
 ن هراجغ هؼظن+هستنذ تصویری سواع تاییذ و ترویج رقص و پایکوبی صوفیانه )سواع( توسط آقای دینانی و تحری

  

 ٍ) ػشفبًی ٍ فلسفی ًظشیبت ، است ضذُ صدُ ایطبى ًبم ثِ سیوب ۴ ضجکِ هؼشفت ثشًبهِ قفلی سش ظبّشا کِ جٌبة آقبی دیٌبًی ّن

 سا اًحشافبت ٍ ثذػتْب ایي ، تؼجت کوبل دس ٍ هیذّذ خَد( آگبُ چٌذاى ًِ) هخبطجیي خَسد ثِ سا( خَد ضخػی ًظشات احیبًب

 .افشادی فبقذ فْن ٍ دسک! ػٌَاى هی کٌذ سا هخبلفبى ٍ کشدُ تبییذ ٍ تَجیِ

 ابراهیم دینانی استاد دینانی استاد ابراهیم دینانی سماع آقای دکتر دینانی  تحریم دکتر دینانی مراجع  دکتر دینانی  

 
  

کِ قجال ػشؼ کشدین ، اسبسی تشیي هطکل هکبتت ثطشی )هي جولِ فلسفِ ٍ ػشفبى هػطلح(، خَدثٌیبدی ًظشی ٍ اػتقبدی ٍ ّوبًطَس 

 ًظشیبت دس هیتَاى سا آى تبثیشات کِ است السالم ػلیْن ثیت اّل غحیح ٍ اغیل ػشفبًی ٍ ثشّبًی تؼبلین  ثی تَجْی ٍ ثلکِ هخبلفت ثب

 .دیٌی ٍ اػتقبدی هطبّذُ کشد گًَبگَى ّبی ػشغِ دس هکبتت ایي

  

 سا آى حتی ٍ ضذُ ، ثِ ضذت ًْی هجیذ لشآى آیات سای تِ تفسیش ّوچٌیي ٍ تذػت گزاسی ثب ایٌکِ دس آیبت ٍ سٍایبت ، ثبسّب اص

 !هیطَد یبفت ٍفَس ثِ هتػَفِ ٍ ػشفب هطبلت دس هسئلِ ایي اهب کشدُ هؼشفی کفش هؼبدل ٍ هسبٍی

  

سلع ، حشکات هَصٍى ٍ ًَاختي  ًبم داسد کِ ثب سواع یکی اص ایي ثذػتْب ٍ اًحشافبت کِ تَسط هتػَفِ تشٍیج ٍ تبییذ هیطَد ،

 .ّوشاُ است آالت هَسیمی

دس اغطالح غَفیبى سوبع ثِ هؼٌی خَاًذى آٍاص ٍ یب تشاًِ ػشفبًی تَسط قَال یب قَاالى )گبُ ّوشاُ ثب ًغوِ سبص( ٍ ثِ ٍجذ آهذى 

 .ضَد ی قَالی، ًغوِ سبصی ، ثِ ٍجذ آهذى ٍ سقع، سوبع گفتِ هیاست. ثِ هجوَػِ « رکش جلی»ضًٌَذگبى دس هجبلس 

  
 جولِ هي.  است هیگشفتِ غَست ّن دیگشی هفبسذ ، هَسیقی ٍ سقع ثش ػالٍُ دس دٍسُ ّبی هختلف ، دس سوبعِ غَفیبى

تاالتش اص  . ّوچٌیي دس تبسیخ رکش ضذُ است کِ ثشخی )هَلَی( سوبع ساسا ًبم ثشد اختالط صى ٍ هشد ٍ ضاّذ تاصی هیتَاى

 ۼ۱۽ قلوذاد هیکشدًذ! فشیضِ ای اص فشائض هیذاًستٌذ ٍ آى سا هبًٌذ ًواص

  
بپسٌذ ثَدُ کِ حتی ثشخی اص سشاى تػَف ، صثبى ثِ اػتشاؼ گطَدُ ٍ آى سا هزهت کشدُ اًذ. ثشای ایي اًحشاف آًقذس ضذیذ ٍ ً

ّبی خَد سوبع سا هطشح کشدُ است ٍ  ّب ٍ سسبلِ غبحت فتَحبت دس هَاسد هختلف اص کتبة هحیی الذیي اتي ػشتی آًذلسی ًوًَِ

 .آى گشفتِ است اص هَاسد هَضغ ضذیذی دس ثشاثش دس ثسیبسی

  
 اػلی هأل ٍ فشضتگبى کِ حبلی دس گَیین،هی تٌْیت خَد اػوبل خبطش ثِ یکذیگش ثِ سوبع، ّیبَّی پش هشاسن اص ثؼذ …ٍی هیگَیذ ۺ 

. ٍی دس اداهِ تأکیذ …ًیست؛ حق حضشت الیق پبیکَثی ٍ سقع ..…!گَیٌذهی تسلیت خَد ػقل ٍ دیي دادى دست اص خبطش ثِ هب، ثِ

ّش کس )دس سوبع( حشکت ٍ جست ٍ خیض کٌذ ٍ هذّػی ضَد کِۺ خذا سا ضَْد کشدم ٍ خذا هي سا ثِ خَدم ًوَد، پس اٍ »کٌذۺ هی

 ۼ۲«۽گَ است!دسٍؽ
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فبًی )ٍ احیبًب ػش ٍ فلسفی ًظشیبت ، است ضذُ صدُ ایطبى ًبم ثِ سیوب ۴ ضجکِ هؼشفت ثشًبهِ قفلی سش ظبّشا کِ جٌبة آقبی دیٌبًی ّن

 تبییذ ٍ تَجیِ سا اًحشافبت ٍ ثذػتْب ایي ، تؼجت کوبل دس ٍ ًظشات ضخػی خَد( سا ثِ خَسد هخبطجیي )ًِ چٌذاى آگبُ( خَد هیذّذ

 .کٌذ هی ػٌَاى! دسک ٍ فْن فبقذ افشادی سا هخبلفبى ٍ کشدُ

  
ثؼذ اص هطبّذُ تبییذات ٍ تَجیْبت کزایی ٍ تفسیش ثِ سای ّبی آقبی دیٌبًی دسثبة سوبع ، ثش آى ضذین ٍظیفِ خَد دس ساستبی آگبُ 

 سا اٍ سخٌبى ،  هشاجغ ّوِ کِ ضذ ایي ًتیجِ ٍ  کٌین استفتبء ایطبى ّبی غحجت دسثبسُ سبصی ػوَم سا اًجبم دادُ ٍ اص هشاجغ هؼظن

ثش آى صدًذ. ثبسّب اص آقبی دیٌبًی دسخَاست ضذُ کِ دس هٌبظشُ حضَس پیذا کٌذ اهب اٍ ّن هبًٌذ ثسیبسی اص  ثطالى هْش ٍ کشدُ سد

 .فالسفِ ٍ ػشفب ، ثِ تَّیي ثِ هخبلفبى پشداختِ ، آًْب سا ًبداى ٍ جبّل )قشیت ثِ هضوَى( خَاًذُ ٍ حبضش ثِ هٌبظشُ ًطذُ است

  

  
 (هتي غحثتْای آلای دیٌاًی دس تاییذ ٍ تشٍیج سواع )سلع غَفیاًِ

ػشؼ کٌن کِ خت ایي ًسجتْبیی کِ هیذى کِ ضوب فشهَدیذ ّش کسی ثِ اًذاصُ فْن خَدش حشف هیضًِ. یؼٌی چَى دس ّوَى هشتجِ ّستٌذ اص سقع 

سٍ ّشصُ دسائی هیذًٍِ فکش هیکٌِ کِ سقع هَالًب ّن ّشصُ دسائیِ. ایي دیگِ فقط الَاتی هیفْوٌذ ٍ سقبغی هیفْوٌذ ٍ ّشصُ دسائی! کسی کِ سقع 

ّن  ثیطتش اص ایي ّن ًویتًَِ ثفْوِ! ثیچبسُ خت چیکبس ثکٌِ. ایي هشتجِ فْوص ّویٌِ. اٍى خَدش ّویٌِ فکش هیکٌِ ّش کسی کِ اص سقع غحجت کشد

 !دس ّویي حذ سقع اٍست

  
ضیح ایي هطلت ثطن یک حکبیتی ًقل کٌن کِ الجتِ ایي ٍاقؼیتِ. سؼذالذیي حوَیِ کِ یکی اص ػشفبی ثضسگِ. خیلی اهب هي قجل اص ایٌکِ ٍاسد ثیبى ٍ تَ

ذًذ ثِ ػبسف ثضسگیِ. دس یِ جلسِ ای ًطستِ ثَد کِ ػشفب ثَدى. اٍى جلسِ سوبع ثَد. ضؼشی خًَذُ ضذ ٍ حبلی دست داد ثِ ػشفب ٍ ػشفب ثِ سقع دسآه

 .وَیِ ّوچٌبى آسام ًطستِ ثَد دس ثحش تفکش ّیچ تکَى ًیوخَسدحشکت دسآهذًذ. سؼذالذیي ح

  
ۺ  فشهَد -کشد قشائت سٍ آیِ ایي حوَیِ سؼذالذیي! هیجیٌن سبکت سٍ تَ …یِ کسی اص اًٍب کِ دس حبل سقع ثَد گفت کِ هَالًب ! جلسِ ی سوبػِ سقػِ

 «هشّالسحبة توشّ ّی ٍ جبهذُ تحسجْب الججبل تشی ٍ»

هیجیٌی کِ سبکتِ سبلْب غبهت ٍ سبکت هًَذى . ایي کَُ سٍ هب هیجیٌین ّضاساى سبلِ سش جبش تکًَن ًویخَسُ غذا ّن ًویکٌِ. اهب ضوب ایي کَّْب سٍ 

 حشکت ّن اثش. حشکتي دس کَّْب. حشکتِ دس اثشّب هبًذد یؼٌی«.…توشّ هشّالسحبة»دس ثبطي اهش ٍ دس ٍاقغ ٍ ًفس االهش ایي کَُ هبًٌذ اثش دس حشکتِ. 

 …هتبلِْ حکین کٌِ سحوتص خذا حکیوِ کِ خَاجِ اص فشهَدیذ ضوب کِ ای جولِ اٍى ٍ. سقػِ حشکتِ دس ّویطِ اثش…هیکٌِ

 داسُ هحشکی یِ. هیذُ تکًَص هجٌبیی یک کِ است حشکتی هٌتْبش…سقع ًَػی حشکتِ 

 !هجشی ۺ احسٌت

  
َدی ثبضِ اٍى حشفِ است اٍى تکٌیکِ ایي ّویي ّشصُ دسائیِ . یِ ثیخ اگِ…سقع ثیخَدی کِ ًویبد کِ! اغال سقع ثیخَدی ًویطِ یِ هحشک هیخَاد

 سقع. دسٍى اص هحشک…داسُ دسٍى اص هحشکی یِ هیبد سقع ثِ کِ کسی اٍى اهب. تکٌیکِ …سقبظ حشفِ ای کِ یِ سقع ٍاقؼی ًویکٌِ. اٍى حشفطِ

 .سقػِ ٍیژُ حشکت. سقػِ حشکتی ّش ًِ! ٍیژُ حشکت ٍلی حشکتِ ًَػی

  
اص ًقع ثِ کوبل هیشُ. اگِ هب سقع سٍ ایٌطَس هؼٌی کٌین کِ اص ًقع ثِ کوبل سفتٌِ ، ًِ تٌْب ػبسف دس سقع هیبد ، ًِ تٌْب اًسبى دس  حشکتی است کِ

 .سقع هیبد ، ّستی دس سقػِ

 !هجشی ۺ احسٌت

  
 .لِ ی قَُ ثِ فؼلیتثشای ایٌکِ ّستی ّوَاسُ ػلی االتػبل ٍ ػلی الذٍام اص ًقع ثِ کوبل هیشُ. اص قَُ ثِ فؼلیت. اص هشح

 !هجشی ۺ سقػی چٌیي هیبًِ ی هیذاًن آسصٍست

 ثْص چیضی یِ. دیگِ کوِ ّوتص قبًؼِ ٍ خشسٌذ چیضی یِ ثِ کِ کسی…یؼٌی اص ًقع ثِ کوبل سفتي. کسی کِ هًَذُ ػشؼ کشدم ّوَى ثحث اٍلی

ت کوبلی ًذاسُ. یؼٌی ثِ ثبالتش ًویخَاد ثشسِ. اغال خَاستي ًذاسُ. حشک ًذاسُ حجّی حشکت ایي. قبًؼِ ّن ّویٌجب ثِ ٍ هیذاسُ ًگِ سخت ایٌَ حبال سسیذُ

 .ًویخَاد .. ّویٌَ هیخَاد

  
ال ضجش دس سقػِ اهب کسی کِ ّل هي هضیذ هیگِ ثشا کوبل ٍ ّش لحظِ ثبال ٍ ثبال ٍ ثبالتش هیخَاد ثشُ اص ًقع ثِ کوبل ثشُ ، ایي دس ٍاقغ دس یِ سقػِ! حب

 .سقػِ دس ػبلن…حجش دس سقػِ دسیب دس سقػِ کَُ دس سقػِ. ّویي کَُ ّن حشکت جَّشی داسُ حشکت حجّی داسُ دس سقػِ

http://www.ebnearabi.com/?p=1665


ف ثبص ثب سقع جوبد ٍ ًجبت ٍ حیَاى یِ تفبٍتی داسُ. اًٍب ّن اص ًقع ثِ کوبل هیشى. ٍلی اص ًقع ثِ کوبل سفتي ػبسف یک حشکت هٌتْب سقع ػبس

دیگشی هیخَاد. چَى ػبسف یِ حشکت فیضیکی داسُ دس ثذًص. ثذًص ّن هبًٌذ سبیش هَجَدات دس حشکتِ.چَى ثذًن کِ آسام ًیست ثذًن اص ًقع ثِ 

 .ٍقتی پیش هیطِ سٍ ثِ ًضٍل هیشُ اًٍن یِ ًَع کوبلی دیگِ است. یؼٌی اٍى ًضٍل سٍ ثشای کوبلی دیگِ آغبص هیکٌِکوبل هیشُ. ٍحتی 

  
 .اهب ػبسف غیش اص حشکت فیضیکی ٍ ثذًی کِ دس کل ػبلن ّست یِ حشکت سٍحی داسُ ، کِ سٍحص دس حشکتِ. اغال سٍح سیحِ پشٍاصُ

 !!ایي سلع سٍحاًی دسًٍی سشایت هیکٌِ تِ تذى

  
 !!اٍى سلع دس دسًٍِ داسُ حشکت حثّی دس تؼالی فکشیست ٍ ػطمی

 !اها اٍى سٍح چٌاى سیغشُ تش تذى داسُ کِ تذى ّن تِ حشکت دسهیاد! یِ سلع هَصٍى

  
 .ِ تذًص ّن تِ هَاصات سٍحص تِ حشکت دسهیاداتفالا ایي سلع ػاسف هغاتك ّوَى حشکت دسًٍیطِ. یؼٌی ّویٌغَس کِ للثص سٍحص دس حشکت

 !ایي سقع ػبسفِ! ایي ّشصُ دسائی ًیست کِ

 !هجشی ۺ احسٌت

  

  

  

 و حکن سواع ۴استفتاء از هراجغ درباره سخناى آقای دینانی در شبکه 

جلَُ دادى سوبع)سقع غَفیبًِ( ثب استٌبد ثِ سخٌبى ثشخی اص غَفیبى ٍ اخیشا یکی اص اسبتیذ داًطگبُ ثشای هَجِ  : سوال

استطْبد ثِ آیِ ضشیفِ )ٍ تشی الججبل تحسجْب جبهذُ ٍ ّی توشّ هشّالسحبة( گفتِ کِ ّوِ کَّْب ٍ اثشّب ٍ ػبلن دس سقع ٍ سوبع 

ت ، سوبع سا تبییذ کشدُ ٍ ثِ دفبع اص آى اًذ . ٍی ّوچٌیي ثب ثیبى ایٌکِ سوبع حشکبًی هَصٍى ، ًبضی اص سقع ٍ تالطن سٍح اس

پشداختِ است. ثب تَجِ ثِ سٍاج سٍص افضٍى تػَف ٍ ػشفبًْبی کبرة خَاّطوٌذین ثفشهبییذ آیب اص لحبظ اسالم سوبع حکن سقع سا 

 داسد؟ ٍ حکن آى چگًَِ است؟

  

 

  

  :(پاسخ هراجغ هؼظن )دام ظلهن

 

 

 :آیت اهلل الؼظوی خاهٌِ ای همام هؼظن سّثشی

ضَد ٍ تایذ اص سٍش  تشٍیج ػمایذ تاعل غَفیِ حشام است. تمشب تِ خذای هتؼال تا ػثادت ّای جؼلی حاغل ًوی

 .اّلثیت )ػلیْن السالم( پیشٍی کشد

  

 ۲۲۲۷۷۵ضوبسُ استفتبء ۺ  

 

 

 

 :آیت اهلل الؼظوی سیستاًی

ضذ ٍاگش سخي تاعل ًثاضذ ًیض هَسیمی لَْی حشام است ٍ ّویٌغَس غٌا کِ سخي تاعل تا کیفیت لَْی است حشام هی تا

 .اضکال داسد , ٍ ایي سٍضْا تش خالف عشیمِ ی غحیحِ اتثاع اّل تیت )ػلیْن السالم( است
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 :گلپایگاًی الؼظوی آیت اهلل غافی

تِ ّیچ ٍجِ هستٌذ ضشػی ًذاسد تایذ تذاًیذ افشادی کِ تِ اغغالح ػشفا ًاهیذُ هیطًَذ اکثشیت داسای اًحشافات 

فکشی ٍ ػمیذتی ٍ سٍضْای خشافی هی تاضٌذ ٍ گفتاسّا ٍ سخٌاًی داسًذ کِ تاًػَظ لشآى هجیذ ٍ احادیث ضشیفِ 

احکام ٍ آداب ضشیؼت سا ًذاضتِ اًذ ٍ اگش ّن تشخی  هخالفت داسد. افشادی اص ایي فثیل عشیمِ هتطشػِ ٍ هلتضهیي تِ

آًْا سا اص ػمایذ فاسذُ تثشئِ ًوایٌذ تشای ضخع هسلواى آساء ٍ ػمایذضاى حجت ًیست ٍ لذس هسلن ایي است کِ 

سّثشاى ایي افشاد ٍ آسائطاى دس عَل چْاسدُ لشى دس هحیظ هزّة ٍ تطیغ ّیچگاُ هشجغ ٍ هلجا ًثَدُ است ٍ دس ّوِ ادٍاس ٍاػػاس 

ػمیذتی ضیؼِ ،افشادی هثل اتي تاتَیِ پذسغذٍق ٍخَدغذٍق ٍ ضیخ هفیذّا ٍ ضیخ عَسی ّا ٍ ػالهِ حلی ّا ٍ هجلسی ّا ٍ غذّا ٍ 

ط ّضاسّا ػلوا اص ایي لثیل تَدُ اًذ کِ دس اسائِ هشصّای تیي کفش ٍ اسالم ٍ ّوَاسُ کالهطاى لغؼی ٍ لاعغ تَدُ است . اکٌَى ّن ساُ ٍغشا

واى ساُ آًْا است. هغ رلک تشای هضیذ ضٌاسایی تِ حال ایي افشاد هیتَاًیذ تِ کتاتْایی هثل: خیشاتیِ ٍ فضائح الػَفیِ ٍ ًمذی هستمین ّ

 .تش هثٌَی ٍ حذیمة الطیؼِ ٍ ػشفاى ٍ تػَف ٍ جستجَ دس ػشفاى اسالهی سجَع ًواییذ

 ۹۲۳۲۷ ضوبسُ اتَهبتیک استفتبء ۺ  

 

  
 

 :آیت اهلل الؼظوی هکاسم ضیشاصی

فشلِ ّای هٌحشف غَفیِ است. آى  دس اسالم چیضی تِ ًام سواع ًذاضتِ ٍ ًذاسین ٍ ایي هغلة ساختِ دست تشخی اص

آیات ًیض ّشگض داللت تش جَاص سلع سواع ًوی کٌذ ٍ استذالل ٍ استٌاد تِ آى آیات تشای جَاص ایي سلع غلظ اًذس غلظ 

 .سجَع کٌیذ«جلَُ حك»است. جْت اعالع اص ػمایذ اًحشافی غَفیِ هی تَاًیذ تِ کتاب ها 

  

  
 

  

 :اهلل هظاّشیآیت 

 .حشام است ٍ ضشکت دس ایي گًَِ جلسات ًیض جایض ًیست

  

  

  

 

  

  

 :آیت اهلل ًَسی ّوذاًی

تاضذ ٍ ّیچگًَِ هستٌذ ػمالئی ًذاسد ٍ تفسیش تِ سأی است  ایٌگًَِ تشداضتْا اص لشآى کِ هٌطأ آى َّی ٍ َّس هی

 .حشام است

   
 ۲۵۶۲ضوبسُ استفتبء ۺ  

  

 

 :آیت اهلل سیذ هحوذ غادق سٍحاًی

 .اٍال حکن سلع سا داسد ثاًیا حکن تفسیش لشآى تِ سای ًیض داسد ثالثا جضای سجاء تػَف ٍ ػشفاى کارب سا داسد

   
 ۵۹۶۵۷ضوبسُ استفتبء ۺ  
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 :آیت اهلل هحوذ ػضّالذیي حسیٌی صًجاًی

 .هَسد تاییذ ًثَدُ ٍ سواع ًیض جایض ًیستفشق غَفیِ ٍ اػوال آًْا اص ًظش فمِ ضیؼِ 

 

  

 

 :اهلل سیذ هحوذ ضاّشٍدیآیت 

 .سواع ٍ حشکاتی کِ هؼشٍف تِ سلع سواع است ًیض جائض ًیست

 

  

  

 

 :آیت اهلل هَسَی اسدتیلی

 .اًجام آًْا ضشػیتی ًذاسد استٌاد ایٌگًَِ اػوال تِ آیات لشآى تی اساس ٍ فالذ اػتثاس است ٍ

    
 ۲۲۲۶۲۶۸ضوبسُ استفتبء ۺ  

 

  
 

 :آیت اهلل گشاهی

 لسالمآیا حشکات اتش ٍ کَُ سلع است؟ گَیا هؼٌای سلع سا استاد ًفْویذُ . سلع عثك سٍایات هؼتثش حشام است .ٍا

    

  

  

  

  

 : تشای داًلَد هستٌذ تػَیشی سواع تش سٍی لیٌک ّای صیش کلیک کٌیذ

 ۼهگبثبیت ۱۲۸حجن ۻ ۽   لیٌک کوکی  |  لیٌک هستمین  :داًلَد تا کیفیت تالـا

 ۼهگبثبیت ۱۴حجن ۻ ۽   لیٌک کوکی  |  ک هستمینلیٌ  :داًلَد تا حجن پاییي

  
  

کلیک ٍ ایویلْای اسسالی تَسظ دفاتش هشاجغ ػظام تش سٍی لیٌک صیش  استفتاءات تشای داًلَد ٍ هطاّذُ تػاٍیش دستخظ

 : کٌیذ

 ۼکیلَثبیت ۴۲۲حجن ۻ ۽   لیٌک کوکی  |  لیٌک هستمین

  
  

 : ی دیٌاًی تش سٍی لیٌک صیش کلیک کٌیذتشای داًلَد فایل تػَیشی سخٌاى آلا

 ۼهگبثبیت ۶٫۲حجن ۻ ۽   لیٌک کوکی  |  لیٌک هستمین
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