی در مواجهــه بــا ايــن لعــن قابل توجه اســت. و مقابــل، وا

1.طهرانی،محمدحسین؛روح مجرد،متن،ص113�
2.طهرانی،محمدصادق؛نور مجرد،ص432و433�

www.ebnearabi.com



97بخشاول:دیدگاههایعرفانی_صوفیانه

ی(  کــه نامــه حســین بــن روح )پيرامــون لعــن و مریدانــش از قبیلــه بنی بســطام بــود 

گریســت و ســجده شــکر به جــا آورد   بــه دســتش رســید. او نامــه را خوانــد و بســیار 

گفت: و به اطرافیانش 

واقعبرایمــــنطلبخیرورحمت ــــنلعنباطنعظیمــــیداردودر ای

ــراازعذابو ــ یرابهمنگفتهاســــتلعنــــتاهللیعنیم شــــدهاســــت؛ز
رکردهاســــت.1 ــــشوغضبالهیدو آت

1.طوسی،محمدبنحسن؛الغیبه،ص403�
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م �ت صل ه�ف �ف
ه �ی ه های گمر�ه صو�ف ر�ت طا�ب �ف د ��ف ��ت �ی م�ب �ت

گنابادی تمجید از اقطاب فرقه 
 رهبران جریان الله زاری مانند محمدحسین طهرانی1 و فرزندش محمدمحسن 

 طهرانی در کتاب ها، رساله ها و سخنرانی های خود بارها به نقل کلماتی از »سلطان

 محمد گنابادی« و تفسیر بيان السعادة اقدام نموده و ضمن تأييد و شرح کلمات 

گنابادی و نعمت اللهی، با القابی همچون عامه، عارف   اقطاب فرقه های ضالۀ 

باهلل، عالم بزرگوار، مجتهد مسلم و فقیه نزیه آنها را ستوده اند.2 

یکـــی از مریـــدان جریـــان اللـــه زاری از اســـتاد و مرشـــد خـــود محمدمحســـن 

طهرانـــی ســـؤال می کنـــد:
 باسالمخدمتحضرتاستادسیدمحمدمحسنحسینیطهرانی.
 چندسؤالخدمتحضرتعالیدرموردسالسلصوفیهدرعصرحاضر

داشتم:

 1.طهرانی،محمدحسین؛اهللشناسی،ج3،ص307؛همان؛معادشناسی،ج8،ص363 
وهمان؛رسالهمودت،ص247�

2.طهرانی،محمدمحسن؛افقوحی،ص267�
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1.سلســــلهنعمتاللهیسلطانعلیشــــاهیمنتسببهحضرتمال
محمدجنابذىکهدســــتبهدســــتباحکمظاهربهوصیهاىبعد
ــربهقطبیت  ازجنــــابمالســــلطانجنابذىرســــیدهودرحالحاضــ
آقاىنورعلیتابندهاســــتازلحاظتفکروسلســــلهموردتأییدشــــما

میباشد؟

2.آیاحکمظاهرقطبایشانجوازدستگیرىاست؟

اینمواردذکرشـدهاسـت؟لطفًاپاسـخدهید  3.نظرعالمهطهرانیدر
ممنون.

پاسخ محمدمحسن طهرانی به سؤال های باال چنین است:

مرحـومعالمـهطهرانـی؟ق؟توجهـیبهایـنفرقههانداشـتند؛ولیمرحوم
سـلطانمحمـدگنابـادىرافردبزرگیمیدانسـتند.1

سـلطان محمـد گنابـادی به دلیـل بيان کلمات کفرآمیـز و بدعت گذاری های 

 آشـکار در دين اسـام از سـوی فقها و مراجع تقلید مانند مرحوم آخوند خراسـانی،

 تکفیـر شـد و توسـط مؤمنیـن در مسـتراح منـزل خـود بـه قتـل رسـید. در ايـن بيـن، 

کنش رهبران جریان الله زاری به احکام صادره توسط مراجع تقلید تأمل برانگیز   وا

اسـت. محمدحسـین طهرانـی در راسـتای تقبیـح، مذمـت و اهانـت بـه مرحـوم 

گنابادی را  که فتوای تکفیر سلطان محمد   آخوند خراسانی و دیگر علمای شیعه 

کردند، چنین می نویسد: صادر 

دنیـوى مقاصـد پیش بـرد در شـرع از سوءاسـتفاده و دینزدگـی آفـت

یخ تار مختـصبـهمکتـبعامـهوعلمایاهلتسـنننیسـت،بلکهدر

انحرافـاتدیـدهمیشـود...عالمـه و نیـزچنیـنناهنجارىهـا تشـیع

1.همان؛مجموعه پرسش و پاسخ،ص145�
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بزرگـوار،عـارفبـاهللوفقیـهنزیه،مرحومسـلطانمحمـدگنابادى؟وضر؟

باقـیشـتافتو کسـیوتوسـطچـهاشـخاصیبـهدیـار بـهفتـواىچـه

نمـود؟!قتـلواعـدامبـزرگانازعرفـابـه مـرغروحـشبـهمألاعلـیپـرواز

... پذیرفـت؟! تحقـق نحلـهاى و گـروه کـدام توسـط تصـوف، بهانـه

قالـب  در گـوار،چـه نا وحـوادث فجایـع ایـن تمامـی  در اصلـی نکتـه

یـاتسـننوتشـیع،فقـطیـکچیـزاسـتوبـس؛ یهودیـتونصرانیـتو

انانیـتوفرعونیـتاسـتوبـس.چهاینخصلت وآننفسمـدارىو

ّىعلمـاییهـودونصـاراظاهـرشـود،و لبـاسوز شـوموشـیطانیدر

یـادرکسـوتعلمـاوفقهـایتسـننوتشـیع،همـهیکـیاسـتوهیـچ
میـاننیسـت.1 فرقـیدر

محمدمحسن طهرانی همچنین می گوید:

بنـدهفقـطنسـبتبـهمرحوممـالمحمدگنابادى؟وضر؟صاحبتفسـیر
کـهداراىمقامـاتعالیـهتجـردومعرفـت بيـان السـعادةاطـالعدارم

بـودهاسـت.2 

ی در پاسـخ بـه پرسـش های ذيـل بـه تمجیـد و تعریـف از اقطـاب فرقه هـای  و

ضالـه صوفیـه می پـردازد:

کـهمـورداعتمـادباشـد.حضـرت یـم سـؤال:تفسـیرعرفانـیهـماالندار
عالـینظـربدهیـد؟

جواب:تفسیربيان السعادة،تفسیرمهمیاست.

سؤال:مهماست!

ید،ص25� 1.طهرانی،محمدمحسن؛حیاتجاو
2.همان؛مجموعه پرسش و پاسخ،ص65�
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کاملباشد. جواب:بله،مرحومآقافرمودندنویسندهاینتفسیرباید

سؤال:مثلاینکهحضرتعالینفیمیفرمایید؟

جـواب:مـننـه!مـننفینکردم.منهـموقتیمطالعـهمیکنممیبینم
مردبزرگیبودهاسـت.

کرد؟ سؤال:یعنیمیشوداعتمادبهمکاشفات
گنابادى.1 جواب:بله؛سلطانمحمد

ــه زاری در حالــی تفســیر بيــان الســعادة را تفســیری عرفانــی و معتبــر  رهبــران الل

ــد ســخیف و  ــوده و عقای ــز ب کفرآمی کلمــات  ــر از  کتــاب پ کــه ايــن  معرفــی می کننــد 

انحرافــِی بی شــماری را دربــارۀ توحیــد و دیگــر اصــول و معــارف ديــن بيــان می کنــد. 

 � ُدوݦݩٓ ُ �بݨݨݧ ْ عݧ اݦݦݦݦݠٰ �تَ
ّ
ل
َ
َك � ݩݩٰى َ��بُّ ݧ ݧ ݧ �فݧ گنابــادی ذيــل تفســیر آیــه >َو�تَ بــه عنــوان نمونــه، ســلطان محمــد 

کــه قضــای الهــی در آیــه مذکــور، قضــای تکوینــی اســت  ٰاُه<2 مدعــی می شــود  یݩݦّ  ِ��ݫ
ٓ ݧ ݩݧ ݩݧ ݩّاݦݦݦݦݠٰݩݩݩݧ ݩݧ ݩݩݩݧ ِ�لݧ

کــه تمــام انســان ها در پرســتش هــر موجــودی  نــه تشــریعی و ســپس نتیجــه می گیــرد 

هــم عابــدون 
ّ
حتــی بت هــا و پرســتش آلــت انســان مصاب انــد؛ زيــرا تمامــی آنهــا »کل

گــر از ايــن واقعیــت غافــل باشــند: هلل« هســتند هرچنــد ا

کالکهنـة کاإلبلیسـیةوللجـّن فاإلنسـانفـيعبادتهـااختیـارًاللّشـیطان

والهـواءواألرض المـاء کالّزردشـتیةوعابـدي الجـّنوللعناصـر وتابعـي

کالّسـامریة والّنباتـات واألشـجار کالوثنیـةوعابـدياألحجـار وللموالیـد

وکالجمشـیدیة الحیوانـات، سـائر یعبـدون ذیـن
ّ
ال الهنـود وبعـض

یقـّرونبالهتهوللکواکبکالّصابئة ذینیعبدوناإلنسـانو
ّ
والفرعونیـةال

القائلیـن الهنـود کبعـض والفـرج ذکـر
ّ
ولل الهنـود کثـر کأ وللمالئکـة

1.طهرانی،محمدمحسن؛متنجلساتشرححکمتمتعالیه،ج9،ص191�
2.سورهاسراء،آیه23�
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ذکـر بعبـادة القائلیـن اآلخـر وکالبعـض وفرجـه، اإلنسـان ذکـر بعبـادة

هـمعابـدونهللمـن
ّ
مهادیـوملـکاعظیمـامـنالمالئکـةوفـرجامرأتـه»کل

کّلالمعبـوداتمظاهـرلـهباختـالفأسـمائه یشـعرون«ألّن حیـثال
قیـل:1 ولذلـك

کهبتچیست گرمؤمنبدانستــــی ا 

یقینکردیکهدیندربتپرستیاست   

گــــاهبــــــــودى کافــــــــرزبتآ گــــــــر ا 

گمــــــراهبــــــــودى چــــــرادردینخـــــود   

ماجـرای بـه مفصـل بهطـور دیگـری درجـای محمدمحسـنطهرانـی
گنابـادیپرداختـهوضمـنمذمـتمراجـع تکفیـرمالسـلطانمحمـد
آمـدبـاصوفیـه،متشـرعینی کنونـیبـهخاطـرنهـیازمالقـاتورفـتو
کـهبـاویمعارضـهداشـتندرابـهنفهمـیوحماقـتمتهـممیکنـدو را
مطالـبدروغینـیماننـدمالقـاتمیرزایشـیرازیباسـلطانمحمدرا

مطـرحمیکنـد:

گنابــادىرا زداشــتمشــرححالمرحــومآخونــدســلطانمحمــد مــنامــرو
یــکقســمتییــکعــدهرفتــهبودنــدازعلمــاوغیــرعلما میخوانــدم؛در
چــونایشــانخیلــیمعــارضداشــت...درحالیکــهایــنمــردمــردى
ــهایــنداد کــهوقتــیرفــتســامرامیــرزاىشــیرازىجــاىخــودراب ــود ب
کــرات کــردهایشــانراویــکســاعتمذا بدرقــه تــادمدر کــهنشســتو
ایــنتفســیر،خــوبایــنتفســیرراقبــل اصولــیبــاهمدیگــرداشــتند...و

کســینوشــتهاســت،بگوییــدشــما؟ایــنتفســیربيــان  ایشــانچــه از

گنابادی،سلطانمحمد؛تفسیربیانالسعادةفیمقاماتالعبادة،ج2،ص438� 1.
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الســعادةمــالایشــاننیســت؟مــالکیســت؟خــوببابــادرویشاســت
ــانمراجــعفعلــی آقای یشــشاز ــود؟ر کجــاب یــش ــادرو بســیارخــوبباب

یــش برابــرمــنهــمر کــههمــان،چهــار کــهبیشــتربــودآقــا،عمامــهاشهــم

یــد کــهیــک»هــو«میگو  یــشاســت؟حــاال کجایــشدرو  داشــت.حــاال

کافــراســت،مرتــداســتوبعــدهــمنفهــم...آنمیــرزا یــشاســت، درو

و داشــت حســابی یــک داشــت چیــزى یــک میکــرد، فــرق حســن

کــه کســی گفــتآخــه کربــال، ــد گفتنــدمیخواهــدبیای ــود، ــدب یــکرن

کربــالمیخواهــدبیایــد،بنــدههــماصــاًلندیدمــشحکــم مکــهرفتــهو

کنــم،ایــندرســتاســت؟یــکعــدهایســتادهبودنــد تکفیــرشراصــادر

کــهآیــا_ایــنمهــم کاغــذآوردهبودنــددادهبودنــدبــهایشــان و دمدر

گرفتنــدو آقایــان کــهاز اســت_ارتبــاطبــاصوفیــهیعنــیهمیــنفتاوایــی

اینهــادادنــد.ببینیــدبیــنمرجــعتــامرجــعچقــدر همــهفتــوابــهحرمــتو

کــه کجــا؟ کجــاوآن ــامرجــعهســتند،ولــیایــن ت فــرقاســت،هــردو

اینجــا ــهدر ک ــی ــنآقایان ــاصوفیــهچــهحکمــیدارد؟همــهای ارتبــاطب

گفتنــد کــردهبودنــد گفتنــدحــراماســت.نگفتنــد؟اســتفتا هســتند

فــالناســتوبدعــتاســتوخــالف؛امــاهمیــنرا  حــراماســتو

ــانبــود؟ ــودی رفتنــدپیــشمیــرزاىشــیرازی،میــرزاىشــیرازىمرجــعب

کــهاصــاًل ســوادشازشــمابیشــتربــودیــانبــود؟میــرزاىشــیرازىدیگــر

قیــاسخنــدهداراســتگفــتکــزقیاســشخنــدهآمــدخلــقرا،درســت

هیــچ شــیرازى میــرزاى محفوظــه، خــود بهجــاى همــه اینهــا شــد،

کنــد ــگاه ــدن ــمآدمبای ی کــرد.اینکــهمیگو ــگاه ن ــزدهمینطــور حــرفن

ــامرحــومســلطانمحمــد، ــاایشــان،ارتبــاطب ارتبــاطب گاهــیاوقــاتو

ــد،بلنــدشــدندرفتنــد ــدهمینطــورنشســتهحــرفنمیزن اینهــادیدن
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یــدایــن گفــتمیــرزامیگو بیــرون،دمدررســیدندخــادمآمــدبــهآنهــا

ــه ک ــامرجــعاســت ت ــندو ــرقبی ــنف ــدارد....ای رســالهشــماجــوابن

کمــیچیــزىســرشمیشــودویــک کمــیاتصــالدارد،یــک آنیــک

کــهانســاننمیتوانــدیــکحرفــیرا کمــییــکمطالبــی،همینطــورى

ــد.1   ــکاقدامــیرابکن ــدی ــهانســاننمیتوان ک ــد،همینطــورى بزن

کنـــار تعریـــف و تمجیـــد از فرقه هـــای صوفیه و  رهبـــران جریـــان اللـــه زاری در 

اقطـــاب آنها، به دشـــمنان و منتقدان فرقه نعمت اللهیه ســـخت تاخته و ســـعی 

گمراه و نادان جلوه دهنـــد. به عنوان مثال،  کار،  کرده انـــد تا منتقدان آنهـــا را خطا

که بيش از 15 ســـال در اين  گنابادی اســـت  ینـــی یکی از صوفیان فرقه  کیـــوان قزو

فرقه ســـلوک داشت و تا مراحل باالی طریقت، یعنی شیخ المشایخی هم رسید؛ 

گنابادی از مســـلک آنها جدا شـــد و به منتقدان  امـــا با دیـــدن انحرافات اقطـــاب 

ینی و ســـپس در تأييد کیوان قزو  آنها پيوســـت. محمدمحســـن طهرانی پيرامـــون 

گنابادی ها می نویسد:   

ینـیکـهکتـابو یـنبـهنـامکیـوانقزو یـنیکـیبـودازعلمـاىقزو قزو در

اینهـاهـمدارد.یـکوقتـیدرهمیـنسلسـلههاهـمبـودهولـیبعـدجـدا

شـدوخـودشمدعـیشـدوبعـدمـوردطـردآنمرحوم،سـلطانمحمد

گنابادىقرارگرفتوشروعکردحرفزدنوبرعلیهاینهاکتابنوشت

کتابـش ینـیومطالـببیخـودىهـممـنخوانـدهام کیـوانقزو  بـهنـام
رامطالبیبیخودىدرسرشدارد.2

 اتفاقـًامـنیـکوقتـییککتابـیرامیخواندمراجعبـهاینهاهمانمال

1.طهرانی،محمدمحسن؛متنجلساتشرححکمتمتعالیه،ج17،ص92�
2.همان؛ص245�
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و بـزرگ یـا مـؤدب اتفاقـًا ندیـدم؛ هیچـی مـن خـود گنابـادى. مرحـوم

خیلـیاینهـامـؤدببهآدابوخیلیچیزبودند.اتفاقًایکیازدوسـتان

آنجـا،چنـدسـالپیـشدرهمـانمنطقـهخیلی رفتـهبـودیـکوقتـیدر

آنهـا،برخوردآنهاوصمیمیتآنهاخیلیتعریف کـردار آنهـا،از رفتـار از

انحـرافدیـدى؟ و آیـاچیـزمخالـف کـردم اوسـؤال  از مـن میکـرده؛

روزهشـان بـود، مـا مثـل نمازشـان ندیـدم؛ هیچـی مـن نـه میگفـت،

مثـلمـا،شکیاتشـانمثـلمـا،حجشـانمثـلمـا،همـهچیزشـانمثـل

یـکسـبیلمیگذاشـتنددرسـت؛ ماسـت؛مـنچیـزىندیـدم.حـاال

ایـنراجـعبـه آنهـممیگفـتمـنندیـدم.اتفاقـًاازفضـالهـمهسـتو

میـانفقهـایخودتـان همیـناشـکالدیگـرىکـهگفتـهبـودآیـاشـمادر

یـد؟فقـطانحرافـیمـالایـنخیلـیعالیاسـت. هـمآدممنحـرفندار

کـهآمدهانـد،همـۀاینهـاآدمـاىدرجـهیـک آیـاتابهحـالهمـۀفقهایـی

بودهانـد؟ایـنهمـهافـرادىکـهتابهحـالهمـهاهلدنیاوفسـادوافسـاد

وفالنازمیانفقهاآیادرسـتاسـتکهمابگوییمهمۀفقهامنحرف

کنیـدچیـزهسـتند؟خـوب آنهـافـرض هسـتندچـونیـکعدهایـیدر
ایـنرادیگـرچـاپنکردنـدایـندیگـرصـالحنیسـت.1

السـعادة،خـودم بيـان  تفسـیر نـام بـه تفسـیرىدارد یـک ایشـان خـب

شـنیدم_البتـههـمشـنیدموهـمشـخصیازدوسـتانهـمنقـلمیکرد

کاملـی کـهفرمودنـد:صاحـبایـنتفسـیربایـدفـرد _ازمرحـومآقـا؟وضر؟

باشـد!هرکهاینراتفسـیررامطالعهکندمیفهمدکهصاحبآنیک

کـهمجتهـدمسـلم کسـیبـودهاسـت آدمعـادىنبـودهاسـت.ایشـان

1.طهرانی،محمدمحسن؛متنجلساتشرححکمتمتعالیه،ج17،ص252�
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بـهاعتـرافمیـرزاحسـنشـیرازى،ایشـانازمجتهدیـن بـودهاسـتو

کهنوشـتهاسـتمعلوم کتابی بودهوفتاواىاوفتاواىمعروفاسـت.

بنویسـد؟! تفسـیرى یـکهمچنیـن میآیـد بیسـواد آدم آخـر اسـت.

یـدبـه گـرامـامزمـانبیایـدوبگو یـم؟االنا ر خـبمـاچـهبـهدسـتمیآو

ایـنآقـا،اىآقایـیکـهدارىاینحـرفرامیزنیتوکهدارىاینحرف

ایـن کـردى؟یـکصفحـهاز رامیزنـیآیـاآمـدىایـنتفسـیررامطالعـه

بـزرگان افـرادبودنـدخیلـیاز  تفسـیرخوانـدى؟بلـه؟...خـبخیلـیاز

این آنهـا،خـبانحرافاتـیپیـشآمـدهاسـت؛ماانـکار بودنـدکـهبعـداز

مسـئلهرانمیکنیـمانـکارنمیکنیـم.مگـربعـدازخـودائمـهانحـراف
امـامصـادقانحـرافپیـشنیامـد؟1 پیـشنیامـد؟مگـربعـداز

تمجید از اقطاب نعمت اللهیه
کـه بـه  گمـراه فرقـه نعمت اللهیـه، نورعلی شـاه نـام داشـت  یکـی از قطب هـای 

کارهـای خـاف شـرع و بدعت گـذاری در  کفرآمیـز، انجـام  کلمـات  دلیـل صـدور 

کرمانشـاهی کشـته شـد. دين اسـام، به فتوای مرجع تقلید عصر، آقا محمدعلی 

گمراه و ُمضّل مقام عظیم و درجۀ  محمدمحسـن طهرانی برای اين فرد مرتد، 

ی، مراجع بزرگ تشـیع مانند  کـرده و ادعـا می کند که و بااليـی از معنویـت را تصـور 

سـید بحرالعلـوم را بـا گوشه چشـم و بيـان جملـه ای، متحـول سـاخته و آنهـا را برای 

همیشـه سـعادتمند و هدایت سـاخته اسـت. طهرانی درباره ماقات نورعلی شـاه 

بـا سـید بحرالعلـوم و ماجرای تحول ایشـان چنین داستان سـرايی می کند:

 عالمهبحرالعلومبهنورعلیشاهگفت:جنابدرویش!درجوابگفت:

1.همان؛متن جلسات پرسش و پاسخ،ص413�
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یـشنیسـت؛اسـممـننورعلیشـاهاسـت.گفـت:شـاهبه اسـممـندرو

چـهمعنایـیاسـت؟گفـت:شـاهبـهمعنـاىمسـیِطربـرنفـوسوقلـوب

اسـت؛گفـت:عالمتـشچیسـت؟تـاگفـتعالمتـشچیسـت،یـک

کـهخشـکشزد،بعـد گرفـت دفعـهعالمـهبحرالعلـومراچنـانحالـی

ایـن زانوهـاى اینکـه تـا وبیاختیـارجـذبشـد آمـد همینطـورجلـو

اورفـتسـرجایش. کـردو بـههمدیگـرخوردنـد،یـکدفعـهرهایـش دو

کـن! کـهبـرسـردارىیـکنمـدىهـمقسـمتمـا آنکالهـی گفـت:از

راانجام گفـت:بسـیارخـوب!ولـیراهشـمافـرقمیکند،شـماایـنکار

کـهدیگـرجریانـشمفصـلاسـت. راانجـامبـده! کار ایـن بـدهو

سـؤال:عالمـهبحـرالعلـومقبـلازمرحـومنورعلیشـاه،سـیروسـلوکی

نداشـتند؟

اینارتباط،حاالتیداشتندولی  جواب:نخیر،نداشتند؛البتهقبلاز

بزند،نبودهاسـت.ایننورعلیشـاه اسـتادىکهبهاصطالحجرقهبهاو

اوایجادکردهاست.لذاازهمانموقعاصاًلحاالتش  بودهکهجرقهرادر

بابقیهفرقداشت.1 

 محمدحسین طهرانی از استاد خود، محمدجواد انصاری همدانی داستانی

که نشانگر اعتقاد اين اشخاص به اقطاب بزرگ فرقه نعمت اللهیه  را نقل می کند 

ماننـد معصـوم علی شـاه و نورعلی شـاه اسـت. در ايـن داسـتان فقیه عصـر، مرحوم 

بهبهانـی بـه خاطـر صـدور فتوای شـرعی و حکم به تکفیر برخـی از صوفیان گمراه، 

کـه چـون فتـوای ایشـان اشـتباه  گرفتـه و اين گونـه وانمـود شـده  مـورد مذمـت قـرار 

1.طهرانی،محمدمحسـن؛گلشـن اسـرار: شـرحی بر الحکمة المتعالیة فی األسـفار العقلیة 
األربعة،ص46�
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کوتاهـی از دنیـا رفتـه  گرفتـه و بـه فاصلـه  بـوده اسـت، مـورد عقوبـت خداونـد قـرار 

کیفیـت رحلـت مرحـوم بهبهانـی در هیـچ  اسـت. درحالی کـه چنیـن داسـتانی از 

می تـوان  بنابرايـن،  اسـت.  نشـده  نقـل  اين گونـه  دیگـری  منبـع  و  یخـی  تار کتـاب 

کـه اصـل ماجـرا از داستان سـرايی های جریـان اللـه زاری نشـأت می گیـرد.  گفـت 

محمدحسـین طهرانـی می نویسـد: 

آقــامحمدعلــی را آقــاســیدمعصومعلیشــاه آقــافرمودنــد: حضــرت

کرمانشــاهکشــت.آقــامحمدعلــیســهنفــرازاولیــایخــدا بهبهانــیدر

کــرد.بــدال کــهفرمــانقتــلاوراصــادر بــود راکشــت!ســیمیازآنهــاُبــَدال

گــرمــرابکشــیتــوقبــلازمــنبــهخــاکخواهــیرفــت!آقــا گفــت:ا بــهاو

ــو ت ــهاز ک ــاســیدمعصومعلیشــاه گفــت:نورعلیشــاهوآق محمدعلــی

میخواهــیبکنــی؟! ــوحــاال ــد؛ت ــدچنیــنمعجــزهاىنکردن ــربودن مهمت

گفــت:همینطــوراســت،چــونآنهــاکامــلبودنــدمرگوحیــاتدر بــدال

نــزدآنهــاتفــاوتنداشــت،ولــیمــنهنــوزکامــلنشــدهامونــارسهســتم،

کــردهاى!آقــامحمدعلــیبــهحــرفاواعتنــا گــرمــرابکشــیبــهمــنظلــم ا

کــهآقــامحمدعلــی زمیــنبــود راکشــت،هنــورجنــازۀبــدال نکــردوبــدال

یــرســقف یــرداالنــیعبــورمیکــردناگهــانســقفخــرابشــدودرز ازز

جــانســپرد!فــورًامــردمجمــعشــده،جنــازهراچــونمــردمحترمــیبــوددر

دفــننشــده آورده،تشــییعودفــنکردنــد،درحالتیکــههنــوزجنــازهبــدال

گرچــهنورعلیشــاهوآقــاســیدمعصومعلیشــاهو بــود.ایشــانفرمودنــد:

اینکــه مســلکدرویشــیداشــتندوایــنمســلکخــوبنیســتاال بــدال
کارآســانینیســت.1 فرمــانقتــلاولیــایخــداراجارىکــردن

1.طهرانی،محمدحسین؛مطلعانوار،ج1،ص234�
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شــریعت گريزی و انجــام محرمــات و تــرک واجبــاِت اســام یکــی از مهم تريــن 

ی در ظاهــر،  نقدهــای جــدی بــه انحراف هــای صوفیــان اســت. صوفیــان حــوزو

و  الهــی  فرایــض  بــه  کمــال  تمــام و  ســخت مدعــی شــریعتمداری و پای بنــدی 

ــا دیگــر فرقه هــای صوفی مســلک  تــرک محرمــات شــرعی هســتند و تفــاوت خــود ب

کتاب هــا و  را همیــن مســئله می داننــد. بررســی و بازخوانــی دقیــق و موشــکافانۀ 

ی _ به ويــژه الله زاری هــا _ ايــن نکتــه را آشــکار می ســازد که  ســخنان صوفیــان حــوزو

ايــن مســئله ادعايــی بيــش نیســت و رهبــران ايــن جریــان در مــوارد متعــدد برخاف 

ــد و مریدانشــان را نیــز  کــرده، در دام شــریعت گريزی افتاده ان احــکام فقهــی عمــل 

کشــانده اند. ــه انحــراف  ب

اعتراف رهبران الله زاریه به شریعت گریزی
بـــرادرش،  بـــا  کـــه  محمدمحســـن طهرانـــی، در ماجـــرای دعـــوای شـــدیدی 

کـــرده بـــود،  محمدصـــادق طهرانـــی پيرامـــون جانشـــینی و خافـــت پـــدرش پيـــدا 

از مســـائل مخفـــی و نهـــان ايـــن مکتـــب عرفانـــی پـــرده برداشـــته و بی پـــروا در مـــورد 
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ايـــن  صراحـــت  می کنـــد.  گری  افشـــا اللـــه زاری  مکتـــب  شـــرع  خـــاف  اعمـــال 

کـــه مریـــدان جریـــان اللـــه زاری در مقابـــل آنهـــا هیـــچ راه  مطالـــب بـــه انـــدازه ای اســـت 

فـــرار و توجیهـــی ندارنـــد. بنابرايـــن، بازخوانـــی ايـــن اعترافـــات از بـــاب »اهـــل البیـــت 

ـــن و مســـتدل ترين شـــواهد  ـــه دلیـــل اینکـــه جـــزو مهم تري ـــی البیـــت« و ب ادری بمـــا ف

ــرار  ــتناد قـ ــورد اسـ ــرای اثبـــات رواج شـــریعت گريزی مکتـــب اللـــه زاری اســـت، مـ بـ

می گیـــرد.

محمدمحسن طهرانی در نامه ای سرگشاده به برادر خود نوشته است: 

ورحـمبـارحمکـهبحمدهلل بـابـرادر بـرادر بـافرزنـدو آیـاقطـعارتبـاطپـدر

بینمریدانوسرسپردگانبهجنابعالی  اینکباتمامحدتوشدتدر

 وجودداردازمکتبمرحوموالداست؟آیااینتهمت هاییکهنزدیکان

والـهوشـیداوحیـرانشـما افـراد کام بـه نبـات  و ُنقـل شـماهمچـون

یزنـدازمکتـبمرحـوموالـدبـودهاسـت؟آیـالوث کردنمنبررسـول می ر

 خـدا؟ص؟وآنرابـهصحنـهتصفیـهحسـابشـخصیتبدیل نمـودناز

اصولالینفکعرفانمرحوموالداست؟

کنـون بـا فوت محمدمحسـن  کـه ا ی در پایـان ايـن نامـه، مکتـب بـرادرش را _  و

یـه شـناخته می شـود و بيشـترين طرفدار را  طهرانـی بـه عنـوان تنهـا انشـعاب الله زار

دارد _ اين گونـه معرفـی می کنـد:

 چماقوشتموتهمتوانحرافوتضییعنفوسواتالفاستعدادات

امیـالنفسـانیودر وذخایـرالهـیوتصنـعوظاهرسـازیوفرورفتـندر

تـارتخیـالتواوهـامتنیدن.1 

یـانقابـل 1.متـنایـننامـۀسرگشـادهدرفضـایمجـازیوسـایتهایمنتسـببـهایـنجر
دسـتیابیاسـت.
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گـر ايـن مکتـب عرفانـی، می توانـد مریدانـش را  کـه ا حـال جـای پرسـش اسـت 

گنـاه، خطـا و لغـزش نجـات دهـد و آنهـا را بـه خـدا و کمـال بشـری نزدیـک کند،  از 

چطـور نتوانسـته اسـت ايـن مهـم را در قبـال دو تـن از رهبـران خـود انجـام دهـد و 

یاسـت و زعامـت بـر مریـدان، اين گونـه بـه جـان یکدیگـر  ايـن دو بـرادر را بـه خاطـر ر

انداختـه اسـت.

ترک شریعت در حالت مستی و فنا
یکـی از مبانـی صوفیـان بـرای تـرک احکام شـریعت و کنارگذاشـتن دسـتورها و 

فرمان هـای الهـی، ادعـای مجذوب گشـتن و فانی شـدن در ذات خداونـد اسـت. 

کـه هیـچ  براسـاس ايـن نظریـه، صوفیـان در سـلوک طریقـی بـه مراحلـی می رسـند 

گـر در ايـن مـوارد شـرب خمـر، قتـل و  اراده و خواسـتی در انجـام افعـال ندارنـد؛ لـذا ا

زنـا انجـام دهنـد، نبایـد مامـت شـوند؛ زيـرا شـریعت از آنهـا برداشـته شـده اسـت. 

کتـاب »روح مجـرد« ضمـن تصریـح بـه ايـن مبنـای  محمدحسـین طهرانـی در 

صوفیانه، شریعت گريزی در حالت مستی و وجد و جذبه را می پذيرد و می گوید:

سـرحّد تـا بایـد شـد، گشـوده غیـب از درهایـی ى و بـراى چـون و

کشـف بـهمقتضـاىباطـِن امـکانعمـلبـهمقتضـاىظاهـراحـکامو

گـربـراىاوجمـعمیـانعمـلبـهظاهـروباطـنامـکان ا شـدهبنمایـد.و

کـهآنحـالباطنـیوآنواردهملکوتـیبـر نداشـت،پـستـاهنگامـی

ازعلمظاهر حالاینسـالکغلبهپیداننموده،بازواجباسـتبراو

کـردوسـالکرا گـرآنواردهوحـالباطـنغلبـهپیـدا ا کنـد؛و ى پیـرو

ایـنصورت مقـامتکلیـفبیـرونبـرد،در مغلـوبنمـودبهطـورىکـهاز

بیـن ىدرحکـممجذو کـهو کنـد؛چرا بایـدبـهمقتضـاىحالـشعمـل

ارادهواختیارخارجنموده از اسـت)کـهجذبـهالهیـهآنـانرافراگرفتـهو
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اتفـاقعلمـاىظاهـردر گـراجمـاعو اسـت(.پـسبـراىچنیـنکسـانیا
که کهموافقاسـتباکشـفصریح امور،باکشـفصحیح_ امرىاز
باطن کهاز ناحیهرسولاهللبراىاوحاصلشدهوگشایشوفتحی از
مقـامنبـوتبـهاورسـیدهاسـت_مخالفـتداشـت،آناجمـاعبـراى
گـربـراىاودرعمـلخـودشطبـق ایشـانحجـتنیسـت.بنابرایـن،ا
کـهداراىمشـاهدهو کسـانی کشـفشمخالفتـیبـااجمـاع مشـاهدهو
نبایـداورا گیـرد،و  کشـفنیسـتندپیـداشـد،نبایـدمـوردمالمـتقـرار
باطن یراکهچنینشـخصیآنحکمرااز خارجازشـریعتدانسـت.ز

کتـابوسـنتاخـذنمـودهاسـت. باطـن از رسـولو

 طهرانـــی بعد از نقل مطالب فوق، ضمن پذيرش اين مســـئله تبصره ای زده و 

دامنۀ آن را به اشخاص نادر محدود می کند:

ازعرفاو ــادر ــ ــراىن ــ ــــنمرتبهحاصــــلنمیشــــودمگرب ــــیوصــــولبدی ول

ازناس.1   اوحــــدّىِ

شریعت گریزی بر پایه اندیشه فناء فی اهلل 
کـه پيش تـر بيان شـد، یکـی از لوازم نظریه وحدت شـخصیه وجود،  همان طـور 

مسـئله فنـاء فـی اهلل اسـت. فنـاء فـی اهلل یـا فنـای ذاتـی مقصـد متعالـی و نهایـت 

گام نهـادن  مرتبـه سـلوک اهـل شـهود در تمـام مکاتـب عرفانـی اسـت و سـالک بـا 

در ايـن مرحلـه، بـه مقـام اتصـال بـا معشـوق دسـت یافتـه، فانـی در حـق گشـته و با 

حضـرت حـق عینیـت پيـدا می کنـد. آیـت اهلل میـرزا جـواد آقـا تهرانـی، در رابطـه بـا 

غایـت سـیر عرفـان و مقـام فنـاء فـی اهلل چنیـن می نـگارد:

آنهسـتیمجازیاووجمیعکثرات  حالتیاسـتبرایسـالککهدر

1.طهرانی،محمدحسین؛روح مجرد،متن،ص335�
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گرددواینحالتراجمعنیز نابود پرتونورتجلیذاتیبالکلمحوو در

ایـنتجلـیرنـگوحـدتگرفتـهواحـد یـراجمـعکثـراتدر مینامنـد؛ز

ایـنحالـتهرچـهازسـالکاسـتماعافتـدبـهحقیقـت، شـده اندودر

ایـن میـاننیسـت.ودر گوینـدۀآنحـقاسـتچـونهسـتیسـالکدر

انـافاعبدونـی،و الـهاال کـهفرمـود:ال بایزیـدبسـطامی گفتـار مقـامبـوده
سـبحانیمـاأعظمشـأنی.1

 فانی فی اهلل گمان می کند که تمام تعینات را کنار زده و به عینیت ذات خود 

 بـا حـق تعالـی رسـیده اسـت. الزمـۀ عینّیـت و وحـدت خالق و مخلوق اين اسـت 

کـه دیگـر تکلیـف، ُحکم، َشـرع و ِخطابی باقی نخواهد مانـد؛ زيرا خالق و مخلوق 

و عابـد و معبـود، و سـاجد و مسـجود شـیئ واحدنـد و در ايـن وادی، رفـع قلـم و 

سـقوط تکالیـف از بـاب_ سـالبه بـه انتفـای موضـوع _ خواهـد بـود. 

 محمدحســـین طهرانی در توضیح حاالت اســـتادش، هاشـــم نعلبند )حداد(، 

کـــه او بـــه مقـــام فنـــاء فی اهلل دســـت یافتـــه بود و به انـــدازه ای در توحید   اشـــاره می کنـــد 

ـــه  ـــی ب ـــه و پول کرای ـــد  ـــه بای ک ـــی  ـــن رو، هنگام ـــد؛ ازاي ـــودش را نمی دی ـــه خ ک ـــود  ـــرق ب  غ

که فانی در خدا بوده و از ذات و ماهیت خودش   اشـــخاص می داد، با اين توجیه 

 غافـــل بـــوده آن را پرداخـــت نمی کـــرد. درحالی که اين مســـئله حق النـــاس بوده و تنها 

با رضایت بخشیده خواهد شد.

محمدحسین طهرانی اين جریان را چنین نقل می کند:

باماشینهاىمینیبوس)کبریتی ز  رفقاىکاظمینیمیگفتند:یکرو

میـانراه، کربـالبـاآقـاىحـدادبـهکاظمیـنآمدیـم.در شـکلعـراق(از

گردشـوفرخواسـتکرایههـارااخـذکنـد،گفـت:شـماچنـدنفرید؟ شـا

1.تهرانی،میرزاجواد؛عارفوصوفیچهمیگویند،ص142�
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آقـاىحـدادگفتنـد:پنـجنفـر.گفـت:نـه،شـماشـشنفریـد!ایشـانبـاز

کـهمجموعـًاشـش شـمردندوگفتنـد:پنـجنفریـم!مـاهـممیدانسـتیم

مکشـوف حـداد آقـاى قضیـه تـا نمیگفتیـم مخصوصـًا ولـی نفریـم

گردسـائقگفـت:شـشنفریـد!ایشـانگفتنـد:»ُخـوَىمـا گـردد.بـازشـا

او َبَعـه، أْر اوهـذا اوهـذاَثالَثـه، اْثَنیـن، اوهـذا تشـوْف؟!هـذاواِحـْد،

أْنـَت؟!اىبـرادرم!مگـرنمیبینـی؟!_در
ْ

ول
ُ
َبَعـْدِشـْتگ هـذاَخْمَسـه!

ایـنحـالاشـارهنمـودهویـکیـکافـرادراشـمردند_ایـناسـتیکی،و

ایـناسـت ایـناسـتچهارتـا،و ایـناسـتسـهتا،و ایـناسـتدوتـا،و

پنجتـا!دیگـرتـوچـهمیگویـی؟!«اوگفـت:»یـاسـید!أنَتماُتحاِسـُب

َنْفَسـَك؟!اىسـید!آخـرتـوخـودتراحسـابنمیکنـی؟!«

هــمآقــاى ایــنحــالبــاز کــهدر رفقــامیگفتنــد:عجیــباینجاســت

بــااینکــهمعــاونســائقگفــت:تــوخــودت حــدادخــودراگــمکــردهبــود،و

ایشــانچنــانغریــقعالــم راحســابنمیکنــیونمیشــمارى،بــاز

ایــنحــالهــم کــهنمیتوانســتنددر کثــرتبودنــد  توحیــدوانصــرافاز

آنهــابــه آنهــاشــمردهویکــیاز توجــهبــهلبــاسبــدننمــودهوآنراجــزو

ــد! رن حســابدرآو

آنحالبههیچوجه  حضرتآقاىحدادخودشانبراىحقیرگفتند:در

مـنالوجـوهخـودمرانمیتوانسـتمبـهشـمارشدرآورم،وباآلخـرهرفقـا

گفتنـد:آقـاشـماخودتـانراهـمحسـابکنیـد،واینبندهخداراسـت

مااجرتششنفرمیخواهد.منهمنهیقینًابلکهتعّبدًا از  میگویدو

 بهقولرفقاکرایهششنفربهاودادم،وهمگیبراىنمازدرمسجدَبراثا

آنجـادیـدمامـاممسـجد:شـیخعلـیصغیـرهـمدماز پیـادهشـدیم.در
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کـردهاسـت.1 ُهـَوبلنـد

ّ
ُهـَوإال نـدابـهال توحیـدمیزنـدو

محمدحسـین طهرانـی وقایـع دیگـری از حالـت فنـای اسـتاد و مـراد خـود نقـل 

کـه مؤیـد همـان حالـت پيشـین اسـت. حـداد همچـون صوفیـاِن مسـت،  می کنـد 

کـوی و بـرزن سـیر می کـرد و بـا همیـن اوصـاف بـا مـردم  بـا حالتـی غیرهوشـیارانه در 

روبـه رو می شـد؛ بـه همیـن خاطـر، در میـان مـردم بـه فردی »گیج« شـناخته می شـد 

و بـا او چنـان مجنـون رفتـار می کردنـد:

کـهبـهحمـاممیرفتـمو )آقـایحـداد(میفرمودنـد:بسـیارشـدهاسـت
وقتبیرونآمدنِدْشداشـه)پیراهنعربیبلند(راوارونهمیپوشـیدم.
میفرمودنـد:هـروقـتبـهحمـاممیرفتـم،حمامـیدرپشـتصنـدوق،
آنهـا بـه بیرونآمـدن موقـع در و میگرفـت را واردیـن پولهـاى و اشـیا
مـنبـهحمـامرفتـموموقـعورود،خـودحمامـی ز  پـسمـیداد.یـکرو
پشـتصنـدوقبـودومـنپولهـاىخـودرابهاودادم.چـونبیرونآمدم
گردحمامـیپشـتصنـدوق  ومیخواسـتمامانـتراپـسبگیـرم،شـا
گفتـم:دودینـار. گفـت:سـیدامانتـیتـوچقـدراسـت؟! نشسـتهبـود.
گفتم:چرامرامعطلمیکنی؟!  گفت:نه!اینجافقطسهدیناراست!
کـهبـروم؟!چـون مـرابـده ودودینـار یـکدینـارشرابـراىخـودتبـردار
جریانراصاحبحمامشـنید،ازشـاگردشپرسـید:چهخبراسـت؟!
اینجـاسـهدیناراسـت. گفـت:ایـنسـیدمیگویـد:مـندودینـاردادمو
رابـده،سـهدینـار گرفتـم؛سـهدینـار او رااز گفـت:مـنخـودمسـهدینـار
مـالاوسـت.بـهحرفهـاىایـنسـیدهیچوقـتگـوشنکـنکـهغالبـًا

گیـجاسـتوحالـشخراباسـت!2

1.طهرانی،محمدحسین؛روح مجرد،متن،ص70�
2.طهرانی،محمدحسین؛روح مجرد،متن،ص71�
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مبناسازی برای مخالفت با حکم شریعت
کــه احــکام اســام به دو قســم ظاهری و  رهبــران جریــان اللــه زاری بــر ايــن باورنــد 

باطنــی تقســیم می شــود. احــکام ظاهــری مخصــوص عوام النــاس بــوده و حکمــی 

کــه در رســاله های عملیــه نوشــته شــده اســت. لــذا فقهــای شــیعه مســئول  اســت 

ی  صــدور حکــم ظاهــری هســتند و غیرصوفیــان و غیرســالکان از ايــن احــکام پيــرو

کــه فقهــا توانايــی دســتیابی بــه حکــم  می کننــد. در مقابــل، الله زاری هــا معتقدنــد 

مشــایخ  و  رهبــران  تنهــا  بلکــه  ندارنــد،  را  موضوعــات  و  اشــیا  باطنــی  و  واقعــی 

فانی شــدن در ذات  و  والیــت  مقــام  بــه  بــه خاطــر دســتیابی  مکتــب اللــه زاری 

خــدا بــا بهره گیــری از قــوه شــهود، بــه احــکام واقعیــه رســیده و آن را بــرای پيــروان و 

مریــدان خــود بيــان می کننــد. مریــدان نیــز بــا تمــام وجــود فقــط بایــد طبــق احــکام 

 باطنــی عمــل کننــد؛ زيــرا حکــم ظاهــری در مقایســه بــا حکــم باطنی، پوســته و قشــر

  بی ارزش است و هسته و لب اللباب دين، همان حکم واقعی است. اين مسئله 
کرده اند.1 را سردمداران جریان الله زاری در جاهای مختلفی بيان 

ترک شریعت بر پایه مسئله والیت نوعیه
کـــه در موضـــوع والیـــت نوعیـــه بيـــان شـــد، الله زاری هـــا تمـــام اقطـــاب  همان طـــور 

ـــگاه امامـــت نشـــانده و تمـــام صفـــات و شـــئون  و مرشـــدان طریقـــت خـــود را در جای

اهل بيـــت؟مهع؟ ماننـــد عصمـــت، والیـــت تشـــریعی و تکوینـــی، علـــم غیـــب و... را 

ی بـــدون  بـــه آنهـــا نســـبت می دهنـــد. از جملـــه لـــوازم نظریـــه والیـــت نوعیـــه، پيـــرو

کـــه در گذشـــته  قیـــد و شـــرط و مطلـــق از قطـــب حتـــی در مســـائل خـــاف شـــرع اســـت 

گرفـــت و در اینجـــا تنهـــا بـــه دو نقل قـــول   بـــه تفصیـــل مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار 

کتفا می شود. ا

1.طهرانی،محمدمحسن؛متنجلساتپرسشوپاسخ،ص757�
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گذشـت کـه مکتـب عرفانـی اللـه زاری بـه انـدازه ای در مسـئله تبعیـت از قطـب 

دسـتورات  از  فرمان بـرداری  حتـی  کـه  می کنـد  یـاده روی  ز مرشـدان  از  اطاعـت  و 

 خـاف شـرع مرشـدان و اقطـاب عرفانـی را نیـز الزم و واجـب می شـمارد. ازايـن رو، 

 محمدحسین طهرانی می گوید که حتی اگر هاشم نعلبند )حداد( دستورات خاف

 شرعی صادر می کرد، بدون کوچک ترين تأمل و سؤالی آن را اجرا می کردم:

گـربهمـنمیگفتنـد:اینلیـوانخونرا وقتـیکـهبـامرحـومحـدادبـودما
بیاشـامدیگـراحتیـاطنمیکـردموآنرامیخـوردم!1

گر دسـتورهای مرشـد خاف  محمدصـادق طهرانـی نیـز بـر ايـن باور اسـت که ا

نبایـد  مریـد  و  کـرد  تبعیـت  آن  از  بایـد  باشـد  اسـام  مقـدس  شـرع  صریـح  حکـم 

هیچ گونـه تزلـزل و تردیـدی در امتثـال اوامـر مرشـد بـه خـود راه دهـد:

مؤمنومحبواقعیبعدازمالحظهادله ایکهبرحجیتوعصمت

کامــل،آیینــه اینکــهانســان لــتداردوبعــداز  قــولوفعــلامــامدال

اســماوصفــاتخداســت،در  تمام نمــایحضــرتحــقومحــلظهــور

ــاظواهــرشــرع ــاولــیخــدااگرچــهموافــقب ی ــرقــولوفعــلمعصــومو براب

 نباشــد،هیــچتزلزلــیبــهخــودراهنمی دهــدتــاطعــمشــیرینوحقیقــی
کند!2 ایمانراذوق

مریدان شریعت گریز
طبـق مبانـی نظری جریان الله زاری، شـریعت گريزی در مقاطع مختلفی جايز 

 اسـت. در همیـن راسـتا سـید هاشـم نعلبنـد )حـداد( به طـور کلی مریدانـی تربيت 

1.طهرانی،محمدمحسن؛متنجلساتشرححدیثعنوانبصرى،ج1،ص164�
2.طهرانی،محمدحسین؛نورمجرد،ص554�
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که هیچ پروايی از مخالفت با دين اسام نداشتند و در تبعیت از قطب  کرده بود 

 و مـراد خـود، هیـچ محدودیتـی را نشـناخته و حاضـر بودنـد برخـاف دسـتورات 

دینـی عمـل کننـد و نمـازی بخوانند که طبق دسـتور شـرع نیسـت. محمدحسـین 

طهرانی می نویسـد:

 درایــننمازهــاحــاجمحمدعلــیبهایشــاناقتــدامینمــود.بدینصورت

کــهبنــدهامــامبــودموحضــرتآقــامأمــوم،وایشــاندرهمیــنجماعــت

بــهآقــااقتــدامیکــرد،ومیگفــت:مــنقــدرتنــدارمبــهغیــرآقــااقتــدا

ــو کــهت ــد کردن ىرادرحضــوربنــدهدعــوا ــارحضــرتآقــاو کنــم!چنــدب

خــالفشــرعمیکنــیواقتــداىبــهمأمــومجائــزنیســت!امــااومیگفــت:

درعالــمواقــعآقــاامــاماســتهمهجــا،خــواهمأمــومباشــدویــاامــام؛و

ــراو ــهغی ــمب ــنمطلــبرافهمیــدهامنمیتوان ــهای ک ــنصــورتمــن درای

ــد ــودرســتباشــدبای ــنکالمت ــرای گ ــد:ا ــم.ایشــانمیفرمودن ــدانمای اقت

کنــینــهبــهمــن،چــونمــرادرهــرحــال بــهســیدمحمدحســیناقتــدا

ــهایــن َمأمومــًا.ولــیحــاجمحمدعلــیگوشــشب ــیإمامــًاأْو امــاممیدان

ــاوجــودایشــاندرســالیانمتمــادى ــود،وحتــیب ســخنهابدهــکارنب
یکبــارهــمبــهحقیــراقتــداننمــود.1

مصداق های شریعت گریزی در الله زاری
کنــون بيــان شــد، جنبه هــای اعتقــادی و نظــرِی شــریعت گريزی  طبــق آنچــه تا

کــه مریــدان ايــن فرقــه می تواننــد  گردیــد  در فرقــه اللــه زاری آشــکار شــد و مشــخص 

کــرده و مرتکــب هــر فعل حــرام و مکروهی  در پــاره ای از مــوارد، شــریعت الهــی را رهــا 

شــوند. در ادامــه نمونه هــای عینــی از ايــن مســائل بيــان خواهــد شــد. 

1.همان؛ص76�
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1. قطع رحم
قطـع رحـم بـه معنـای قطـع ارتباط و دیدار با خویشـاوندان، محـارم و اقوام بوده 

م الهـی اسـت. در آموزه هـای اسـامی 
ّ
کبیـره و محرمـات مسـل گناهـان  و یکـی از 

نسـبت به اين عمل )قطع رحم( با شـدیدترين لحن مذمت شـده و قطع کنندگان 

کـه  َرِحـم بـا تندتريـن عبـارات توصیـف شـده اند. ازجملـه در روایـات آمـده اسـت 

کم شـدن رزق و روزی و تخریـب خانـه ایمـان می شـود.  قطـع رحـم سـبب 

و�فَ  صفُ تُ �ݧ �فݨْ َ �فَ �ی �ی ٖ ف
دݩ
َّ
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َ
ٖهݨݦݦٓ � ُه �بِ

َمرݨݦَ �للّٰ
َ
� 

ٓ
و�فَ مٰا ُ َطعݧ �تݨْ یَ ݫ ٖه َو�ݫ ٰا�تِ �ش ی ݫ �ݫ ٖ ِد مݫ ݩْ عݧ َ ِه ِم�فݨْ �ب َد �للّٰ َعهݨْ

ِ�<؛ و کسانی که عهد خدا را پس از استوار کردنش می شکنند،  ُء �لّد�ٰ وݦݨݨٓ مݨْ سݦݩُ ُ ݧ هݩݧ
َ
هتُ َوݠل ْع�فَ

َّ
 �لل

کـه خـدا بـه برقـراری آن فرمـان داده می گسـلند، و در زمیـن فسـاد  و پيوندهايـی را 
می کننـد، لعنـت و فرجـام بـد و دشـوار آن سـرای بـرای آنـان اسـت.«1

وَصَل<  ُ ݧ �فْ �ی
َ
ٖهݨݦݦٓ � ُه �بِ َمرݨݦَ �للّٰ

َ
� 

ٓ
و�فَ مٰا ُ َطعݧ �تݨْ یَ ݫ روایـات بسـیاری ذيـل ايـن آیـه و در مـورد >َو�ݫ

پيرامـون قطـع رحـم بيـان شـده اسـت.2

محمدحسین طهرانی در رابطه با حرمت قطع رحم می نویسد:

یرادراســــالمصله رحمواجباســــتوقطع ــزومووجوبصله رحم؛ز ــ ل
رحمحراماســــت.3

ی نــه تنهــا بــه قطــع رحــم مرتکــب شــده، بلکــه  درحالی کــه در مــوارد متعــددی و

فرزنــدان و مریدانــش را نیــز بــدون هیــچ عــذر و بهانــه ای بــه آن تشــويق می کنــد. 

1.سورهرعد،آیه25�
کلینی،محمدبنیعقوب؛الکافی،ج3،ص684� 2.

یک شریعت دکتر عبدالکریم  3.طهرانی،محمدحسین؛نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئور
سروش،ص394�
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طهرانــی دلیــل ارتــکاب فعــل حــرام و قطــع رحــم را نپذيرفتــن والیــت اســتادش 

ــد. ــوام خــود می دان ســید هاشــم حــداد از ســوی اق

گرفتار  که پـدرش به اين عمل حـرام  محمدصـادق طهرانـی شـهادت می دهـد 

بوده و بدان دسـتور می داد:

گـرفرزنـدخـودمـن ا آقـاسـیدمحمدصـادق! بنـدهفرمودنـد: بـه روزی
کـهبـامبانـیتوحیـدیوعرفانـیحضـرتآقـایحـدادو کسـانی نیـزبـا
کننـد،بـااوهـم آمـدوشـد حضـرتآقـایقاضـیمخالفنـد،مـراودهو
قطـعرحـممی کنـم.وحقیقتـًاحضـرتعالمـهوالـداین چنیـنبودنـدو
بـااهـلعنـادولجـاج،تسـامحو یـدهو رز بـرتوحیـدواهـلآنغیـرتو

مدانـهنداشـتند.

ــرانبامرام ارحامدرطهــ روزیخدمــــتایشــــانعرضکردمبعضــــیاز
آنان ــــدار بنــــدهمتمایلبهدی ــــایحــــدادمخالفندو شــــماوحضرتآق
ــــارتآنانجایزاســــت؟تکلیفچیســــت؟ ی ز ــامالقاتو ــ نیســــتم.آی
 ٍ ݫ دف ِ ݫ ݩݩݘݫ �ݧ ْومݩَ ݦَ ْ �ی مݨݧ ݩُ هݧ فَ ںݧ �یْ َ �ٰا�بَ �ب

فْ �ݧ
َ
� 

ݩٓ ݧ ݩݩݧ ݧ ݧ
لٰا

ــــد>�فَ ی یارتآنهانرو ــــد:ابدًاابدًا!هرگزبهز فرمودن
ــرایاینکــــه ــ ــــد،ب ــــهکریمــــهرابارهــــامی خواندن ــــنآی ای < 1و و�فَ

ُ
َءݠل

ٓ
تَ�ٰا ݧ ݧ �ݧ َ لٰا �ی وݩَ

ــانیکهحقبه بگویندمقومرحمواحکامآن،والیتخداســــتوکســ
برمی آینداینرشــــتهوالیت انکار ازدر  آنهامیرســــد،امابراثراســــتکبار

ورحمیتقطعمی شود.2

2. ترک فریضه رد سالم
گر شخصی  که ا کارهای واجب در اسام است؛ به اين معنا  رد سام یکی از 

1.سورهمؤمنون،آیه101�  
2.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ج1،ص652�
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کنــد، از نظــر شــرعی و فقهــی پاســخ ســام او واجــب می باشــد.  ــه انســان ســام  ب

امــا محمدحســین طهرانــی در مخالفتــی آشــکار بــا ايــن حکــم شــرعی بــه مریــدان، 

کــه والیــت اســتادش  کســانی  فرزنــدان و پيروانــش دســتور مــی داد تــا در مواجهــه بــا 

گوینــد و جــواب ســام   هاشــم حــداد را نپذيرفته انــد، ايــن فریضــه الهــی را تــرک 

آنها را ندهند.

محمدصادق طهرانی می نویسد:

ایشــاننــهتنهــاوالیــتحضــرتآقــایحــدادرانپذیرفتنــد، برخــیاز

ایشــان بلکــهبــااغــراضنفســانیبنــایعنــادومخالفــتراگذاشــتندو

زمــان کردنــد.در آنــانراطــرد بــرایهمیشــه اتمــامحجــت،  از بعــد

آنهــارانــام کــهحقیــرهمراهشــانبــهجلســاتمی رفتــمبرخــیاز کودکــی

گــراینهــاســالمکردنــدجــوابندهیــد!َنَفــساینهــاهــم بــردهوفرمودنــد:ا
مســموماســت!1

ايـن درحالی سـت کـه در دیـدگاه برخـی از فقهـا، جواب سـام کفـار نیز واجب 

دانسـته شـده اسـت. اما محمدحسـین طهرانی پيرامون قطب عرفانِی خود، سـید 

هاشـم نعلبنـد )حـداد( تـا جايی مبالغه می کند که منتقدان اسـتادش را از کفار و 

گـر شـخصی به والیـت و امامت  کـه ا مشـرکین نیـز پسـت تر می دانـد. بديهـی اسـت 

و  بـوده  او عیـن شـریعت  و دسـتورهای  کارهـا  نـزد طهرانـی  باشـد،  حـداد معتقـد 

مخالفـان حـداد، مخالـف شـریعت اند؛ لـذا طهرانـی می توانـد بـا ايـن اسـتدالل هـر 

کـرده بـا  کـه تـرک  کـه مرتکـب شـده و یـا هـر فعـل واجبـی را  گنـاه و فعـل حرامـی را 

ی و فرزنـدش محمدمحسـن  کنـد. قابـل توجـه آنکـه و اسـتناد بـه اسـتادش توجیـه 

طهرانـی بـا اعتـراض و اشـکال بـه کسـانی کـه جواب سـام آقـای حـداد را نداده اند 

1.همان؛ص660�
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اين گونـه پاسـخ می دهند:

که هنوز در قید حیات است _ می گفت در خدمت مرحوم  یکی از دوستان _ 
 آقاى حداد بودم، ایشان شنیده بودند که او ]شخصی دیگر[ تحت تأثیر قرار گرفته 
و خیلـی مطالـب پشـت سـر ایشـان می گوینـد از ايـن  حرف هـا می زدنـد: ايـن سـنی 
اسـت و والیـت نـدارد و چیزهايـی کـه همیشـه از ايـن مسـائل هسـت! یك دفعـه در 
 کنار خیابان با هم می رفتیم و مرحوم آقاى حداد به اين فرد سام کردند او شخص 
معّممـی بـود و جـواب سـام آقـاى حـداد را نـداد و همین طـورى رد شـد. بعـد وقتی 
کـه بایـد ايـن  کردیـم  گفتنـد: آخـر مـا چـه  کردنـد بـه مـن  کـه رفتیـم آقـاى حـداد رو 
کـه عمامـه  فـرد جـواب سـام مـا را ندهـد؟ مگـر جـواب سـام واجـب نیسـت؟ تـو 
سـرت هسـت اين قـدر نمی فهمـی کـه جـواب سـام واجـب اسـت! ... بعـد ایشـان 
کـه در اشـتباه بمانـد،  یـم  یـم، نگذار یـم او را از اشـتباه بيـرون بياور کـه برو فرمودنـد 
خـوب نیسـت. ببینیـد چقـدر ايـن اولیای خـدا براى دسـتگیرى اهتمام داشـتند، 
کـه توقعـی از ايـن افـراد ندارنـد، حـاال برود اين حـرف را بزند که فـردا بلند  آخـر اینهـا 
شـود بيایـد خانـه. بابـا ايـن اصـًا حوصلـه نـدارد پاسـخ زن و بچـه اش را بدهد حاال 
افـراد بخواهنـد بياینـد منزلـش برونـد. گفتند با هم رفتیـم منزلش در زدیم و در را باز 
کـرد. دیگـر وارد نشـدند همان جـا آقـاى حـداد بـه ایشـان گفتنـد: آقـا مـن یک سـؤال 
از شـما می کنـم، مـا شـهادت بـه توحیـد و شـهادت بـه رسـالت پيغمبـر و والیـت 
ى چـه حسـابی جـواب سـام ما را نـدادى؟ واقعًا  امیرالمؤمنیـن می دهیـم، شـما رو
گفتنـد ايـن همین طـور سـرش را  آمدیـم از شـما سـؤال بکنیـم چـه قضیـه اى بـوده؟ 
کشـید و نـادم شـد و از  انداخـت پاييـن، هیـچ اصـًا حـرف نـزد و خیلـی خجالـت 

کـرد و دیگـر نوبـت بـه مطالـب دیگـر نرسـید.1  ایشـان عذرخواهـی 

 1.طهرانی،محمدمحسن؛متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى،ص4395وطهرانی،
محمدحسین؛مهرتابناک،ص277�
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3. ترویج رقص و سماع در مکتب الله زاری 
کسـوت فقیـه دروس رایـج حوزه هـای علمیـه را  کـه در  محمدمحسـن طهرانـی 

کـه بـا سـؤالی پيرامـون حرمـت  برپـا نمـوده و بـر کرسـی افتـا تکیـه زده بـود، هنگامـی 

رقـص و سـماع نـزد فقهـای امامیـه روبـه رو شـد، بی اختیـاری صوفـی هنـگام رقـص 

گردان پدرش به اين  ی همچنیـن بـا اقـرار به اینکه شـا و سـماع را توجیـه می کنـد. و

کـه حرمت نی نـوازی نزد  عمـل خـاف شـرع )سـماع( مبتـا بوده انـد، ادعـا می کنـد 

ی  فقهـا اختافـی اسـت تـا بتوانـد بـرای ايـن آلـت موسـیقی مشـروعیت بتراشـد. و

معتقد اسـت:

گردانموالنابودهاستدرحالت  سماعوحرکاتوحاالتیکهبراىشا

گردان بیخـودىوغیـرارادىبـودهاسـت؛چنانچـهبـراىبعضـیازشـا

و ایـنغیـرازحالـتاختیـار مرحـوموالـدنیـزمشـاهدهمیشـدهاسـتو

اشـعارموالناوغیر امـامسـئلهنـیودفوجـودایـندودر ارادىاسـتو

باباستعارهوتمثیلاست!نهوجودحقیقیوخارجی...البته  موالنااز
درموردحرمتنیبیناهلفنونظراختالفاسـت.1

فراتـر  را  خـود  پـای  دیگـر،  مریـد  سـؤال  بـه  پاسـخ  در  طهرانـی  محمدمحسـن 

گـذارده و نه تنهـا رقـص و سـماع، بلکـه دیگـر بدعت هـای صوفیـان ماننـد خانقـاه، 

می پرسـد: شـخصی  می دانـد.  مشـروع  نیـز  را  و...  عزلت گزینـی 

ــــه_لطفًا ــــتاهللطهرانی_دامظل ــاعرضســــالمخدمتحضــــرتآی ــ ب

ــانیو ــــروعاستحســ موردف ــــیدر ــــهطهران ــــدنظــــرحضرتعالم بفرمایی

ــواردبدعتبهشــــمارنمیآید ــ ــــود؟آیااینم اســــتنباطیمتصوفهچهب

مانندســــماع.

1.طهرانی،محمدمحسن؛مجموعه پرسش و پاسخ،ص533�
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ی در پاسخ به سؤال فوق می نویسد: و

کلیهشـرعمنافاتینداشـتهباشـد کهبامالکاتومبانی انجامامورى
اشـکالیندارد.1

محمدحســن وکیلــی بــا اقــرار بــه اینکه بســیاری از آداب صوفیــان مانند رقص، 

 سماع و موسیقی برخاف ظاهر شرع مقدس است، اما به صراحت بيان می کند 

کمــال و فنــاء فــی اهلل   کــه ايــن امــور می توانــد در مســیر ســلوک الــی اهلل، ســعادت، 

)مقصد عالی و راقی تصوف( مفید واقع شود:

راههـایدیگـرینیـزبـرایوصولبهکمالهسـتکهبهجهتخطرات
آننهـیفرمـودهوکسـانیکه شـخصییـامفاسـدنوعـیشـرعمقـدساز
تـوکلاز گاهنباشـند،ممکـناسـتدرسـایهاخـالقو نهـیشـارعآ از
بـهسـالمت همیـنراههـایپرمخاطـرهمسـیرلقـایالهـیراطـیکـردهو
کـهمیـانصوفیـهمرسـوم آدابوسـنتی بـهمقصـدبرسـند.بسـیاریاز
ایـنقبیـلاسـت؛همچـونعزلتهـایدرازمـدت،تمرکز بـودهاسـتاز
آرامـش)یعنـی قلـبو بـرجمـادات،چـرخزدنبـرایتحصیـلحضـور

سـماع(اسـتفادهازموسـیقی،نظربـازیوعشـقمجـازیو....2

گفتــار و اعمــال صوفیــان ماننــد بيــان شــطح، طامــات،  همــواره بخشــی از 

کفرآلــود و انجــام اعمالــی چــون رقــص، ســماع و خودزنــی توســط عرفــای  کلمــات 

ی ســرزنش شــده اســت؛ بــه همیــن خاطــر، ايــن افــراد از صوفی نامیــدن خــود  حــوزو

کــرده و نــام عــارف را بــرای خویــش برگزیده انــد. امــا چهره هــا و افــرادی ماننــد  دوری 

خانــدان اللــه زاری نه تنهــا شــطح، ســماع و دیگــر اعمــال صوفیــان را زشــت و قبیــح 

1.طهرانی،محمدمحسن؛مجموعهپرسشوپاسخ،ص111�
2.وکیلی،محمدحسن؛عشق مجازی در آینه شریعت،حکمت و عرفان،ص73�
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کــرده و  کتاب هــای خــود بــا مــدح و ســتایش، آنهــا را بازگــو  نمی داننــد، بلکــه در 

مهــر تأييــد بــر مناســک خــاف شــرع صوفیــان زده انــد. 

محمدحسـین طهرانی )به نقل از سـفرنامه برادران امیدوار( ضمن اینکه بيان 

می کنـد »مسـلمًا برخـی از اقسـام موسـیقی در سـلوک الـی اهلل مفیـد اسـت«1 ده هـا 

کتـاب مطلـع االنـوار را بـه ماجـرای شـرکت در مجلـس رقـص، سـماع و  صفحـه از 

خودزنـی در مجالـس صوفیـان اهـل سـنت اختصـاص داده اسـت:

نیـزدر کردهانـد،او ایـنحالـتراتنهـامـردانبزرگـیماننـدمولـوىدرک
پانمیشناخت،شعرمیخواندوشعرمیسرود... حالتسماعسراز
آوردکهگفتنی ایـنحالـتجذبـهصوفیانـه،مـارادرعالمـیبهپـروازدر
نیسـت،بیان کردنـینیسـت،وصف پذیـرنیسـت،تنهـاصاحبدالنند
یـک کـهایـنجذبـهوشـوقرادرکمیکننـدولـذتمیبرنـد...پـساز
بـوددوپسـربچـههمقـدوقامـت ر وسـرو کـههمه جـاپـرازشـور سـاعت
کـهجامـهسـپیدىبـهتـنداشـتندقـدمبـهمیـداننهادنـد،هرکـداماز
بـه بـاهـم آنهـا تیـزووحشـت انگیزدردسـتداشـتند. آنهـادودشـنه
این طـرفوآن طـرفمیرفتنـدوهمـۀحرکـتوسکناتشـانبـاآهنـگ
برابـرىمیکـرد؛طـرزحـرکاتدسـتطـورى پرشـورطبـل و هوشربـا
گردسـتمـیداد، کـهحالـتخوابزدگـیوهیپنوتیـزمبـهتماشـا بـود
بـهشـدتوشـتابدرسـینهخویـش را تیـز دوپسـربچـهدشـنههاى
یـابـاایـن گو نهادشـانبرآمـد! نـهآهاز فروکردنـد؛امـانـهخـونبیـرونزدو

اقسـامموسـیقیدرسـلوکالـیاهللمفیـداسـت؛ولـیچـونتشـخیص 1.مسـلمًابرخـیاز
آنبـرایانسـانعـادیممکـننیسـتورواجآنموجـبرواجلهـووفسـادخواهـدشـد،
ایـنطریـقبـه کـهبنـدگاناز شـارعمقـدسهمـهانـواعآنراتحریـمفرمـودهونخواسـته
آینـهشـریعت، سـویخداونـدحرکـتنماینـد)وکیلـی،محمدحسـن؛عشـقمجـازیدر

وعرفـان،ص73(� حکمـت
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اجـراىکامـلنقشهـاىخطرنـاکخـود کارمیخواسـتنددیگـرانرادر
گلو ایـنهنـگامخلیفـهبرخاسـتوچنـدسـیخرااز تشـجیعکننـد.در
ایـنوقـتصحنـهنمایـشبـهمرحلـه کـودکعبـوردادو وصـورتدو
مهیـجخـودواردشـد...کامـاًلماننـدزورخانههـاىایـرانکـههرکـسبـه
بـهفراخـورحالـشعرض انـداممیکنـد، گـودمیشـودو نوبـهخـودوارد
ایـندوکودکبهصحنه بزرگ ترهـاىایشـانبـاتبعیتاز نفـراز یکـیدو
هـم خلیفـه زدنـد، زانـو  و رفتنـد خلیفـه بـهحضـور  و گذاشـتند قـدم
آیـات تـالوت زمـان ایـن  در داد؛ دستشـان بـه  و بوسـید را شمشـیرى
قـدرىبلندتـرشـدومـارابهیـادآوازخواندندسـته جمعیدراویشایران
نفـرشمشـیرهاراطـورىدورسرشـانمیچرخاندنـد انداخـت،ایـندو
را شمشـیر یکمرتبـه و میرفـت خـواب بـه انسـان چشـمهاى کـه
ىبرهنـهخودشـانمیزدنـد!زنانـی ىبـازو به شـدتوِحـّدتکامـلرو
ىخـودرا تـرسووحشـترو ایـنسـووآن سـوایسـتادهبودنـداز کـهدر
کـهایـندوشمشـیرباز،نـوکشمشـیررادر برگرداندنـد!آنوقـتدیدیـم
کمـالقـدرتبـهداخـلفشـاردادنـد. گذاشـتندوبـا درونحدقـهچشـم

بیـرون ازحدقـه آنهـا کـهتخـمچشـمان انتظـارداشـتیم مـاهـرلحظـه
آنهاازفاصلـهپنجمترى ایـنحـالیکـیاز آیـد،لیکـنبیناتـرشـدند!در
رانـامبردو بـرادرمرامخاطـبقـراردادویکایـکاشـیایداخـلجیـباو
اظهـارداشـتکـهنـورچشـمشآنچناننیرومندترشـدهاسـتکهقادر
یـتمـاورایاجسـاماسـت!بـاورودنفـربعـدىبـهداخـلمعرکـه بـهرؤ
کـهارزشواقعـی صحنـهرامهیجتـریافتیـم،همـهآنهـاازعالـممادیـات
میـانبـردهاسـتخـارجشـدهبودنـدودرسـیروسـلوک انسـانیترااز
عوالـمدیگـرىبودنـدکـهجـزبـااتـکابـهیـکایمـانقـوىدسـتیافتنبـر
آنهـاامکانناپذیـراسـت.ایـننمایشـگرصحنـهرابـهیـکقصابخانـه
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گوشـت کـرد،شـخصدیگـرىدرفـشقطـورشراازپوسـتو تبدیـل
بـر کمـکچکشـیسـنگینآنقـدر بـه کـردو یـکطـرفصورتـشوارد
گونـهدیگـربیـرونآمـدودرداخـل  کوفـتتـانـوکدرفـشاز سـردرفـش
کـهدرسـمتدیگـرصـورتاونـگاهداشـتهبودنـدفـرورفـت! تختـهاى

کـهدرفـشراازداخـلدهـاناوعبـوردادهوسـپس عمـلدیگـرایـنبـود
گردنـشقـرار ى بـّرانرارو کردنـد،سـپسخنجـر بـهزمیـنمیخکوبـش
بـافشـارهاىتحملناپذیـرىبهاینطریقکهسـرگوسـپندىرا دادنـدو
رابـهاینطـرفوآنطـرفکشـیدندامـاپـسازلحظاتیچند میبرنـداو
اززمیـنبرخاسـتبـدونآنکـهکوچکتریـناثـرىبـرگردنـشدیـدهشـود!

درضمـنایـننمایشهـامنوعیسـیکهسـختمدهوششـدهبودیم
بودیـمبـهفکـرکارخـودنیـزباشـیم؛هـرضربـهطبـلاثـرعجیبـیدر ناچـار
تهـور و کـهدرخـودماحسـاسشـجاعت بـهنحـوى مـنمیگذاشـت
بـه  قـادر اینهـا گـر ا کـه آوردم ایمـان بعـد لحظـهاى و میکـردم یـادى ز
مـن کـهاز کارهـاىمحیرالعقولـیهسـتندازکجـامعلـوم انجـامچنیـن
گـردنخـارجکردم بینهـارااز سـاختهنباشـد؟بـایـکتصمیـمآنـیدور

بـهمیـانایـنمعرکـهراهیافتـم. و

حالــتخاصــیبــهمــندســتدادهبــود،یــکاحســاستوصیفناپذیر،
بیــن یــشچیــزى بــود!دردرونخو کــرده تســخیر را  بندبنــدوجــودم
گران تماشــا بــه لحظــهاى میکــردم! احســاس شــجاعت و گیجــی
اعجابزدهنگریستیمودیدیمکهدهانهاىهمهتابناگوشبازمانده
تهــور میــداندوختــهشدهاســت!ســایه میــان بــه وچشــمها  اســت
ــایــکتــکان ــود،ب گســتردهشــدهب ــرهمهجــا وعظمــتهراسآمیــزىب
گرمســئلهایمان آوردموبهخلیفهگفتما تــندر یــرجامــهرااز ز پیراهــنو
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او کفایــتآنرادرخــودپدیــدآوردهام،از  مطــرحاســتمــنهــمبــهحــد
ىگوشــت  درخواســتکــردمکــهعینهمــانکارهاىحیرتانگیزرارو

بدنمننیزانجامدهد.

را درفـش دو و رفتـم پیشـخوان طـرف بـه دیگـران از ى پیـرو بـه مـن
برداشـتم؛خلیفهطبقمعمولوردىخواند،درفشرابوسـیدهوبهمن
کـرد.مـنسـختبـرسـرغیـرتافتـادهبـودم،هماهنـگبـاضربـات رد
بـایـکضرببهشـکم رسـرچرخانـدمو شـورانگیزطبـلدرفشهـارادو
کوفتـمبهطـورىکـهاثـرشـکافتگیباقـیمانـد،دوبـارهدرفشهـا خـود
کـهچنـدسـانتیمتر آوردمواینبـارچنـانسـختومحکـمزدم رادر
بکشـم بیـرون را آن نتوانسـتم و رفـت فـرو بدنـم گوشـت و پوسـت در
ناراحتیهـاىیـک یـراآنرابدتـراز امـابـههیچوجـهوحشـتنکـردم،ز
عمـلجراحـینمیدانسـتم؛سـرانجامبـراىبیرونکشـیدنآنازخلیفـه
اوخواهشکردم کنـارخودیافتماز کمـکخواسـتم،وقتـیخلیفهرادر
یادى گهـانخلیفـهبهوسـیلهتعـدادز َبـرد!نا سـیخهارادرلبهایـمفـرو
ایـنهنـگامزنـان کـرد.در ازسـیخهاکـههمـراهداشـتکارخـودراآغـاز
هندوسـتانیکـهازدوسـتانومهمانـدارانمـابودنـدجیغزنـانپـابـهفـرار
گذاردنـد؛امـاخلیفـهبـهایـنجنـگوگریزهـااعتنانداشـت،اوغرقدر

ایمـانواحسـاسعظمـتوجـودخویـشبـود.

بـه آنهـاسـیوپنـجسـانتیمترطـولو کـههرکـداماز خلیفـهسـیخهارا
کـرد،قسـمت ىمـنفـرو زقطـرداشـتدرسـرورو انـدازهیـکجـوالدو
اینسیخها تااز  تحتانیاینسیخكهاعالمتماهوستارهداشتدو
دردى احسـاس هیچگونـه داد عبـور چهـرهام گوشـت و پوسـت از را
نکـردم!ایمـانوتهـورهراسانگیـزىکـهوجـودمرابهتالطـمدرآوردهبود
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برابـراحسـاسدردورنـجمقاومـتمیکـرد، ماننـددیـوارىپوالدیـندر

وشـجاعت ر وسـرو بـدىنداشـتم،سراسـرشـور هیچگونـهاحسـاس

بـودم!بـهخلیفـهگفتم:خلیفهچرامعطلی؟سـیخهاراازحسـاسترین

بـده!اماوقتیاومرامتوجهسـاختاحسـاس قسـمتهاىبدنـمعبـور

یـراتـااینلحظهمتوجهنشـدهبودمکهاوسـیخهارا شـرمندگیکـردم،ز

ازحسـاسترینقسـمتهاىبدنـمگذرانـدهاسـت!وقتیبـهخودآمدم

کـهدارمازپشـت دیـدمصورتـممشـبکشـدهاسـت،چنـانمینمـود

پنجـرهسـیمیبـهدنیـاىخـارجمینگـرم.خلیفـهچنـدسـیخدیگـراز

گذرانـدومـن میـانابروهایـم از گوشهـاو لـه گـردنوال میـانپوسـت

زطبـِل ولذتافـرو آهنـگمنظـم بـه  و برداشـتم را بـاردیگـردرفشهـا

طّبالهـابـهپایکوبـیودستافشـانیوسرمسـتیپرداختـم؛امـاچـون

گوشـتوپوسـت کـهایـنسـیخهامدتـیطوالنـیدردرون جایـزنبـود

کـههرچـهزودتـرآنهـا کـردم بـدنمـنباقـیبمانـدازخلیفـهدرخواسـت

کـرد کشـد!خـونبـهسـرعتعجیبـیجهـش گوشـمبیـرون یـزه آو رااز

گردیـد؛بهطـورىکـهشـلوارم یر ىدوشهایـمسـراز وچـونفـوارهاىرو

ایـنلحظهخلیفـهمرامخاطبقراردادوگفت: غـرقدرخـونشـد!در

دیـدىگفتـمایمـانتـونسـبتبهخداونـدبهحدکفایتنیسـت...!اما

دیگرصحبت مـنکـهقـدرىنگـرانخونریزىشـدهبـودم،گفتم:حـاال

ایـن  از زودتـر هرچـه اسـت بهتـر نیسـت، جایـز چیزهـا ایـن دربـاره

خونریـزىجلوگیـرىکنـی!خلیفهپاسـخداد:نگراننبـاشفرزندم!این

آسـاناسـت!آنوقتانگشـتسـبابهخویشرابهآبدهان بسـیار کار

یـزىنزدیـکسـاختو تأنـیخاصـیبـهمحـلخونر بـامتانـتو آلـودو

کالماهللمجیـدخوانـد.بیدرنـگخونریـزىقطـعشـدوهمـه یـکآیـه
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گرانصحنههـاهـاجوواجوغـرقدرتعجـبشـدهبودنـد!1  تماشـا

4. اعتراض به احکام و اعمال حج
بـه  و تسـامحگری نسـبت  و روحیـۀ تسـاهل  بی اهمیت بـودن مسـائل شـرعی 

کلمات و سـخنان رهبران جریان الله زاری آشـکارا قابل  احکام فقهی در سرتاسـر 

یت است. سید هاشم نعلبند )حداد( که سطح معلومات فقهی و تحصیات  رؤ

کتـاب ادبـی سـیوطی فراتـر نمی رفـت، در اعتـراض و انتقـاد بـه شـیوه  ی او از  حـوزو

طهرانـی  محمدحسـین  گردش  شـا بـه  حـج،  احـکام  پيرامـون  متشـرعین  و  علمـا 

کـه مـردم در احـکام حـج نبایـد بـه صحـت یـا بطـان عمـل توجـه داشـته  می گویـد 

کننـد؛ درغیراين صـورت  باشـند و از هـر نـوع احتیـاط در ايـن مسـائل خـودداری 

گرفتـار مجوسـیت هسـتند:

تمــام)حــج(ایــناعمــالبایــدمنظــورخــداباشــد،نــهعمــل.بایــد ودر

فکــرواندیشــهبــهخــداباشــدنــهبــهصحــتوبطــالنعمــل.ایــنهمــان

کــهخداونــدواحــدرامختفــینمــودهودو مجوســیتمحضــهاســت

خــداىعمــلخــوبوعمــلبــدرابهجــاىآننشــاندهاســت.ایــنمــردم

احــرامازخــداجــدامیکنیــد! ــاخــروجاز بدبخــتراشــماازمیقــاتت

کــهمبــاداترشــحیبــهبدنــم،بــه یــد تشــویشمیانداز وقــتاحــرامدر از

احرامــمبرســد.مبــاداشــانهامازخانــهمنحــرفشــود.مبــادادرحــال

ــم.مبــادانمــازمباطــلباشــد.مبــاداطــواف طــوافازمطــافبیــرونآی

اینها تاآخرعمرزنبرخانهامحرامباشد.هیچ یکاز  ِنساَءمباطلآیدو

 درشریعتنیامدهاست.همیننمازمعمولیکهخودمردممی خوانند

 درســتاســت.طوافشــاندرســتاســت.شــماآنهــاراباطــلمیکنیــدو

1.طهرانی،محمدحسین؛مطلعانوار،ج1،ص273�
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ُمهــربطــالنبــهآنهــامی زنیــد!وترشــحهمیــنآبهــاىمشــکوکرانجــس

ایــنصــورت،حــجمــردمبهکلــیضایــعشــدهاســت. دانســتهاید!ودر

یعنــیحاجــیکــهبایــدازمیقــاتتــاپایــانعمــلهمــهاشباخداباشــد،

انقطــاعبــهخــداواحــرامبــاخــدابیــرونآیــد؛از ــقاز
ْ
بــاتقصیــروَحل و

ایــنانصــرافوتشــویش ابتــداىاحــرامازخــدامنصــرفمیشــود،و

باقــیمیمانــدتــاآخــرعمــل؛وقتــیازعمــلفــارغشــد، تزلــزلبــراىاو  و
اینجانفسراحتیمیکشدوخدارامییابد.1

5. قذف
ــا  ــرار دارد. ام ــاس ق ــل حق الن ــه ذي ک ــت  ــی اس ــنام و از محرمات ــی دش ــذف نوع ق

کــه در میــان مریــدان خــود بــه عنــوان معلــم عرفــان و  آیــا ممکــن اســت شــخصی 

ک و طاهــر دارد، چنیــن  اخــاق شــناخته می شــود و مدعــی اســت َنفــس و َنَفســی پــا

کــه صــدور  زبــان بــه دشــنام گويی و بيــان فحش هــای رکیــک بچرخانــد؟! به راســتی 

ــان و محصــان علــوم حــوزوی هــم تعجب برانگیــز  کلماتــی حتــی از مبتدی چنیــن 

کــه  و ناراحت کننــده اســت؛ چــه برســد بــه شــخصی ماننــد محمدحســین طهرانــی 

خــود را هم طــراز امامــان شــیعه می پنــدارد.

محمدمحسن طهرانی از قول پدرش اين گونه نقل می کند:

تــاایــنجملــهراپــدرمــاشــنیدندبلنــدشــدندودررختخــوابنشســتند،

گفتنــد:تــوفــالن...خــوردىگفتــیفــالنکــسمریــضاســت.مــنکجــا

ــابیغیــرتدیــوثخیــال مریضــم؟مــنســالمم!ایــنپدرســگولدالزن

ــهفحــش دادن،از کــردب کــهمــامثــلخــودشهســتیم؛وشــروع میکنــد

کــه آنفحش هــاىبســیارقبیــحوزشــتنــهازایــنفحشهــاىعــادى

1.همان؛روحمجرد،متن،ص145�
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ــدر ایــنپدرســوختهچــههســتوچــههســت...ایــنملــوط_ایــنبیپ

کــهدر یــم کــهازمازنــدرانآوردهانــد،اطــالعدار )اشــارهبــهرضاخــان(را

گفتنــدوالــدهمــاجــدهاو،ایشــانراازمازنــدرانآوردنــد ســخنرانی ها

یعنــیپــدرشمعلــومنیســتایــنپــدرنــدارد.ایــنلوطــیاســت...او

کــهدخترهــاىخودمــان خیــالمیکنــدمــامثــلخــودشدیــوثهســتیم

ــروبگــوبــهایــن رابــهمــردمنشــاندهیــم؟زنخودمــانرانشــاندهیــم؟ب

ــراى کــهعیــنایــنپیغــاممــراب ــهســرتیپدرگاهــی( ولدالزناهــا)اشــارهب
ایــنغــولبیابانــیببرنــد.1

کتابش نوشته است: خوِد محمدمحسن طهرانی نیز در 

کـــهایـــنهمـــهچیـــزمیکـــرد.یک دفعـــهدیـــد همیـــنجنـــابآقـــاىآخونـــد

کار،انگلیـــسوتقـــیزادهو ى عجـــب،ورقبرگشـــت،انگلیـــسآمـــدرو

ایـــنآدم هـــاىولدالزناهـــاىدرجـــهیـــک.ولدالزنـــاهـــممراتبـــیدارددیگـــر،

رابهدســـت وزمـــامامـــور کار ى  امثـــالتقـــیزادهحـــرام زادهآمدنـــدرو
گرفتند.2 

6. شطحیات از منظر الله زاری
کتاب روح مجـــرد پيرامون معنای »شـــطحیات«  محمدحســـین طهرانـــی در 

می نویســـد: چنین 

ــــَطحیاتکلماتیراگویندکهازسالکمجذوبدرحیناستغراق  َش

کهدیگرانطاقت ــْکِرَوْجدوغلبهشــــوقصادرمیشــــود ــ ُس مســــتیو

گرازحالتَمْحوبههوشــــیارىَصْحو  شــــنیدنآننکنندواوخودنیزا

1.طهرانی،محمدحسین؛وظیفه فرد مسلمان در احیاى حکومت اسام،ص12�
2.همان؛متن جلسات شرح حکمت متعالیه،ج4،ص152�
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نماید.1  کراهتوانکار اظهار ناهنجار گفتار آنگونه آیداز

مســئله شــطح و طامــات، یکــی از مســئله های مــورد نــزاع بيــن اهــل شــریعت و 

کــه مخالــف  کلماتــی اســت  کــه شــطحیات بــه معنــای بيــان   طریقــت اســت؛ چرا

 عقل، شــرع و عرف می باشــد و تمام فقها به حرمت صدور چنین اقوالی از انســان 

 فتــوا داده انــد. بــه علت آشــکاربودن حرمت و قبح چنین عملــی، در مواردی حتی 

 خــود صوفیــان هــم در اين بــاره دچــار اختــاف شــده و برخی از آنها بروز شــطحیات 

را انحرافــی در ســلوک و موجــب لغــزش ســالک می داننــد؛2 امــا بــا ايــن وجــود در 

 مکتــب اللــه زاری بــر صحــت ايــن کلمات کفرآمیز مهــر تأييد زده شــده و همین امر 

گردیده است. موجب تقابل آشکار آنها با اهل شریعت و فقها 

کشــتۀ شــطح، بايزیــد بســطامی بــه شــیخ شــطح  یــخ تصــوف، حــاج بــه   در تار

 و روزبهان بقلی )صاحب کتاب شــرح شــطحیات( به شــارح شطح نام گرفته اند. 

 از مشهورترين شطحیات صوفیان، انا الحق حاج و سبحانی سبحانی ما اعظم 

شأنی بايزید بسطامی یا خرقانی است.

کتـــاب روح مجـــرد، شـــطحیات حـــاج و بايزید  محمدحســـین طهرانـــی در 

بســـطامی و دیگـــر صوفیـــان را در مقـــام فنـــاء فـــی اهلل دانســـته و مدعـــی می شـــود 

کـــه بـــه مقـــام فنـــا رســـیده اند، ســـخن می گویـــد؛ لذا  خداونـــد از لســـان عارفانـــی 

کـــرد؛ بلکه اين  َحرجـــی بر آنها نیســـت و نباید کلماتشـــان را بر کفر و شـــرک حمل 

 ســـخنان در باالترين مقامات توحیدی و عرفانی بيان شده و نشانگر مرتبۀ واالی 
سلوک عارف است.3

1.همان؛روحمجرد،متن،ص467�
2.ابنعربی،محییالدین؛الفتوحاتالمکیة،ج13،ص226�

3.طهرانی،محمدحسین؛اهللشناسی،ج3،ص216؛همان؛معادشناسی،ج6،ص30� 
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انا الحق
که بر پایۀ اندیشه  محمدمحسن طهرانی پا را از پدر فراتر گذارده و ادعا می کند 

عارفـان  لـذا  هسـتند؛  خـدا  ذات  عالـم  اشـیای  تمـام  وجـود،  شـخصیه   وحـدت 

کـه از جانـب »حسـین بن منصور حـاج« بيان می شـد را نه تنها از  شـطح انـا الحـق 

ی همچنیـن حضـرت موسـی؟ع؟  حـاج، بلکـه از تمـام ذرات عالـم می شـنوند. و

 را بـه نقصـان در سـلوک متهـم می کنـد؛ زيـرا ايـن نـدا را فقـط از جانـب یـک درخت 

شنیده بود و می گوید:

کهدعوىاناالحــــقشنــود موسئینیســـت

کهنیست رنهاینزمزمهاندرهرشجرینیست و 

یـدیـکموسـیپیـدابکـنواال؛انـاالحـقرا،ازهمـهمیشـنوى. میگو
یعنـی شـنید، درخـت آن  از  و بـود شـده تجلـی برایـش فقـط موسـی
ایندرختبراىاوجلوه حقیقـتانـاالحقرا،خدامیخواسـتکـهاز
آنموقـعمرتبـطشـدهبـودبـهایـنوجهـهخـاص کنـد.نفـساودر پیـدا
انـاالحـقرا،از گـررشـدپیـدامیکـردآن پـروردگار،امـاهمیـنموسـیا
همـاننعلینـیکـهپایـشکـردهبودمیشـنید.اماهنوزرشـدپیدانکرده
گـرتوسـعه بیایـد.ا بایـدبـاال پاییـنبـود.بـازهـمکارداشـتو بـودوهنـوز
کـهدارنـدانـاالحـقمیگوینـد، زمیـنوزمـان،میشـنید پیـدامیکـرداز
بـی مـیرودوجنبـهوجهالّر کنـار بـه آنهـا یعنـیآنجنبـهوجهالخلقـی
اسـت واحـد بـیحقیقـت،حقیقـت وجهالّر در میمانـد،چـون باقـی

همـهمیگوینـد:انـاالحـق.

برایناسـاسحملمیشـودکالم گفتارخداونداسـتو اهلتوحیددرحالفنا، گفتار
تـیِسـَوىاهلِل«گفتهاند... یـَسفیُجّبَ

َ
یـا»ل «و َحـّقُ

ْ
بسـیارىکـهجمالتـیهمچـون»أنـاال
)همـان؛روحمجرد،متن،ص461(�
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رفـت،انـاالحـقمیگوید،بایزیدبسـطامیهـم،انا  حـالجکـهبـرسـردار

 الحقمیگوید،درختهم،اناالحقمیگوید،تمامبرگهاىدرختان

همـه،انـاالحـقمیگوینـدوهمـهراسـتمیگوینـد.واینانـاالحق،در

را،  قبالآندیگرىنیست.عجیباینجاستکهبااینکهانسانصور
متعددمیبیندولیاناالحقراواحدمیبیند.1

کمـال توحیـد  محمدحسـین طهرانـی شـطحیات حـاج و بايزیـد بسـطامی را 

کـرده و می نویسـد:  عیانـی و شـهودی عنـوان 

گرددوخودرامطلق  ازفنایسالکدرتجلیذاتی،بهبقایحقباقی

بیتعّینجسمانیوروحانیبیند؛وعلمخودرامحیطبههمهذرات

بـهجمیـعصفـاتالهـیباشـد،  کائنـاتمشـاهدهنمایـد،ومتصـف

وقیـومومدبـرعالـمباشـد،وهیـچچیـزغیرخودنبینـد؛ومرادبهکمال

توحیدعیانیایناسـت.شـعر:

آنکهُسبحانیهمیگفتآنزمان

ــــوداوراعیان ــــنمعانیگشــــتهب ای

گفــــتآنبحــــرصفا ــــنرو ی هــــماز

خــــدا 
ّ

اال ــــهام ُجّب  ــــدر ان نیســــت

گفتاینمعنینمود آنأناالحق

ــربهصورتپیشتودعوىنمود ــ گ

ینآنکوگفتهاست لیَسفیالّداَر

اینمعنیچهنیکوسفتهاست ُدّر

1.طهرانی،محمدحسـین؛گلشـن اسـرار: شـرحی بر الحکمة المتعالیة فی األسـفار العقلیة 
األربعة،ص134�
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ــر ــ اث ــو ــ ت ــا ــ ب ــــی ی تو از ــــد چــــوننمان
ــــنمعنیخبر1 ای بیگمــــانیابیاز

کـــه حـــاج در  محمدمحســـن طهرانـــی در بيانـــی آشـــکارتر مدعـــی می شـــود 

ســـردادن ندای انا الحق و ادعای ربوبيت و الوهیت برای خود، افشـــای ســـّر کرده 

گرفته و تکفیر  و بـــه همین خاطر از ســـوی ظاهرگرایان و قشـــريون مـــورد اتهام قـــرار 

گردید:  و مقتول 

 فقطآنبندهخداحسینبنمنصورحالجنبودکهاناالحقمیگفت،
بلنـدجرمـشایـنبـودکـهاسـرارهویدا کـزوگشـتسـردار  گفـتآنیـار
 میکرد.فقطاونبودآنبندهخداآمداناالحقگفتدیگراننتوانستند
تحملکنند؛آمدندبهدارشزدندوجنازهاشراهمهمهراسوزاندندو
یختندداخلدجله.امااناالحقمیزنیجانمن!بیا  خاکسترشراهمر
 اناالحقراپیشاهلشبزن،نروپیشاینمردمبیچارۀبدبختبزنکه

بینببرندت.2 کنندتورااز تکفیرت

اینکـه الزم اسـت سـلوک زيرنظـر  از علت هـای  محمدحسـین طهرانـی یکـی 

مرشـد باشـد را جلوگیـری از افشـای اسـرار عرفانـی )یعنـی همـه خدايـی و الوهیـت 

انسـان( می دانسـت و می گفـت:

اذاعهواشاعهمطالب  گویندعلتانحرافحسینبنمنصورحالجدر

گردیاودردستاستادماهر الهیه،فقدانتعلموشا  ممنوعهواسرار
کاملوراهبروراهرووبهمقصدرسیدهبود.3 و

1.طهرانی،محمدمحسن؛اهلل شناسی،ج1،ص208�
2.طهرانی،محمدمحسن؛متنجلساتوالیتتکوینی،ص19�

3.طهرانی،محمدحسین؛رسالهسیروسلوک،ص196�
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ال اله إال انا 
 یکی از ذکر و وردهايی که در سلوک صوفیان بسیار رواج دارد و آشکارا مصداق

ــر از مــن نیســت( می باشــد.  ــا« )هیــچ خدايــی غی ــه اال ان کفرگويــی اســت، »ال ال  

ی معاصر نیز است؛   متأسفانه، اين ورد یکی ذکرهای رایج در میان صوفیان حوزو

کتاب خود می نویسد: چنان که حجت هاشمی خراسانی، در 
انارابگوید.1 الهاال تانزدیکطلوعصدمرتبهذکرال

کتاب هـای خـود به طـور مفصـل پيرامـون ايـن ِورد  رهبـران جریـان اللـه زاری در 

کسـانی را  کـرده و بيـان آن را نه تنهـا صحیـح دانسـته، بلکـه  شـیطانی قلم فرسـايی 

کـه نـدای ال الـه اال انـا سـر می دهنـد را از مظاهـر تفویـض قـدرت الهـی می داننـد. 

محمدمحسن طهرانی در همین رابطه چنین می نویسد:

َك  �یْ
َ
ل ْ عݧ ْع �فَ

َ
ل احفْ َك �فَ ا َ��بُّ �فَ

َ
ــد:>ِ��فّٖٓی � ــاالحــقمیگوی ــیان ــکدرخت ــهی ک ــی وقت

 
ݩݩݩٓ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ُه لٰا ا �للّٰ �فَ

َ
ىݨݦٓ � ٖ

ںݨݦف
فَّ ی * ِ��ݧ

ٰٓ ݧ ݧ ݧ ݧ وحݩݩݧ ُ مٰا �ی ِ ِمْع لݫ اْس�تَ َك �فَ �تُ رݦْ �ݩݦتَ ا ��فْ �فَ
ݦَ

ى * َو� ِس ُطوݨݨً
َ

ّد ُم�تَ
ْ
ِد �ل و�ٰ

ْ
ال َك �بِ

ِ��فَّ

کــهاینطــورهســتچــرا ٓی<وقتــی رݪٖ
ݨْ
ك ِ لٰوهتَ ِلدف ِم �لّصَ ِ �ݨتݫ

َ
ْد�فٖی َو� اْع�بُ ا �فَ �فَ

َ
� ٓ ݧ ݧ

ݩ ݩݧ ݦݦݦݦݠٰݩݩݩݧ
ݩّا ݩݧ ݩݩݩݧ َه ِ�لݧ ݩݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ ِ�ݡلݧ

ــنفعــلازاوســر ــدای ــردمتعــارضنتوان ــکف ــای یــکشــخصدیگــرىی

کــهتفویــض بزنــد؟پــسبنابرایــن،فقــطایــنیــکصــرفاســتبعاداســت

قــدرتالهــیبــربشــرایــنمســتبعداســتبــراىاینهــا،فقــطهمیــن،امــا

کــه هیــچدلیلــیبــرایــنوجــودنــدارد.ولکــنحــلمســئلهدراینجاســت

اینهــاغافلنــدازاینکــهمعنــاىوالیــتتکوینــیصــرفمرآتیــتوظهــور

 قــدرتاســتدرمظهــر.دیگــردراینجاشــخصینیســتتــااینکهقدرت

 بهاوتفویضبشود،دراینجافردىدرقبالظهورحققرارنداردتااینکه

 1.هاشـمیخراسـانی،دوازدهامامحکیمخواجهنصیرطوسـیومناقبمحییالدینعربی
اورادحجتهاشمیخراسانی،ص57� و واذکار
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 مسئلهتفویضقدرتاوباشد.همانطورىکهذاتشخصمظهریت

ــد ــراىحــقاســت؛خداون ــتب ــراىحــقاســت،افعــالاوهــممظهری ب

متعــالبــاارادهخــودایــنمظهریــتبــراىفعــلرابــهوجــودمــیآوردوایــن

مظهریــتممکــناســتکــهمظهریــتدرامام؟ع؟باشــد،ممکناســت
ایــنمظهریــتدرغیــرامــام؟ع؟هــمباشــد،فرقــینمیکنــد.1

ی در جای دیگری می گوید: و

کــهایشــانیــک ــدبســطامی_اعلــیاهللمقامــه_ ی بایز نقــلمیکننــداز

أنــاهــوفرمــود، الــهاال یــداننــداىال میــانجمــعدوســتانومر زدر رو

کــه ایــنحرفهــا بــیدادو کردنــدخالصــهدادو خالصــههمین طــورى

هــوچــیهســت؟از الــهاال انــایعنــیچــه؟انــااهلل،ال الــهاال خــبال

کــهآنحــال کــهمیزنــدوامثــالذلــك؟وقتــی ایــنحرفهــاچیســت

گردانوآن کــردآنشــا کمــیتغییــرپیــدا بیــنرفــتومقتضــییــک از

زمطلــبعجیبــیازشــماشــنیدیمشــما ــاامــرو کــهآق گفتنــد ــدان مری

گــرایــندفعــه گفــتا یــکچنیــنمطلبــیرافرمودیــدایشــاندرجــواب

یــدومــنراتکه تکــه یک چنیــنحرفــیرازدمبــاشمشــیربــهمــنبریز

ایــنحرفهــا. گــریــکچنیــنحرفــیراایــندفعــهزدم هــا،از کنیــدا

گـریـکوقتـیگفتـمبریزیـدمـنراتکه تکـهکنیـد؛ خالصـهاسـرارمگـو،ا

وحالـیدسـتدادو اینهـا،مجلسـیبـودوشـور اتفاقـًادوبـارهازقضـاو

دوبـارهشـروعکـردحرفهایـیراکـهنبایدبزندزد،اینهـادیدندکهخب

کردنـد بـاشمشـیرودشـنهحملـه او، وصیـتاسـتاداسـتوتوصیـه
تمـاممیزدند،آقا ر هرچـهمیزدنـدایـنآدمبهـشکارگـرنمیافتاد!بازو

1.طهرانی،محمدمحسن؛جبرواختیار،قضاوقدر،ص627�
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ایـنشمشـیربـهایـنکارگـرنمیافتاد!آنشمشـیرمیفهمداینشمشـیر
بیـنببـرد؛کجـارانبایداز میفهمـدبـهکجـابایـدبخـورد؛کجـارابایـداز
بیـنرفت، بمانـد،خالصـهمطلـبوقتـیکـهقضیـهاز بیـنببـرد.حـاال
مجلـسمنقضـیشـداینهـاگفتنـدکـهآقـامـادوبـارهیک چنیـنچیـزى
کـهخـبوقتـی گفـت اینهـاوهرچـهزدیـمچیـزىنشـداو  رادیدیـمو
آن کارگـرنیفتـدپـسمـندر کـهشمشـیربـهمـن بـرایـنباشـد کـهقـرار
بیـنببـرد؟ حـالخـودمنبـودمآیـاشمشـیرممکـناسـتخـودخـدارااز
آنموقع نیـزهممکـناسـتدرخـداکارگـرواقعشـود؟ایشـاندر آیـاتیـرو
گفـت.آن کـهآنشـجربـهحضـرتموسـی همـانمطلـبرامیفرمـود
شـجرىکـهبـهحضـرتموسـیگفـتانـاالحـق؛آنشـجرخدابـهزبان
آنموقـعدرشـجرتصـرفنکـرد،ذکـردائمـی شـجرنینداخـتخـدادر
اهللاسـت؛منتهیذکر

ّ
الهاال شـجراناالحقاسـت؛ذکردائمیشـجرال

هـواسـت.
ّ

الـهاال بـدنمـاوتمـامذراتمـاال دائمـینفـسناطقـهمـاو
اوقـاتایـنقضیـهبراىماانکشـافپیـدامیکند؛ منتهـیدربعضـیاز
انکشـاف ایـنقضیـه مـوارد پیـدامیکنـددردیگـر  ز بـرو  و  مـاظهـور  از
اینجـاخیلـیدیگـر پیـدانمیکنـد.لـذادر ز بـرو و پیـدانمیکنـدوظهـور
پـسپـردۀغیبتیـمبـامـابـهغیبـت مسـائلدقیـقمیشـودچـونمـادر
گـردرحضـرتبودیـمبهجاىقلهـواهللاحدجور صحبـتمیکننـد.ا
پـسپـردۀغیبـتهسـتیممیگویـد >ُهَو  دیگـرىبـودقضیـه،چـوندر
گـردرحضـرتبودیـممسـئلهجـوردیگـرىبود  <1ا

ݩ
 ُهَو٭

ݦݦݦݦݨݠٰ
ا

ّ
َه ِ�ل ݩݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ  ِ�ݡلݧ

ݩݩݩٓ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ی لٰا ٖ دف

َّ
ُه �ل �للّٰ

ز گفتـمازحـدودخـودمتجـاو کـه یـمایـنمقـدارىهـم دیگـرمـننمیگو

کـردمفقـطهمیـنمقـدار.2 

1.سورهحشر،آیه22�
2.طهرانی،محمدمحسن؛متنجلساتوالیتتکوینی،ص20�
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7. شاهدبازی )عشق به امردان و زیبارویان(

عشـق  بـه  بـاور  اللـه زاری،  عرفـان  و  صوفیـان  انحرافـی  عقایـد  از  دیگـر  یکـی 

مجازی، شـاهدبازی و رسـیدن و فنای در ذات خدا از طريق هم نشـینی، توجه و 

عنایـت بـه نوجوانـان امـرد و زيباچهـره اسـت.1 ايـن اشـخاص قاعـده ای را بـه نـام _ 

کـه عشـق های مجـازی  المجـاز قنطـرة الحقیقـة _ 2 مطـرح سـاخته و بـر ايـن باورنـد 

یـان، ُپلـی بـرای عبـوردادن انسـان و رسـاندن او بـه عشـق حقیقـی )خـدا(  بـه زيبارو

که انسـان را به سـرعت نزد خدا سـیر داده و از طريق تعشـق با امردان و  اسـت. ُپلی 

سـلوک عاشـقانه و جمال گرایانـه، می توانـد راه صدسـاله را یک شـبه پيمـود و فانـی 
در ذات خـدا شـده و بـه مقـام الوهیـت دسـت یافـت.3

کیمیـــای ســـعادت معرفـــی می کند؛  انصـــاری همدانـــی، عشـــق مجـــازی را 

ی پيرامـــون ايـــن  کتـــاب نـــور مجـــرد، از و چنان کـــه محمدمحســـن طهرانـــی در 

کرده اســـت: مســـئله و قاعـــده المجـــاز قنطـــرة الحقیقـــة چنیـــن نقـــل 

انسـاننبایـدعشـقغیـرخـدارادردلراهدهـد،ولـیایـنعشـق های

پلـیبـهسـویحقیقت گـرقنطـرهو مجـازیکـهدامـنبرخـیرامیگیـردا

آتـشمحبـتخـدابینـدازدوسـرازعشـقخـدادر شـودوعاشـقرادر
کیمیـایسـعادتنصیبـششـدهوخیلـیارزشدارد.4 آورد،

محمدصـادق طهرانـی نیـز جریانـی را از هاشـم نعلبنـد )حداد( پيرامون عشـق 

مجازی نقل می کند مبنی بر اینکه ایشـان سـعی داشـت، عشـق یک زن به شـوهر 

1.ر.ک:شمسیا،سیروس؛شاهدبازی در ادبيات فارسی�
بهان؛عبهرالعاشقین،ص58� 2.بقلیشیرازی،روز

3.وکیلی،محمدحسن؛عشق مجازی در آینه شریعت،حکمت و معرفت،ص55�
4.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ص454�
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یدن به آن مرد  سـابقش را به عشـق خدا تبديل نماید و آن زن را از طريق عشـق ورز
بـه خدا متصـل کند.1

کتاب »مهر تابان« درباره عشق مجازی می نویسد:  محمدحسین طهرانی در 

عشــقمجــازىقنطــرهعشــقحقیقــیاســت،وتشــبیهاتو
ً
اصــوال

کــهدرعشــقمجــازىیــادرمظاهــرو کنایــاتوعباراتــی اســتعاراتو

مــیرودچقــدرمیتوانــدنشــانگرو مجالــیازمحبــوبحقیقــیبــهکار

روشــنگرهمــانعشــقحقیقــیباشــد.مــافنــاوفــدادرعشــقهاىمبتال

ایــندنیامیبینیم،وتحققشراچونآفتابمینگریم، بــهمظاهــررادر

میگوییــم؛ احدیــت ذاتحضــرت در فنــا بــاره در را معنــی  همیــن

بینمیرود؛در یــمکــههویــتوانیتوعینثابــتاز اینجــاقبــولدار  در
آنجاچراقبولنداشتهباشیم؟2

محمدحسـین طهرانـی منظومه هـای عاشـقانه ای همچـون يوسـف و زلیخـا، 

که صوفیان در باب شـاهدان و معشـوقان  لیلی و مجنون، خسـرو و شـیرين و... را 

خـود نوشـته اند، بـه عشـق مجـازی و قاعـده المجاز مرتبط دانسـته و مدعی اسـت 

ی اسـرار عرفانـی و معنوی فراوانی اسـت: کـه منظومه هـای عاشـقانه حـاو

حعامرى،ابیاتیراجعبهعشقومحبتدخترعمویش:  َقیسبنُملّوَ

کتــــابحکمت ىیک ــًةحاو کهحقیقــ ــرودهاســــت ــــیعاِمریهســ
َ
یل

َ
ل

ــوز ــ ورم ــرار اســ ــــاندر ــــککتــــابعرف ی ــــیو ــــقعقالن ــــفودقای درظرای

ــر ــــهصــــورتظاهــ ــهب گرچــ ــــهمحبــــوباســــت. شــــهودىراهوصــــولب

ىنکاتعالیه واقعحــــاو دربارهعشــــقمجازىمیباشــــد،ولیکندر

1.همان؛ص456�
2.طهرانی،محمدحسین؛مهرتابان،ص260�
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ــــیصــــدقمیکند.و ــارههرعاشــــقصادق ــ ب ــــهدر ک ــــهعامهایســــت کلی

ــًاراجعبهعشــــقبهخداوندمتعال،بهطورشــــگفتانگیزى مخصوصــ

ى ــــاىدرذاتاقدسو ــرارســــلوکالیاهللووصــــولالیاهللوفن اســ از

ــازد، ــّراعظمحجاب هاىمعنوىراروشــــنمیســ پردهبرمیدارد،وســ

ــــدسوحضرتمقدســــشرا ــاماق ــــهمقــ ــهب ــ ــــنطــــرقموصل ودقیقتری
میدهد.1 ــــه ارائ

و  پيرامـــون عشـــق مجـــازی  نـــور مجـــرد  کتـــاب   محمدصـــادق طهرانـــی در 

شاهدبازی می نویسد:

انســاننبایــدعشــقغیــرخــدارادردلراهدهــد،ولــیایــنعشــق های

پلــیبــهســویحقیقت گــرقنطــرهو  مجــازیکــهدامــنبرخــیرامیگیــردا

آتــشمحبــتخــدابینــدازدوســرازعشــقخــدادر شــودوعاشــقرادر

کیمیــایســعادتنصیبــششــدهوخیلــیارزشدارد. آورد،

فرمایشمرحومعالمهوالد؟توضر؟همینعشق  مرادازعشقمجازیدر

البتـه کـهمذمـوماسـتو مجـازینفسـانیاسـت،نـهعشـقحیوانـی

همیـنعشـقنفسـانینیـزبـرایافـرادعـادیدرشـریعتمقدسـهمـورد

گربرایکسیحاصلشد،زمینهبسیار  سفارشوترغیبنیست؛ولیا
مساعدیبرایتحصیلعشقبهمعشوقحقیقیمیباشد.2

محمدحسـن وکیلی، به عنوان یکی از مدرسـین مشـهور حوزه علمیه مشـهد، 

کوشـید تـا در جمـع طـاب و مریـدان خـود، سـرفصل عشـق مجـازی و شـاهدبازی 

کـرده و بـرای آن از متـون وحیانـی و آموزه هـای اسـامی  یـس  را به طـور مفصـل تدر

1.همان؛اهللشناسی،ج1،ص121�
2.طهرانی،محمدمحسن؛نورمجرد،ج1،ص454�
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کتـاب »عشـق مجـازی در آینـه شـریعت، حکمـت و  شـاهد بيـاورد. حاصـل آن 

کـه در تیـراژ بسـیار وسـیع در جامعـه انتشـار یافتـه اسـت. در بخشـی  معرفـت« بـود 

کتـاب آمـده اسـت: از ايـن 

ــــشنمی دهــــد،بلکــــهمتمرکز ــــعراافزای ــــقوحجــــابومان عشــــق،تعل

ــــسقطعتعلقازمعشــــوقواحدســــخت ترازقطعتعلق ــــد...پ مینمای

ــــنخصوصیت ــورمتعــــددنیســــت،بلکــــهبالعکــــس...مهم تری ــ ام از

ــرایانســــانحال ــ ــواریب ــــدونمجاهدهودشــ ــهب ــ ک عشــــقایناســــت

ــــهارمغانمی آوردوباعثمیشــــود تفرقهراب تجمــــعدلوخالصــــیاز

گرتوفیقرفیقشــــدهو ا ــــذاردهو گ ــر ویاینعقبۀهولناکراپشــــتســ

ــالهرایک شــــبه محبــــتاوبهمحبتحقیقیتبدیلشــــود،راهصدســ

ــــههمینخصوصیــــاتوفوایداســــتکهدر ــــاریناظرب طــــیکند...ب

ــرةالحقیقة قنطــ ــــوانالمجاز ــــتقاعده ایتحــــتعن ــــاناهلمعرف می

)عشــــقمجازیپلیبرایرســــیدنبهعشــــقحقیقیاســــت(شهرت
یافتهاســــت.1

 در اين کتاب، داستان های ناپسند و نابهنجاری از سیرۀ مشایخ گمراه صوفیان 

در جمال پرسـتی و شـاهدبازی نقـل شـده اسـت. متأسـفانه مؤلـف بـه ايـن نکتـه 

کـردار بـه درجه هـای عالـی توحیـدی  کـه صاحبـان ايـن رفتـار و  کـرده اسـت  اشـاره 

یخ  که در تار دسـت یافته اند. به عنوان نمونه، داسـتان ذيل را از فخرالدين عراقی 

 تصوف به شاهدبازی شهره است، نقل کرده و در پایان به مقامات عالیۀ توحیدی 

او اشاره می نماید:

کفشــگرپســرىافتــاد کفشــگرانمیگذشــت،نظــرشبــر بــازار روزىدر

آینهشریعت،حکمتومعرفت،ص57� 1.وکیلی،محمدحسن؛عشقمجازیدر
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کــه: کــرد کفشــگرســؤال از کــردو ىشــد.پیــشرفــتوســالم شــیفتهو

»ایــنپســرکیســت؟«گفــت:»پســرمــناســت.«شــیخبــهلب هــاىپســر

اشــارتکــردوگفــتکــه:»ظلــمنباشــدکــهایــنچنیــنلــبودندانــیبا

یــموحرفــه گفــت:»مــامــردمفقیر کفشــگر چــرمخــرمصاحــبباشــد؟«

کــهبــهدنــدان گــرچــرمخــربــهدنــداننگیــردنــاننیابــد مــاایــناســت.ا

ز گفــت:»هــررو کنــد؟«  کار  زچــهمقــدار کــه:»هــررو کــرد گیــرد.«ســؤال

گــواودیگــر کــه:»هــرروزهشــتدرمبدهــم، چهــاردرم.«شــیخفرمــود

بــااصحــاببــردردکانکفشــگر برفتــیو ز کارمکــن!«شــیخهــررو ایــن

و اشــعارخوانــدى و کــردى نظــر او ى رو در فارغ البــال و بنشســتی،

ایشــانســؤال گریســتی.مدعیــانایــنخبــربــهســلطانرســانیدند.از

ز،بــاخــودمیبردیــانــه؟«گفتند: کــردکــه:»ایــنپســررا،بــهشــبیــابــهرو

»نــه.« گفتنــد: میســازد؟« خلوتــی دکان در ى و »بــا گفــت: »نــه.«

پنــجدینــاردیگــربــروظیفــه ز کــههــررو  دواتوقلــمخواســتوبنوشــت
خادمانشیخفخرالدینعراقیبیفزایند.1

گذشـت، رهبـران اللـه زاری توجـه خاصـی بـه سـلطان محمـد  کـه  همان طـور 

کردنـد. در  گنابـادی داشـتند و چه بسـیار از تفسـیر بيـان السـعادة مطالبـی را نقـل 

ی  کـه محمدحسـن وکیلـی نوشـته اسـت، همیـن مسـئله دیـده می شـود. و کتابـی 

کلمـات صوفیـان فرقـه ای ماننـد سـلطان محمـد  در تـاش اسـت تـا بـا اسـتناد بـه 

کند. به عنوان  کام خود پيرامون عشـق مجازی و شـاهدبازی را اثبات  گنابادی، 

گنابـادی آمـده اسـت: کام سـلطان محمـد  کتـاب بعـد از نقـل  نمونـه، در ايـن 

آنکـهفصـل تفسـیرخـودبعـداز گنابـادیدر مرحـوممالسـلطانمحمـد

1.همان؛ص73؛بهنقلازجامی؛نفحاتاألنس،ص704�
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آثاروخصوصیاتعشقنفسانیصحبتمیکندونتیجه  مشبعیدر

 میگیـــردکهعشـقبهحسـانالوجوهفیحدنفسـهازخصایصشـریفه

 محسـوبمی شـود،عباراتـیداردکـهدقیـقوجالب توجـهاسـت)نقـل

عبارتسلطانمحمد(.1 

بـــه  مجـــازی  عشـــق  مدعی انـــد،  اشـــخاص  ايـــن  کـــه  اســـت  ذکـــر  بـــه  الزم 

صورت هـــای زيبا و زنان و شـــاهدبازی با مردان بدون هیچ گونه شـــائبۀ شـــهوانی 

 و کوچک تريـــن میل جنســـی اســـت و نباید اين امـــور را به لـــواط، همجنس بازی 

کرد. و زنا مرتبط 

کــه چگونــه می تــوان بيــن عشــق نفســانی و شــهوانی  حــال جــای ســؤال اســت 

ــان زيباچهــره  ــه امــردان و زن کــه از تمايــل ب تفکیــک قائــل شــد و اساســًا هنگامــی 

کــرده و صرفــًا  ســخن بــه میــان می آیــد، چگونــه می تــوان نفــس را از ايــن امــور عــاری 

در دايره و دامنۀ عشــق روحانی و نفســانی باقی ماند و به بيش از آن تجاوز نکرد؟ 

که مدعی اند عشــق مجازی و شــاهدبازی ره صدســاله را یک شــبه  اين اشــخاص 

کــرده و انســان را بــه مقصــد می رســاند، چگونــه می تواننــد مانــع از مفســدۀ ايــن  طــی 

کــرم؟ص؟ و اهــل بيــت عصمــت و طهــارت؟مهع؟ بــه چنیــن  امــور شــوند؟ آیــا پيامبــر ا

کــرده بودنــد؟ یــا حتــی ســیره پيــروان و اصحــاب آن بزرگــواران،   اعمالــی دعــوت 

چنین اعمال و افعالی بوده اســت؟!

8. دستورات طریقتی بدعت آمیز
هاشـم نعلبند و دیگر رهبران جریان الله زاری، عبادت های رایج در شـریعت 

آینهشریعت،حکمتومعرفت،ص69� 1.وکیلی،محمدحسن؛عشقمجازیدر
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را بـه طـرز عجیـب و غريبـی تغیيـر داده و یـا در بدعت گـذاری آشـکاری، امـوری را 

کـه هیـچ جایگاهـی در دين اسـام ندارد. بـه آنهـا افزوده انـد 

ی نماز جعفر طیار را اين گونه تغیير داده است: به عنوان نمونه، و

نمازهـاىشـببـهطریـقصـالةجعفـر؟ع؟خوانـدهشـود، دورکعـتاز
کـرقلـبباشـدنـهلسـان.خـواهایـنصـالةرابه نحـوقیـامورکوع لکـنذا
 وسـجودبه جـاىآوردوخـواهنشسـتهبـدونرکـوعوسـجود،لکـنموقـع
 سجودورکوعخودرادرحالسجدهورکوعببیند؛خالصهآنکهبدون

حرکتنشستههرچهاررکعتبه جاىآوردهشود.1

کید به خلسـه و قـراردادن ذهن در حالت الفکری اسـت  نمونـه دیگـر، دسـتور ا

تمـام فرقه هـای عرفانـی دنیـا به ويـژه عرفان هـای  کارهـا در  رایج تريـن  از  کـه یکـی 

کـه در مکتـب اللـه زاری از آن به »نعشـه روحانـی« تعبیر  شـرقی و بودیسـم می باشـد 

شـده اسـت.2 آنهـا بـرای متمرکزسـاختن ذهـن جهـت برخـورداری از قدرت هـای 

نفسـانی و روحی و همچنین تقویت قوۀ خیال مرید، به خلسـه دسـتور می دهند. 

محمدحسین طهرانی در کتاب مطلع االنوار می نویسد:
دستورالعملهاىسلوکیحضرتآقاىحداد؟ق؟درسفرسوم:

نکنـد،  عبـور خاطـرهاى هیـچ بهطـورىکـه کامـل توجـه و خلسـه 1.
بیشـتر؛ و سـاعت یـک مـدت

امکان،هرچهبیشتربهترو.... 2.خلسهبهقدر

]دستورالعملهاىحضرتآقاىحداد؟ق؟درسفرپنجم[:

1.خلسهیکساعت؛

1.طهرانی،محمدحسین؛مطلعانوار،ج2،ص153�
2.طهرانی،محمدمحسن؛متنجلساتشرحدعاىابوحمزهثمالی،ص658�
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 2.معاملهباخدادرهرحال،بدینمعنیکهباخلقخدابهعنوانمعامله
 باخدامعاملهگردد؛بایدمتوجهبودکهعیالواوالدوهمسایهوشریک

یند. وغیرهمهمهمظاهراو

محمدحســـین طهرانـــی همچنین در مســـئله شـــرح کیفیت حاالت ســـلوک 

 هاشـــم نعلبند، به خلســـه اشـــاره دارد و بيشـــتر اوقـــات عبـــادی او را قرارگرفتن در 

حالت خلسه می داند:
کیفیتتهجدحضرتحاجسـیدهاشـمدرمدتعمرسـپسقدرى
بیـدارمیشـدند،بـههمیـنطریـقچهـاررکعت اسـتراحتمی کردنـدو
سـه

ْ
روبهقبلهبهحالَخل  نمـازمی گزاردنـدوخیلـیطـولمیکشـید،باز

وتوجهتاموتماممینشستندتاقریباذانصبح.1

ی همچنین درباره عامه طباطبايی؟حر؟ می نویسد: و
حـاالتاسـتاددرچندیـنسـالآخـرعمـربسـیارعجیـببـودهاسـت،
 پیوستهمتفکرودرهم رفتهوجمع شدهبهنظرمیرسیدند؛ومراقبهایشان
کمتـرتنـازلمینمودنـد.وتقریبـًادرسـالآخـرعمـرغالبـًا شـدیدبـودو
حالـتخـوابوَخلسـهغلبـهداشـت،وچـونازخواببرمیخاسـتند

گـذارده،مینشسـتند.2 بـهقبلـهچشـمبهـم فـورًاوضـومیگرفتنـدورو

خلسه به هدف موت اختیاری هم انجام می شود: 

زمانحیاتمرحوم او)سـیدهاشـمحداد(تنهاشـاگردىاسـتکهدر
قاضـیمـوتاختیـارىداشـتهاسـت؛بعضـیاوقـاتسـاعاتموتاو

تاپنجوشـشسـاعتطولمیکشـید.3 

1.طهرانی،محمدحسین؛روحمجرد،متن،ص524�
2.همان؛مهرتابان،ص129�

3.طهرانی،محمدحسین؛روحمجرد،متن،ص13�
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مولود نفسانی
از دیگـر دسـتورالعمل های عرفانـی جهـت تقویـت قـوۀ خیـال و در نتیجـه تولـد 

ی چهـرۀ خـود را در خـارج از ذهـن تصـور  کـه و مولـود نفسـانی شـخص، ايـن اسـت 

کـه صـورت خیالـی نـزد او مجسـم شـود.  کار ادامـه دهـد  کنـد و تـا جايـی بـه ايـن 

و تجسـد صـورت  بـه تجسـم  رسـیدن  بـرای  و الفکـری مقدمـه ای  حالـت خلسـه 

مثالـی و رسـیدن بـه آن مولـود نفسـانی اسـت. ايـن مسـئله در دیگـر طریقت هـای 

عرفانـی نیـز وجـود دارد؛ چنان کـه دربـاره مجـد االشـراف، یکـی از اقطـاب مهم فرقه 

ذهبیـه، اين گونـه نوشـته اند:

کبـرخوییفرمـود:»در عالـمجلیلالقـدرجنـابآقـاىحـاجسـیدعلی ا
مـنرفیقـیداشـت زمـانجوانـیدرخـوىمشـغولتحصیـلبـودم.پـدر
بـهنـاممالعبدالصمـدمعلـم.اوپیوسـتهاوقـاتخـودراصـرفختمهـا
بیابـانبـراى کـردودر رادواذکارمینمـودتـاآنکـهازشـهرهجـرت او و
ابـدًاشـهرنمیآمـدو یاضـتپرداخـتو بـهر خـودصومعـهاىسـاختو

مـردمکنـارهگرفـت. از

ازمحصلیـن نفـر  بـادو گذشـت.روزىمـن چنـدسـالبدیـنمنـوال
کردیـمازمالعبدالصمـد بـهقصـدتفریـحازشـهرخـارجشـدیم.میـل
رابهکجارسـانیده او کار یاضات، خبرىبگیریموببینیمزحماتور
کردهایـم کـهچیـزىرافرامـوش اثنـاىراهبـهخاطـرمـاآمـد ]اسـت[.در
مـامراجعـتکردکـهآنرابرداشـته،بیاورد. یـم.یـکنفـراز ر بـاخـودبیاو
گاه زدیـم.نا نفـربـهطـرفصومعـهروانشـدیم.چونرسـیدیم،در مـادو
کنید،سـید راباز که]گفت[:»در راازمیانحجرهشـنیدیم صداىاو
کبـراسـتبـافـالنکـس«.مـاتعجـبکردیـمکـهچگونـهازپشـت علی ا

کـهماییـم. ازکجـادانسـت مـارادیـدهو دیـوار
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فـالن کـردومـاداخـلشـدیم.گفـت:»شـماسـهنفـربودیـدودر رابـاز در
محـلیـکنفـرازشـماجـداشـدوبرگشـتکـهفالنچیـزرابیـاورد.االن
اطـاق کـرد،آنچیـزرابرداشـت،در  اطـاقرابـاز بـهمدرسـهرسـیدودر
را کـهاو کسـی گردیـد.«ماننـد رابسـتوروانشـد،ازمدرسـهخـارج
اوخبـرمـیداد.تـاآنکـهگفـت:»ازشـهرخارجشـد میبینـد،پیوسـتهاز
کـردتـابـهفـالنمحـل بـهفالنجـارسـید،االنسـورهیاسـینراشـروع و
کـرد،آمـدوآمـد،االنبـهفـالنمحـلرسـیده.«تـا رسـید،سـورهراتمـام
بلنـدشـد.مـااز کوبیـدندر رامیکوبـد.«صـداى آنکـهگفـت:»االندر
کردیـم، اوسـؤال کردنـد،واردشـد.از  رابـاز بیـاناومتحیـرماندیـم.در
بـهمـاخبـرداد بـود، گفتـه کـهمالعبدالصمـد او[تمـامجزئیاتـیرا ]و
فـالنمحـلختـم کـردمودر فـالنمحـلسـورهیاسـینراشـروع کـهدر
پیوسـت. بـهصـدق بـود داده کـهخبـر تمـاممطالـب کـردم.خالصـه
یاضـت،انسـانبـهچـهمقاماتـیمیرسـد ر کـهاز کردیـم بسـیارتعجـب
گفتیـم،سـؤاالتی واین گونـهازغیـبخبـرمیدهـد!مدتـیبـااوسـخن
نمودیـموجوابـیشـنیدیمو]همچنـان[بـرتحیـرمـاافـزودهمیشـد.بـه
گـردش،واردشـهرومدرسـه  نـزداوخـارجشـدیموپـساز هـرحـال،از

شـدیم،امـامتحیـربودیـم.

گذشــت.روزىمالعبدالصمــدرادرشــهر ایــنقضیــه چنــدمــاهاز

گفتــم:»چــهشــده،شــمارادرشــهرمیبینــم؟ کــردمو دیــدم.تعجــب

نداشــتید. آمیــزش دنیــا اهــل بــا  و نمیآمدیــد شــهر بــه هرگــز شــما

کنــد گفــت:»خــدالعنــت کجــارســاندید؟« ــه مقــامومرتبــهخــودراب

گاهــیبــه کنــدمجداالشــرافرا.پــدرشــما شــیطانراوخــدالعنــت

یاضتهــاعاقبــتخوشــینــدارد،ولــیمــنقبــول مــنمیگفــت:ایــنر
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کــهبــه گفتــم:»بــراىچــه؟شــما کــردهام.« کنــونتوبــه ا نمیکــردمو

گفــت:»بلــی،همــه روزهمجداالشــرافرادر ــد!« مقاماتــیرســیدهبودی

ــامــنســخنمیگفــتودســتوراتیبــهمــنمــیداد ب شــیرازمیدیــدمو

ایــنایــام[اشــخاصیبــرمــنظاهــرمیشــدندومطالبــیرابــهمــن و]در

رادواذکارمشــغولبــودموچیزهایــیبــر میگفتنــدومــنپیوســتهبــهاو

گفــت: مــنمکشــوفمیشــد.روزىمجداالشــرافبــهنظــرمــنآمــدو

رســیدهاى. مقاماتــی بــه  و کامــلشــدهاى کنــون ا »مالعبدالصمــد!

فــردامولــودنفســیبــرتــوظاهــرخواهــدشــد.«چــونفــرداشــدومــن

برابــر گاهدیــدمازدهــانمــنطفلیخــارجشــدو رادبــودم،نــا مشــغولاو

کامــلشــدى.منــمخــداى کنــون کــرد:»ا بــهمــنخطــاب مــنایســتادو

ــه ــهمقــاممجداالشــرافبرســانم!«مــنب ــوراب ــات ــو،مــراســجدهنمــا،ت ت

بــهفکــرفــرورفتــم؛خــدادیدنــیوتصــورکردنینیســت، شــگفتآمــدمو

کــهشــیطان ــهازدهــانمــنبیــرونمیآیــد.پــسمعلــوممیشــود چگون

گاهحــالمــنمتغیــر کنــدشــیطانرا!«نــا گفتــم:»خــدالعنــت اســت.

ىداد.چــونبــهحــالآمــدم،فهمیــدمتمــامایــن شــدوغشــوهبــهمــنرو

یاســت دنیــاور ز یاضتهــاشــیطانیبــوده.انســاننبایــدبــراىچنــدرو ر

بزرگــیومریــدخواهــی،تــاابــدخــودرادچــارعــذابالهــیگردانــد!لــذا و

کنــونچیــزىدردســتنــدارم کــردموتمــاماوضــاعرابه هــمزدم.ا توبــه
ــهمــراقبــولنمایــد.«1 ازخــداخواهانــمتوب و

 محمدحســـین طهرانی یکی از دســـتورات مرادش، هاشـــم نعلبند )حداد( را 

1.ابراهیمینژاد،از کرامت درویشانه تا کرامت انسانی،ص61-59�
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چنین نقل می کند:

 توجهبهصورتخود،به طورىکهملکهشودوانسانخودرادرخارج
ببیندوسپسآنگاهبایدتوجهبهحقیقتشودبدونصورت.1

تفکـر اسـت. سرتاسـر  بـه   ايـن دسـتور طریقتـی، نقطه مقابـل دسـتور شـریعت 

 متون دینی، دعوت به تعقل و تفکر در مخلوقات باری تعالی می باشد؛ به گونه ای 
3> و�فَ

ُ
ل ْع�تِ لٰا �تَ َ �فݧ

َ
<2 و >� و�فَ ُ رݩݧ بَّ َد�ݫ

�ݩݩتَ ݦَ لٰا �ی َ �فݧ
َ
 که در ده ها آیه از آیات قرآن کریم عباراتی مانند >�

  آمـده اسـت. همچنیـن در روایـات، یـک سـاعت تفکـر، برتـر از یـک سـال شـب 

و عبـادت دانسـته شـده اسـت.4  و تهجـد،  زنـده داری 

1.طهرانی،محمدحسین؛مطلعانوار،ج2،ص156�
2.سورهنساء،آیه82�
3.سورهبقرة،آیه44� 
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ْ
ݢݠل ݢ
ݦݨَ
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ݦْ
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ُ
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ُ
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َ
ݠّك

فݩَ دݧ ݩݩتَ �ݧ َ مٰا �ی
فَّ  4.عنابیعبداهلل؟ع؟قال:تفکرساعةخیرمنعبادةسنة،قالاهلل:> ِ��ݧ

)عیاشی،محمدبنمسعود؛تفسیرالعیاشی،ج2،ص208(�
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یکـــی از مبانی مهم و مورد اجماع در تصوف، مســـئله تقدیس ابلیس اســـت. 

ی نیـــز هم صـــدا بـــا دیگـــر فرقه هـــای صوفیانـــه، در دســـتۀ تنزیه و  صوفیـــان حـــوزو

کـــه ابلیس،  تقدیس کننـــدگان ابلیـــس و شـــیاطین شـــمرده می شـــوند و معتقدند 

کارگزار خداوند می باشـــد. نماینـــده و 

محمدحسین طهرانی می نویسد:

شـیطانیـکمأمـورمطیعوفرمانبرخداسـتکهوظیفـهویجداکردن

تـا کنـدو؛  بـردر گماشـته خبیـثازطیـباسـت،ماننـدزنبـورعسـل

گیـاهبدبـووعفـنخوردهانـد  از کـه آنـان بـه  و کنـد راتفتیـش زنبورهـا

افعـالخـود کنـد.شـیطاندر بـانیـشخـوددونیـم آنهـارا راهندهـدو
نـدارد.1 اسـتقالل

ــــازرسدارد،و ــــهحکمب ک اینــــکهــــمشــــیطانیکمأمورخداســــت و

ــــمطبیعتو ــــهغّلوغــــّشعال ــــودهومبتالب ــــذارداشــــخاصآل نمیگ

1.طهرانی،محمدحسین؛اهللشناسی،ج3،ص188�
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گذارند.بازرســــیمیکند،وتفتیش  نفوساماره،درحرمخداوندقدم
صحیحبهعملمیآورد.1

کتاب دیگر خود می نویسد: ایشان در 

اگـرشـیطاننبـودتمـامقابلیتهـاواسـتعدادهادربوتـۀاجمـالوابهـام

یـرااگـریکسـرهدرعالـمدعـوتبـهخیـربـود_چـهاز مختفـیمیمانـد.ز

ناحیهشیطانداخلونفسامارهوچهازناحیهشیطانخارجوابلیس

لعیـن_دیگـرحرکتـیبهسـوىکمـالنبـود،جنبشـیبهسـوىاعلـیذروه

معرفـتحاصـلنبـود.اگـرشـیطاننبودخـوبوبدنبود،تکلیـفوامرو

نهینبود،حرکتوعشـقومجاهدهنبود.اگرشـیطاننبود،شـقاوتو

سعادتودوزخوجنتنبود.وبهطورکلیاگرشیطاننبوداینجهان

بـاایـنشـگفتیهاوبدایعخلقـتوجمالدلآراىواقعیبشـریتنبود؛

تمامعالممبدلبودبهیکسلسـلهموجوداتثابتوغیرعاشـقوغیر

مفرشـتگان.
َ
متحـرک،همچونعال

ایـنصـورتعالـمفرشـتگانکهبودداشـت،دیگرمزیتـیبراىعالم در

ابلیسوسـجدهمالئکهو خلقتبهواسـطهعالممادهوخلقتبشـرو

کمال اولیننقطهاسـتعدادتااعلیدرجه تمردابلیسوحرکتبشـراز

فرشـتگاننبـود.شـایدسـبباکملیـتو وتمامیـتخویشـتنبـرفـراز

افضلیـتواشـرفیتانسـانازمالئکـهمقـربالهـینیـزبدیـنجهـت

اینجهان باشـدکـهمثـلشـیطانیراخداونـدخالـقعلیـموحکیـمدر

وتکلیـفگماشـتهاسـتتاتمامیـتخلقتبدان اعتبـار کثـرتودار

تحقـقپذیرد.
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بازرسـیوتفتیـشاسـتتـاافـراد  شـیطانازجانـبحـقمتعـالمأمـور

آلـودهبـهاختیـارخـود_کهبازهمازاختیارخداجدانیسـتبلکهعین

کـهراهاعوجـاجپیمودهانـدو آنـانرا اوسـت_و ونفـساختیـار اختیـار

ازعفونـتکثـراتمتعفـنشـدهوقابلیـتدخـولدرحـرمامـنوحریـم

کیـزهوطیـبجـداسـازد پا پـاکو افـرادخـوبو امـانالهـیراندارنـد،از

واجـازهندهـدیـکقـدمفراتـرنهـادهبهسـوىعوالـمقـربحـقحرکـت

و گشـته مقـرب و نهـاده پـا خلـوص عالـم در کـه را کسـانی و کننـد.

ابـدبـهسـرآوردهانـدیکبـارهراهدهـد،تـا عمـرىرابـاعشـقحـقازلو

بـابـوىخـوش آمـدهو بـهآسـانیبتواننـددرعوالـمحضـراتبـهپـروازدر

از گردیدهانـدو کـهبـدانمعطـر توحیـدوعرفـانوفنـاىدرذاتحـق

آلودگیهاىخسـتهکنندهوگدازندهومخرب تعفـنتوجـهبـهکثراتو

ومهلـکانسـانیتعبـورکردهانـد،بدونمانعورادعـیبدانحرممنیع

بـهخلعـت یختـهو واردشـدهولبـاسهسـتیوتعیـنوتقیـدخـودرار

پرچـمحمـدو لـوادار  و بـهآسـایشمنتهـیشـده گشـته، الهـیمخلـع
قیامـتشـوند.1 ز رو لـواىتوحیـددر

کریــم،  محمدحســین طهرانــی بــا برداشــتی ناقــص و اشــتباه از آیــات قــرآن 

کارگــزار و نماینــده خداوند بوده و از جانــب حق تعالی  کــه ابلیــس  مدعــی می شــود 

کنــد تــا از ايــن طريــق کــه انســان ها را گمــراه  یــت داده شــده اســت   بــه شــیطان مأمور

کافر تمیيز یابد:  مؤمن از 

ُمعِجـباسـتکـهقـرآنکریـمخـودشوظیفهاضـاللوگمراهی بسـیار

شـیطانراکـهازجانـبخداونـدبـدوعنایـتشـدهاسـتبیـانمیکند

1.طهرانی،محمدحسین؛اهللشناسی،ج3،ص120�
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آنکهقضایاىخلقتآدموسجدهمالئکه  ...ودرسورهاعرافپساز

امـربـهنـزولمینمایـد؛وشـیطان ابـاىابلیـسرابیـانمیکنـد،بـهاو و
کامـلشـرحمیدهـد.1  یتـشبـهاغـواىانسـیانرابهطـور مأمور

درحالی کــه براســاس آموزه هــای اســامی، تمــام مخلوقــات خداونــد اعــم از 

کــه  جــن و انــس، بــا فطرتــی حقیقت جــو و توحیــدی خلــق شــده اند و بــا اختیــاری 

بــه آنهــا داده شــده اســت، عاقبــت خیــر یــا شــر خویــش را انتخاب می کننــد. ابلیس 

ی از هوای نفــس باعث  ک و ظاهــر خلــق شــده بــود؛ امــا پيــرو نیــز هماننــد دیگــران پــا

کشــاند. بنابرايــن،  ی را بــه ايــن درجــه از پســتی و خباثــت  تمــرد و تکبــر او شــد و و

ضالــت دچــار  خلقــت  ابتــدای  از  مخلوقاتــی  چنیــن  ذات  کــه  دیــدگاه   ايــن 

کلی اشتباه است.   و سیاهی ست، به طور 

گمـراه  گـر ابلیـس نبـود، انسـان های  کـه ا محمدحسـین طهرانـی ادعـا می کنـد 

گـر بـرای پيدایـش تضاد  از مؤمنیـن تشـخیص داده نمی شـدند و وجـود ابلیـِس اغوا

و جهنـم و بهشـت ضـروری اسـت؛ لـذا خداونـد بـه خاطـر همیـن هـدف چنیـن 

کـرده اسـت. در پاسـخ بایـد پرسـید، خـود ابلیس را چه کسـی به  موجـودی را خلـق 

کـه بـه  سـوی شـهوات  انحـراف کشـاند جـز نفـس او؟ پـس ايـن تنهـا ابلیـس نیسـت 

و پلیدی هـا فـرا می خوانـد، بلکـه نفـس انسـان نیـز چنیـن دعوتـی دارد. ازايـن رو، بـا 

کافـر ممکـن خواهـد بـود و مـردم بـا  فقـدان ابلیـس همچنـان تمیيـز انسـان مؤمـن از 

تبعیـت یـا تبعیت نکـردن از نفـس خـود، مـورد آزمایـش الهـی قـرار خواهنـد گرفت و 

کمـال می رسـند. پـس ابلیـس در ايـن میـان، فقـط دعوت کننـده  بـا سـرکوب آن بـه 

ی از نفـس می خوانـد. اسـت و انسـان را بـه  پيـرو

1.همان؛ص121�
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امام باقر؟ع؟ در روایتی می فرمایند:

ْنُفَسُهم؛
َ
َکَفْوُهأ اِسَقْد سایرالّنَ ّنَ

َ
ٌلِبِشیَعِتَناأِل

َ
یَطاَنُمَوّک َ

َوالّش

یـرادیگـرانبـا گمراهکـردنشـیعیانهسـتند؛ز شـیاطینتنهـابهدنبـال
گمـراهمیشـوند.1 نفـسسـرکشخـود

 صوفیان ابلیس را عاشق خدا می دانند و معتقدند که او به جهت عشق فراوان 

بـه حضـرت حـق از سـجده بـه غیـر خـدا سـر بـاز زده اسـت؛ درحالی کـه خواسـت و 

 ارادۀ شـخص عاشـق یا مطیع، فانی در اراده و خواسـت معشـوق و مطاع اسـت نه 

کرده و آن را به عاشـقی و اطاعت حواله دهد. عاشـق   اینکه طبق اراده خود مشـی 

چیـزی غیـر از معشـوق نمی خواهـد و برخـاف خواسـت و میـل او رفتـار نمی کنـد؛ 

امـا ابلیـس بـه مهم تريـن فرمـان الهـی عمـل نکـرد و از سـجده بـه انسـان سـر بـاز زد. 

یـد و بـرای  کریـم، علـت تمـرد ابلیـس عشـق نبـود، بلکـه تکبـر ورز  بنابـر نـص قـرآن 

برتری خود به ذات و ماهیت آتشینش قیاس آورد.

کریم می فرماید: خداوند متعال در قرآن 

<؛2 �فَ ٖر�ی كٰا�فِ
ْ
كٰا�فَ ِم�فَ �ل َر وݩَ َ �بݩݧ

ْ
ک َ� �ْس�تَ �ی ٖ لݫ  ِ��بْ

ٓ ݧ ݩݧ ݩݧ ݩّاݦݦݦݦݠٰݩݩݩݧ ݩݧ ݩݩݩݧ و�فَ * ِ�لݧ ُ ݩݧ عݧ َ مݨݧ ْ �ب
َ
مݨݨْ � ݩݩُ هݧ

ُّ
ل هتُ ݠكݦݦݨُ

َ
ِک ݫ ݘݫ ݩݩݧ �ݧ

ٓ
لٰا َ مݩݧ

ْ
َد �ݠل �بݩݦݩَ َ �ݧ >�فَ

ید ــــهتکبرورز ک کردند؛مگرابلیس  پسفرشــــتگانهمهباهمســــجده
کافرانشد.  از و

همچنین می فرماید:

�تَ 
فݨْ ݩݧ ْم ݠُك�ݧ

َ
ْر�تَ � َ �بݩݧ

ْ
ک ْس�تَ

َ
� 

ݦݦݦݦ
٭ َدّیَ �یَ  �بِ

�تُ �تْ
َ
ل مٰا حفَ ِ َد لݫ ْ��بُ

�فْ �تَ
َ
َك � ݩَ عݧ ݩݩفَ �ݩݧ �ݩُ مٰا مݨَ �ی ٖ لݫ  ِ��بݨْ

ٓ
ٰا ٰاَل �ی >�ت

<؛3 �فٍ ۥ ِم�فݨْ ٖط�ی هݩُ َ �تݧ ْ �تݨݧ
َ
ل ٰاٍ� َوحفَ ى ِم�فݨْ �ف ںفٖ

�تَ �تْ
َ
ل ُه حفَ ٌر ِم�ݩݩفݨْ �یْ

ا �فَ �فَ
َ
ٰاَل � �فَ * �ت عٰاݠٖل�ی

ْ
ِم�فَ �ل

کلینی،محمدبنیعقوب؛الکافی،ج3،ص162� 1.
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]خــدا[فرمــود:ایابلیــس!تــوراچــهچیــزیازســجده کردنبــرآنچــه

ــااز ــردیی ک ــر ــاتکب ــدم،بازداشــت؟آی ــدرتخــودآفری ــادســتانق ــهب ک

آتش)نورانی اوبهترم،کــهمرااز  بلندمرتبهگانــی؟شــیطانگفــت:مــناز

کردهای. گل)تیرهپست(خلقت رااز او سرکش(و

یم  سـرپيچی از فرمـان الهـی شـرکی جلـی و کفـری آشـکار اسـت. ما وظیفـه دار

خداونـد متعـال را از همـان راه هايـی کـه خـود تعیيـن کـرده اسـت، عبـادت کنیـم. 

در روایتـی از امـام صـادق؟ع؟ آمده اسـت:

ـْم
َ
ْعُبـُدَكِعَبـاَدًةل

َ
َنـاأ

َ
ـُجوِدآِلَدَمَوأ اْعُفِنـيِمـَنالّسُ َیـاَرّبِ ِإْبِلیـُس: 

َ
َفَقـال

َحاَجـَة
َ

ـی:ال
َ
اهلُلَتَبـاَرَكَوَتَعال

َ
ُمْرَسـٌل.َقـال َنِبـّيٌ

َ
ٌبَوال ـٌكُمَقـّرَ

َ
َیْعُبْدَکَهـاَمل

یـُد؛1 ِمـْنَحْیـُثُتِر
َ

یـُدال ِر
ُ
ْعَبـَدِمـْنَحْیـُثأ

ُ
ْنأ

َ
یـُدأ ِر

ُ
َمـاأ ـیِعَباَدِتـَكِإّنَ

َ
ِلـيِإل

تـامـن گفـت:مـنراازسـجدهبـرآدممعـافبـدار ابلیـسبـهخداونـد
کنـونهیـچملـکمقـربونبـی کـهتا کنـم هـمتـورابهگونـهایعبـادت
 مرسـلیعبـادتنکـردهاسـت؛امـاخداونـدفرمـود:مـنبـهعبـادتتـو
نیـازینـدارم،بلکـهفقطازهمانراهیکهخودمیخواهممراپرسـتش

راهیکهخودتانارادهمیکنید! کنیـدنـهاز

ابلیس در متون دینی مظهر غرور، تکبر و تفرعن است و همواره از او به عنوان 

کـه ابلیـس نـدای  موجـودی شـرور و مطـرود از بـارگاه الهـی یـاد می شـود. همان طـور 

کلماتـی متبکرانـه و مغرورانـه  »انـا خیـر منـه« سـر داد، برخـی صوفیـان نیـز بارهـا در 

و  حـاج  الحـِق  انـا  نـدای  کـه  همان طـور  پرداخته انـد؛  خـود  نفـس  از  سـتایش  بـه 

کـرده بـود.  کـر  گـوش فلـک را  سـبحانی سـبحانی مـا اعظـم شـأنِی بايزیـد بسـطامی 

متأسـفانه ايـن غفلـت بـزرگ بـه عارفـان معاصر هم سـرایت کرده اسـت؛ همان طور 

1.قمی،علیبنابراهیم؛تفسیرقمی،ج1،ص42�

www.ebnearabi.com



عرفان، از حقیقت تا پندار  )2(  158

کـه سـید هاشـم حـداد می گویـد:

ــرانهــــمنمیتواند ــ ــزهپیامب ــزارمعجــ هــ ــار ــاراچهــ ــ  یکــــیازجمــــالتم
تکافیبکند.1

مطیـع  تنهـا  و  اسـت  شـرارت  هرگونـه  از  عـاری  و  ـم 
َّ
معل کلـب  ابلیـس  گـر  ا

دسـتورات خـدای متعـال اسـت، چـرا بایـد توسـط امـام زمـان؟جع؟ کشـته شـود؟ 

آیـا ايـن قصـاص بـدون جنایـت نیسـت؟ آیـا قاتـل شـخص بی گنـاه نبایـد مذمـت 

می فرمایـد: صـادق؟ع؟  امـام  همچنان کـه  شـود؟ 

ییْوِم
َ
ْنَظــَرُهِإل

َ
اهلَلأ ــاَسِإّنَ ــُهیــْوُمیْبَعــُثاهلُلِفیــِهالّنَ ّنَ

َ
َتْحَســُبأ

َ
یــاَوْهــُب،أ

ُکوَفــِةَوَجــاَء
ْ
َکاَنِفــيَمْســِجِدال یْبَعــُثِفیــِهَقاِئَمَنــاَفــِإَذاَبَعــَثاهلُلَقاِئَمَنــا

یْوِم،
ْ
اال

َ
ُهِمْنَهذ

َ
یل :یاَو

ُ
یُرْکَبَتیِهَفیُقول

َ
ــییْجُثــَوَبیَنیَدیــِهَعل  ِإْبِلیــُسَحّتَ

وِم؛2
ُ
َمْعل

ْ
َوْقِتال

ْ
ِلَكیْوُمال

َ
ِبَناِصیِتِهَفیْضِرُبُعُنَقُهَفذ

ُ
ُخذ

ْ
َفیأ

زرسـتاخیزمـردماسـت،خدایـشمهلتداده اىوهـبپنـدارىکـهرو

کنـد،وچونقائمماظهورکندودرمسـجد تـاروزىکـهقائـممـاظهـور

ایـن گویـداىواىبـرمـناز برابـرشزانـوزنـدو کوفـهباشـدابلیـسآیـدو

وقـت ز ایـنرو گردنـشرابزنـدو ناصیـهاشو رابگیـرداز وقائـماو ز رو

معلوماسـت.

کاری مأمــور نشــده اســت، بلکــه حضــرت  ابلیــس از طــرف خداونــد بــه انجــام 

حــق تنهــا مانــع ابلیــس و لشــکریان او در اغــوای بشــر نشــده اســت؛ همچنان کــه مانع 

کــه خداونــد بــا بخشــیدن حجــت باطنــی  دیگــر ســتمگران و ظالمــان نمی شــود. چرا

)عقــل(، حجــت ظاهــری )انبیــا و اوصیــا( و قــوۀ اختیــار بــه انســان، توانايــی انتخاب 

1.طهرانی،محمدمحسن؛متنجلساتشرححدیثعنوانبصرى،ص3107�
األنوار،ج60،ص254� 2.محمدباقر،مجلسی؛بحار
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راه ضالــت یــا هدایــت را بــه انســان داده اســت. 

گر ابلیس در مسیر سعادت قرار دارد، چرا خداوند متعال خطاب به  همچنین ا

او می فرماید:
<؛1 �فِ �ی ݭِ �لّدٖ ݫ مݫ وݨْ ݦَ ىݩٓ ِ�لٰی �ی تٖ ںݧ

ݩݩفَ ْع�ݧ
َ
َك ل �یْ

َ
َّ َ�ل >ِاَو�فݧ

قیامتبرتوباد.  ز وحتمًالعنتمنتارو

گـر گمراه کـردن انسـان ها توسـط ابلیس موجب کمال او و شـیاطین  بنابرايـن، ا

کنون باید کامل ترين موجود باشـد و مقامی باالتر از انبیا و رسـل داشـته  اسـت، او ا

کمال و سعادت را طی نکرده است.  باشد؛ زيرا هیچ کس به اندازۀ او راه 

1.سورهص،آیه78�

www.ebnearabi.com



صل دُهم �ف

اطںفى اهری و �ب وصى طف

صوفیــان معتقدنــد مشــروعیت و مقبولیــت مدعــی قطبیــت در هــر زمــان، 

مشــروط و منــوط بــه وجــود حکــم جانشــینی از خلیفۀ ســابق اســت و فقــدان چنین 

ی او را  اجازه نامــه و وصیتــی، قطــب را بــا بحــران مشــروعیت مواجه ســاخته و دعــاو

باطــل می ســازد. ايــن وصیت نامه هــا نیــز بایــد »یــدًا بَيــٍد« و سلســله وار بــه معصــوم 

متصــل  جــوال«  »ماقلــی  بــه  ی  حــوزو تصــوف  سلســلۀ  چنان کــه  شــود؛  متصــل 

کــه ادعــا شــده بــا امــام عصــر؟جع؟ در ارتبــاط بــوده اســت. امــا از آنجايــی  می شــود 

 کــه »ســید علــی قاضــی« در وصیت نامــه ای مکتــوب و مشــهور، »شــیخ عبــاس 

قوچانــی« را بــه عنــوان وصــی خــود در طریقــت معرفــی نمــود )تــا بنابر ادعــای رهروان 

ايــن مکتــب، رشــته عرفانــی آنهــا بــه دســت عوام النــاس و غیرطــاب نیفتــد(، 

ــی  ــر، در اقدام ــن خاط ــه همی ــد. ب ــه ش ــروعیت مواج ــران مش ــا بح ــه زاری ب ــه الل فرق

و مدعــی  کــرده  پایه گــذاری  را  باطنــی  و  بدعت گونــه موضــوع وصیــت ظاهــری 

کــه شــیخ عبــاس قوچانــی وصی ظاهری و ســید هاشــم حــداد وصی باطنی   شــدند 
مرحوم قاضی بوده است.1

کسـیاسـت یـد:امـاوصـیباطـن،آن 1.محمدمحسـنطهرانـیدربـارهوصـیباطنـیمیگو
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کلماتـی  نکتـه قابـل تأمـل آنکـه رهبـران اللـه زاری بـرای توجیـه ايـن بدعـت بـه 

از صوفیـان منحـرف و شناسـنامه دار فرقـه ای همچـون فرقـه نعمت اللهیـه اسـتناد 

 کرده انـد. چنان کـه محمدمحسـن طهرانـی بـرای اثبـات وصـی ظاهـری و باطنی در 

 تصوف و نشان دادن سابقۀ آن، در فصلی از کتاب »اسرار ملکوت« با عنوان »مطالب 

نعمت اللهیـه  از  کلماتـی  بـه  باطـن«  و  ظاهـر  وصایـت  بـه  راجـع  الحقائـق   طرائـق 

کرده و می نویسد: استناد 

وهمچنیــندربــارهمســئلهوصایــتظاهــروباطــننســبتبــهحضــرت
کتــابطرائــقالحقائــقوغیــرهچنیــن  شــاهنعمــتاهللولــی؟وضر؟در

مذکــوراســت:

یشــانومخلصــانرا ردودمــانامامــت،خلفــاودرو »آنــگاهآنســرو
طلــبداشــته،منصــبوالیــتعهــدوارشــادطوایــفعبــادرابــهولــد
ارتحال ارشــدخــود،شــاهخلیــلاهللتفویــضفرمــود...یکشــبقبــلاز
کفــننمــودهدر کــه:نعــشمــراغســلداده یــدانوصیــتفرمــود بــهمر
ید. بناهــاىمبارزالدینمحمداســت،بگذار مســجدجامــعشــهرکهاز
ــه ــدانب گــزاردمگــرقطــبزمــانوولــیحــق.مری ــرمــننمــازنخواهــد ب
گاهســید گــزارد.نــا  کــدامامــامنمــاز فرمــودهعمــلنمــودهمنتظــربودنــد
اســت مســتغنیالوصف کــه نامــه راقــم  پــدر ابراهیــم  شــمسالدین

آنجنابقیامنمود. بمواردشده،بهنماز باسروصورتخاکآلوداز

باطـنخـودبـهکماالتاسـتادمکملبودهباشـدوداراىمعرفتشـهودىوقدرت کـهدر
کـهخواهـی یـرا ىرامعرفـینکـردهباشـد؛ز گرچـهاسـتادو رهبـرىباطنـیوسـرىباشـد،
گردانرابـهامـرخـداهدایـتمینمایـدو باطـنبـرنفـوسسـیطرهداردوشـا از نخواهـیاو
بـهراهوروشآنهـانظـرمیکنـدومیرسـد)طهرانی،محمدمحسـن؛اسـرارملکوت،ج2،

ص476(�

www.ebnearabi.com



عرفان، از حقیقت تا پندار  )2(  162

کشــیدهبــهماهــانبردنــدودرهمــانموضــع  نعــشرامریــدانبــهدوش

کردند.« کهسیدشمسالدینصالحدیدهبود،دفن 

محمدمحسن طهرانی بعد از ذکر ماجرای فوق می نویسد:

اینجـانیـزمشـاهدهمیکنیـمکهآنجناب،وصیظاهرىداشـتندو در
آنهابهمهمخودوتکلیفالهیقیاممینمودندواین باطنیکههرکداماز
 یکمسئلهاعتبارىوسلیقهاىودلبخواهینیست.چهبسابزرگانی
بیناوالدوارحامومنتسبینخودنیافتندکهبهاووصیت  کهفردىرادر
نَسـبیو  نماینـد،وآنرادرخـارجازحیطـهروابـطوتعلقـاتظاهـرىو
یرامسئلهچنانکهگذشتخارجازمحدوده  خویشاوندىقراردادند؛ز
وتعلقاتشخصیونفسانیاست،وکارولیخداوعارفباهلل  اعتبار
رمیزنـدنـهبـر الهـیدو یـتحـاقواقـعومصلحـتحقیقـیو بـرمحور
یـتمـالکاتدنیـوىوزدوبندهـاىمتعـارفمـادىوشـیطانی. محور
آقازادگانخودوصیت بـابمثـالمرحـومقاضی؟وضر؟بههیچیـکاز از

نکردنـد،ووصـیظاهـرىخـودرامرحـومقوچانـیقـراردادند.1

نزاع بی امان با برادر جهت تصدی قطبیت
کارآمـدی مکتـب اخاقـی  یکـی از واضح تريـن داليـل بـرای اثبـات بطـان و نا

_ عرفانـی اللـه زاری، نـزاع بی امـان و همیشـگی دو فرزنـد محمدحسـین طهرانـی 

از  بعـد  تنهـا  عرفـان،  و  اخـاق  مدعیـان  بـود.  جانشـینی  بـرای  پـدر  فـوت  از  بعـد 

ی  اندک زمانـی از فـوت پدرشـان، چنـان بی رحمانـه به جـان یکدیگر افتادنـد و آبرو

ارحـام و بـرادران خـود را بـرای مناصـب دنیايـی به حراج گذاشـتند که در دشـمنی 

گشـتند.  بـا بـرادر، شـهرۀ عـام و خـاص 

1.طهرانی،محمدمحسن؛اسرارملکوت،ج2،ص489�
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مناســبت  بــه  کــه  مجلســی  در  کوچک تــر(  )بــرادر  طهرانــی  محمدمحســن 

ــد  کــه همــگان بای کــرد  ــه صراحــت اعــام  ــود، ب گرفتــه شــده ب ــدرش  بزرگداشــت پ

خــود،  کتــاب  در  طهرانــی  محمدحســین  چنان کــه  کننــد؛  تبعیــت  بــرادرش  از 

کوچک تــر  فرزنــد بزرگ تــرش، محمدصــادق را وصــی خــود قــرار داده بــود و فرزنــد 

کمــی بعــد بــرای منصــب جانشــینی بــا بــرادر بزرگ تــر وارد  را ناظــر وصیــت؛1 امــا 

نــزاع و درگیــری شــد. پــس از آن، محمــد محســن طهرانــی نامــه ای سرگشــاده بــرای 

گله هــای بســیار، َاســرار پشــت  ی، اشــکاالت و  بــرادر فرســتاده و ضمــن طــرح دعــاو

پــرده و رازهــای مخفــی )ماننــد شــریعت گريزی، بداخاقــی و اعمــال خــاف ديــن( 

بســیاری را افشــا نمــود.

محمدمحسن طهرانی می نویسد:

اینجانـببـهلحـاظتکلیـفشـرعیوقانونـینظـارتبـروصیت نامـه
صبـح جلسـات ادارۀ کیفیـت مـی دارم، اعـالم رسـمًا والـد، عالمـه
یـنومبانـیآنمرحـوممنطبـقنبـودهوشـرعًا )اعیـادووفیـات(بـامواز

میباشـد. حـرام

ورحـمبارحمکـهبحمداهلل بـابـرادر بـرادر بـافرزنـدو آیـاقطـعارتبـاطپـدر
بـه سرسـپردگان و مریـدان بیـن  در شـدت و حـدت تمـام بـا اینـک

والـداسـت؟ ازمکتـبمرحـوم جنابعالـیوجـوددارد

آیـاایـنتهمت هایـیکـهنزدیـکانشـماهمچـونقـلونباتبـهکامافراد
یزندازمکتبمرحوموالدبودهاسـت؟ والهوشـیداوحیرانشـمامی ر
تصفیه حسـاب صحنـه بـه را آن و خـدا رسـول منبـر لوث کـردن آیـا
شـخصیتبدیل نمـودنازاصـولالینفـکعرفـانمرحـوموالـداسـت؟

1.طهرانی،محمدحسین؛آیتنور،ص619�
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ی در پایاِن نامه، مکتب برادرش را مکتب »چماق، شتم، تهمت، انحراف،   و

تضیيـع نفـوس، اتـاف اسـتعدادها و ذخايـر الهی، تصنع و ظاهرسـازی و فرورفتن 

در امیـال نفسـانی و در تـار تخیـات و اوهـام تنیـدن« معرفی می کند.1 

 همچنین در جلد سوم از کتاب اسرار ملکوت، به تفصیل رخدادهای مرتبط

ی در جای دیگر ادعا    با نزاع برادر و ادعای وصایت و خافت او را شرح می دهد. و

که اساس تمامی  کشف و شـــهود است  که منشـــأ پيدایش اين انحراف،   می کند 

عرفان ها می باشد:

ــــوتمرحومآقاپیداشــــدازهمینجاپیداشــــد ف ــــهبعداز ک آنخطــــرى

افرادبهجادۀخالفکشــــیدهشــــدنداز ــــهپیداشــــدو ک ــــی وآنانحراف

ــرادپیغام ــ ــابراىاف ــ ــــهبه طورصراحــــتازمرحومآق ک ــــوده مکاشــــفاتیب

آوردهمیشــــدوبههیچ وجهقابلتشــــخیصنبود؛یعنیبههیچوجه،

ــــعواخبار ــاًلمنطبقباواق ــ کام کالمدقیــــقمطلــــبدقیقوصحبــــت

ازغیب]مــــیداد![االن ــار ــ ــــهاخب ــــرضکنیدک ــردف ــ ازغیــــب!یعنــــیف

ــــنصافمیگفت آناطاقچندنفرهســــتند؟ای ــــهدر ک ــــرضکنید  ف

 کهچندنفرهستند.وقتیکهشخصبیایداینمطلبرابگویدخب

مطلــــبدومراهــــمبگویدشــــمانمیپذیرید؟میگوییدخبدرســــت

ــــن ــرداراىای ــار،پنــــج،هفــــتنفــ ــــک،دو،ســــه،چهــ ــر،ی اســــتدیگــ

که ــائل.واینازخطرناک ترینمطالبیاســــت  خصوصیاتواینمســ
نپرداختهام.2 البتهبندهبهاوهنوز

1.ایننامهدرفضایمجازیوسایتهایمنتسببهاینفرقهقابلمشاهدهاست.
2.طهرانی،محمدمحسن؛اسرارملکوت،ص229�
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�ف طهر��فی هی م�مد���ی �ت دگاه های �ف د�ی

یکــی دیگــر از مســائل قابــل توجــه پيرامــون شــخصیت محمدحســین طهرانــی، 
کــه خــود را مجتهــد و صاحــب فتــوا  ی اســت. او  بررســی فتــاوا و دیــدگاه فقهــی و
ی تقلیــد  می دانســت، در تمــام مســائل فقهــی فتــوا داده و مریــدان نیــز معمــواًل از و

می کننــد.

گردان و  کــه امــروزه، شــا اهمیــت بررســی فتــاوای ایشــان از ايــن جهــت اســت 
پيــروان طهرانــی در تاشــند تــا از جریــان تصــوف و به ويــژه محمدحســین طهرانــی 
را  آن  مــردم  و  جوانــان  تــا  دهنــد  ارائــه  امــروزی  و  روشــن اندیش  گاه،  آ چهــره ای 
ــی برخــاف آنچــه ادعــا  ــد. درحالی کــه دیدگاه هــای فقهــی طهران ــر بپذيرن راحت ت
می شــود، نشــان دهندۀ تنگ نظــری، تقشــف، تعصــب و ظاهرگرايــی شــخصیت 
ــه مخالفــت  ــوژی ب ــی و تکنول ــا اولیــن مظاهــر تمدن ــه ب ک ــه ای  ی می باشــد؛ به گون و

ــت.  ــته اس برخواس

البتــه ممکــن اســت دلیــل صــدور ايــن فتــاوا توســط محمدحســین طهرانــی، 
کامــل و درســت مراتــب اجتهــاد و عجلــه بــرای صــدور فتــوا باشــد.  طی نکــردن 
کــه تنهــا در مــدت هفــت ســال تحصیــل در حــوزه علمیــه قــم  ایشــان مدعــی اســت 

کتــاب »آیــت نــور« آمــده اســت:  بــه درجــه اجتهــاد رســیده اســت. در 

ــــمتمامشــــد.منهنگامــــیکهاز ق ــــاندر ــــهالشــــکرکارم ل الحمــــدهللو
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که ــرمیدادند ــاتیدمانظــ اســ ــــراینجف،بعضیاز کردمب ــــمحرکت ق

مــــنمجتهدم.1 

در هـر صـورت، مسـیر دشـوار و طاقت فرسـای اجتهـاد و تمرکز بـر فقه که طاب 

مسـتعِد مرجعیت سـال ها آن را طی می کنند، توسـط طهرانی تنها در هفت سـال 

ی تنها با اين مقـدار تحصیل به مراجع عظام   طـی شـده اسـت. عجیب تـر اینکـه و

گرفته است. محمدصادق طهرانی آورده است: اشکال هم 

کــردهو  مرحــومعالمــهوالــددرمســئلهاجتهــادبســیارســخت گیری
عدرعلوممختلفبودهوصرف

ّ
محتــاجتضل

ً
 میفرمودنــد:اجتهــاداوال

بایــدمجتهــدخصوصًا آنکفایــتنمیکنــدو  تحصیــلاصــولوفقــهدر
بــازبــان گاهباشــدو کامــاًلآ یــخوســیرهمعصومیــن تار یــمو کر  بــهقــرآن
ــوده ــًادارایملکــهقدســیهب ثانی ــاتوفقه الحدیــثانــسبگیــردو  روای
لــذانســبت اســتنباطاحــکامشــرعیهاســتضائهنمایــد.و آندر نــور از  و
 بــهبرخــیازصاحبانفتــواکهدرمنصبمرجعیتبودند،میفرمودند:
بزرگانرافقطقریب االجتهاد  ایناشخاصمجتهدنیستندوبسیاریاز

محسوبمیکردند.2 

که عمری در فقه و  که محمدحســین طهرانی برخی از مراجع را  چگونه اســت 

کرده انــد مجتهــد نمی دانــد، ولی خودش را طی هفت ســال  کار تخصصــی  اصــول 

تحصیــل در قــم مجتهــد می دانــد؟! نتیجــۀ ايــن عجلــه بــرای صــدور فتــوا و کســب 

 مقــام اجتهــاد، خــود را در ضعــف ادلــه و مســتندات فقهــی و نظریــات شــاذ نشــان

که در ادامه، چند نمونه از آن ذکر می شود:   داده است 

1.طهرانی،محمدحسین؛آیتنور،ص153�
2.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ج2،ص102�
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کبیره است! گناه  1. استفاده از تلویزیون 
محمدصادق طهرانی می نویسد:

خانـه از  و می فرمودنـد منـع مطلقـًا را منـزل  در تلویزیـون  از اسـتفاده

بیرون بردنآنراازشرایطاولیهسلوکالیاهللمی شمردندومی فرمودند

آنحـراممیباشـد. کـهاسـتفادهاز زهتلویزیـونمفاسـدیدارد ...امـرو

تلویزیونمادامیکهدارایاینمفاسـدباشـد،جعبهشـیطاناسـت...

انقـالبنیزغالبمنافعتلویزیـونراحراموبعضًااز عالمـهوالـدپـساز

کبیرهموبقهمی دانسـتند؛لذاخریدوفروشآنواسـتفادهاز محرمات

آنرادرغیـرضـرورتتحریـممی فرمودنـد.

ــــهمنزلشــــانرفتیم؛دو ــــهوالدبرایعیادتایشــــانب درخدمــــتعالم

اطــــاقدومرویتختــــیخوابیدهبودند. اطــــاقتودرتوبودکهایشــــاندر

مرحــــومعالمهبهمحــــضآنکهوارداطاقاولشــــدند،دیدندروبهروی

ایشــــاندراطاقدومتلویزیونیگذاشــــتهشــــدهاســــت،وارداطاقدوم

ــر ــ ــااینکــــهایشــــاندایم الذک ــ ــاردرنشســــتندب ــ کن ــادر نشــــدندوهمانجــ

ــــدوبهآنتوجه تلویزیوناســــتفادهنمی کردن ــــودهوبههمینعلــــتاز ب

ــــهبفرماییدداخل، ک کردند ــرار ــــهجدهمااصــ نداشــــتند.هرچهمرحوم

ــــهتلویزیون ک اطاقی ــــد:مندر ید،فرمودن ــــناطاقتشــــریفبیاور ای در

ــــونخاموشاســــت!باز ــاتلویزی ــ گفتندآق ــــذارم، ــــمرانمی گ باشــــد،پای

ــــذارم.اینجدیت کهتلویزیونباشــــدپانمی گ اطاقی ــــد:مندر فرمودن

ــــهآنرابهآلت ک ــــود ــارســــوءتلویزیونب ــ آث ــــهجهتمفاســــدو ایشــــانب
ــرامتبدیلنمــــودهبود.1 حــ

1.همان؛ص110و111�
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2. حرمت هرگونه نقاشی و تصویربرداری
محمدصادق طهرانی می نویسد:

اولیـاآمده انـدتـامـاراازعالـمصـورتبـهعالـم کـرارًامی فرمودنـد:انبیـاو

 معناسوقدهندولذادرسیرۀرسولخداوائمه؟مهع؟ترغیبوتشویق

میـان بـهفـننقاشـیوتصویربـردارینمی بینیـم...عالمـهوالـدنیـزدر

نقاشـی گردانخـودکسـانیراکـهتوانایـیکارهایهنریداشـتنداز  شـا
منعمی فرمودند.1

3. مخالفت با تکنولوژی )منع استفاده از رایانه(

محمدحســـین طهرانـــی یکی از سرســـخت ترين مخالفـــان رایانه و اســـتفاده 

رایانـــه و  از  بـــود. درحالی کـــه اســـتفاده  ی  مـــدارس حـــوزو از آن در مؤسســـه ها و 

گســـترش مطالعات  نرم افزارهـــای مرتبط با علوم دینی، تأثیر بســـزايی بر تعمیق و 

و تحقیقـــات حـــوزۀ علـــوم و معارف دینی داشـــته اســـت؛ اما مدعیـــان عرفان که 

 همواره فقها و علمای شـــریعت را به تعصب و قشـــری گرايی متهم می کنند، خود

 در ردیف اول جهالت قرار دارند.

محمدصادق طهرانی در اين باره نوشته است:

روزیایشــانفصــلمشــبعیدربــارهمفاســدرواجایــندســتگاه)رایانــه(

درحوزه هــابــرایصهــرمکرمشــانجنــابحجت االســالموالمســلمین

یــدعــزه_صحبــتفرمــودهبودنــد. حــاجســیدمحمــدســیادت_ز

کــهاســتفاده گرفته انــد برخــیمؤسســاتدرحــوزهعلمیــهقــمتصمیــم

بــههمیــنجهــتبــرایبنــدهجهــت یــجنماینــدو کامپیوتــرراترو از

1.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ج2،ص124�
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و رفــت بلیــط و فرســتاده اند دعوتنامــه قــم در درجلســه ای شــرکت
برگشــتهواپیمــاراهــممتقبــلشــده اند،ولــیبنــدهشــرکتنمی کنــم،
کاربــهایــنشــکلبــهمصلحــتحــوزهنیســتوبنیــهحــوزه چــونایــن
کاردرحــوزهانجــاممیشــودونــزدآقایــان راضعیــفمیکنــد؛ولــیایــن
ــاایشــانرامتقاعــد ــایآنمیگوینــدت ــدرازمزای ــدوآن ق ــزرگانمی رون وب
کامپیوتــرســبب کاررابــهاســمآقایــانتمــاممی کننــد... کننــدوبعــدهــم

ــتازحــوزهرخــتبربنــدد.1 ــهعمــقودرای ک میشــود

 4. مخالفــت بــا مظاهــر اصیــل هویــت ملــی و فرهنگــی ایرانیــان )لــزوم تغییــر زبــان 
مادری از فارسی به عربی(

ــی  ــان و ادبيــات عرب ــه زب ــی تعصــب شــدیدی نســبت ب محمدحســین طهران

کید  داشــت و همــواره نســبت بــه تغیيــر زبــان مــادری ايرانیــان از فارســی به عربــی تأ

داشــت. درحالی کــه اولیــن قــدم بــرای متاشی ســاختن هویــت و فرهنــگ یــک 

یخ یکی از مهم ترين   سرزمین، گرفتن زبان مادری آنهاست. زبان فارسی در طول تار

 وزنه هــای فرهنگــی ايرانیــان بــوده و نقشــی اساســی در حراســت از هویــت و ملیت 

مردمان ايران زمین و حفظ یکپارچگی اين سرزمین داشته است.

محمدصادق طهرانی می نویسد:

همیشــــه)محمدحســــینطهرانی(می فرمودند:بایدزبانمادریهمه

ــــیقوی تر ــــمزبانعرب ــــانعربیباشــــد...وقتــــیمی دانی ب مســــلمانانز

ــــانفارســــیاســــتوعــــالوهاز ب ز ــراز ــ ــتوارتروشــــیرین تروجذاب ت واســ

ــــی،طبی،جغرافیایی،داروســــازیوحتی جهتگســــترشلغاتادب

ــارامانندلســــان ــ م اصطالحــــاتفیزیکــــیوشــــیمیاییغنیاســــتو

1.همان؛ص124�
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ــهاز یشــ فارســــینیازمندبهاصطالحاتلغاتاجنبینمیکندویکر

زبانماواردنمیکند، آنرابهعنواناسمدر یامشتقاز لغاتالتینیو

ــــدانمنوطاســــت، ــاوآیینماب ــ ــــنم ــــماســــتکهدی ی ــرآنکر ــ ــــانق ب ز  و

اول،زبانمادریخودراعربینکنیموبهفرزندانخودازکودکی  چرااز

یم! عربینیاموز

کنـار زبـان  کـه زبـان عربـی در  محمدحسـین طهرانـی حتـی راضـی نمی شـود 

کـه زبان عربی باید زبان مـادری و اصیل  گرفتـه شـود، بلکـه معتقد بود  فارسـی یـاد 

ی بـرای ايـن بـاور خـود چنیـن اسـتدالل می کنـد:  قـرار بگیـرد. و

گرمازبانفارسیراحفظکنیموزبانعربیراهمیادبگیریم،وسعت ا

ایـنازمنـهگذشـتهداشـته ایم کـهدر  اطالعـاتمـاهمیـنمقـداراسـت
واینچندعیبدارد....1

5. ورزش، مسابقات ورزشی و فیلم
محمدحسـین طهرانـی نسـبت بـه ورزش و مسـابقه های ورزشـی و همچنیـن 

دنبال کـردن ايـن مسـابقات از راديـو و تلويزيـون، تماشـای فیلم هـای سـینمايی و 

یـا حتـی خوانـدن روزنامـه و شـنیدن اخبـار از تلويزيـون و بسـیاری از سـرگرمی های 

معتقـد  ی  و اسـت.  داشـته  منفـی  دیدگاهـی  بشـری  جوامـع  در  رایـج  و  مشـروع 

کـه بسـیاری از انـواع ورزش هـا ماننـد: فوتبـال و... ابـزار اسـتعمارگران بـرای   اسـت 

سست کردن مغز توده ها و مشغول ساختن مردم به امور لهو و لعب است.

محمدصادق طهرانی می نویسد:

ــــامورزشدرجوامعاســــالمیو ــهن ــ زهب ــــهامرو ک ــــی بســــیاریازچیزهای

1.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ج2،ص124� 
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ــوولعبو غیراســــالمیمطــــرحاســــت،درحقیقتورزشنیســــتلهــ

غفلتوبطالتاســــتکهاســــتعمارگرانآنرابهنامورزشجازده اند

امورمهمواساســــی ــــهاینوســــیله،عمرافرادراهــــدرداده،آنانرااز ب  و
غافلمی سازند.1

محمدحسین طهرانی می گوید:

ومؤمنومتعهدوتربیت شدهواسالموتشیعچشیده کار  جوانانفدا
انقـالببایـدچنیـنبـودهباشـندتاان شـاءاهللتعالـیثمرات مـا،پـساز
کنـدوهرلحظهگامیدر ز آنهـابرو حـقوحقیقـتوواقـعوواقعیـتدر
 صبـروشـکیباییوتحمـلرنـجوخشن پوشـیوجشب نوشـیبـهجلـو
بردانـدتـابـهمقصـداسـنیوذروهاعلـینایـلآینـد؛وگرنـهبـامسـابقات
 ورزشیوسرگرم شدنبهمسائلجنبیوتماشایصحنه هایتلویزیون
واسـتماعاخبـارمفصلـهرادیویـیوخواندنصفحاتعریضوطویل
آن،کاریساخته زنامهومجالتدربارهورزشوتمجیدوتحمیداز  رو
واندیشـه هاازمحوراصلیوتمرکزبهمبدأ  نیسـتوجزانعطافافکار
فرعیهکهجزتماشاگرینیست،ثمریندارد  دردوراهدرمان،بهاینامور
وجـزباطل کـردنثمـرۀانقـالبکـهازدیـادرشـاداتودالوریمیباشـد،

بهـره اینمی زایـدوهیـچنتیجـه ایعایـدوواصـلنخواهدشـد.2

6. تریبون، لباس نیروی انتظامی و قالیچه مورب
محمدمحسن طهرانی می نویسد:

خـودایشـانوقتـیواردمنزلیمی شـدندومی دیدنـدقالیچه ایدرمیان

1.همان؛ص314�
2.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ج2،ص124�
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آشـنایانبـود گـرصاحبخانـهاز اطـاقبـهشـکلمـوربانداختـهشـده،ا
کـردهومی فرمودنـدآقـاایـنسـنت گاهـیخـممی شـدندوآنراصـاف
رابرای کفار کفاراسـت،یادبودصلیباسـت!ایشـانپوشـیدنلباس
 مسـلمینحـرامدانسـتهونسـبتبـهلباس هایـیکـهنمـادکفـاراسـت،
چونکاله هایفرنگیهمینحساسـیتراداشـتند؛حتیلباس های
انتظامـیونشـان هایایشـانراازمصادیـق متـداولنیروهـاینظامـیو
انقـالبایـنلباس هاو  فرهنـگکفـردانسـتهومی فرمودنـد:بایـدپـساز

گردد. یناسالمی نشانه هاهمهمنطبقبرمواز

ایــننمادهــاتریبــوناســت،مرحــومعالمــهوالــداســتفادهاز  یکــیاز
منبــر کــردهوبه جــایآنترغیــببــهاســتفادهاز  تریبــونرابه شــدتمنــع
کهبهدســتور اســالمتریبونوجودندارد،منبراســت  می فرمودند!...در
 رســولخــدا؟ص؟ســاختهشــدازچــوباصــلازغابــاتمدینهکهبســیار

محکموسبکبودهاست.1 

7. تغییر ماه، سال و ساعت های مسلمین
 محمدحسین طهرانی درباره لزوم تغیير ماه و سال شمسی و تغیير ساعت های 

رایج می نویسد:

ــــرمی شــــدند،رعایتســــال،ماهوســــاعت ــــهمتذک ک ــــی ــرنکات ازدیگــ

 اسالمیوکنارگذاشتنسال هایمجوسیومیالدیوساعتغربی

ــــود.ماه هــــایقمــــریرابهشمســــیتبدیل کردننســــیءاســــت؛یعنی ب

قرآن کهدر زمانمقررخودواینهماناســــت تأخیرانداختناعمالاز

یخشمســــیرا آوردهاســــت.تار کفربه شــــمار یادی  کریمآنراموجبز

1.همان؛ص351-348�
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ــیرهائمه  رســــمیقراردادنخالفنصقرآنوخالفســــنتنبویوســ

 طاهرینوعلمایاسالم،بلکهخالفمنهجراستینتماممسلمانان

کتاب ها  اســــتوموجبتفکیکدینازسیاســــتوموجبتعطیل
یخنوشتهشدهو...می شود.1 توار و

کــوک نمــود، یعنــی در وقــت غــروب آفتــاب آن را ســر  بایــد ســاعت ها را غــروب 

ی هــم نهــاد. بنابرايــن هــر ســاعتی  ســاعت دوازده قــرار داد و عقربه هــای آن را رو

کــه بگــذرد می دانیــم چقــدر از شــب مــا ســپری شــده اســت ســاعت دو، یعنــی دو 

گذشــته و  گذشــته و ســاعت پنــج، یعنــی پنــج ســاعت از شــب  ســاعت از شــب 
طلــوع آفتــاب هــم متغیــر اســت.2

 1.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ج2،ص367وطهرانی،محمدحسین؛امامشناسی،
ج6،ص168�

2.طهرانی،محمدصادق؛نورمجرد،ج2،ص394� 
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اهمیـــت آسیب شناســـی و مواجهـــۀ انتقـــادی با جریـــان اللـــه زاری را باید در 

یافت: زيـــر  موارد 

1. مریدپروری
تابعـان  و  مریـدان  از  گسـترده ای  شـبکۀ  کشـور  سراسـر  در  اللـه زاری  جریـان 

کـه بـا تحریـف آموزۀ والیـت و امامت  کـرده اسـت. مریدانـی  بی چون وچـرا را ایجـاد 

شـیعی، ذوب در والیت مرشـدان خود گشـته و »کالمیت بين یدی الغّسـال« خود 

گذاشـته و هرگونـه اراده و میـل خـود را در خواسـت  را در اختیـار شـیوخ طریقـت 

مشـایخ فرقـه خـود می داننـد. ايـن اشـخاص به لحـاظ امنیتی، سیاسـی، فرهنگی 

و... قابلیـت خطرهـا و پيدایـش انحراف هـای بسـیاری را در خـود ایجـاد کرده انـد. 

گاهـی اخبـار فتنه های امنیتـی و اغتشاشـات اجتماعی جریانات  چنان کـه هـر از 

بـه  لبیـک  بـرای  کـه  گـوش می رسـد  بـه  گنابـادی  فرقـۀ  ماننـد صوفیـان  مشـابهی1 

گـرم بـه خیابان هـا آمـده و بـه مـردم بی گنـاه  نـدای شـیخ خـود، بـا اسـلحۀ سـرد و 

کنـون بـه شـهادت  ی انتظامـی را هـم تـا  هجـوم می برنـد و بسـیاری از مأمـوران نیـرو

بـا ودرگیـریمریـدانآقـایعلیمحمـددسـتغیب 1.ازجملـهواقعـه»مسـجدقبـا«شـیراز
مـردم.
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رسـانده اند. ايـن مسـئله و ماننـد آن، همگـی از روحیـۀ مریدپـروری مشـایخ فرقـه و 

پـرورش انسـان های تابـع و تسـلیم محـض نشـأت می گیـرد. رهبـران صوفیـه چنـان 

کـه بـرای صیانـت و حفاظت از شـیوخ خـود جان، مال  بـر ذهـن افـراد کار می کننـد 
ی خویـش را تقدیـم می کننـد.1 و آبـرو

2. مقابله با فقها و رهبران شریعت
فرقـۀ اللـه زاری همچـون دیگـر فرقه های صوفیـه، مکتبی طریقت محور اسـت. 

شـاخصه مهـم طریقت هـای عرفانـی، مقابلـه آشـکار و موضع گیری هـای انتقـادی 

در برابـر احـکام فقهـی و رهبـران شـریعت اسـام )فقهـا و مراجـع( اسـت. ازايـن رو، 

ی از رهبـران خویـش، بـا اهانت هـای سـخیف  مریـدان جریـان اللـه زاری بـه پيـرو

نثـار می کننـد، آسـیبی  بـه علمـای مذهـب تشـیع  کـه  و مذمت هـای پيوسـته ای 

بـه   مرجعیـت  و  فقاهـت  نهـاد  و  بـرای حوزه هـای علمیـه  بالفعـل  و خطـری  مهـم 

کرسـی ارشـاد معنـوی  حسـاب می آینـد. رهبـران ايـن جریـان عـاوه بـر تکیـه زدن بـر 

کـرده و خـود را در  و اخاقـی جامعـه، بـه نهـاد مرجعیـت نیـز دسـت درازی و نفـوذ 

گماشـته اند و بـا تمسـخر آرای فقهـی و سـلوک عملـی دیگـر  جایـگاه مرجـع تقلیـد 

مراجـع تقلیـد، بـه عـدم شایسـتگی آنهـا بـرای تصـدی اين مقـام تصریـح می کنند. 

یـه نـه در مسـائل فقهـی و شـرعی و نـه در مسـائل  بـه همیـن خاطـر، مریـدان الله زار

اعتقـادی و عرفانـی نبایـد بـه غیـر از مرشـدان خـود رجـوع کننـد و به طـور کامل باید 

بـه خدمـت اسـاتید خـود درآینـد.

بــه عنــوان نمونــه، یکــی از فتــاوای مشــهور علمــای امامیه که در باب نجاســات 

از کتــاب »عــروة الوثقــی« مرحــوم آیــت اهلل ســید کاظــم يــزدی بيــان شــده اســت، کفر 

لهزاریوتسلیمشـدننزدقطبوتبعیت 1.ر.ک:همیـننوشـتار،والیـتنوعیـهدرمکتـبال
او. محضاز
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و نجاســت قائــان بــه وحــدت وجــود و ملتزمــان بــه لــوازم آن اســت. محمدمحســن 

ــه  ــان ب ــر نجاســت قائ ــاوای مراجــع تقلیــد شــیعه مبنــی ب ــا تمســخر فت ــی، ب طهران

وحــدت وجــود، اين گونــه زبــان بــه توبيــخ آنهــا چرخانــده و آن پيشــوایان دینــی را بــه 

عــدم صاحیــت علمــی و تقــوای عملــی متهــم می ســازد:

بعضـیازصاحـبرسـالههاىعملیـهبـدونهیـچواجدیتـیعلمـیو

فنـیفتـوابـرنجاسـتقائلیـنبـهوحـدتوجـودمیدهند_نعـوذباهلل_و

 رمیًابالغیبموجبعواقبخطیروهتکأعراضونفوسمیگردند؛

 وایننیستجزعدمرعایتاحتیاطوتثّبتوتأملنسبتبهامورى

اینفتاوا،موقعیت اینکهباابـراز آناطالعـیندارنـد.1...غافـلاز کـهاز

علمـیومیـزانمعرفـتخویشرابیشـتربراىافـرادوجامعهروکردهاند

وتخصصـی فنـی ایـنمسـائل  رادر بینـشخـود و فقـدانبصیـرت و
بهوضـوحاعـالننمودهانـد.2

حقیـربـاتألیـفرسـالهاىفقهیـهدربـارهطهـارتذاتـیمطلـقانسـان،

تکفیـروحکـمبـهنجاسـتقائلیـنبـهوحـدتوجـوداز دیگـرهـراساز

یـراایـنتألیفبهاثباترسـاندهاسـتکه جانـبایـنفقیهـاننـدارم؛ز

دایرهنجاسـاتخارج از انسـانمطلقًاقابلیتنجاسـتذاتیرانداردو

کـهمیخواهیـدبدهیـد،بدهیـد.3  میباشـد،حـالهـرحکـموفتوایـی

1.طهرانی،محمدمحسن؛اسرارملکوت،ج2،ص396�
2.طهرانی،محمدمحسن؛افقوحی،ص597�

نجـس هیچکـس نوشـتم انسـان طهـارت در رسـالهاى یـک بنـده ص646. همـان؛ 3.
هرچـیمیخواهیـدبـهمـنبگوییـدبگوییـدنجـساسـتیـاطاهـراسـت؛ نیسـت؛حـاال
گبـرنجـساسـتنـهیهـودىنجـساسـت گفتیـمآقاجـاننـه مـارسـالهمانرانوشـتیمو
ایـننظـرخیالتـان ایـندنیـانجـسنیسـت.از نـهکمونیسـمنجـساسـت؛هیـچکسـیدر
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مریـداِن فرقـه اللـه زاری در راسـتای اهانـت بـه رهبـران شـریعت، تنهـا مرشـدان 

کـه  خـود را بـه عنـوان فقیهـی صاحـب فتـوا و مرجـع تقلیـد می شناسـند؛ به طـوری  

ی معـّرف مرتبـه واالی علم  کـه در سـنت حـوزو حتـی لقـب »آیـت اهلل« و »عامـه« را 

و اجتهـاد یـک فقیـه اسـت از دیگـر فقیهان سـلب کـرده و بيان چنیـن عنوان هايی 

کـه  اسـتدالل  ايـن  بـا  می داننـد.  جايـز  خویـش  طریقـت  رهبـران  بـرای  فقـط  را 

محمدحسـین طهرانـی، مدعـی شـده طـی مکاشـفه ای ايـن لقب هـا فقـط بـرای او 

ی می گویـد: نـازل شـده اسـت. و

کـــهشـــما کـــهفالنـــی!ایـــنعبارتـــی کـــهبـــهمـــنفرمودنـــد درخـــوابدیـــدم

کتـــابنوشـــتهاید»حضـــرتعالمـــهآیـــتاهلل«ایـــناختصـــاص ایـــن در

کـــسدیگـــرىحـــقنوشـــتنحضـــرتعالمـــه بـــهشـــخصشـــماداردو

انتشـــار بســـتگاندرصـــددجلوگیـــرىاز آیـــتاهللرانـــدارد؛امـــابعضـــیاز

ـــهآناقـــوامخـــود(تذکـــربدهیـــد!1  ایـــناســـمهســـتند،شـــماایـــنرا)ب

 رهبران اين جریان تنها به نکوهش مراجع عظام و فقهای بزرگوار شیعه بسنده 

نکرده انـد، بلکـه انبیـا و اوصیـای الهـی را نیـز دوِن مرتبـه خـود می داننـد. ایشـان 

حوزه تبلیغی آنها را مربوط به عوام الناس و در حیطۀ ظواهر و پوسـتۀ دين دانسـته 

و فعالیـت خـود و دیگـر اولیـای صوفیـه را مربـوط بـه عالـم باطـن و دسـتگیری از 

گروحدتوجود یدسراغیکچیزدیگر.وحدتوجودىاستفتامیفرمایندا  راحت،برو
کافرندباباتووحدترانمیفهمیباهیهویجمینویسندباهیحولهمینویسند.اینکه
یـم.بـودمبـاافـرادىکـهفتـوابـهنجاسـتدادنـدواصـاًلوحدت یـمدروغنمیگو  مـنمیگو
باآنهاصحبتکردمازخودمنمیگویمجدًانمیفهمندباهای  وجودرانفهمیدهبودندو
کافرند)همان؛متنجلسـات  حولهاسـتیاهویج.همینجورىنجساسـتبلهاینها

شرححکمتمتعالیه،ج19،ص536(�
1.طهرانی،محمدمحسن؛متنجلساتشرححدیثعنوانبصرى،ص300�
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کـه  کاری  خاص الخـواص معرفـی می کننـد؛ لـذا بـرای معجزه هـای انبیـا در برابـر 

خـود می کننـد پشـیزی ارزش قائـل نشـده و بـا صراحـت می گوینـد:

رفقایمـانقـرار اختیـار کـهمـادر  ایشـان)حـداد(میفرماینـد:مطالبـیرا

ردشنمیرسد.1یکیازجمالت
َ
گ  میدهیمچهارهزارمعجزهانبیابه

ماراچهارهزارمعجزهپیامبرانهمنمیتواندتکافیبکند.2

کوتاهـی سـلوک نـزد اسـتاد،   الله زاری هـا، بعـد از اندک زمانــــی تلمـذ و مـدت 

و  داده  سـر  تفقدونـی«  ان  قبـل  سـلونی  و  سـبحانی  سـبحانی  و  الحـق  »انـا  نـدای 

گزاف و محیرالعقولی را برای خویشـتن مطرح می سـازند. آنها به روشـنی  ادعاهای 

انبیـا و معصومیـن؟مهع؟ و به تبـع آنهـا، مراجـع تقلیـد را نیـز بـه نادانـی، جهـل و قصور 

ايـن  رهبـران  از  وکیلـی،  متهـم می نماینـد؛ چنان کـه محمدحسـن  معرفـت اهلل  در 

جریـان در شـهر مشـهد مقـدس، انبیـای بزرگـی ماننـد حضـرت هـارون؟ع؟ را بـه 

جهـل و غفلـت متهـم نمـوده و بـا جسـارت تمـام می نویسـد:

نهیازگوسالهپرســـتیکوتاهی آنکـــههاروندر  توضیـــحاینکـــهجـــدایاز

چـه نعبلنـد( )هاشـم ایشـان ببینیـد ولـی یـد: میگو دیگـر جـای در همـان؛ص3900. 1.
شـقالقمر آیـا ... میرسـد؟ ایـن بـه پیغمبـران معجـزه آیـا ببینیـد وقـت آن میگوینـد؟
انسـانایـناثـررابـهوجـودبیـاوردکـهایـنحـرفآقـایحـدادبـهوجـود پیغمبـرمیتوانـددر
کـردمعلـوممیشـود آورد؟مـاازشـقالقمرچـهمیبینیـم؟خـبپیغمبـرآمـدوشـقالقمر
قـوهای یـک یـکقدرتـیدارد یـکپیغمبـریاسـت یعنـی نـدارد، مـا بـه ارتباطـی هیـچ
کـهدیدنـدامیرالمؤمنیـنخورشـیدرانگـهداشـت کـرد...آنهایـی داردمـاهرادونصـف
کالممرحـومحـداد، گیرشـانآمـد؟...ولـیایـن آنجـانگـهداشـتچـه وبرگردانـدودر
نفـسایجـادکنـد؟ایـنعمـلاسـت.لذا کالمایـنبـزرگ،چـهتغییـرجوهـریمیتوانـددر
میفرمایـدیکـیازجمـالتمـاراچهـارهـزارمعجـزهپیامبـرانهـمنمیتوانـدتکافـیبکند

)همـان؛متـنجلسـاتشـرحدعـاىابوحمـزهثمالـی،ص1736(�
2.همان؛ص1736�
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کردهانـــدیـــانکردهانـــد،مســـئلهدیگـــریمطـــرحبـــودهوآنناراحتـــیو

ایـــنمســـئلهبـــودهاســـت...یعنـــی اضطـــرابوقلـــقنفـــسهـــاروندر

پدیدآمـــدنایـــنامـــر کـــهحتمـــًادر ایـــنحقیقـــتبودهانـــد غافـــلاز

توجـــهبـــهتوحیـــدافعالـــیوعبودیـــت بـــودهاســـت...از کار  حکمتـــیدر

آنحـــالمتفطـــن گردیـــدهبودنـــدودر تکوینـــیهمـــهموجـــوداتغافـــل

نهایـــتدرتحـــت ـــهوپیشـــامدخـــودنیـــزدر کـــهخـــودایـــنحادث ـــد نبودن

ــم ــهعالـ کـ ــوده ــنبـ ایـ ــلاز ــارونغافـ ــرتهـ ــیاســـت...حضـ ارادهالهـ
همـــهتجلـــیخداونـــداســـت.1

3. تشدید انحرافات در نسل های بعد
مکتـــب اللـــه زاری در هـــر نســـلی، عقایـــد و اعمـــال صوفیانـــه خـــود را بـــدون 

پرده پوشـــی و بـــا صراحـــت بيشـــتر و شـــدت افزون تـــری در بدنـــۀ جامعـــه تزريـــق 

کـــه بـــا گســـترش وســـايل ارتبـــاط جمعی و  می کنـــد )به خصـــوص در ايـــن عصـــر 

پيدایـــش شـــبکه های مجـــازی و اینترنتـــی، ايـــن آموزه هـــا به وفـــور و بـــا ســـرعت 

یـــادی در ســـایت های وابســـته بـــه آنهـــا منتشـــر شـــده و در میـــان مـــردم پخـــش  ز

می شـــود(. به عنوان مثـــال، یکی از اعتقادات رهبران اين جریان، اهمیت ســـرور 

و شـــادمانی در ایـــام عزاداری ســـید الشـــهدا؟ع؟ و دیگر امامان و بـــزرگان مذهب 

تشـــیع اســـت. اين مســـئله در نســـل های پيشـــیِن اين فرقه، تنها به نقل داستانی 

کتاب »روح مجرد« مبنی بر مســـرت و خوشـــحالی  از محمدحســـین طهرانـــی در 

گریه  که در نهایت،  اســـتادش، هاشـــم نعلبند، در روز عاشـــورا خاصه می شـــد2 

1.وکیلی،محمدحسن؛تحریفهایتفکیکیانپیرامونحکمتوعرفان،دفتراول،ص58�
گریهمیکردنـــد،ولیهمهاشگریهشـــوق 2.دردهـــهعاشـــوراحضـــرتآقاىحدادبســـیار

بود.)طهرانـــی،محمدحســـین؛روحمجرد،ص80(�
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 و عـــزاداری در مصیبت هـــای اهل بيـــت؟مهع؟ را بـــه شـــیعیان جاهـــل و ناقـــص 

نسبت داده و بيان داشته:

نفـسبیـروننیامدهانـد، از  گرفتارنـدو کثـرت کـهدرعالـم افـراد سـایر

کننـد،تـابدیـن یـهوعـزاداریوسـینهزنیونوحهخوانـی گر حتمـًابایـد
بـدانمقصـدعالـینایـلآینـد....1 کننـدو طریـقراهراطـی

درحالی کـه امـروزه رهبـران اين فرقه همیـن اعتقاد را به صورت افراطی تر مطرح 

کـه محمدمحسـن طهرانی، فرزند آقای اللـه زاری به صراحت  می کننـد؛ به گونـه ای 

کـه »برگـزاری مجالـس و مراسـم عقـد ازدواج در شـب عاشـورا هیـچ  بيـان می کنـد 

گردان مکتـب محمدصـادق  از شـا یـا محمدحسـن وکیلـی،  و  نـدارد«2  اشـکالی 

 طهرانی )فرزند الله زاری( در اهمیت و لزوم خوشـحالی و شـادمانی در روز عاشـورا 

 مقالـه ای مبسـوط بـا عنـوان »عاشـورا روز حـزن یـا سـرور سیدالشـهدا؟ع؟« نگاشـته 

یارت نامه ها،   و هر تر و خشکی را به هم بافته و ضمن تحریف آشکار برخی واژگان ز

در نهایت به صراحت می گوید:

کربـالواهلبیـت؟مهع؟اسـتوکسـانی زسـرورشـهدای روزعاشـورارو

وشـادمانیآنبزرگـوارانبهخاطرلقایخـداتوجهمیکنند ر کـهبـهسـرو

راهخـدابـرایحضرتقاسـم مقامشـانباالتـراسـت.چـونشـهادتدر

شـیرینبـوده،بنابرایـنبایـددرشـهادتومصیبتهایسیدالشـهداو
باشـیم.3 ر اهلبیتایشـان؟ع؟نیزمسـرو

1.همان؛ص86�
2.همان؛متنجلساتشرححدیثعنوانبصرى،ص3123�

 3.برگرفتهازمقاله»عاشوراروزحزنیاسرورسیدالشهدا؟ع؟«درسایتعرفانوحکمت:
https://b2n�ir/n25993

www.ebnearabi.com



عرفان، از حقیقت تا پندار  )2(  186

همچنیـــن در دیگـــر اعتقـــادات صوفیانـــۀ مکتـــب اللـــه زاری ماننـــد وحدت 

وجـــود و موجود، والیت نوعیه اقطاب و بحث شـــطح و شـــاهد بازی نیز؛ مســـئله 

بـــه همیـــن صورت اســـت و تمامـــی ايـــن آموزه ها بـــا شـــدت بيشـــتری در تیراژی 

وســـیع تر در فضـــای حقیقـــی و مجـــازی پخش می شـــود.
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سروش،مؤسسهترجمهونشردورهعلومومعارفاسالم،تهران،چاپدوم،1415ق.

11.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،مهرتابناک،مکتبوحی،تهران،چاپاول،1434ق.

ــیعالمــه ــمربان ــان،یادنامــهومصاحبــاتتلمیــذوعال 12.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،مهــرتاب
ســیدمحمدحســینطباطبایــیتبریــزى،نــورملکــوتقــرآن،مشــهدمقــدس،چــاپ

هشــتم،1426ق.

13.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،مطلعانوار،مکتبوحی،تهران،چاپاول،1389ش.

 14.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،معادشناسی،نورملکوتقرآن،مشهدمقدس،چاپیازدهم،
 1423ق.

 15.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،امام شناسی،عالمهطباطبایی،مشهدمقدس،چاپچهارم،
بیتا.

 16.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،اهلل شناســـی،عالمهطباطبایی،مشهدمقدس،چاپچهارم،
1426ق.

کبیرحاجسیدهاشم  17.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،روحمجرد،یادنامهموحدعظیموعارف
موسوىحداد،عالمهطباطبایی،مشهدمقدس،چاپنهم،1427ق.

 18.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،توحیدعلمیوعینیدرمکاتیبحکمیوعرفانیمیانآیتین
 علمین:حاجسیداحمدکربالییوحاجشیخمحمدحسیناصفهانی)کمپانی(،

عالمهطباطبایی،مشهدمقدس،چاپدوم،1417ق.

کبیــرحــاجســید 19.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،روحمجــرد،یادنامــهموحــدعظیــموعــارف
هاشــمموســوىحــداد،عالمــهطباطبایــی،مشــهدمقــدس،چــاپنهــم،1427ق.

20.)حســینی(طهرانــی،ســیدمحمدمحســن،اســرارملکــوت،مکتــبوحــی،تهــران،
چــاپدوم،1434ق.

21.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،فقاهتدرتشیع،مکتبوحی،تهران،چاپاول،1438ق.

 22.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ترجمهصالةجمعه؛رساله اىفقهیدروجوبعینیوتعیینی
نمازجمعه،بی نا،بی جا،چاپاول،بیتا.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،درسخـــارجفقـــهحـــج،مکتـــبوحـــی،تهـــران،چـــاپاول، 23.ـ
بیتـــا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،متنجلساتمبانیسیروسلوکالیاهلل،مکتبوحی،تهران،  24.ـ
چاپاول،بیتا.

25.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،حریمقدس،مکتبوحی،تهران،چاپدوم،1437ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،جبرواختیار،قضاوقدر،مکتبوحی،تهران،چاپاول،بیتا. 26.ـ

27.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،عنوانبصرى،مکتبوحی،تهران،چاپاول،1434ق.

28.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،نفحاتانس،مکتبوحی،تهران،چاپاول،1437ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،متنجلساتشرححدیثعنوانبصرى،مکتبوحی،تهران،  29.ـ
چاپاول،بیتا.

30.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،افقوحی،مکتبوحی،تهران،چاپدوم،1435ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،مجموعهپرسشوپاسخ،مکتبوحی،تهران،چاپاول،بیتا. 31.ـ

32.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،اسرارملکوت،مکتبوحی،تهران،چاپدوم،1434ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،متنجلساتشرحدعاىابوحمزهثمالی،مکتبوحی،تهران،  33.ـ
چاپاول،بیتا.

اربعــه،مکتــبوحــی،تهران،چاپ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،متــنجلســاتشــرحاســفار  34.ـ
اول،بیتا.

العقلیة گلشــناســرار:شــرحیبرالحکمةالمتعالیةفیاألســفار  35.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
األربعة،مکتبوحی،تهران،چاپاول،1432ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،متنجلساتاعیادووفیات،مکتبوحی،تهران،چاپاول،  36.ـ
بیتا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،متنجلساتپرسشوپاسخ،مکتبوحی،تهران،چاپاول،  37.ـ
بیتا.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،متنجلساتوالیتتکوینی،مکتبوحی،تهران،چاپاول،  38.ـ
بیتا.

39.حســینیطهرانــی،ســیدمحمدصــادق،نــورمجــرد،عالمــهطباطبایــی،تهــران،
چــاپاول،بیتــا.

آینــهشــریعت،حکمــت 40.فکــری،حمــزه؛شــوقیان،محمدرضــا،عشــقمجــازیدر
ومعرفــت،تحریــردروسآقــایحســنوکیلــی،مؤسســهمطالعــاتراهبــردیعلــومو

معــارفاســالمنــور،چــاپاول،1394ش.

41.قیصــری،داود،شــرحفصــوصالحکــم،مصحــح:ســیدجالل الدیــنآشــتیانی،
شــرکتانتشــاراتعلمــیوفرهنگــی،تهــران،چــاپاول،1375ش.

گنابــادى،محمــد،تفســیربیــانالســعادةفــیمقامــاتالعبــادة،مؤسســةاألعلمــی 42.
ــروت،چــاپدوم،1408ق. للمطبوعــات،بی

گیالنــی،عبدالقــادر،ترجمــهفارســیالغنیــةلطالبــیطریــقالحــق،حافــظابــرو، 43.
اول،1394ش. آراس،چــاپ

44هاشــمیخراســانی،حجــت،دوازدهامــامحکیــمخواجــهنصیرالدیــنطوســی)ره(و
رادحجــتهاشــمیخراســانی،وحیــد واو مناقــبمحیالدیــنعربــی)ره(واذکار

نــگار،مشــهد1383ش.

45.هجویــرى،ابوالحســنعلــی،کشــفالمحجــوب،طهــورى،تهــران،چــاپچهــارم،
1375ش.
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