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  اي عرفاني است؟ آيا طريقة اخالقيون نجف طريقه

  *هادي وكيلي

  **محمود شيخ

  چكيده
را اخالقيـون   طريقـة  تـوان   در اين مقاله كوشش شده كه به اين پرسش كه آيـا مـي  

بـر   ، از سه منظر پاسخ داده شـود؛ ابتـدا بـا تكيـه    اي معنوي و تربيتي دانست  مدرسه
تعريف كالسيك عرفان، سپس با بيان مشـكالت تعريـف كالسـيك بـراي چنـين      
قضاوتي، با ارائة تعريفي از عرفان بر مبناي مفهوم سنت و تحليل آن بـه دو مفهـوم   

ا و نگرش و رفتارهـا، و نهايتـاً   ه فرهنگ و ادبيات و تحليل مفهوم فرهنگ به دانش
بر نگاه عمومي به مسئلة عارف و عرفان، عرفاني بودن طريقة اخالقيون ثابت  با تكيه

  .شده است
  .عرفان اسالمي، اخالقيون، سنت، فرهنگ، ادبيات: ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

طـالب   علمية نجف به تربيت   اخالقيون گروهي از علماي تشيع هستند كه عمدتاً در حوزة
شود و پس   علي شوشتري و درس اخالق او آغاز مي  اين جريان با سيد. اند  پرداخته  جوان مي

آقـا  . دهـد    از او آخوند مال حسينقلي همداني با پرورش شاگردان بسيار راه استاد را ادامه مي
مرتضي كشـميري، شـيخ محمـد      احمد كرباليي، ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي، آقا سيد  سيد

بهاري، و بسياري ديگر از شاگردان آخوند پس از او در نجف، قم، و ديگـر بـالد اسـالمي    
تـرين فـرد     مهم. كنند  دهند و شاگردان بسياري تربيت مي  هاي درس اخالق تشكيل مي  حوزه
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ش علي قاضي است كـه از درس اخالقـ    در ميان شاگردان شاگردان آخوند همداني آقا سيد
محمدحسـن طباطبـايي،     محمـد حسـين طباطبـايي و سـيد      علماي بزرگي چون عالمه سيد

حسن مسقطي، شيخ محمـدتقي بهجـت، و شـيخ حسـنعلي نجابـت        هاشم حداد، سيد  سيد
اين سلسله از علماي تشيع كه مكتب تربيتي خاصي دارند با نام اخالقيون شهرت . آيند  برمي
  .هاي تربيتي آنان است  ماهيت آموزه اند و موضوع اين مقاله بررسي   يافته

اي   را مدرسـه طريقة اخالقيـون   توان  هدف اين مقاله پاسخ به اين پرسش است كه آيا مي
بـه عنـوان عـارف مشـهور     معموالً كساني از يك سو در حالي كه  ،دانستعرفاني معنوي و 

معمـوالً بـا    و روحانيانِ اهلِ تقوي و رياضت شـرعي  منتسب به تصوف هستندشوند كه   مي
و دروس وعـظ  مجـالس  شـوند و از سـوي ديگـر      عناويني چون زاهد و متشرع شناخته مي

اند   خوانده  مي اين بزرگواران به درس اخالق شهرت داشته و اين بزرگواران را اخالقيتربيتي 
 براي پاسخ به چنين پرسشي بايد ابتدا تعريفي از عرفان ارائـه داد . نه به اصطالح رايج، عارف

و سپس بر اساس آن تعريف عارف را معنا كرد و پس از آن قضاوت كرد كه آيا اين افـراد را  
بر تعريف كالسيك عرفان به ايـن   لذا در اين مقاله ابتدا با تكيه. توان عارف دانست يا خير  مي

ايم، سپس با بيـان مشـكالت تعريـف كالسـيك بـراي چنـين قضـاوتي،          پرسش پاسخ گفته
بودن يا نبودن  تعريفي از عرفان ارائه دهيم و سپس بر مبناي آن دربارة عرفاني ايم خود  كوشيده

ايم و نهايتاً نگاهي عمومي به مسئلة عارف و عرفـان را مـالك قـرار      اخالقيون قضاوت كرده
  .ايم بودن يا نبودن طريقة اخالقيون قضاوت كرده داده و با محوريت آن دربارة عرفاني

  
  بر تعريف كالسيك عرفان ودن طريقة اخالقيون با تكيهبودن يا نب عرفاني. 2

انـد    شده  ترين كار براي تعريف عرفان، مراجعه به آثار كساني است كه عارف ناميده مي  ساده
قدما عرفان را شهود مقيد به شرع تعريف . وجوي تعريف عرفان در آثار آنان است و جست

شرع گرچـه بـر معنـاي حصـول شـهود از راه      اين مقيدبودن به ). 1370جرجاني، (اند   كرده
تر بر معناي موافق بودن شهود با شرع و مؤيدبودن به آن، داللت  شريعت، تأكيد دارد اما بيش

تـوان دربـارة     روشن است كه با اين تعريف كـه كـامالً نـاظر بـه درون اسـت نمـي      . كند مي
بـر شـواهد و منقـوالت      فقط با تكيه. بودن يا نبودن هيچ فرد يا گروهي قضاوت كرد عارف

  .اند يا نه   توان گفت كه ظاهراً شهود داشته موجود از زندگي افراد، مي
هد كه آنـان واجـد شـهود      مراجعه به زندگي و اقوال بزرگان مكتب اخالقيون نشان مي

اند و شهودشان به دليل شدت انقياد آنان به آداب و احكام شريعت قاعدتاً بايد مقيد بـه    بوده
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اش را بـر    شد زيرا عارفي كه ظاهر خود را به آداب شريعت آراسته و سلوك بـاطني شرع با
ظـرف وجـودي   . مبناي اذكار و اوراد منصوص، نهاده، شهودش بايد مقيد به شريعت باشـد 

چنين عارفي بر اساس شريعت شكل گرفته است، لذا اگر تجلي در آن جاي گيـرد، قاعـدتاً   
اما اين قضاوت، بسيار ظاهري است و بايد به . اهد بودمتناسب با ظرف، مقيد به شريعت خو

تواند دربارة شهودداشتن يا   يگانه مرجعي كه مي. تر از عرفان اسالمي بود  دنبال تعريفي عيني
نداشتن كسي و تقيد يا عدم تقيد آن شهود به شريعت قضاوت كند خود خداوند و اوليـاي  

جد و با وادي پژوهش كـه مـا در مقـام آنـيم،     گن  كامل او هستند و چنين علمي در دفتر نمي
تر از عرفان بـرويم و    گر، ناچاريم به سراغ تعريفي عيني ما در مقام يك پژوهش. بيگانه است

  .ايم   بر اساس آن تعريف بگوييم كه چرا اين بزرگان را عارف قلمداد كرده
  
بـر    با تكيهبودن يا نبودن طريقة اخالقيون بر مبناي تعريف عرفان    عرفاني. 3

  مفهوم سنت
دشوار  يمكتب قضاوت كرد كار يكنبودن  يا بودن يبتوان با آن دربارة عرفان كه يفيتعر ةارائ

صـرف و   ينظام نظـر  يك كامالًنه  يعرفان اسالم يراز وست،ر هروب يبا موانع فراوان و است
 يبلكـه سـنت   يخي؛تـار  يـات ح يِدارا يِاجتماع يانِجر يكاست و نه كامالً  يفكر يا  سامانه

 يـك  يحال دارا ينو در ع ياز اصول عمل يو برخ ينظر يهاكاوش يمل بر برختاست مش
 عرفـان  يو معرفتـ  يسـاحت فرهنگـ   يكموانع، تفك اينبا وجود . يو اجتماع يخيتار ياتح

  .كرد خواهد ياري دقيق، تعريفي ارائة در را محقق آن، ياز ساحت اجتماع ياسالم
ف با مشكالت فراوانـي  يتعر ةعرفان اسالمي نيز ارائ در ساحت فرهنگي و معرفتيِ البته

 ،گـوني   هاي تربيتي متفاوت و گونـه  زيرا از يك سو در عرفان اسالمي با سنت ،مواجه است
مباحـث نظـري اختالفـاتي اساسـي را مشـاهده      ة از سوي ديگـر در عرصـ   ؛رو هستيم  روبه
يرورت و تبـدالت و  صسنتي است داراي  ،رفان اسالميمشكل سوم آن است كه ع ؛كنيم  مي

و كه بـر تمـامي ادوار   را تغييرات تاريخي فراگير و عميق كه امكان رسيدن به تعريفي واحد 
بـر اصـول    بـا تكيـه  ايـن،  با وجود . سازد  ميمشكل  ،آن قابل تطبيق باشدهاي  تمامي جريان

 ،جـد اشـكال در تعريـف شـوند    كه ممكن است مو   مشترك و فارغ از برخي مباحث نظري
مده از تعليمات اسالمي كه مبناي آن آمعنوي بر ي استسنت ،عرفان اسالميتوان گفت كه   مي

است به نحوي كه  هاي طريقتي  سلوك دروني و معنوي آدمي از طريق عمل بر اساس آموزه
  .دوشب) به شكل حضوري و نه حصولي(منجر به دريافت و وجدان حقيقت 
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از عرفان اسالمي اوالً عرفان اسالمي، برخالف جرجاني كه آن را شـهود   در تعريف فوق
؛ سنت بـه  استدانسته شده  »ي معنويسنت«و در عين حال، مقيد به شرع تعريف كرده است، 

گونه كـه   معناي جرياني تاريخي و داراي فرهنگ و ادبيات خاص است؛ ثانياً اين سنت، همان
دانسته شـده و  » برآمده از تعليمات اسالمي«ده است، در تعريف جرجاني نيز بدان تصريح ش

هاي معنوي، مانند عرفان مسيحي و يهـودي   اين امر، وجه مميز عرفان اسالمي از ديگر سنت
هاي  سلوك دروني و معنوي آدمي از طريق عمل بر اساس آموزه«اين سنت، مبناي است؛ ثالثاً 

به عبارت ديگـر  . هاد و متشرعين استاست كه وجه مميز افراد ذيل اين سنت از ز» طريقتي
عارف در اين تعريف، زاهدي است كه قائل به حركت در مراتب درون است و معتقد اسـت  

  .كه همان شهود است، دست يابد» وجدان حقيقت«تواند به   كه انسان با چنين حركتي مي
 ؛استتوان مدعي شد كه طريقة اخالقيون، يك جريان عرفاني   بر اساس تعريف فوق مي

چراكه اوالً با سنت معنوي عارفان مسلمان، موافقت دارد و با وجود اختالفـاتي كـه هـم در    
نظر و هم در عمل با عرفان و تصوف كالسيك و مرسوم دارد، اما در پافشاري بر كشـف و  

دهد، ثانياً بر اساس تعاليم اسالمي شكل يافتـه، ثالثـاً    سويي نشان مي سلوك دروني با آن، هم
ن سلوك دروني و درك عوالم درون به نحو وجداني و شهودي است و رابعاً سلوك مبناي آ

در زير فقط با محور قرار دادن سنت كه عمـالً  . هاي طريقتي است  دروني آن بر مبناي آموزه
  .اي عرفاني است  كنيم كه طريقة اخالقيون، طريقه  شود اثبات مي  شامل سه محور ديگر نيز مي

گرايـان از    شناختي آن و حتي آن معنايي كه سنت  عناي فقهي يا جامعهمراد ما از سنت، م
هـا و    اي از رفتارهـا، بيـنش    سنت در اين تعريف به معناي مجموعه. كنند، نيست  آن اراده مي

ها، و دانشي است كه در طول زمان در يك مجموعه پديد آمده و تـداوم يافتـه و در     نگرش
توان آن را مشتمل بر   با اين تعريف از سنت مي. رفته استپيرامون آن ادبياتي خاص شكل گ

ها   ها، نگرش  نخستين عنصر فرهنگ است كه مشتمل است بر دانش: دو عنصر اصلي دانست
ها، و رفتارها يا آداب و عقايد و سنن و رسوم و دومـين عنصـر ادبيـات اسـت كـه        و بينش

در دل فرهنگ است و مشتمل اسـت   گرفته  ها و عواطف شكل  مجالي ظهور و بروز انديشه
بر زبان به نحو عام و واژگان و اصطالحات و متون توليدشده در دل يـك سـنت بـه نحـو     

منـدي از اصـطالحات و سـاختار و نحـوه و       خاص؛ بنابراين، منظور از ادبيات عرفاني، بهره
، حال و هواي مكتوبات و بيانات عرفاست و منظـور از فرهنـگ عرفـاني، مجموعـة عقايـد     

آداب و سنن اصلي عرفا مانند معتقداتشان در توحيد و واليت و تأكيدشان بر استاد، ذكـر و  
. فكر و خلوت و رياضت كه تقريباً در تمامي جريانات عرفاني و معنـوي مشـترك هسـتند   
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حال پرسش اين است كه آيا مكتب و مدرسة تربيتي آخوند همداني در ادامة سنت عرفـاني  
  اسالم است يا خير؟

توان فراهم آورد كـه نشـان     اهد بسياري از زندگي و آثار بزرگان مكتب اخالقيون ميشو
دهد كه آنان هم در آداب و سنن و عقايد و هم در ادبيات، تـابع سـنت عرفـاني اسـالم       مي
آور   اند و شرح اين مسئله شايد براي آشنايان با متون و آثار و احـوال ايـن افـراد، مـالل      بوده
  .شويم مقام، مواردي را به اجمال متذكر ميدر اين . باشد
  
  فرهنگ 1.3

در تعريف سـنت بـر دو كليـدواژة فرهنـگ و ادبيـات تأكيـد كـرديم و سـپس فرهنـگ را          
دانسـتيم   ها، و رفتارها يا معتقدات و سنن و آداب  ها و نگرش  ها، بينش  اي از دانش  مجموعه

شـده تـابع آن     در تمام عناصر بيان طريقة اخالقيون هم. كه در بستر زمان شكل گرفته است
در زير، شواهدي براي اثبات اين مدعا . چيزي است كه در سنت عرفاني حضور داشته است

  :شود   ارائه مي
كـه اسـاس انديشـة عرفـاني و     ) قـرآن يا همان (اعتقاد به وجود بواطني براي دين اهللا  - 

ويــژه   خالقيــون بــهاز كلمــات بزرگــان مكتــب ا. معنــوي در همــة مكاتــب عرفــاني اســت
كـه حـاوي روش طريقتـي خـود وي و      الواليـة  رسـالة طباطبايي در كتاب ارجمنـد    عالمه

  .اند  آيد كه به اين مطلب، اعتقاد داشته  استادانش است چنين برمي
خارجى  ادراك داراي مصداق(عالمه پس از تقسيم ادراكات انساني به دو قسم حقيقت 

، )كننـده   ادراك بدون مصداق خارجي و وابسته بـه ادراك (بار و اعت) كننده  و مستقل از ادراك
 انسان نياز او معتقد است كه احساس. داند مي ريشة تكوينى و حقيقي را داراى اعتبارى امور
 ضرر، و شر دفع و سود و خير جلب و اجتماعى زندگى در اولية خود احتياجات رفع براى

 زنـدگى  اعتبارى نظام يك كه در ظاهر در رغم آن  علي و انسان آورد  مي وجود به را اعتبارات
  .برد مى سر به تكوينى و طبيعى در نظامي باطن كند، در مى

كند به زبان   از ديگر سو معارف و احكام ديني نيز براي انساني كه در اجتماع زندگي مي
نيسـت،   جارى اعتبارى اند، اما چون پيش و پس از زندگي اجتماعي، قوانين  اعتبار بيان شده

 امـور  بـا  عـوالم  آن در انسـان  نـدارد، و  وجـود  اجتماع اين پس از پيش و در اجتماع چون
 احكام ديني از و درواقع معارف است، فردى يو حشر و دارد كار و سر حقيقى، و تكوينى
 اتحـاد  موجـب  ء، دو شـى  بين حقيقى ارتباط كند و چون وجود مى حكايت ديگرى حقايق
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 و اسـرار  كـه  حقـايقى  و) اعتبـاري (احكام و معارف ديني  شود، بين  مي وجود نوع در ها آن
 بـراى  توان مدعي شد كـه   لذا مي نسبت و ارتباط وجود دارد هستند، اعتبارى امور اين باطن
عالمه پس از اسـتدالل عقلـي، بـه    ). 14 -  9: 1382طباطبايي، (دارد  وجود باطنى دين، ظاهر

  ).25 -  14: همان(پردازد   اي خود ميبيان شواهد قرآني و روايي براي مدع
 يبـاً تقر كه است يعرفان يو خداشناس شناسي  يهست عرصة در وجود وحدت به اعتقاد - 

 نظـري  عرفـان  حـوزة آثار بزرگان مكتب نجـف در  . بدان قائل هستند يغالب مكاتب عرفان
 وحـدت  بـه  آنـان  كـه  دريافت توان  ياما از همان صفحات اندك م يست،چندان قابل توجه ن

از  كرباليي، احمد  سيدمكتوبات آقا . اند  بوده شخصيه وحدت به قائل و اند  اعتقاد داشته وجود
بـه   يشـابوري، ِعطار ن الطير قمنط ينآغاز ياتاب يردر تفس ي،شاگردان آخوند همدان ترين  ياصل
مكتوبـات   تـرين   مهـم  از احمد،  سيد معاصر فالسفةو  يوناصول از كمپاني، حسينمحمد يخش

را  يوجود و علم بار مورد مسئلةاست كه در آن نظر عرفا در  يبزرگان نجف در عرفان نظر
 ايـن  تـا  كوشـد     مـي  كمپاني مرحوم مكاتبات، اين در. دهد  يم يحترج ييصدرا ةبر نظر فالسف

دهـد و   يحتوضـ  يذات و صـفات الهـ   ينيـت ع نظرية و صدرايي حكمت اساس بر را ابيات
 يـن ا ةوجـود دربـار   يوحدت شخصـ  نظرية اساس بر كوشد  مي احمد  سيدمرحوم  مقابل،در
  .كند  يوجود دفاع م يمكتوبات، آشكارا از وحدت شخص يندر ا يدس يد؛سخن بگو يات،اب

از مرحوم ميرزا جواد ملكي تبريزي؛ مرحـوم ميـرزا    لقاءاهللاهمچنين است رسالة شريف 
فت نفس، سؤالي در انحصار انتساب وجـود و  جواد ملكي تبريزي در ضمن بيان نتيجة معر

كند و در پاسخ، ضمن اعتراف به خطرناك بودن سـخن گفـتن     علم و اراده به خدا طرح مي
او ابتدا به آيات و رواياتي كـه  . كوشد تا وحدت وجود را به زباني ساده تبيين كند  در آن مي

، »بـاهللا  اال قـوة  ال و حـول  ال«نفي وجود و قدرت و مانند آن از غير حق كرده اسـت ماننـد   
ترين شعر   و سخن پيامبر كه راست» اهللا اال معين ال و ناصر ال و نافع ال و ضار ال«، »الحمد هللا«

كنـد     و مانند آن اشاره مـي » ما خال اهللا باطل شيء كل اال«داند كه   عرب را اين سخن لبيد مي
رد و انكــار و تكفيــر و  و ضــمن شــكايت از) 219 -  217: 1378جــواد ملكــي تبريــزي، (

: همـان (كوشد سخن عارف در وجـود را تبيـين كنـد      هاي وحشتناك عالم نمايان مي  تفسيق
بودن و محدود نبودن وجود حـق بـه هـيچ     او بخش استداللي سخن خود را با مسلم). 219

هـا وجـود حقيقـي     جا و همـة زمـان   كه حق، فاقد هيچ كمالي نيست و در همه حدي و اين
داران و  اين اصول به عقيدة جناب ميرزا مورد اتفـاق همـة ديـن   . كند رد، آغاز ميخارجي دا
  ).220 -  219: همان(عقالست 
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احمد، وصي جناب آخوند همداني بوده است و با توجه به   كه مرحوم سيد با توجه به آن
ترين شـاگردان آخونـد بـوده اسـت چنـين        كه مرحوم ميرزا جواد ملكي نيز كه از نزديك آن

نمايد كه ايـن دو بـزرگ در مسـئلة مهمـي ماننـد توحيـد         اند، قاعدتاً بعيد مي  اعتقادي داشته
كـه   توجه به ايـن  با مدعا اين. باشند نيانديشيده خود استاد چون هم عرفاني و وحدت وجود

احمد كرباليي و مرحوم ميرزا جواد ملكـي تبريـزي، داشـتن اسـتادي در       براي مرحوم سيد
كيفيـت اسـتدالل ايشـان در وحـدت     . شود  گزارش نشده است تقويت ميفلسفه و عرفان، 

وجود و نوع بيانشان نشان از تسلط آنان بر متون عرفاني و مفـاهيم فلسـفي دارد و ايـن دو    
بزرگوار احتماالً به همراه برخي ديگر از خواص آخوند، به صـورت محـدود و مخفيانـه از    

هـاي بعـدي شـاگردان آخونـد، كـه        نسـل . اند  شده  مند مي  دروس او در فلسفه و عرفان بهره
ترين آنان مرحوم قاضي و شاگردان ايشان هستند، نيز به وحـدت شخصـي وجـود      شاخص

هاي مكتب عرفاني نجف را اعتقاد بـه    به اين ترتيب شايد بتوان يكي از ويژگي. اعتقاد دارند
ر وحدت وجـود،  وحدت شخصي وجود دانست؛ در يكي از اشعار مرحوم قاضي، داللت ب

هاشـم و    آشكار است؛ در كلمات به جاي مانده از ديگر بزرگان مكتب، مانند مرحـوم سـيد  
. يافـت  توان  يم يفراوان يحاتتصر شناسي اهللا شاگردش مرحوم تهراني نيز به ويژه در كتاب

دهندة توجه بزرگان اين مكتب، از مرحوم آخونـد تـا مرحـوم تهرانـي بـه        اين شواهد نشان
  .خصي وجود استوحدت ش

 يـاً بـواطن ثان  يندر ا يرورتو ص يرانسان اوالً و امكان س يبرا ياعتقاد به وجود بواطن - 
مكتـب ماننـد    ينبزرگان ا. قائل بدان هستند ي،كه غالب طرق عرفان شناسي  انسان عرصةدر 
تواند با حركت در   يذومراتب است و م يموجود ،نسانامسلمان معتقدند كه مشهور  يعرفا

مـدعاي   اگرچه. يدرا بر خود بگشا يقتحق يحضور يافتاز در يا  تازه يها افق ،بواطن ينا
 روشـن  شـاگردانش  سلسـلة و  يو مكتوبات آخوند همدان ها  با نوشته يانآشنا يبرا نگارنده
  .يستن يدهاز فا ياثبات مدعا خال يذكر چند شاهد برا است،

به  يابي پردازد كه راه يمطلب م ينبه ا يةالوالاز رسالة  يدر فصل ييطباطبا  مرحوم عالمه
 عقيـدة  بـه  ؛همگان ممكن است يو برا يستن يامبرانمخصوص پ غيب،و اسرار  ينباطن د
 ديگـر  يـك  عين را خود بدن، و نفس كه شود ميتعلق نفس به بدن موجب  طباطبايي  عالمه
 بـا  نفـس . شـود  مـي خـود محـروم    يةبدن متوقف و از مراتب عال مرتبة در نفس لذا بدانند،

 را مرتبـه  آن بـه  مخصوص عالم و مرتبه آن خصوصيات خود، مراتب از مرتبه هر فراموشي
. كنـد را مشاهده  تر  عالي حقايق و مراتب تواند  مي جسم از انقطاع با لذا كند، مي فراموش نيز
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 كه) يكمپان( ياصفهان يغرو ينمحمد حس يخبه مرحوم ش اش  نامه در تبريزي ملكي مرحوم
معرفـت   يراو مسـ . كنـد   مـي  تأكيدراه  ينداشته، بر هم ياز او درخواست دستورالعمل سلوك

و كسب  كند  مي توصيف ،ورود به عالم عقلى ونفس را گذر نفس انسانى از عالم مثال خود 
 تقويت و حيوانيت قواي تقليل بر لذا داند،  ميرا منوط به ورود به عالم عقلى  يقيمعرفت حق

 توصيه افراد به كه كند  ياشاره م يآخوند همدان سيرة به سپس. كند  مي تأكيد روحانيت قواي
 بـه  تفكر در مداومت اثر بر فرد كه يافته  مي كه آن پس و بينديشند مرگ بهكه  كرده است  مي

كه هـر   يافت  مي فرد كه نحو اين به كرده  مي خود يا خيال عالم ملتفت را او شده، گيج مرگ
 يناز ملكه شدن ا پس. بيند خودش است و از خودش خارج نيست  كند و مى چه خيال مى

كـه   گفتند  مي فرد به حال، اين شدناز ملكه  پسو . ديد   حالت، خودش را در عالم مثال مى
 بـا . دنـ ك فكرعدم  بهد و نها و موهومات را محو ك   صورتة د و همهرا تغيير د شبايد فكر

 ).35 -  33: 1428 ي،تهران( شود  ميى لتجم او بر، معرفت حالت ينا شدنملكه 

شناسي كه باز هم   اعتقاد به وجود انسان كامل و واليت او بر ممكنات در عرصة انسان - 
علي قاضـي در    از اصول انديشة عرفاني در عالم اسالم است و اين بزرگان، به ويژه آقا سيد

بـا   ها از عبارت ياريدر بس يمرحوم قاض. است   گفته سخن باره اين در ،سمات دعاي شرح
نمونه،  يبرا. است   پرداخته موارد تشريح به اختصار صورت به محمديه حقيقة مفهوم بر تكيه

 كـه  دانـد   يمـ  يزيوجه اهللا را آن چ »الكريم وجهك بجالل اسئلك و«در شرح عبارت  يشانا
فرمايد كه نخستين چيـزي كـه حـق بـدان       سپس مي. آن به خلقش توجه كرده است به حق

 نظـر  غيـر،  بـه  حقيقـت  ايـن  طريق از حق آن، از توجه كرده حقيقت محمديه است و پس
 علـي  تقـع  ان السـماء  بها تمسك التي بقوتك و«در شرح ). 19: 1427 يي،الطا( است انداخته
اطهـار،   داند كه در حقيقت ختميـه و وارثـانش از ائمـة    مي يقوت را همان قوت يزن» االرض

). 20: همان(كند   ظاهر شده است و سپس نور نبوت را در خلق، سابق بر هر چيز وصف مي
را نيز حقيقت محمديـه  » العالمون لها دان التي بمشيتك و«همچنين مراد از مشيت در عبارت 

كلمـة  » االرض و السـموات  بهـا  خلقـت  التي بكلماتك اسئلك و«و در شرح عبارت ) همان(
و بـر  ) 22: همـان (دانـد   اند حقيقت محمديه مـي  گر اشيا از آن آفريده شدهنخست را كه دي

  .دهد  همين مشي، تمام رساله را شرح مي
اعتقاد به امكان شناخت حضوري حقيقت براي انسان در مقابل شناخت حصولي، كـه   - 

مرحوم . اند  مبناي انديشة عرفاني است و اين بزرگان در آثار خود كراراً دربارة آن سخن گفته
ترين متون مكتب اخالقيون در سلوك عملي است، دليـل    كه از اصلي الواليةعالمه در رسالة 
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از اصالح نبودن معرفت نفس  خالىرا ) ع(  فضيلت سير انفسي بر سير آفاقي در كالم معصوم
ايـن دو معرفـت را در   وجـه اشـتراك   داند و   مي) خالف معرفت آفاقىه ب(اوصاف و اعمال 

 داند كه  را آن ميمعرفت اين دو وجه افتراق داند و   به او مي و هدايتوند خدابا  ييآشناايجاد 
اما معرفت حاصل از نظـر در نفـس و    است،حصولى  ،معرفت حاصل از نظر در آيات آفاقى

است؛ فضيلت علم حضوري بر علم حصـولي   حضورىو شهودى  ،قوا و اطوار وجودى آن
برهـان و ترتيـب قيـاس و از ميـان نـرفتن آن بـا غفلـت از         نيز به دليل عدم نياز به استعمال

بر اين  تر بودن معرفت انفسي بر معرفت آفاقي را نيز با تكيه  ايشان نافع. مقدمات، روشن است
هاي ذهني است، در حالي كه خداوند خود برتـر از   نكته كه علم حصولي معرفت به صورت

نيازمنـدي   ،مطالعه و سير در آيات نفسكه  آنكند و با توجه به   ها است اثبات مي اين صورت
رسـاند،   را به اثبـات مـي  ... و وابستگي تام بنده به موالي خود در وجود و قدرت و حيات و 

  ).175 -  170: 1417طباطبايي، (كند   معرفت نفس را شناخت خدا به خدا، معرفي مي
نفس انسـانى جـز   كارهاي است كه  آنحصولى علم علم حضورى از  بودن تر نافع دليل

او و  وجود ندارد شود و چيزى كه او را از خودش بيرون و جدا سازد در خودش انجام نمى
اال  جـدا و بيگانـه اسـت    ،از هر چيزى كه بر حسب ظـاهر بـا آن اخـتالط و اجتمـاع دارد    

انسـان مشـاهده   به همين دليل است، محيط باطن و ظاهر نفس  ، زيرا حق برپروردگار خود
با پروردگار خود در خلـوت   درواقع دائماً ،فسش اگر چه در ظاهر با مردم استكند كه ن مى

 مـه شود و ه خداى خود مىمتوجه منصرف و منقطع شده و  امرياز هر لذا ، به سر مي برد
ديگـر چيـزى بـين او و     ،در اين حال. به ياد خدايش ذاكر است فقطبرد و  چيز را از ياد مى

ميسـور و   ،كه بـراى آدميـان  است ين همان حق معرفتى ا. شود خدايش حجاب و مانع نمى
  ).172: همان(است خدا به خدا درواقع شناخت ممكن دانسته شده و 

قول بر تأثير رياضت و مخالفت با نفس در ادراك شهودي و حضوري حقيقت حق در  - 
دربـارة  عرصة نظام رفتاري كه از مباني انديشة عرفاني است و اين بزرگان در آثار خود كراراً 

پيش از اين گفته شد كه به عقيدة اخالقيون، معرفـت نفـس اقـرب طـرق     . اند  آن سخن گفته
همچنين آنان بـراي رياضـت در حصـول معرفـت نفـس      . براي وصول به بارگاه قدس است

چه در كلمات مرحوم ملكي دربارة تضعيف حيوانيت اشاره كرديم  آن. اند جايگاهي ويژه قائل
بـه   القـرآن  تفسـير  فـي  الميزانطباطبايي در   همچنين عالمه. ت استعبارت ديگري از رياض

برخـى  بنـابر بيـان ايشـان    . گويـد   صورتي دقيق از تأثير رياضت در معرفت نفس سـخن مـي  
اضـطرار  ، و محبت مفرط ،العاده فوقمسرت  ،وحشت شديد ،ترس دهنده مانند  تكانحوادث 
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خـود  نفـس   از خـارج رشتة ارتباط آدمياني را كه در بند تعلقات مادي هستند، با عالم  شديد
آشـكار  هـا   بـراي آن آثار نفس  ند و در نتيجة اين توجه،ك  ميرا متوجه خود  ها آن گسلد و مي
از لذائـذ   مخصوصـاً  ،نفس از هـر چيـزى كـه از خـود خـارج اسـت       ،امور در اين. دشو  مى

نيـز   هـا   در انواع رياضـت مخالفت با نفس اساس  .شود  خود مي منصرف و متوجه ،جسمانى
فـرو  است كه معناي اين عمـل، مخالفـت بـا    خارج از خود پرهيز دادن انسان از پرداختن به 

از پرداختن به خـود  است زيرا شهوات، نفس را ها و شهوات خويش  رفتن نفس در خواسته
نيروى شگرف با رياضت،  .ندنك هنمايى مىامور خارج از خود رابه  سازند و او را ميمنصرف 

جلـوگيري  شـهوات  انـواع   درو از پراكنـده شـدن آن   شـود    صرف مي صالح خوددر انفس 
  ).180: همان( شود بارز مى دائم،موقت يا به صورت س نفقدرت شگرف  شود و مي

با اين مبنا غايت همة رياضات در طرائق عرفاني و عبادات در مذاهب ديني، سوق دادن 
خـوابي   خوري و كم هدف از كم. فرد به سوي نفس و منصرف كردن او از عالم بيرون است

روشن است كه . است بيرون عالم توجه از او كردن منصرفو  نفس كردن گويي محدود و كم
خوراك و خواب كم تضعيف برخي از قواي بدني را به همراه دارد و تضعيف قواي بـدني،  

به شهوات را در پي دارد و نتيجـة ايـن كـم شـدن تمايـل،      تضعيف تمايل بدن به پرداختن 
گويي، معاشـرت   همچنين نتيجة طبيعي سكوت و كم. تر فرو رفتن نفس در خود است بيش
 نكتـة . اسـت  خـود  در فـرورفتن  تـر،  بيش خلوت و تر كم تر با ديگران و نتيجة معاشرت كم
خلـوت،  . رياضت است مكمل خواطر، يمتذكر شد آن است كه نف جا يندر ا يدكه با يمهم

گاه پسنديده است  رها كردن جماعت نيست بلكه خالي كردن ذهن است؛ خلوت بيروني آن
مرگ و عـدم،   ذكرو  كه گفتيم ذكر حق كه منجر به خلوت درون شود و در اين مسير، چنان

  .بسيار مؤثر است
  
  دو نمونه از آداب و رفتارهاي متابع سنت عرفاني 2.3
صـمت  و  نشيني  مانند چله ياضتبر فروع ر يدتأك اهللا، الي سير در استاد اشتند لزوم بر تأكيد

حـول   يو گروهـ  يسـلوك جمعـ  داشـتن   خلوت، و فكر وو جوع و سهر و عزلت و ذكر 
 يـز ن يآن را اخوت عرفـان  م است واسال يعناصر فرهنگ عرفان ينتر  اساسي از ،محور استاد

اي از آداب خانقاهي را كه در ميان همة   توان پاره  كه نميالبته بايد متذكر شد . ناميد، توان  يم
در ذيـل دو  . مكاتب عرفاني اسالم مشترك نيست از عناصر فرهنگ عرفاني اسـالم دانسـت  

عنصر اساسي از فروع سير و سلوك عارفانه، يعني تأكيد بر داشتن استاد و اخوت معنوي و 
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زاييم و از مسئلة رياضت و فروعات آن، در اف  رفاقت سلوكي را براي نمونه بر موارد فوق مي
  .قسمت بعد سلوكي، سخن خواهيم گفت

توان به جايگاه و   در نگاهي اجمالي به روش تربيتي بزرگان مكتب نجف مي: استاد) الف
تـوان در دو دسـته     شـواهد مـورد نظـر را مـي    . نقش ويژة استاد در تربيت شاگردان پي برد

. ة نظر و در آثار آنان و ديگر در حوزة سوانح زنـدگي آنـان  نخست در حوز: بندي كرد  طبقه
و اسـت  واحـد  و آشـكار و  ظـاهر  كـه راه آن  فقه جـوارح  ، به عكس بحرالعلومبنابر رسالة 

متفـاوت و مـرض    سكراه هر ،فقه نفس و طب روحانىطريق آن اندك هستند، در قاطعان 
مرحله از سلوك، ضروري در هر استاد عرض حال بر متفاوت است،  عالج اوهر شخص و 

 برند سره هاى متمادي در خدمت استاد ب تمد بايد سالكانبه همين جهت است كه و است 
تقسـيم شـده    عام و خاص ةبر دو گوندر اين رساله استاد . )130 -  122 :1428 العلوم،بحر(

هستند كه مخصوص هدايت هسـتند  ) ائمة اثنا عشريه(، نبي و خلفاي او استاد خاصاست؛ 
 اهل فاسئلوا«به حكم آية  يستند، امامأمور به هدايت ن اًخصوصعام كساني هستند كه و استاد 
بـه عقيـدة صـاحب    . توانند راهنماي سـالك باشـند    مي )43 :نحل(» تعلمون ال كنتم ان الذكر

اسـتاد  هميشه و در همه حال، حتي اگر به مراتب نهايي رسيده باشد، نيازمنـد  سالك رساله، 
موزد بيااو  بهرا حضور در آن مراتب آداب تواند   يرا استاد خاص است كه مياست، زخاص 

 و ارادت و خـدمت در پيشـگاه او ضـروري اسـت،     اوستمراتب، خود والى آن درواقع و 
با تقسيمِ  .استضروري  ،تفاوت مراتببا توجه به نيز  معاارادت و خدمت به استاد اگرچه 

ارادت و خدمت اصالتاً مخصوص استاد خاص است  كه استاد و شيخ به خاص و عام و اين
شود، جايگاه بحـث شـيخ و     مند مي  و استاد عام به جهت انتساب به استاد خاص از آن بهره
ايشان در ادامة سخن بحث از . شود  مراد و رابطة او با امام در انديشة عرفاني شيعه روشن مي

راه شناخت آورند و   را به ميان مياحوال همة در  و به تبع او استاد عام استاد خاصمرافقت 
تماميت  ةه و مالحظيو معاشرت باطن پنهان و آشكارمصاحبت او در را منحصر در   استاد عام

ظهور خوارق عـادات و بيـان دقـائق    دهند كه   هشدار ميو كنند   مي ايمان جوارح و نفس او
ة در مرتبـ  گونـه امـور    يرا ايـن مالك نيست، زباياى انفسيه خنكات و اظهار خفاياى آفاقيه و 

 و نهايـت اسـت   راه بـى  ،تا سر منزل مقصـود  تبهشود و از اين مر روحيه حاصل مىة مكاشف
نيـز  را تجليات صـفاتيه  ايشان حتي . اند  بسياري پس از طي اين مراحل، گمراه شدهرهروان 

تجليات ذاتية  در مقابل(دانند و فقط تجليات ذاتية ربانيه   نميوصول صاحبش به منزل مالك 
  ).171 -  169: 1428 ،بحرالعلوم(كنند   را ويژة واصالن تلقي مي) روحانيه
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در چند جا بـه بيـان اشـاراتي در مبحـث      بحرالعلومتهراني در ذيل رسالة   مرحوم عالمه
هـايي از جايگـاه اسـتاد در      پردازد و گوشه  استاد و لزوم تبعيت از او و ارتباط او با با امام مي

اسـتادان فنـون الهيـه و    به عقيدة ايشان، . كند  عرفاني بزرگان مكتب نجف را بيان ميانديشة 
ه يشرعة ظاهري يغير از علما ،ربانيه و طرق سلوك و منجيات و مهلكات نفسة معارف حق

 دشـو مراجعـه   اسـت،  »عـالم بـاهللا  «اين فن كـه   در سلوك بايد به استاد متخصصِ و هستند
  .)167 -  166: همان(

طالب راه خدا براى پيدا كـردن   اگر كه اند  فرمودهنقل شده كه مرحوم قاضى از همچنين 
و  ارزش دارد صـرف كنـد،  جـو و تفحـص   و نصف عمر خود را در جسـت  ،استاد اين راه

بـه عقيـدة   ). 196: همـان ( نصف راه را طى كرده استرسيده، اند كسى كه به استاد   رمودهف
است، استاد خبير و بصير و از هوى بيرون آمـده و بـه    چه در اين راه الزم آناز  اهم« ايشان

ده كراهللا، سه سفر ديگر را طى  بر سير إلى  رسيده و انسان كامل است، كه عالوه يهمعرفت اله
  ).186 :همان(» بوده باشدق و گردش و تماشاى او در عالم خلق بالح

. متصوفه اختالف دارندالبته در مسئلة معنعن بودن سلسلة استادان، بزرگان اين مكتب با 
 از كسي است كه خـود ى يطلب راهنما متصوفه غالباً تأكيد دارند كه نخستين الزمة سلوك،

نايل شـده باشـد و از آن فـرد    و به كماالت معنويه  سلوك كرده باشد ،كاملفردي به ارشاد 
نيـز از   د، و آن كامـل را ارشـاد كنـ  طالبـان حـق    كه باشد يافتهاجازه  ،الهىة نابر اشارب كامل

 مرحـوم  .رسـد ب) ص(پيامبر به كه  آنتا باشد  اجازه يافته باشد و اين اجازات، معنعنكاملى 
علـي شوشـتري اضـافه      قلي جوال، استاد سـيد   تهراني با استناد به مشخص نبودن هويت مال

گرچـه سالسـل    معنعن بودن اسـتاد وجـود نـدارد،   ثبوتاً و نه اثباتاً دليلى براى كند كه نه   مي
 شمرند سلوك مىك و آن را از لوازم الينف براي اين امر، اهميت فراواني قائل هستندصوف ت
  ).192 -  191/ 1 :الف 1423 ،انهم(

در عرصة عمل نيز اين بزرگواران، خود در محضـر اسـتاد و در خـدمت او بـه سـير و      
شده است دليلي اند و ارادت و شوقي كه از ايشان به استادانشان مشاهده   پرداخته  سلوك مي

علي   مرحوم سيد. روشن بر ارادت و سير و سلوك معنوي با استفاده از روحانيت استاد است
قلـي جـوال و بـه روايتـي از       شوشتري كه سرسلسلة اين مسير و طريق است از وجـود مـال  

شاگرد . مند بوده است  محضر آقا محمدرضا دزفولي، شاگرد صدرالدين كاشف دزفولي، بهره
كـه از افـراد مطـرح بـراي تصـدي       مرحوم آخوند مولي حسينقلي همداني بـا آن  علي،  سيد

دادن درس مرحوم شيخ انصاري پس از اوسـت، بـه توصـية اسـتادش      ادامهرياست شيعه و 
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علـي،    زند و پس از رحلت استاد خود، سيد  علي شوشتري از اين كار سرباز مي  مرحوم سيد
اي از نخبگان علم و   گرداگرد او تعداد قابل مالحظه دهد؛  راه او را در تربيت نفوس ادامه مي

احمد كرباليي و   پردازند كه مرحوم سيد  آيند و تحت و اشراف او به سلوك مي  عمل گرد مي
كلماتي كـه از  . اند  مرحوم ميرزا جواد ملكي تبريزي و مرحوم شيخ محمد بهاري در آن زمره

در احـواالت  . از ارادت ويژة آنان بـه اوسـت  شاگردان مرحوم آخوند درباره او آمده، نشان 
قاضـي،  (انـد    شده آمده دگرگون   احمد   مرحوم قاضي آمده است كه وقتي نام استادشان سيد

طباطبايي پس از رحلت استادش مرحوم قاضي   و آمده است كه مرحوم عالمه) 281: 1386
و مرحوم الهي در ) 24: ب 1423حسيني تهراني، (است   تا پايان عمر از عطر استفاده نكرده 

شـده    مند    دوران اقامتش در تبريز به شكل روحاني و معنوي از ارشادات مرحوم قاضي بهره
  ).370: همان(است 
رواج داشـته   طريـق  اين بزرگان بين در نيز اخوت: سلوكي رفاقت و معنوي اخوت) ب
زاندنِ اخوان خـود  مرحوم شيخ محمد بهاري معتقد است كه انسان بايد اسباب برانگي. است

كردن براي خالصي  را فراهم آورد تا در اخوت، ثبات پيدا كنند؛ او ثمرة اخوت ديني را ياري
البته در آثار اين بزرگواران، تصريح . )135: 1376 تائب تبريزي،(داند   از ابتالئات اخروي مي

ياب است  بر سلوك گروهي و رفاقت معنوي مانند عبارت فوق از شيخ بهاري بسيار اندك
تر از مشاهدة نوع تعامالت و كلمات مورد استفادة آنان در توصيف مجـالس   و اين امر بيش

شـامل  «فرزند مرحوم قاضي، مجلـس درس ايشـان را   . و روابط دوستان قابل دريافت است
؛ همچنين از قول شيخ )298: 1386قاضي، (كند    توصيف مي» گروهي از اهل صفا و دوستي

حسـن مسـقطي و سـپس      كنـد كـه مرحـوم قاضـي، دوسـتي بـا سـيد        علي قسام نقـل مـي  
همين گونه رفاقت و دوسـتي،  ). 337: همان(طباطبايي را به ايشان توصيه كرده است   عالمه

و نيـز مرحـوم شـيخ علـي     ) 403: همـان (بين شيخ موسي دبستاني و شيخ محمدتقي الري 
، به )382: 1416ني، حسيني تهرا(حسن مسقطي وجود داشته است   محمد بروجردي و سيد
شـود    حسن از نجف ماية حزن و اندوه فراوان براي جناب شـيخ مـي    حدي كه اخراج سيد

همچنين مرحوم تهراني وقتي دربارة تنگي معيشت مرحوم حداد بـه واسـطة   ). 383: همان(
كند و وظيفـة    گويد از اصطالح رفقاي طريق، استفاده مي  استغراق در عوالم ربوبي سخن مي

شود به اين نحو كه اگر براي فردي   فقا را در حمايت از سالك در آن احوال متذكر مياين ر
اش نيازمند شدند وي را   ها جاذبة روحي شديد شد و از تدبير امور معاش افتاد و عائله از آن

  ).73: همان(به وادي فقر و هالكت نيستي نسپارند 
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كند   استفاده مي »رفقا«اد از واژة هاشم حد  مرحوم تهراني در جاي ديگري در احوال سيد
نويسد كه حداد در خدمت رفقا از هيچ خدمتي حتي جارو كردن اتاق و شستن ظـروف    مي

مرحـوم تهرانـي سـپس داسـتان     ). 642: همان(و تهية مايحتاج از خارج، دريغ نداشته است 
) ع(خطاب عيسي با حواريون كه پاي حواريون را شسته بود و دعاي حضرت امـام سـجاد   

  ).همان(آورند   را حجت مي» مثلها نفسي عند حططتني اال درجة الناس في ترفعني ال و«كه 
  
  ادبيات 3.3

زبـان،  (عنصر دومي كه در تحليل معناي سنت در تعريف عرفان اسالمي ارائه شد، ادبيـات  
مرحـوم آخونـد همـداني و شـاگردان او ماننـد       بيـ مكاتنگاهي به . بود) واژگان، و ادبيات

احمد كرباليي، ميرزا جواد ملكي تبريزي و شيخ محمد بهاري و آثار برجـاي مانـده از     سيد
سـبك نوشـتاري مرحـوم     .است رمااين ة اثبات كنند ،مكاتبات مرحوم قاضي و شاگردان او

مانده از او به سبك مكاتيب عرفاني، بسيار نزديـك اسـت؛     هاي باقي  آخوند همداني در نامه
  :شود   شور عارفانه در اين چند نامه به وضوح، مشاهده مي لحن خطابي و همراه با

يا سلمان، اي از آشنايان دور و اي با بيگانگان محشور، اي انس گرفته به آواز غرور و اي 
مستوحش از دار السرور، گوشت را باز كن تا در جوش و خروشـت آورم و ايـن ادويـة    

ان كه سـليمان نبـي صـل اهللا جـل     قدر بد الهي را نوش كن تا عقل و هوشت بخشند؛ اين
شـوم نفـس و ابلـيس را در وجـود شـريف       جالله، علي نبينا و عليه السالم تا عسكر مـي 

راني بر انس و جن، متمكن و برقـرار نشـد و تـا جنـد      خودش تار و مار ننمود، در حكم
عقل و ملك را به حصن حصين دل مسلط نكرد دستش به خـاتم الهـي، مـزين نگرديـد     

  ).206: 1376زي، تائب تبري(

 الصـلوة  اسرارو تا حدودي  لقاءاهللا آثار مرحوم ميرزا جواد ملكي تبريزي به ويژه رسالة
ايشـان در ايـن رسـاله از    . نيز آميخته با مصطلحات عرفاني و اشعار عرفاي مسلمان اسـت 

تجلي انوار جمال و جالل الهي بر قلب و عقل و سر خواص اوليا و فناي و بقـاي سـالك   
در اين رسـاله از دو مـذاق   ). 4: 1378ملكي تبريزي، (گويند  اين تجليات، سخن مي بر اثر

بـر تنزيـة     گويد و يكـي را مبتنـي    سخن مي لقاءاهللاعمده در ميان علما در مواجهه با آيات 
بر سـبك   اين رساله عالوه). همان(داند   بر جمع تنزيه و تشبيه مي صرف و ديگري را مبتني

هاي نخست در مسيري كـه عرفـا در آن پيشـتاز     اهللا در بخش  لقاء با اثباتاز نظر محتوا نيز 
  .اند گام برداشته است  بوده
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هاي مرحوم شيخ محمد بهاري نيز كه متضمن نقدهايي تند بـر متصـوفه اسـت، در      نامه
هاي   نامه. چه در ادبيات عرفاني اسالم سراغ داريم، بسيار نزديك است سبك نوشتاري به آن

 تـذكرة ترين منابع و مراجع اين پژوهش است، در كتابي بـه نـام    مهممد كه يكي از شيخ مح
هايي از بزرگان مكتب اخالقي عرفاني نجف است و به دست مرحوم   كه حاوي نامه المتقين

يكي از مكتوبات شـيخ بهـاري در ايـن    . اسماعيل تائب تبريزي منتشر شده، گرد آمده است
است كه خطاب به يكي از شاگردان خـود كـه متقاضـي دسـتورات      سلوك آدابمجموعه، 

آداب حـج، آداب زيـارت، آداب توبـه،    : سلوكي بوده است، نوشته شده و هفت بخش دارد
در اين رسـائل  . آداب مراقبه، آداب رفاقت، آداب سلوك با زن و عيال، و آداب تربيت اوالد

ها در بسياري از مـوارد، شـبيه ادبيـات     نيز رويكرد عرفاني اين بزرگان، مشهود و ادبيات آن
كه توبه و شـرايط و اركـان آن بـه     ، پس از آنتوبه آداببراي نمونه در رسالة . شود  عرفا مي

  :نويسد  شود، مرحوم بهاري چنين مي   تفصيل، توضيح داده مي
ن را كه اين توبه ذكر شد به آن تفصيل، اگر علي ما هـو عليـه آ   اين االعز االخ ايها اعلم ثم

اي، هنـوز قشـر اسـت، بـه پوسـت       كم و زياد، به اول درجة توبـه رسـيده   انجام دادي، بي
جميـع  . كه توبه لفظ نيسـت، حـال الزم دارد آن حـال ذودرجـات اسـت      نرسيده چه اين

اليمسـها  ’ها مطالبي هستند كـه   اخالق، حقايقي دارند بايد انسان آن را احساس كند و آن
  ).51: 1376 ،تبريزيتائب ( ‘اال المطهرون

  .كه نامشان به حد كافي، گوياست رفاقت آدابو  مراقبه آدابهمچنين است دو رسالة 
، مكتوبي كوچك در صفات علماي حقه از مرحوم شيخ بهاري ينتذكرة المتق همچنين در

دهد و تحليل آن   به جاي مانده كه به روشني، رويكرد اين بزرگان به علم و عالم را نشان مي
تواند تباين روابط بزرگان اين مكتب با فقهاي ارشد و علماي برجسـته را روشـن كنـد،      مي

ايشـان در بيـان صـفت    . كه تصويركنندة سيماي عالم راستين در نگاه ايشان باشـد  ضمن آن
فرمايد كه بايد اهتمام عالم به علم باطن و مراقبة قلـب و شـناختن     ششم از علماي حقه مي

قسـمي از آن  : از همه كار باشد، زيرا علوم بـر دو قسـم هسـتند   طريق سلوك اخروي پيش 
نوشتني است و هركس در آن چيزي نوشته، اما اصل آن را به دست نداده است و قسمي كه 

شود و انسـان از ايـن نحـو      از جنس فيوضات غيبيه است و معارف حق از آن منكشف مي
شـيخ محمـد بهـاري بـه يكـي از       هاي مرحوم  دستورالعمل). 96: همان(شود  علم، كامل مي

ارادتمندان به نام شيخ احمد در مقام تحليل مباني سلوك عملي نيـز از مـواردي اسـت كـه     
همچنين از ايشان، . دهندة ميزان نزديكي حال و هواي سخنان آنان به سخنان عرفاست نشان
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سلوكي  مراسله به ارادتمندان و شاگردان و دوستان باقي است كه حاوي برخي از نكات 16
داران از صـوفي و عـارف و عـالم و     هاي ايشان دربارة اصناف دين گيري اي از موضع و پاره

 .زاهد است
ي مرحـوم شـيخ محمـد    هـا   را نوشـته  تذكرةالمتقينكه گذشت قسمت اعظم كتاب  چنان

ي شـيخ بهـاري، پـنج مكتـوب از     هـا   و مراسـله  هـا   پس از رساله. بهاري تشكيل داده است
ها نخستين پاسخ سيد بـه سـؤال تائـب در     احمد كرباليي، مضبوط است كه آخرين آن  سيد

. نيـز مضـبوط شـده اسـت     عينـي  و علمـي  توحيدتوضيح دو بيت عطار است كه در كتاب 
هـاي سـلوكي او را از خـالل      توان برخي از توصيه  مراسالت سيد، بسيار كوتاه هستند و مي

اي است از  حمد نيز مانند مكاتيب شيخ بهاري، آميختها  نامة سيد. ها احصا و شمارش كرد آن
اهللا و البتـه گـاهي هـم شـور و      الييي براي سالكان ها  اشعار عرفاني حافظ و موالنا و توصيه

  كند؛   ذوق عارفانه، غلبه پيدا مي
فدايت اين مسئله و باقي مسائل راه آخرت آموختني نيست، بلكه نوشيدني است، تضرع و 

  :آورد خيزد؛ درد پيدا كن، آن خود تضرع و ابتهال مي و سوز از دل برمي ابتهال از درد
 پســت و بــاال از آبــت بجوشــدتــا  دسـتبـهآورتشنگيجوكمآب

مرده، گريه تعليم كنند يا زن آبستن را زاييدن بياموزند، بلـي   شده كه به زن بچه   هرگز شنيده
بخواهند درآورنـد محتـاج بـه تعلـيم و آمـوختن      اي را كه اجاره كنند يا بازي زاييدن  نائحه

 ).186: همان(خواهد بود 

احمد كرباليي به مرحوم شـيخ    عرفاني مرحوم سيد مكاتيببايد از  تذكرةالمتقينبر  عالوه
در مسئلة وحدت وجود، ياد كرد كه كامالً در بافت ادبيات ) كمپاني(محمد حسين اصفهاني 

واحديت و فيض اقدس و مقدس و وحدت و كثرت احديت و . عرفاني، سامان يافته است
هـا در    همچنين ايـن نامـه  . ها هستند  و فنا و بطون و ظهور از اصطالحات پركاربرد اين نامه

هاي ادبيات عرفاني در اسالم و   ترين چهره تفسير دو بيت از شيخ فريد الدين عطار از بزرگ
عربي است و   ن انديشة عرفانيِ ابنايران، بيان شده است و ادبيات مكتوبات به سبك شارحا

  .در آن استشهاد به اشعار عرفاني حافظ و مولوي و شبستري، فراوان است
هايي   علي قاضي، از استادان نسل دوم شاگردان آخوند همداني نيز نوشته  از مرحوم سيد

 قصايدي به جاي مانده، از جملـه از او . برجاي مانده كه گوياي ادبيات عرفاني ايشان است
به همراه برخـي توضـيحات مفيـد، آمـده     الحق  آيتبيتش در ترجمة كتاب  66كه  غديريه
موضوع اصلي قصيده، عيد غدير و بيان وقايع آن و حق الهـيِ حضـرت اميـر بـراي     . است
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است كـه البتـه از ابيـاتي كـه ابعـادي از      ) ص(  خالفت و امامت بر امت پس از رسول خدا
قصيده با شكايت از اندراسِ رسوم علم و . الي نيستعرفان مرحوم قاضي را روشن كند، خ

ادب و پرداختن علما به علم براي كسب منافع دنيوي و نياموختن علم براي خود علم، آغاز 
و  قـرآن  او پـس از ايـن ابيـات،   . كند  شود و سپس ابعادي از مفاهيم معنوي را مطرح مي مي

را راهنماي همة پيامبران و مجموع آن قر خواند و  اختالف، مي بي جهان را دو كتاب واحد و
و بسم اهللا الـرحمن الـرحيم را جمـع     قرآنهمة كتب آسماني و سپس سورة حمد را جمع 

وي سـپس از نقطـة بـاء    . كنـد  حمد و باء بسم را جمع بسم اهللا الرحمن الرحيم معرفي مـي 
و ) ع(  گويـد و الـف درج در بسـم را وسـيلة ورود بـه سـخن در واليـت علـي          سخن مـي 

پـردازد و ظلمـي كـه      دهـد و سـپس بـه نقـل وقـايع غـدير خـم مـي         قرار مـي ) ع(  حسنين
  .اند  كنندگان در غدير در حق امير مؤمنان روا داشته بيعت

الحق  آيتكتاب  196تا  192شود و در صفحة   اي كه با ابياتي عربي، شروع مي   متن نامه
هـايي   نامه، حـاوي دسـتورالعمل  . مند از سلوك عملي اوست مندرج است، نيز سندي ارزش

ها كمك شاياني به تدوين فصل سلوك عمليِ مكتب نجف، خواهد كرد  است كه تحليل آن
  .اي است سلوكي در عوالم قلبية اختياريه   و حاوي توصيه

اي نيز در شرح دعاي سمات، باقي است كه در آن نيـز چيرگـي     از مرحوم قاضي، رساله
اي در حمد و   اين رسالة كوتاه با خطبه. لم و بيان او، اليح استادبيات و انديشة عرفاني بر ق

در اين خطبه از تجلي حق بر بنـدگانش در هـر چيـز و نديـدن     . شود  ستايش حق، آغاز مي
بندگان و ندا كردن حق، بندگان را به زبان هر چيز ولي نشنيدن بندگان، آن ندا را و تسـبيح  

كـه داللتـي   ) 9: 1427الطـائي،  (سخن گفته شـده   چيز براي حق ولي نفهميدن بندگان، همه
كه گفته شد مفهوم محوري و اصلي مرحوم قاضي در  چنان. هاي عرفا دارد  آشكار بر انديشه

  .بر مفهوم عرفانيِ حقيقت محمديه است شرح اين رساله، تكيه
هاشـم    هاي مرحوم سـيد   نامه. تري در دسترس است از شاگردان مرحوم قاضي، آثار بيش

آمده است حال و هوايي كامالً عرفاني  مجرد روحتهراني كه در كتاب   حداد به مرحوم عالمه
فارض، لبريـز    هاي ايشان از ابيات مثنوي و ديوان حافظ و ابن  بسياري از نامه. و معنوي دارد

  ).356: 1416 ،حسيني تهراني(  و از خداوند با لفظ معشوق، ياد شده است
رغم مشـي فلسـفي     اند و خود نيز علي  يز به آثار عرفا نظر داشتهطباطبايي ن  مرحوم عالمه

اند؛ بارزترين شاهد بر توجه عالمه بـه    گفته  اي موارد در بافت ادبيات عرفا سخن مي  در پاره
كـه يكـي از شـاگردان ايشـان از      آفتـاب  جمالادبيات و مفاهيم عرفاني، كتابي است به نام 
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در اين اثر، . عرفانيِ غزليات حافظ در ده مجلد، گرد آورده استكلمات آن بزرگ در تفسير 
پـرور در فهـم عرفـاني      توغل و تدبر مرحوم عالمه و شاگرد بزرگ ايشان مرحـوم سـعادت  

همچنين مرحوم عالمه در جلسات درس ). 1379پرور،   سعادت(غزليات خواجه، هويداست 
انـد    داده  دي بحرالعلوم را درس ميمه  منسوب به سيد سلوك و سيراخالق خود، متن رسالة 

 ،بحرالعلـوم (و گويا درس ايشان برآمده از درس مرحوم قاضي از ايـن رسـاله بـوده اسـت     
اين رساله به حدي با ادبيات عرفا و متصوفه، مطابقت دارد كه برخـي، آن را از  ). 17: 1428

آورده  لبـاب  لب حاصل دروس ايشان را مرحوم تهراني در كتاب. دانند  بزرگان تصوف، مي
  .نمايد كه كامالً عرفاني مي

محمد حسين تهراني كه معرف بزرگ مكتب نجف به ويژه مرحـوم    ادبيات مرحوم سيد
قاضي و شاگردان ايشان است نيز به شدت عرفاني و متأثر از آثار ادبيـات عرفـاي مسـلمان    

هاشم حداد بـا    دطباطبايي و مرحوم سي  دو تذكرة ارجمند ايشان دربارة مرحوم عالمه. است
و  شناسـي  امـام و  شناسـي  اهللاو نيز ديگر آثـار ايشـان ماننـد     مجرد روح و تابان هاي مهر نام

  .هم در محتوي و هم در سبك نوشتاري، كامالً عرفاني هستند معادشناسي
توان چنين قضاوت كرد كه اين بزرگان در گفتـار و نوشـتار،     بنابر همين شواهد اندك مي

ها، در سـبك و هـم در    استفاده از مصطلحات عرفا و استشهاد به اشعار و عبارات آنبر  عالوه
اين بزرگان . شناسيم  محتوي كامالً متأثر از آن چيزي هستند كه ما به عنوان ادبيات عرفاني مي

عربـي،   فارض، و مثنوي و غزليات موالنا و فتوحـات و فصـوص ابـن     به ديوان حافظ و ابن
انـد و در دو عرصـة سـبك و محتـواي       كرده  را مطالعه و بدان استشهاد ميمراجعه و اين آثار 

جاست كه مطالعـة   البته تذكر اين نكته به. اند  نوشتار و گفتارشان، از ادبيات عرفاني، متأثر بوده
  .ي شاخص اين مكتب بوده استها  ما در اين بخش، اجمالي و صرفاً معطوف به آثار چهره

  
  ودن اخالقيون بر مبناي نگاه عموم مردم به عرفانبودن يا نب عرفاني. 4

به جز موارد فوق كه بر اساس تعريف عرفان اسالمي، سعي شد تـا عرفـاني بـودن مكتـب     
ي دانستن مكتـب آخونـد وجـود دارد و آن    عرفانآخوند همداني اثبات شود، دليلي ديگر بر 

معموالً عوام، كسي را . ن عارف در ميان خواص و عوام استاشهرت اين بزرگواران به عنو
العاده مانند انبا از   كه در عين رعايت تقوي و حدود الهي و داشتن اخالقي نيكو، فعلي خارق

ضمير افراد، خبر از آينده يا شفاي بيماران و حل غير مادي مشكالت از او سر زنند عـارف  
بـا ايـن   . كننـد   عه مـي مندي از دعاي او به او مراج  دانند و براي تبرك از انفاس او و بهره  مي
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تفصيل ممكن است عموم مردم، كسي را عارف بدانند كه حتي بـا اصـول بـديهي عرفـان،     
هاي مورد  مخالف باشد در حالي كه اهل علم، كسي را عارف تلقي كنند كه از نظر شاخص

تالششان بـراي   رغمِ بهو بسياري از اين بزرگان . توجه عوام، چندان متمايز از ديگران نباشد
عـوام   ةجعامرمورد  ،ين بابااند و از   مندي شهرت داشته كتمان كرامات، بر داشتن اين توان

 .اند   بوده
فرمـود افـرادي در نجـف هسـتند كـه از        اند كه وقتي جناب آخونـد همـداني مـي    گفته

رسـد    كه در هر روز به امـوات وادي السـالم مـي   ) ع(  فيوضات مزار حضرت امير المؤمنين
دانستند آن فـرد،    بينند، مخاطبين مي  شوند و اين فيوضات را با چشم ظاهري مي  مند مي  بهره

آخوند چنان فراسـتي   همچنين بنابر حكايات،). 216: 1381سها،   صدوقي(خود ايشان است 
داده و نمونة اين حكايـات، كـم نيسـت      داشته است، كه از ضمير حاضران و غايبان خبر مي

سها از قول ميرزا عبدالحسين آگهـي و او از قـول شـيخ     صدوقي استاد). 217 -  216: همان(
كنـد كـه در آن افـق، فراسـت و       ابراهيم امامزاده زيدي، حكايتي از كرامت آخوند، نقل مـي 

بر اساس اين حكايت، ). همان(شود   تسلط ايشان بر ضمير شاگردان به خوبي نشان داده مي
هـا متـذكر    گويد و سـپس بـه آن   سخن ميآخوند در مجلس خود از مافي الضمير شاگردان 

 .گويم شود كه با تو مي  مي
عبدالغفار مازندراني نيز كه از شاگردان مرحوم آخوند همـداني بـوده اسـت، داراي      سيد

فراست و توانايي اخبار از ضماير بوده و بدين قوت در نجف آن روزگار، شهره بوده است؛ 
: همـان (، نقل كرده است الحكماء معجمي در اي از فراست او را مرحوم مدرس گيالن نمونه
داستان از اين قرار است كه مرحوم مدرسي، قصد داشته است تحرير اقليدس بخواند ). 144

شود، سيد در اثنـاي   عبدالغفار حاضر مي  آورد و در درس سيد و اين امر را در ذهن خود مي
براي انسـان، سـودمند    گويد كه برخي خيال مي كنند خواندن اقليدس درس به شاگردان مي

  .است، تحصيل رضاي خدا بهتر است
مرتضي كشميري از شاگردان اصلي آخوند همداني نيز به كرامات فـراوان، شـهرت     سيد

مـي كنـد، امـا    خـود دعـوت   ة بـه حجـر   ، سـيد را طالب نقل شده كه يكي از. داشته است
سـيد  . اسـت قفـل   ،در حجـره  بيننـد كـه    رسـند، مـي    كه با مرحوم سيد به حجره مي هنگامي

را بر قفل و در بسته بخوانند،  )ع(  مشهور است كه اگر نام مادر حضرت موس فرمايد كه  مي
از نـام و مقـام مـادر    ) س(  حضـرت زهـرا   ،قطعاً نام و مقام مادر مـا . شود بدون كليد باز مي
 فرماينـد يـا    گـذارده، مـي  روي قفـل  ان را دستشـ سـپس  . بـاالتر اسـت   )ع(  حضرت موسي
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محمـد نصـيرآبادي     مرحـوم سـيد  همچنـين   .)229: همـان (شـود    ميو قفل باز ) س(  فاطمه
اصغر حسين، به بيماري سختي مبتال شد به طوري كه معالجه   نواب مولوي سيدكه  گويد مي
جا قصر باشكوهي وجـود   شبي در عالم رؤيا ديدم در باغ سبز و خرمي هستم و در آن شد،ن

ن بودم، تصميم داشتم از آن باغ بيرون آيـم، ناگـاه   چون در فكر درمان سيداصغر حسي. دارد
اصـغر    بـراي پرسـتاري از سـيد   : گفـتم روي؟  كجا مي :گفت صدايي از آن باغ شنيدم كه مي

اصـغر    روي تا براي سـيد  مرتضي كشميري نمي  چرا به محضر سيد :او گفت. روم حسين مي
عالم خواب به طـرف  در . در ميان همين قصر است: او در كجاست؟ گفت: دعا كند؟ گفتم

سالم كردم، جواب سالم . مرتضي را در مصالي قصر ديدم  قصر رفته و وارد قصر شدم سيد
من . ايشان دعا كرد. اصغر حسين دعا كنيد  عرض كردم براي شفاي سيد. مرا داد و لبخند زد
تم وضو گرف. اذان صبح است دريافتم كه اولِ. ناگاه از خواب بيدار شدم. از قصر بيرون آمدم

اهللا سيدمرتضي كشـميري   ديدم آيت. سيداصغر حسين رفتم ةو نماز خواندم و سپس به خان
ماجراي خواب خـود   .نشسته است ،به عيادت ايشان آمده و در كنار بستر سيداصغر حسين
مرتضي گريـه    دم، سيدكرتقاضاي دعا  را براي آقا نقل كردم و براي شفاي سيداصغر حسين

براي . موضوع را مخفي بدار :اي و به من فرمود شايد شخصي ديگري را ديده :كرد و فرمود
 ).همان( پيدا كرد ،او همان روز شفاي كامل و اصغر حسين دعا كرد  شفاي سيد

يافته و در سلك   مرحوم مدرس گيالني كه ده سال در مجلس مرحوم قاضي حضور مي
سها آن را در ذيل مدخل  تاد صدوقيشده است، در مكتوبي كه اس  ارادتمندان او محسوب مي

كـه نـزد    هنگـامي «: نويسد  منتشر كرده است، مي الحكماء معجم منتخبعلي قاضي در   سيد
مدرس گيالني، (» دهد  گفتند از ضماير آگاهي مي  آمد و شد داشتم نيز مي) رض(  قاضي  سيد

ع ورود كسي شده پردازد كه جناب قاضي مان  اي مي  ايشان سپس به نقل واقعه). 144: 1384
كرامات ). همان(بودند كه بدون طهارت به عمد خواسته بود به خدمت ايشان شرفياب شود 

مرتضـي كشـميري بـا مكتـب       كه از طريق سـيد ) نخودكي(مرحوم شيخ حسنعلي اصفهاني 
  .شود نيز در ميان عوام و خواص مردم ايران، شهره است   آخوند همداني مرتبط مي

  
  گيري نتيجه. 5

اي عرفـاني    تـوان طريقـة تربيتـي اخالقيـون را طريقـه       كه مالحظه شد از سه منظر مي چنان
نخسـت بـر مبنـاي تعريـف كالسـيك عرفـان بـه شـهود مقيـد بـه شـرع كـه در             : دانست
هاي موجود از اين بزرگان، به وجود چنين شـهودي، تصـريح شـده اسـت و بـا        نامه  زندگي
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يعت، بعيد است كه شهودشان مقيد به شـريعت نباشـد؛   توجه به تقيد تام آنان به ظواهر شر
اين بزرگان هم . فرهنگ و ادبيات: بر مفهوم سنت عرفاني كه دو عنصر مهم دارد دوم با تكيه

ها و رفتارها و هم در ادبيات كـه    ها و بينش ها و نگرش در فرهنگ كه عبارت است از دانش
اند؛ سوم   شود تابع سنت عرفاني بوده  مجموع اصطالحات، زبان و سبك نوشتار را شامل مي

بر نگاه عمومي جامعه به عارف كه معموالً كسي را كه در عين رعايت تقوي و حدود  با تكيه
كرامـات فـراوان   . دانند  العاده داشته باشد، عارف مي  الهي و داشتن اخالقي نيكو، فعلي خارق

امعـه، آنـان را از ديربـاز    اخالقيون و داشتن همان صفات باعث شده كه عوام و خـواص ج 
  .عارف و طريقة آنان را عرفاني، تلقي كنند

  
  منابع
 .ميكر قرآن

 .نور ملكوت قرآن: ، مشهدسلوك و سير ةرسال). ق 1428(مهدي   بحرالعلوم، سيد
  .نهاوندي: جا  ، بيالمتقين تذكرة ).1376(بن حسين   تائب تبريزي، اسماعيل

 .طباطبايي  عالمه: ، مشهدعيني و علمي توحيد). ق 1428(تهراني، سيد محمدحسين 
 .طباطبايي  عالمه: ، مشهدمجرد روح). ق 1416(محمدحسين   تهراني، سيد
 .طباطبايي  عالمه: ، مشهدشناسي اهللا). ق الف 1423(محمدحسين   تهراني، سيد
 .طباطبايي  عالمه: مهر تابان؛ مشهد). ق ب 1423(محمدحسين   تهراني، سيد
 .طباطبايي  عالمه: ، مشهدلبابا لب). ق 1426(محمدحسين   تهراني، سيد
  .خسرو ناصر: ، تهرانالتعريفات كتاب ).1370(محمد  بن  على الشريف  ، السيد الجرجانى
 .احياي كتاب: ، تهراننظر هر آفتاب و آفتاب جمال). 1379(پرور، علي   سعادت
 .تحكم :تهران ،متأخر عرفاي و حكما تاريخ ثاني تحرير). 1381(سها، منوچهر  صدوقي

 .عاشورا مؤسسة :قم رسائل، ثالث). ق 1427(الطايي، عادل 
 .للمطبوعات االعلمي مؤسسة: ، بيروت6  ج ،الميزان). ق 1417(طباطبايي، سيدمحمدحسين 
: زاده، قم  ، ترجمة صادق حسنالوالية رسالة شرح و ترجمه ،عرفان طريق). 1382(طباطبايي، سيدمحمدحسين 

 .بخشايش
 .حكمت: نيا، تهران  محمدعلي قاضي  ، ترجمة سيدالحق آيت). 1386(محمدحسن   قاضي طباطبايي، سيد

مؤسسـة  : سـها، تهـران   ، انتخـاب و تحشـية صـدوقي   الحكما معجم منتخب). 1384(مدرس گيالني، مرتضي 
 .پژوهشي حكمت و فلسفة ايران

: توضيح، و تعليق، و اضافات احمد فهـري، تهـران  ، ترجمه، اهللا لقاء ةرسال). 1378(ملكي تبريزي، ميرزا جواد 
  .تربت


