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بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرين

و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین و الحول و القوة اال بالله العلی العظیم

»عرفان و حکمت« مجموعه ای از مقاالت و نوشـتجاتی است که در پايگاه اينترنتی 

»عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت« منتشـر شـده اسـت. موضـوع تمام اين مقاالت 

مباحـث معرفتـی مرتبط بـا توحید و نبوت و امامـت و معاد و فروعات آن می باشـد که با 

اسـتمداد از انوار تابناک قرآن و عترت و با اسـتفاده از اسـتدالل های عقلی و شـهودهای 

عرفانی و کلمات بزرگان دين تدوين گشته است.

اين مقاالت در قالب سلسـله دفترهائی به تدريج منتشـر می شود و غرض از  آن نشر 

و ترويج معارف و ارائه تحقیقات انجام شـده در دسـترس اساتید و فضالء معظم است تا 

مورد بررسی قرار گرفته و بر غناء بحث های علمی افزوده گردد. 

دفترهای دوره »عرفان و حکمت«  گاه مجموعه ای از چند مقاله اسـت و گاه رسـاله 

يا کتابی مستقل. سعی شده مقاالت هر دفتر کوتاه و مختصر باشد و مقاالت در هر شماره 

به شکل متنوع از موضوعات تاريخی، تفسیری، روائی، حکمی و عرفانی انتخاب گردد و 

در تدوين و صفحه بندی آن نیز از سبک مرسوم در مجالت استفاده شود تا زمینه مطالعه 

آن برای خوانندگان بیشتر فراهم آيد. 

 هر مقاله يکی از مباحث معرفتی را با ادله عقلی يا نقلی آن در برگرفته اسـت 
ً
معموال

و به تنهائی بحثی مستقل تلقی می شود. مقاالت تاريخی نیز بیشتر به بررسی تاريخ مسائل 

 مخاطب را از حقائق فراموش 
ً
حکمی و عرفانی در تاريخ علمای شـیعه می پردازد و نوعا

شده و زوايای پنهان تاريخ مطلع می سازد.

  مقدمه
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گرچه تاريخ اسـالم و تشـیع هیچ گاه به تنهائی نمی تواند حقانیت يک گزاره معرفتی را 

تثبیت يا رد نمايد، ولی در حد خود تأمالتی را در اثبات و رد نظريات برمی انگیزد و حب و 

بغض ها را تعديل نموده و انسان را برای قضاوتی صادقانه و واقع بینانه آماده می سازد.

* * * * *

دفتر اول اين مجموعه مشتمل بر دو بخش است:

بخش اول در آغاز به گزارشی اجمالی از زندگانی احیاگر بزرگ مکتب تشیع مرحوم 

س سّره می پردازد و سپس گرايش های عرفانی مرحوم خواجه 
ّ

خواجه نصیرالدين طوسی قد

را شرح نموده و با شواهدی استوار، به وضوح نشان می دهد که وی از معتقدين سرسخت 

عرفان و توحید قرآنی )وحدت شخصیه وجود( بوده است.

 مکتب 
ً
بخـش دّوم پیرامون بررسـی شـاخصه های عرفـان حقیقی و مثبـت خصوصا

عرفانی نجف می باشد که کاملترين مکتب در مکاتب عرفانی است. با آشنائی با شاخصه های 

  مکتب نجف می توان مکاتب انحرافی عرفانهای کاذب را محک 
ً
عرفان مثبت و خصوصا

زد و نیز نقائص برخی از مکاتب عرفانی اسالمی را که نوعا امروزه از آن با نام عرفان کاذب 

و تصوف باطل ياد می شود شناخت.

در آغاز اين بخش يادداشتی برگرفته از سخنرانی های حضرت استاد آيةالله حاج شیخ 

علی رضائی طهرانی پیرامون تمايزات عرفان مثبت و عرفان منفی )با استیذان از محضرشان( 

درج شـده که نکات ارزشـمندی را در اين باره در برگرفته اسـت و سپس به طور مستقل به 

شاخصه های مکتب عرفانی نجف پرداخته شده است.

اين بخش به نوعی نشان جهت گیری کلی سلسله مجلدات مجموعه عرفان و حکمت 

نیز هسـت و نشـان می دهد که اين مجموعه در راستای دفاع از چه عرفانی قدم برمی دارد 

و از اين رو تناسب داشت که در مجلد اول اين مجموعه گنجانده شود.

امید که نشـر اين مقاالت گامی در زمینه سـازی برای ظهور حضرت صاحب األمر و 

الزمان ارواحنافداه و نشر معارف آن حضرت باشد. بلطفه و مّنه

شیخ محمدحسن وکیلی

مشهد مقدس رضوی

علی شاهدها آالف التحیة و الثناء

رجب ۱4۳7



قسمت اّول 
خواهج نصیرالدین طوسی قّدس سّره القّدوسی
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مروری بر زندگانی خواجه نصیرالدین طوسی1

نصیرالدين ابوجعفر محمد بن محمد بن حسن طوسی مشهور به خواجه نصیرالدين 

طوسـی در تاريـخ جمادی االولی سـال ۵۹7 يـا ۵۹8 هجری قمری در طـوس يا جهرود 

والدت يافتـه اسـت. او به تحصیـل دانش عالقه زيادی داشـت و از دوران جوانی در علوم 

رياضی و نجوم و حکمت سـرآمد شـد و از دانشمندان معروف زمان خود گرديد. خواجۀ 

طوسی يکی از سرشناس ترين و بانفوذترين چهره های تاريخ اسالمی است.

خواجه نصیرالدين طوسـی را دسـته ای از دانشوران خاتم فالسفه و گروهی او را عقل 

حادی عشـر )يازدهـم( نام نهاده انـد. عالمه حلی که يکی از شـاگردان خواجه نصیرالدين 

طوسی می باشد درباره استادش چنین می نويسد: 

»خواجـه نصیرالديـن طوسـی افضل عصر در علـوم عقلیه و نقلیه بـود و در علوم 

حکمی و احکام شـرعی بر مذهب امامیه مصنفات بسـیار داشـت. او در اخالق 

اشرف کسانی است که ما آنها را درک کرده ايم. خدا ضريح او را نورانی کند.

در خدمت او الهیات شفای ابن سینا و تذکره در هیئت را که از تألیفات خود اوست 

قرائت کردم. پس او را اجل محتوم دريافت؛ خدای روح او را مقدس کناد. «

ادبیات عرب و برخی از علوم دينی و علوم عملی را زير نظر پدرش و منطق و حکمت 

را نـزد دايـی  خود نور الدين محمد بـن علی آموخت. تحصیالتش را در نیشـابور به اتمام 

رسانید و در آنجا به عنوان دانشمندی برجسته شهرت يافت. در نیشابور علوم عقلی را در 

نـزد فريـد الدين داماد تکمیل نمود و طب را در نزد قطب الدين مصری و فقه شـیعی را در 

نزد معین الدين سالم بن بدران آموخت.

حمله مغول به خراسان در حدود سال 6۱۹ آغاز شد و خواجه نصیرالدين زمانی پس 

از سال 624  به يکی از قلعه های ناصرالدين محتشم فرمانروای اسماعیلی )به اختیار خود 

يا به اجبار اسـماعیلیه( رفت. او در اين دوره  برخی از آثار مهم اخالقی، منطقی، فلسـفی 

و رياضـی خـود از جمله »اخالق ناصری« را به رشـته تحرير درآورد. وقتی که هوالکو در 

سال 6۵4 به فرمانروايی اسماعیلیان پايان داد خواجۀ طوسی را در خدمت خود نگاه داشت 

۱. اين يادداشـت به قلم برخی از محققین پايگاه عرفان و حکمت و بر اسـاس زندگینامه های منتشـر شـده از مرحوم 
خواجـه همچـون کتاب احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسـی تألیف مرحوم مدرس رضوی و سرگذشـت و عقائد 
خواجـه نصیرالدین طوسـی تألیف محمد مدرسـی زنجانی تنظیم شـده اسـت؛ خواننده محترم بـرای مالحظه منابع 

اصلی به کتاب های مذکور مراجعه نمايد.
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و خواجه در فتح بغداد با او همراه بود. 

هالکـو پـس از چندی به او اجازه داد که رصدخانـه بزرگی در مراغه احداث کند. در 

نزديکی رصدخانه کتابخانه بزرگی سـاخته شـده بود که به نقلی در حدود چهارصد هزار 

جلد کتب نفیس جهت استفاده دانشمندان و فضال قرار داده بود که از بغداد و شام و موصل 

و خراسان بدست آورده بودند. در جوار رصدخانه يک سرای عالی برای خواجه و جماعت 

منجمین و مدرسه علمیه ای جهت استفاده طالب ساخته بودند. 

سـاخت رصدخانه در 6۵7 آغاز شـد و زيج ايلخانی پـس از زحمت های فراوان در 

672 اسـتخراج گشـت. خواجـه تـا آخرين دقايق عمر خـود علی رغم فراز و نشـیب های 

مختلف اجازه نداد که خللی در کار رصدخانه رخ دهد و کوشش بسیار نمود که کتابخانه 

از بین نرود.

 خواجه طوســی در اين مدت سفرهای متعددی به بغداد و حله و خراسان و قهستان 

نمود و آخرين ســفر وی در سال 672 بود که با جمعی از شاگردان خود به بغداد رفت و 

در اين سفر مريض شد  و در تاريخ ۱7 يا ۱8 ذی الحجه سال 672 هجری قمری در بغداد 

دار فانــی را وداع گفت و در پائین پای إمامین کاظمین علیهماالســالم دفن شــده و طبق 

وصیتش بر قبرش نوشتند:  »َو َکْلُبُهمْ  باِسٌط ذِراَعْیِه بِاْلَوصیِد«.

 نصیر الدين طوسـی سـتاره درخشـانی بود که در افق تاريک مغول درخشید و در هر 

شـهری که پاگذارد آنجا را به نور حکمت و دانش و اخالق روشـن سـاخت و در آن دوره 

تاريک وجود چنین دانشمندی مايه اعجاب و اعجاز بود.

اساتید
برخی از اساتیدی که خواجه نصیر الدين از محضرشان بهره مند گرديده است عبارتند از:

۱. نور الديـن علی بـن محمد شیعی)دايی بزرگوارش(.

2. محمد حاسب )از رياضـی دانان معروف آن زمان(.

۳. عبدالله بـن حمزه )دايی پدرش(؛ وی آخريـن استادی بود که خواجه در طوس 

پیـش او تلمذ نمود.

4. امام سراج الدين؛ درس فقه استداللی و حديث و رجال را در محضر او کسب 

نمود.
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۵. فريد الديــن داماد نیشابوری دانشمند بزرگ آن عصر که خــواجه در حضــور 

ايـن استـاد اشـارات ابـن سینا را آمـوخت و فلسفه را تکمیل کرد.

6. قطب الـديـن مصری؛ خواجه کتاب قانـون ابـن سینا را از او فرا گرفته است. 

7.  ابـو السادات اسعد بـن عبد القادر.

8. معین الديـن سالم؛ از بزرگان فقهای امامیه در آن  عصر.

۹ـ کمال الديـن موصلی؛ از محضر او نجـوم و رياضـی را آموخت.

۱0. و در نهايت از محضـر عارف نامـور شیخ عطار نیشابـوری نیز بهره مند گرديد.

شاگردان
شـاگردان بسـیاری از محضر خواجه کسـب علـم نموده اند کـه از معروف ترين آنان 

می توان: عالمه حلی، قطب الدين شیرازی و ابـن فـوطـی را نام برد.

آثار خواجه  نصیر
خواجـه  در بیشـتر دانش های  متداول  روزگار خويش  به  ويـژه  فقه  و حکمت  و کالم  و 

منطـق  و رياضیـات  و نجوم  و اخالق  و برخی  ديگر مهارت  شـايان  داشـت  و در اغلب  اين  

رشته ها تألیفات  ارزنده  نفیس  دارد.

 فهرست  آثار مهم  خواجه  در »فوات  الوفیات« ابن شاکر کتبی  )در گذشته  762 ه .ق( 

و روضات الجنات  خوانساری  و ديگر کتب آمده است. در اينجا به برخی از آنها اشاره می 

کنیم:

یداالعتقـاد، در علـم  کالم ؛ ايـن  کتـاب  در اين  موضـوع  از کتابهای  دقیق  و  1.  تجر

اسـتوار اسـت  و مورد عنايت  بسـیاری  از دانشـمندان  بوده  و بر آن  شـرح  يا تعلیقه  زده اند. 

مهم ترين  شرحهای  اين  کتاب  از آن  عالمه  حلی، حکیم  قوشچی  و مال عبدالرزاق الهیجی  

است.

2.  شـرح  اشـارات ابن سینا در فلسـفه؛ خواجه  در اين  کتاب   بسیاری  از اشکاالت 

فخر رازی را بر شـیخ الرئیس  جواب  گفته  ولیکن  به  هیچ  روی  از طريق  ادب  بیرون  نرفته  و 

از او به  عنوان  شارح  فاضل  ياد کرده  است. 

اين کتاب مهمترين کتابی است که خواجه نصیر در قالع اسماعیلیه تألیف کرده است. 

ايشان در پايان اين اثر گرانسنگ می نويسند:
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»بیشتر اين  کتاب  را در حال  سختی  نوشتم  که  سخت تر از آن  ممکن  نباشد و اغلب  

آن  را در روزگاری  پريشانی  فکر نگاشتم  چنان  که  پريشان تر از آن  پیدا نشود، بلکه  

در روزگاری  که  هر جزء آن  ظرفی  برای  غصه  و عذاب  دردناک  و ندامت  و حسرت  

بود، زمانی  نگذشت  که  ديدگانم  اشک  نريزد و دلم  پريشان  نباشد و زمانی  برنیآمد 

که  دردهايم  افزون  نگردد و غمهايم  دو چندان  نشود و شاعر فارسی  چه  نیکو گفته  

است:
 بگردا گرد خود چندانکه  بینم     بال انگشتری  و من  نگینم!...«۱

۳. التذکرة  فی  علم  الهیئة؛  کتاب  مختصری  است  که  جامع  مسائل  اين  فن  و شامل  

چهار باب  اسـت، اين  کتاب  مايه  اعجاب  دانشـمندان  گشـته  و بر آن  شده اند که  آن  را شرح  

کنند و تعلیقه  زنند. برخی از شروح  اين  کتاب  عبارتند از:

۱( شرح نظام الدين  نیشابوری  معروف  به  نظام  اعرج )م _ 768(، به نام  توضیح التذکره .

2( شرح  سیدالشريف  علی بن  محمدالجرجانی  )م _  8۱6 ه’.ق(

۳( شرح  شمس الدين  محمدبن  احمد خفری  )م_ ۹۵7( که  در سال  ۹۳2 پايان  يافته  

است.

4. بیست  باب،   در فن اسطرالب  و بر آن  چند شرح  نوشته اند از جمله:

۱( شـرح  نظام الدين  بن  حبیب  الله  الحسـینی، که  آن  را به  زبان  فارسـی  در سال  87۳ 

هجری  به  پايان  آورد.

2( شرح  شیخ  عبدالعلی  بن  محمد بن  حسن  البیرجندی  )م_  ۹۳4( که  آن  را به  سال  

8۹۳ تألیف  کرد.

یر اقلیدس، در اصول  هندسه  و حساب، خواجه  از تألیف  اين  کتاب  در 22  5. تحر

شعبان  سال  646 فراغ  يافت. اين  کتاب، از کتاب های  بسیار پرارج  خواجه  است .

یر اکرماناالوس 6. تحر

یر المجسطی، اصل  کتاب  از آن  بطلمیوس  است  که  به هیئت  و علم  فلک  و  7. تحر

حرکات  نجوم  پرداخته  و خواجه  اين  کتاب  را برای  حسـام الدين  حسـن بن  محمد سیواسی  

تحرير کرده  است  و در ۵ شوال  سال  644 هجری  تمام  کرده  است. اين  کتاب  را هم  گروهی  

از دانشـمندان  شـرح  کرده اند ازجمله  شـمس الدين  محمد سـمرقندی  و نظام الدين  اعرج  

۱. شرح االشارات و التنبیهات مع المحاکمات، ج ۳، ص 42۱
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نیشابوری  را می توان  نام  برد.

یج  ایلخانی، فارسـی  اسـت  و اين  همان  زيجی  است  که  حاصل  رصد مراغه  را  8. ز

که به  دستور هوالکو بنا شده  بود و پیش  از اين  درباره  آن  صحبت  کرديم در آن  آورده  است . 

خواجه  در مقدمه  اين  کتاب  گويد: 

»... هوالکو خان  همدان  را قهر کرد و بغداد بگرفت  و خلیفه  را برداشت، تا حدود 

مصـر بگرفت  و کسـانی  که  ياغی  بودند نیسـت  کـرد و هنرمنـدان  را در همه  انواع  

بنواخـت  و بفرمود تا هنرهای  خويش  و رسـم های  نیکو نهادند و من  بنده  نصیر را 

که  از طوسـم  و به  واليت  همدان  افتاده  بودم، از آنجا بیرون  آورد و رصد سـتارگان  

فرمود و حکما را که  فن  رصد می دانستند چون: مؤ يدالدين  العرضی  که  به  دمشق  

بود و فخرالدين  مراغی  که  به  موصل  بود و فخر خالصی  که  به  تفلیس  بود و نجم الدين  

دبیـران  کـه  به  قزوين  بـود، بفرمود تا از آن  واليت ها بطلبنـد و زمین  مراغه  رصد را 

اختیار کردند و بفرمود تا کتاب ها از بغداد و شـام  و موصل  و خراسـان  بیاوردند، 

تقريـر چنـان  کـرد که  منگوی  از میان  برخاسـت  و بعـد از آن  رصد سـتارگان  تمام  

شد...«.

9. اخالق  ناصری، اين کتاب ترجمه ای از طهارة  األعراق مسکويه است همراه با 

اضافاتی از جانب خود خواجه؛ وی  اين  کتاب  را به درخواسـت امیر قهسـتان، ناصرالدين  

عبدالرحیم  محتشم  تألیف  کرد، و از باب تقیه در مقدمه و خاتمه مدح بلیغی از وی نمود. 

لیکن  پس  از آنکه  محتشـم  گرفتار خان  مغول  گشت و خواجه از دست اسماعیلیان نجات 

يافـت،  آن  مقدمـه  را بـدل  نموده  و بـرای  آن  مقدمه ای  ديگر پرداخـت و در آن به صراحت 

توضیح داد که آنچه در مدح اسماعیلیان گفته است برای حفظ سالمتی و عرض بوده است 

نه از سر اعتقاد.

10. اوصاف  االشراف، رساله  کوچکی  است  از خواجه  در سیر و سلوک  که  پس  از 

اخـالق  ناصری  تألیف  کرده  اسـت. خواجـه  اين  کتاب  را به  خواهش  شـمس الدين  محمد 

جوينی  وزير نگاشته و آن  را بر شش  باب  نهاده  است.

11. االدب  الوجیـز للولدالصغیر، اصل  اين  کتـاب  از عبدالله  بن  المقفع  )مترجم 

کلیله و دمنه( است  و خواجه  اين  رساله  را به  دستور ناصرالدين  محتشم   به  فارسی  درآورده  

اسـت. خواجه  اين  رسـاله  را به  آيات  و اشـعار عربی  و فارسی  مزين  ساخته  است  و آن  را با 
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زوايدی  آزادانه  در قالب  فارسی  ريخته  است.

12. جواهرالفرایـض، کـه  برخی  آن  را الفرايض  النصیرية  علـی  مذهب  اهل  البیت  

خوانده اند، رساله  مختصر و جامعی  است  در اصول  علم  فرايض  و مواريث  و گويا اين  تنها 

کتابی  اسـت  که  از خواجه  در فقه باقی مانده  اسـت. در اين  کتاب  خواجه  از کتاب  تحرير 

اسـتاد خويـش  معین الدين  سـالم  بن  بدران  مصـری  نقل  می کند. بر اين کتاب نیز شـروح 

متعددی نگاشته شده است.

13. اسـاس  االقتباس، اين  کتاب  در فن  منطق  اسـت  و گويا پس  از منطق  شـفای  

ابن سینا بزرگ ترين  و مهم ترين  کتابی  است  که  در اين  علم  تألیف  شده  است.

 ايـن  کتـاب  را خواجه  به  سـال  642 تألیف  کرده و آقای  مدرس  رضوی  آن  را در سـال  

۱۳26 تصحیح نمود و چاپ  کرده  است.

 گفتنی  است  که  برخی، تعداد آثار خواجه  را از کتاب  و رساله  به  ۱68 عدد رسانده اند.



19
خواجه نصيرالدين طوسى و عرفان1

حجة االسالم و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

مقّدمه
چنانکـه همـواره گفته ايم چهره های درخشـان جهان تشـیع در قرون هفتـم تا يازدهم 

 عارف و صوفـی بوده اند و يا هیچ مخالفتی با جريان های تصّوف شـیعی 
ً
همگـی يا رسـما

س  
ّ

نمی کرده اند. يکی از اين چهره ها عالم بزرگ شیعه مرحوم خواجه نصیرالدين طوسی قد

سّره القدوسی است.

خواجۀ طوسی در میان عالمان شیعی جايگاهی مخصوص داشته است و تا چند قرن 

بـزرگان شـیعه از وی با تعبیر »افضل المتأخرين« يا »افضـل  المتقدمین و المتأخرين« ياد 

ی که مدتی شاگردی خواجه را درجوانی نموده است چنین می فرمايد 
ّ
می کردند. عالمه حل

که وی نه فقط در علوم عقلی، بلکه در علوم نقلی نیز  سرآمد اهل عصر خود بود. 

عبارت عالمه چنین است: 

کان هذا الشیخ أفضل أهل عصره فی العلوم العقلیة و النقلیة، و له مصنفات کثیره 

فی العلوم الحکمیة و األحکام الشـرعیة علی مذهب اإلمامیة، و کان أشـرف من 
شاهدناه فی األخالق نور الله مضجعه2

بـا اينکه مرحـوم عالمه خواجـه را در علوم نقلی نیز افضل اهل عصـر خود و صاحب 

تألیفات در احکام شرعیه می داند، ولی متأّسفانه از کتب نقلی و فقهی خواجه چیزی در میان 

ما مشـهور نیسـت و لذا برخی همچون صاحب امل اآلمل پنداشته اند وی فقط در عقلیات 
متخصص بوده است.۳

خواجه طوسـی با نوشـتن کتاب تجرید االعتقاد مهمترين اثر کالمی شیعی را رقم زد 

که تا مدت ها مدار درس و بحث در حوزه های علمیه شیعه و سّنی بود و با درايت و تدبیر 

خود در امر وزارت زمینه های رواج تشیع را به خوبی فراهم کرد.

از اين رو گرايش های فکری خواجه نصیرالدين تأثیر فراوانی بر دوره های بعدی گذاشت 

۱. اين مقاله سابقا در مجله مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم به طبع رسیده و اکنون با اضافات زيادی در اين 
مجموعه آورده می شود.

2. بحار األنوار، ج۱04، ص62

۳. رک: امل اآلمل، ج 2، ص 2۹۹.
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و اعتقاد وی به عرفان – در کنار سید ابن طاووس و کمال الدين میثم بحرانی – سبب شد که 

پس از قرن هفتم عرفان در میان عالمان شیعی رواجی چشمگیر بیابد.

 صوفی 
ً
گرايش های عرفانی خواجه در میان ارباب تراجم معروف اسـت و او را رسـما

می شمارند۱ اين گرايش ها را می توان از طرق آثار برجای مانده از وی و گزارش های تاريخ 

بررسی کرد.

اوصاف األشراف
مهمترين اثر خواجه در باب عرفان کتاب اوصاف األشـراف وی اسـت که از بهترين 

آثار وی نیز می باشد. منظور از »اشراف« اهل سیر و سلوک می باشد وخواجه در اين کتاب 

به بیان مقامات اهل سلوک پرداخته است. برخی از فرازهای کتاب مطالبی است که ممکن 

است از علمای ظاهر نیز صادر شود ولی قسمت های پايانی اين رساله فقط با مذاق عارفان 

محقق سـازگار اسـت و نشـان از اعتقاد وی به عرفان و وحدت وجود دارد. ما ابتدا عبارات 

وی را در ايـن بـاب به تفصیل ذکر می نمائیم و سـپس به تذکر نکاتـی پیرامون کتاب و اين 

عبارات می پردازيم.

متن اوصاف األشراف
»باب پنجم در ذکر حال هائی که اهل وصول را سانح شود.

فصل چهارم) در توحید(
قال الله تعالی سبحانه: »و ال جتعل مع اهلل إهلاً أخر«

توحید يکی گفتن و يکی کردن باشـد؛ و توحید به معنی اّول شـرط باشد در ايمان که 

مبدء معرفت بود  به معنی تصديق با آنکه خدای تعالی يکی اسـت »اّنما الله اله واحد«. 

و به معنی دّوم کمال معرفت باشـد که بعد از ايمان حاصل شـود، و آن چنان بود که هرگاه 

که موقن را يقین شود که در وجود جز باری تعالی و فیض او نیست، و فیض او را هم وجود 

به انفراد نیسـت، پس نظر از کثرت بريده کند و همه يکی داند و يکی بیند، پس همه را با 

۱. رک: تعلیقة امل اآلمل، ص2۹4؛ و الخواجا نصیر الدين الطوسـی؛ حیاته و آثاره، ص76و77. قابل توجه اسـت 
که پیش از قرن دوازدهم در بسیاری از متون تاريخی از عرفان اسالمی به تصوف تعبیر می شده است و عارفان راستین 
را صوفـی می خوانده انـد. ما نیـز در اين بحث تاريخی گاهی از اين اصطالح اسـتفاده می کنیم. بايد دانسـت که اين 
تصـّوف هیـچ ارتباطی بـا عرفانهای کاذب و تصوفهای باطـل برخی از فرق منحرف در چند قـرن اخیر ندارد و نبايد 

موجب سوء تفاهم گردد.
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يکی کرده باشـد در سـّر خود از مرتبۀ »وحده ال شـريک له فی اإللهّیه« بدان مرتبه رسیده 

که »وحده ال شريک له فی الوجود.«

و در اين مرتبه ما سوی الله حجاب او شود، و نظر به غیر الله شريک مطلق شمرد و 

 و ما 
ً
 مسلما

ً
به زبان حال بگويد: »اّنی وّجهت وجهی للذی فطر السموات و االرض حنیفا

أنا من المشرکین«

فصل پنجم )در اتحاد(
قال الله تعالی سبحانه: »ال تدع مع اهلل اهلا آخر ال اله االّ هو«

حاد يکی شدن. آنجا »وال جتعل مع اهلل إهلا آخر« و اينجا 
ّ
توحید يکی کردن اســت و ات

حاد نیست.
ّ
فی هست که در ات

ّ
»ال تدع مع اهلل إهلا آخر« چه در توحید شائبۀ تکل

پس هر گاه که يگانگی مطلق شود و در ضمیر راسخ شود تا به وجهی به دوئی التفات 

حاد رسیده باشد.
ّ
ننمايد به ات

حاد يکی شـدن 
ّ
حاد نه آن اسـت که جماعتی قاصر نظران توّهم کنند که مراد از ات

ّ
و ات

 کبیرا. بل آن است که همه او را ببینند 
ً
بنده با خدای تعالی باشد، تعالی الله عن ذلک علوا

ف آنکه گويد هر چه جز او اسـت از او اسـت پس همه يکی اسـت، بل چنانکه به 
ّ
بی تکل

ی او تعالی شـأنه بینا شـود غیر او را نبیند، بیننده و ديده و بینش نباشـد و همه يکی 
ّ
نور تجل

شود.

و دعای منصور حسین حالج که گفته است:

بینی و بینک إنّیی ينازعنی                      فارفع بفضلک انّیی من البین

مستجاب شد و انّیت او از میان برخاست تا توانست گفت: »أنا من أهوی و من أهوی 

أنا«

و در اين مقام معلوم شود که آن کس که گفت: »انا الحق« و آنکس که گفت: »سبحانی 

ما أعظم شـأنی« نه دعـوی االهّیت کرده اند، بل دعوی نفی انّیت خـود و اثبات انّیت غیر 

خود کرده اند و هو المطلوب.

فصل ششم )در وحدت(
قال الله سبحانه: »ملن امللک الیوم هلل الواحد القّهار«

حاد که به معنی يکی شدن 
ّ
حاد است، چه از ات

ّ
وحدت يگانگی است، و اين باالی ات



22
است بوی کثرت آيد، و در وحدت آن شائبه نباشد، و آنجا سکون و حرکت، و فکر و ذکر، 

و سـیر و سـلوک، و طلب و طالب و مطلوب، و نقصان و کمال همه منعدم بشـود که: »إذا 

بلغ الکالم إلی الله فامسکوا«.

باب ششم در فنا
قال الله تعالی: »کل شیء هالک االّ وجهه«

 
ّ

در وحدت، سالک و سلوک، و سیر و مقصد، و طلب و طالب و مطلوب نباشد، کل

شـیء هالک اال وجهه، و اثبات اين سـخن و بیان هم نباشـد و نفی اين سـخن و بیان هم 

نباشـد. و اثبات و نفی متقابالنند و دوئی مبدء کثرت اسـت؛ آنجا نفی و اثبات نباشـد، و 

نفی نفی و اثبات اثبات هم نباشد، و نفی اثبات و اثبات نفی هم نباشد.

و اين را »فنا« خوانند، که معاد خلق با فنا باشد و همچنانکه مبدء ايشان از عدم بود: 

»کام بدء کم تعودون«

ی با کثرت اســت: »کل من علیها فان و یبقی وجــه ربک ذواجلالل و 
ّ

و معنــی فنا را حد

االکرام«، فنا به اين معنی هم نباشد، هر چه در نطق آيد و هرچه در وهم آيد و هرچه عقل 
بدان رسد جمله منتفی گردد.

»الیه یرجع األمر کّله«. اين است آنچه در اين مختصر خواستیم که ايراد کنیم، و اينجا 
سخن منقطع است.

و السـالم علـی من اتبع الهدی، سـبحان ربـک رب العزه عّما يصفون و سـالم علی 

المرسلین و الحمدلله رب العالمین و الصلوه و السالم علی سّیدنا محمد و آله الطاهرين 

یبیـن الذيـن هم نقلوا من أصالب الطاهرين الـی ارحام المطهرات و الذين اذهب الله 
ّ

الط
عنهم الرجس و طّهرهم تطهیرا.«۱

چند نكته:
نکتۀ اول: تاریخ کتابت اوصاف األشراف

کتاب اوصاف االشراف را خواجه به تقاضای شمس الدين محمد جوينی )م.68۳( 

وزيـر هالکـو )م.66۳( و سـپس اباقاخان)م.680( و سـپس تکودار )معروف به سـلطان 

۱. اوصاف األشـراف، ص۹۳-۱02، طبع وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی، تهران، ۱۳6۹، تصحیح و تحقیق مهدی 
شمس الدين، طبع سّوم



23
احمد( نگاشته است.۱ 

مه آن پس از اخالق ناصری نوشته شده و اخالق ناصری 
ّ

اوصاف االشراف به قرينه مقد

در قـالع اسـماعیلیه در حدود 6۳۳ تمام شده اسـت.2 از سـوئی خواجـه در 6۵4 از قالع 

اسـمعیلیه نجات يافت و وزارت شـمس الدين جوينی در 66۱ آغاز شده است۳ و خواجه 

در مقدمـه از وی بـا تعبیر » ملک الـوزراء فی العالمین، صاحب ديـوان الممالک، مفخر 

االشـراف و االعیان، مظهر العدل و االحسان، افضل و اکمل جهان، ملجأ و مرجع ايران« 

نام می برد که نشان آنست که کتاب در دورۀ وزارت وی تألیف شده است. لذا تألیف کتاب 

 پس از 66۱ خواهد بود.
ً
ما

ّ
مسل

۱. العالمه الخواجه نصیر الدین الطوسی حیاته و آثاره، ص۱۱۵ و ۳۳۳؛ الذریعه، ج2، ص478؛ اوصاف االشراف، 
ص4؛ در مقدمه اوصاف األشراف از وی با عنوان » شمس الحّق و الدين، بهاء االسالم و المسلمین « ياد شده است؛ 
ت کـرد که وی با  فرزندش بهاء الديـن محمد که والی عراق عجم بوده و محقـق حلی و طبری معتبر و 

ّ
ولـی بايـد دق

کامل بهائی را به وی هديه کرده اند اشتباه نگردد )رک: العالمه الخواجه نصیر الدین الطوسی حیاته و آثاره، ص۱۱۵(. 
شاهد بر اينکه کتاب برای شمس الدين است، نه فرزندش بهاء الدين آن است که خواجه با خود شمس الدين روابط 
مه نیز از وی با نام ملک الوزرا 

ّ
بسیار حسنه داشته است و هر دو دارای منصب وزارت در دربار مغول بوده اند.  در مقد

و صاحب ديوان الممالک نام می برد که متناسب با شمس الدين )پدر( بوده و لقب وی می باشد.

2. ايـن تاريـخ از مطلبی که خواجه درباره افزودن باب حقوق والدين به کتاب آورده اسـت اسـتفاده می شـود. )رک. 
العالمه الخواجه نصیر الدین الطوسی حیاته و آثاره، ص۱۱8و۱۱۹(

۳. تاريـخ مغـول، ص۱۹7؛ العالمـه الخواجـه نصیر الدین الطوسـی حیاتـه و آثـاره، ص۱۱۳و ۱۱4 از مقدمه تاريخ 
جهان گشا تألیف عالمه قزوينی

»و جناب افضل المتأخرین و اکمل المتقدمین، خواجه نصیر طوسى، 
قّدس الّله سّره القّدوسى، فرماید: »عارف چون از خود منقطع شد و به 
حق متصل شد، مى بیند تمام قدرت ها را مستغرق در قدرت حق، و همه 
علوم را مسـتغرق در علم حق، و جمیع ارادات را مسـتغرق در اراده او، 
پـس تمـام وجـودات و کماالت وجودات را صـادر از او و فائض از ناحیه او 
مى بینـد، پـس حـق تعالـى در ایـن هنگام سـمع و بصر و قـدرت و علم و 
وجود او گردد، پس عارف در این حال متخلق به اخالق الّله شود.« انتهى 

کالمه، زید فى علّو مقامه.«)شرح چهل حدیث، ص593(
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نکتۀ دّوم: آیا خواجه به آنچه نگاشته معتقد بوده است؟

برخی از مخالفین عرفان ادعا کرده اند که اين دسـت مطالب خواجه از سـر تقیه و در 

دوران اسـارت درقالع اسـماعیلیه صادر شـده اسـت. با توجه به آنچه گذشـت اين سخن 

خطاسـت؛ بلکه اين مطالب مربوط به عصر وزارت خواجه و عّزت و اسـتقالل و بسط يد 

وی است.

برخی ديگر از مخالفین عرفان نیز ادعا کرده اند که اين دست تألیفات از بزرگان شیعه 

از باب بیان اعتقاد نیسـت؛ بلکه بدين جهت بوده که می خواسـته اند تبّحر خود را در علوم 

طند.
ّ
مختلف نشان داده و اثبات کنند که به همۀ علوم مسل

اين سـخن نیز نه با تعابیر رسـالۀ اوصاف األشـراف سازگار اسـت و نه با ديگر آثار بر 

جای مانده از وی. 

در آغاز کتاب اوصاف االشراف چنین آمده است:

»اما بعد، محرر اين رسـالت و مقرر اين مقالت »محمد الطوسـی« را بعد از تحرير 

کتابی که موسوم است به »اخالق  ناصری« و مشتمل است بر بیان اخالق کريمه و سیاسات 

مرضیه، بر طريقه حکما، انديشه مند بود که مختصری در بیان سیر اولیاء و روش اهل بینش 

بر قاعده سـالکان طريقت، و طالبان حقیقت، مبنی بر قوانین عقلی و سـمعی، و مبنی از 

دقايق نظری و عملی که به منزله لّب آن صناعت و خالصه آن فن باشـد مرتب کرده اند... 

و در هر باب آيتی از تنزيل مجید که »ال یأتیه الباطل من بنی یدیه و ال من خلفه« که به استشهاد 

وارد بود ايراد کرد، و اگر در اشاره به مقصود مصّرح نیافت بر آنچه به آن نزديک بود اقتصار 
کرد.«۱

از اين عبارات روشـن اسـت که مطالب کتاب از ديد خواجه مشـتی سـخنان باطل و 

ط بر اين علوم آن را نگاشته 
ّ
بافته های صوفّیه نیست که خواجه جهت ابراز فضل خود و تسل

یقت، و طالبان  باشد بلکه آن را »بیان سیر اولیاء و روش اهل بینش بر قاعده سالکان طر

حقیقت، مبنی بر قوانین عقلی و سمعی، و مبنی از دقايق نظری و عملی« می داند.

اگر خواجه از مخالفان اهل عرفان بود، از مدعیان اتحاد و وحدت و فنا به اولیا و اهل 

بینش و طالبان حقیقت تعبیر نمی نمود. و وحدت وجود را از مسائل »مبنی بر قوانین عقلی 

و سمعی، و مبنی از دقايق نظری و عملی« به حساب نمی آورد. آيا خواجه به لعب با آيات 

۱. اوصاف األشراف، ص۳و4
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قرآن مشغول بوده که فرموده »در هر باب آيتی از تنزيل مجید که »ال یأتیه الباطل من بنی یدیه 

و ال من خلفه« که به استشـهاد وارد بود ايراد کرد، و اگر در اشـاره به مقصود مصّرح نیافت 
بر آنچه به آن نزديک بود اقتصار کرد.«؟

 گذشته از آنکه در ديگر آثار خواجه نیز از اين دست مطالب عرفانی مکرر يافت می شود. 

برهمین اسـاس اسـت که جمعی از متخصصین فن تراجم بر اسـاس همین عبارات 

کتاب اوصاف األشراف، وی را از معتقدين به عرفان و تصّوف شمرده اند. چنانکه صاحب 

روضات به خاطر همین عبارات خواجه را مدافع حالج شـمرده اسـت و افندی در تعلیقۀ 

امـل اآلمـل گويد: یظهـر من أوصاف االشـراف و غیره أنه صوفـی.1 و مرحوم مدرس 

رضوی نیز اين عبارات را دلیل بر مسلک عرفانی وی قرار داده است2.

نکتۀ سّوم: اعتقاد خواجه به وحدت وجود 
 اعتقاد خود را بـه وحدت وجود اعالم 

ً
در عبـارات گذشـته ديديم که خواجـه صراحة

نمود:

و ]توحید[ به معنی دّوم کمال معرفت باشد که بعد از ايمان حاصل شود، و آن چنان 

بود که هرگاه که موقن را يقین شـود که در وجود جز باری تعالی و فیض او نیسـت، و فیض 

او را هم وجود به انفراد نیست، پس نظر از کثرت بريده کند و همه يکی داند و يکی بیند، 

پس همه را با يکی کرده باشـد در سـّر خود از مرتبۀ »وحده ال شريک له فی اإللهّیه« بدان 

مرتبه رسیده که »وحده ال شريک له فی الوجود.«

۱. تعلیقۀ أمل اآلمل، ص2۹4

2. رک: العالمه الخواجه نصیر الدین الطوسی حیاته و آثاره، ص 78-76

از این سخن نیز مى فهمیم که اعتقاد به وحدت وجود در میان شیعه 
امری شـائع بوده اسـت. چراکه خواجه طوسـى که پرچمدار مکتب تشّیع 
بـوده و همـۀ بزرگان شـیعه او را به عظمت سـتوده اند با صـدای بلند ندای 
وحدت وجود برآورده و احدی از اهل علم وی را مخالف شریعت یا منحرف 

یا... نشمرده اند.
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نکتۀ چهارم: اعتقاد خواجه به بایزید و حالج

از نـکات جالـب اين عبارات دفاع از بايزيد وحالج اسـت. بايزيد رضوان الله علیه به 

حسب منابع تاريخی از خواص حضرت امام صادق علیه السالم بوده است و اهل عرفان 

بر جاللت شـأن وی مّتفقنـد. ولی حالج همواره مورد اختالف بوده اسـت. گرچه صدور 

توقیع از حضرت صاحب األمر در لعن وی سـخنی باطل و بی اسـاس است، ولی باز هم 

س سّره القدوسی 
ّ

دفاع از وی چندان آسـان نیسـت. با اين وجود مرحوم خواجه طوسـی قد

وی راتبرئه کرده و أنا الحق گفتن او را نه فقط از سر انانّیت و استکبار ندانسته بلکه محصول 

وصول به عالی ترين درجات معرفت و سلوک شمرده است.

نامۀ هاى خواجه به صدر الدين قونوى
يکی ديگر از بهترين آثار مرحوم خواجه در شـناخت مقام عرفانی وی، نامه های وی 

به عارفان بزرگ عصر خود چون صدر الدين قونوی و عین  الدين جیلی و تعابیری است که 

در آن نامه ها به کار رفته است. ما در اينجا به ارائه عبارات آغازين نامه های وی به صدر الدين 

قونوی قدس الله سره )جانشین محیی الدين عربی و معروف به شیخ کبیر( می پردازيم که 

نشان دهندۀ ارادت فراوان خواجۀ طوسی به صدر الدين قونوی و طريقۀ محیی الدين عربی 

می باشـد و سـپس مروری بر نـکات موجـود در آن می نمائیم. اين نامه هـا در کتابی با نام 

المراسـالت بین صدرالدین القونوی و نصیرالدین الطوسـی به عنوان جلد 4۳ از مجموعة 

النشـرات اإلسـالمّیة با تحقیق کودرون شـوبرت در ۱4۱6 ه.ق در بیروت به طبع رسیده و 

قسمت هائی از آن نیز در احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی  تألیف محمدتقی مدرس 

رضوی نقل گرديده است.

برخی در صحت انتساب اين نامه ها به خواجه ترديد کرده اند ولی انتساب آن از جهت 

م است و نسخ خطی اين نامه ها مربوط به قرن هشتم بوده و 
ّ
فن تراجم و کتابشناسـی مسـل

برخی از کسـانی  که عصر هر دو نويسـنده را درک کرده اند همچون ابن تیمیه از اين نامه ها 
گزارش کرده اند و عده ای از ارباب تراجم به اين نامه ها اشاره نموده اند.۱

ص66۳؛  ج ۱،  فهرس التـراث،  ص۳۱2و۳۱۳؛  ج2۱،  الذریعـة،  ص2۹7و2۹8؛  اآلمـل،  امـل  تعلیقـۀ  رک:   .۱
مستدرکات أعیان الشیعة، ج ۱، ص204؛ الخواجا نصیر الدین الطوسی؛ حیاته و آثاره، ص۳۵2ـ۳60؛ المراسالت، 

ص ۹.
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نامۀ اول1

اين نامه در پاسخ به نامۀ صدرالدين قونوی نوشته شده و خواجه در آن از برخی نظرات 

علمی صدرالدين انتقاد می ورزد.

لغیر کتاب الله من سائر الکتب»أتانـی کتـاٌب مـا أراه مشـابها

ه الُحُجبأتـی مـن إمـام نـورَّ اللـه قلبـه ی سرِّ
َ

د
َ
 ل

ً
ر مرفوعا و صیَّ

خطاب عالی موالنا، إمام معظم، هادی االمم، و کاشـف الظلم، صدر الملة و 

یقة، قدوة السالکین  الدین، مجد االسـالم و المسلمین، لسان الحقیقة، برهان الطر

الواجدیـن و مقتدی الواصلین المحققین، ملک الحکماء و العلماء فی االرضیین، 

ه، بخادِم 
َّ
ل

َ
ُه و ط

َ
ترجمـان الرحمـن، افضل و أکمل جهانـ  أدام الله ظله و حرس َوبل

یِد صادق و مسـتفیِد عاشق، محمد الطوسی رسید بوسید و بر  دّعاء و ناشـر ثناء مر

سر و چشم نهاد و گفت  )رباعی(:

در لفـِظ تـو عمِر جـاودان یافـت دلماز نامـۀ تـو ُملـِک جهـان یافـت دلـم

از هـر حرفـی هـزار جـان یافـت دلـمدل مرده ُبدم، چو نامه بر خوانده شد

م صیت فضائل و آوازۀ مناقِب آن ذات بی همال اسـتماع کرده 
ّ

هـر چند کـه در ما تقد

بود و بمشـاهده خیال مبارک و مطالعۀ شـمائل آن وجوِد بی نظیر مشـتاق شـده، و بوصول 

بخدمت او نیازمند گشـته و روزگار در نیل آن مأمول مسـاعدت مبذول نمی کرد، همت بر 

آن می گماشت که به کتابت راِه استفادت گشاده گرداند، و بمراسلت به آن حضرِت بزرگوار 

توّسل جويد. ناگاه بخِت خفته بیدار گشت، و مطلوب حقیقی روی نمود، به ايراد خطاِب 

ف گردانید. و چون در همه فضائل بر همگنان  جان افزا و مفاوضۀ دلگشا اين بیچاره را مشرَّ

متقـدم اسـت،ـ  »والفضـل للمتقدم« گفته انـدـ  درين معنی هم تقدم فرمـود، و اين مريِد 

محروم را رهیِن منت و شاکِر نعمت گردانید، و جاِن تشنۀ شوِق او را بُزالِل ينبوع کمال آبی 

 ظلیل را بر بندگان خويش گسترده داراد. و آن پرتِو نوِر تجلی 
ّ

بر لب زد. خدای تعالی آن ظل

در میان اهل کمال تابنده و پاينده بحِق حقه.

از آن جناب بزگوار دو کتاب نفیس رسانیدند که هر يک در باب خويش بی نظیر بود.«

ص نیسـت که خواجه دو نامه به صدرالدين نوشته اند يا يک نامۀ دو بخشی لذا تعبیر به نامۀ اول و نامۀ 
ّ

 مشـخ
ً
۱. دقیقا

دّوم با مسامحه است.
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نامۀ دّوم

اين نامه نیز در پاسخ نامۀ صدرالدين و ارائه جواب هائی از برخی سؤاالت وی می باشد.

»بسم الله الرحمن الرحیم

 لهم 
ً
 للخلق إلی الطريق القويم، و مرشـدا

ً
الحمدللـه الذی نصب فی کل زمان هاديا

إلی الصراط المستقیم، و أيده بتأيیده حتی جمع بین فضیلتی العلم و العمل و بلغ مقاصد 

 إلی أسرار أهل 
ً
أهل الکمال بقوتی الکشف و النظر، و صار مبّینا ألحکام الشريعة و مشیرا

 فی العالم 
ً
 إلی أقصی مقاصد أهل السعادات، نائبا

ً
 سبل الخیرات، واصال

ً
الحقیقة، سالکا

لنبّیه المصطفی و حبیبه المجتبی محمد خیر الخلیقة الداعی إلی أشـرف الطريقة، صلی 

َم اإلماَم 
َّ

اللـه علیـه و علی آله و أصحابه و أتباعه، کما َنَصَب فـی زماننا هذا المولی المعظ

األعظـم قطب األولیاء و خلیقة األنبیـاء، الداعی إلی الحق، الهادی للخلق، صدَر الملة و 

الدين مجد األسـالم و المسـلمین محمد بن إسحاقـ  أدام الله أيامه و أنجح مرامه و أسبغ 

به و مثواه إنه مفیض الخیرات و ُمنزل البرکات و ُمجیب 
َ
علیه إنعامه فی دنیاه و أخراه و ُمنقل

الدعوات.

 مطالبهم 
ً
 العلم و الذوق جمیعا

ُ
و بعـد: فقـد وصل من جنابه العالی، الذی يجد أهـل

لديه، إلی أحوج خلق الله سبحانه إلیه، محمد بن محمد الطوسی کتاٌب جامٌع لإلرشارات 

 إلی 
ً
ت العلمیة، مرشـدا

َ
 للطائِف الِحکمیة و الُنک

ً
الروحانیـة إلی األسـرار الربانیة متضمنـا

ًة لما يحتاج 
ّ

المعانی الغیبیة و الخطرات الذوقیة. فاسـتفاد منه بقدر اسـتعداده و جعله ُعد

إلیه فی معاده و امتثل أمَره النافذ و مرسوَمه المطاع فی إيراد ما وقف علیه و وصل إلیه مما 

 
ً
را  فهمه عن إدراک ما ينبغی، مقصِّ

ً
ها ال يستطاع، و إن کان قاصرا

َّ
قیل فی المسائل التی حل

عن أداء حقه علی الوجه الذی ينبغی. و بعث ما سنح له إلی بابه الشريف، و جنابه المنیف، 

لیتشّرف بنظره الصائب، و ُيعَرض علی رأيه الثاقب. فإن وقع موقع االرتضاء استسعد بذلک 

خادُم الدعاء، و إال فعذُره مستغن عن اإليراد و اإلصدار و قصور فهمه غیر ممکن أن يتدارک 

باالعتذار.«
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نکات این نامه ها

نکتۀ اول: آیا این تعابیر تقیه است؟

مشـهور اسـت که اهل عرفان ادعا می کنند بسـیاری از عارفان بزرگ شـیعه بوده اند و 

بسـیاری از تعابیر عارفان را که مناسـب با مذاق اهل تسـنن اسـت حمل بر تقیه می کنند. 

مخالفین عرفان نیز وقتی به امثال اين عبارات از خواجۀ طوسـی می رسـند گويا مقابله به 

مثل می کنند و ادعا می نمايند که اين تعابیر ناشی از تقیه است.

غافل از اينکه تقیه در تاريخ شـرائط و قرائنی دارد و چنین نیسـت که هر عبارتی را از 

هر کس و در هرجا بتوان حمل برتقیه نمود. اهل عرفان نیز چنین ادعائی ننموده اند و آنچه 

می گويند مبنی بر اصولی است که در جای خود بايد طرح شود.

در هر حال بايد دانسـت صدرالدين قونوی در زمان خود به هیج وجه دارای منصبی 

نبوده که کسی از وی تقیه نموده و بخواهد از خوف چنین جمالتی بیان کند و ايجاد انس 

و الفـت بـا سـنیان و تقريب بین مذاهب نیز نیـاز به اين همه غلو و کلمـات عجیب گفتن 

نـدارد؛ آن هم از خواجه طوسـی که خـود دارای مناصب اجتماعی بوده و به راحتی تظاهر 

به تشیع می نموده است.

اين نامه ها در زمان رياسـت خواجه نوشـته شـده و لذا صدرالدين در آن از خواجه با 
»ولی الرياسة باالستحقاق، ظهیر االسالم والمسلمین« ياد می کند.۱

نکتۀ دّوم: اعتقاد خواجه به عرفان و عرفاء

اسـتفاده کـردن از القاب بسـیار بلند و مبالغـه در تعابیـر در نامه نگاری های آن عصر 

متداول بوده است و خواجه در نامه های خود به کاتبی )نويسندۀ کتاب معروف شمسیه در 

منطق( يا در آغاز اوصاف األشـراف در مدح شـمس الدين جوينی تعابیر بلندی دارد. ولی 

۱. رک: المراسالت، ۱۳0.

تعابیری که خواجه در این نامه ها به کار برده است کاماًل نشان از اعتقاد 
وی به مقام معنوی صدرالدین قونوی دارد. خواجه وی را در این نامه ها در حد 
یک انسان کامل مى ستاید و عالى ترین مقام ممکن برای غیرمعصوم را به وی 

نسبت مى دهد.
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اين تعابیر با تعابیر به کار رفته دربارۀ صدرالدين قونوی قابل مقايسه نیست و نوع احتراماتی 

که در البالی نامه ها نیز تکرار شده حاکی از ارادت وی به صدرالدين است.

وی در خطاب به صدر الدين می گويد:

لسـان الحقیقـة، برهان الطريقـة، قدوة السـالکین الواجدين و مقتـدی الواصلین 

المحققیـن، ملـک الحکماء و العلماء فی االرضییـن، ترجمان الرحمن، افضل و 

أکمل جهان

و می گويد:

 
ً
 سبل الخیرات، واصال

ً
 إلی أسرار أهل الحقیقة، سالکا

ً
مبّینا ألحکام الشريعة و مشیرا

 فی العالم لنبّیه المصطفی و حبیبه المجتبی 
ً
إلی أقصی مقاصد أهل السعادات، نائبا

محمد خیر الخلیقة

و می گويد:

َم اإلماَم األعظم قطب األولیاء و خلیقة األنبیاء، 
َّ

َنَصَب فی زماننا هذا المولی المعظ

الداعی إلی الحق، الهادی للخلق، صدَر الملة و الدين مجد األسالم و المسلمین 

محمد بن إسحاق

و در خالل نامه می گويد:

ه اليجد من نفسه القناعة بالدرجات 
ّ
خادم الدعاء ]:خواجه[ متیقّن بأّن المولی دام ظل

المذکورة، بل ارتقی إلی درجة ال درجة فوقها.

يعنـی وی را از کسـانی می داند کـه خداوند وی را برای هدايـت بندگان و خالفت از 

انبیاء و اولیاء منصوب نموده است و به نهايت درجۀ کماالت اهل سعادت رسیده است و 

درجه ای باالتر از درجه ای که او بدان مشّرف شده نیست.

آيا ممکن است کسی خلیفۀ محیی الدين عربی را تا اين سر حد بستايد، به حقانیت 

طريقۀ اهل عرفان اعتقاد نداشـته باشـد؟! اين تعابیر به خوبی نشان می دهد آنچه صاحب 

ريـاض در وصـف خواجه گفته که وی صوفی )= عارف در اصطالح امروزه( بوده اسـت، 

 قدم در وادی سیر و سلوک 
ً
سخنی است حق و روشن می کند که اگر فرض کنیم وی رسما

 به مبانی عرفانی و اهل عرفان 
ً
و عرفان ننهاده و اهل عرفان عملی نبوده باشـد ولی مسـلما

 اعتقاد داشته است.
ً
کامال
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نکتۀ سّوم: اعتقاد خواجه به وحدت وجود

خواجه در اين نامه ها از اعتقاد خود به وحدت وجود بی پرده سـخن گفته اسـت و در 

بیان اينکه انسان کامل نبايد در مقابل خداوند خواستی داشته باشد بلکه راضی نیز نمی تواند 

باشد، می فرمايد:

 لوجود المرضّی عنه، و له مجال تصّرف 
ً
 مقابال

ً
عی أّن له وجـودا

ّ
»فـإّن  الراضی يد

َرکه باختیاره؛ و ذلک دعوی الشرکة فی الوجود و التصّرف، تعالی الله عن أن يکون 
َ
ت

له شـريک أو معه متصّرف. فإن ارتقی من هذه الدرجات و وصل إلی مقام الفناء 

المحض و محو األثر الذی هو منزل أهل الوحدة المطلقة… ال يلتفت إلی الرضا 

و التسـلیم، بـل ممَّ هو أن يکون له ثبوت حّتی يمکـَن اتصافه بالکمال أو يکون له 

 بنعوت الجالل. وهناک ينقطع السلوک و السالک و ينعدم 
ً
ذات حّتی يصیر منعوتا

الوصول و الواصل، فإّن إلی الله المنتهی و إلیه الرجعی«1

تأّمل در اين عبارات برای کسانی که می پندارند بزرگان شیعه با وحدت وجود مخالف 

بوده اند بسیار مغتنم است.

نکتۀ چهارم: تشّیع محیی الدین و صدرالدین

اين نامه ها ارزش بسیار زيادی نیز در شناخت محیی الدين عربی و صدرالدين قونوی 

دارد؛ زيرا:

۱. می دانیـم کـه اطالعات خواجه از محیی الدين و صدرالدين قونوی مبنی بر حدس 

صرف نبوده اسـت و افراد متعددی در آن زمان به محضر هر دو بزرگ رسـیده و عن حٍس 

گزارشـاتی را به اين بزرگان منتقل نموده اند و برخی نیز چون قطب الدين شـیرازی شـاگرد 

مشترک هر دو محسوب می شوند. در آغاز نامه های هر دو طرف نیز اشاره شده که با ديگری 

از طريق گزارشات و اخباری که می رسیده است از قديم آشنا بوده اند.

عی تسنن مقدم 
ّ

عی تشیع بر مد
ّ

2. بزرگان فن تراجم بر آنند که در باب بیان مذهب، مد

است؛ چون احتمال تقّیه در شیعه ممکن است و تشیع امری است که بر هر کسی آشکار 

نمی شود ولی تقیه در اهل تسنن ممکن نیست؛ و بنا بر اين اصل اگر دربارۀ تشیع و تسنن 

۱. المراسالت، ص ۹۱ و ۹2.
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کسی نزاع شد قول به تشیع مقدم می باشد.۱

۳. به نظر جمعی از محققین اگر يکی از عالمان شـیعی برای کسـی به طول عمر دعا 

نمود دلیل بر تشـیع وی می باشـد بلکه برخی آن را از براهین قاطعه بر تشـیع شـمرده اند.2 

گرچه اين مبنا به گمان نگارنده محل تأّمل است ولی در عبارات گذشته ديديم که خواجه 

ه و در خالل کتاب نیز 
َّ
ل

َ
ُه و ط

َ
بل در دعـای بـرای صدرالدين فرمود: أدام الله ظلـه و حرس َو

از تعبیر ادام  الله  ايامه دربارۀ وی استفاده می نمايد۳. و بنا بر مبانی مشهور اين عبارت دلیلی 

قاطع بر تشیع شیخ صدرالدين و به تبع جناب محیی الدين خواهد بود.

بلکـه اگـر از ايـن مبنا نیـز بگذريم خواجه در ایـن عبارات فضائلی را برای شـیخ 

صدرالدیـن قونوی قدس سـره بیان نموده که جز برای خواص از شـیعه قابل تحقق 

نیست؛ کما اليخفی علی ذی دربة.

گاهان نکتۀ پنجم: بررسی سخن برخی از ناآ

نگارنده در البالی يک سخنرانی در بیان تاريخ عرفان شیعی عرض کرده بودم:

»شما اگر نامه های خواجه نصیر الدين به صدرالدين قونوی را نگاه کنید، تعابیری 

که خواجه در مورد صدر الدين قونوی به کار برده است، نه فقط تعابیری مختص 

به يک شیعه مخلص است بلکه تعابیری است که مختص يک عارف کامل است.«

گاه که در اين گونه مباحث به رعايت انصاف ملتزم نیستند4، در نقدی  برخی از افراد ناآ

پر از جسارت و بی صداقتی دربارۀ اين سخن نوشته اند:

 »البته اين از کماالت مرحوم خواجه قدس الله سره است که در زمانی که دشمنان 

او را با لقب کلب نام می برند ايشان با کمال متانت و وقار و ادب از ايشان با اين 

ث نوری چنین است: 
ّ

۱. رک: خاتمۀ مستدرک الوسائل، ج 2، ص ۳8۳؛ عبارات محد
فقلنا: إن هذا الوجه ال يأتی فی الجرح بالمذهب إذا کان بناء مذهب الحق علی السّر و الخفاء، و الباطل علی اإلذاعة 
 فی سالف الزمان، فإن الوجه 

ً
و اإلفشـاء، کما هو کذلک بالنسـبة إلی اإلمامیة و العامّیة فی غالب األعصار، خصوصا

المذکـور ينعکس حینئذ فإن األخبـار بالعامیة إخبار بأمر أو أمور وجودية من األفعال و األقوال المطابقة لمذهبهم، و 
 علی خالف ذلک، و أن ما 

ّ
ی القضاء من قبلهم و غیرها. و أمر عدمی، هو عدم صدور فعل أو قول فی الباطن يدل

ّ
تول

صدر منه فی الظاهر صدر تقّیة أو تحبیبا ال اعتقادا و ديانة، و المزکی المخبر بإمامّیته يخبر عن صدور قول أو فعل عنه 
فی السّر يدل علی اعتقاده الحق و إنکاره ما يخالفه، و لذا لم ينقل من عالم أنه کان إمامیا فی الظاهر عامّیا فی الباطن 

و االعتقاد، و أّما العکس فکثیر، و صّرح به العالمة رحمه الله فی بعض کتبه.

2. رک: خاتمۀ مستدرک الوسائل، ج2، ص۳77و۳78؛ و تکملة أمل اآلمل، ج۵، ص۱02

۳. المراسالت، ص۹6 و ۱22.

4. آقای شیخ حسن میالنی
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تعبیرات ياد می فرمايد اما اگر شما اين تعبیرات را نشانه تأيید عقايد مخاطبان وی 

بدانید ال بد بايد او را سنی ناصبی هم بدانید زيرا قونوی و امثال او مانند ديگر بنیان 

گذاران عرفان و تصوف سنی و ناصبی هم بودند! مرحوم سید شرف الدين در کتاب 

المراجعات با مخاطب خود شیخ سلیم بشری که عالم سنی است بسیار محترمانه 

و بـا القابـی بی نظیـر چندان برابر آن چـه که در کالم خواجه نسـبت به مخاطبان 

منحرف وی آمده اسـت ياد کرده است البد شما از اين تعبیرات استفاده می کنید 
که سید شرف الدين هم سنی بوده اند!«۱

 غیر علمی است؛ زيرا
ً
از مباحث گذشته روشن می شود اين کالم کامال

 نويسـنده پیشـاپیش فرض نموده که صدرالدين قونوی سّنی و بلکه – نعوذ بالله 
ً
 اوال

– ناصبی بوده اند و اين افترائی اسـت که وی بايد در مواقف آخرت پاسـخگوی آن باشد و 

هرگز نخواهد توانست. روش صحیح بحث اين است که انسان از کالم خواجه که معاصر 

گاهی داشته،  به تشیع وی پی ببرد، نه آنکه بر اساس اهواء  وی بوده و از باطن و خفاء وی آ

نفسانی به او تهمت ناصبی بودن زده و از استدالل فرار کند.

 کلمات خواجه محض تعارف نیست؛ آيا ممکن است وی با آن جايگاه اجتماعی 
ً
ثانیا

چنین تعابیری را دربارۀ يک سّنی تا چه رسد به ناصبی به کار برد؟ بزرگان فن تراجم از يک 

دعای سـاده در يک اجازه روايت اسـتفادۀ قطعی می کنند که شـخص شـیعه بوده است و 

مخالفین عرفان که همواره به دنبال اثبات عقائد از پیش تعیین شـده می باشـند همۀ تعابیر 

بلند خواجه را حمل بر بزرگواری خواجه می کنند!!

 در کجای کتاب المراجعات مرحوم سید شرف الدين تعابیری چون »لسان الحقیقة، 
ً
ثالثا

برهان الطريقة، قدوة السالکین الواجدين و مقتدی الواصلین المحققین مبّینا ألحکام الشريعة 

 إلی أقصی مقاصد أهل 
ً
 سـبل الخیرات، واصال

ً
 إلی أسـرار أهل الحقیقة، سـالکا

ً
و مشـیرا

 فی العالم لنبّیه المصطفی و حبیبه المجتبی محمد خیر الخلیقة« و امثال 
ً
السعادات، نائبا

آن را آورده اند؟ آری تعارفات متداول امری است و عبارات خواجه در اين نامه ها امری دگر 

که هیچ انسان منصفی نمی تواند از کنار آن به راحتی عبور کند.

به هر حال در عارف مسلک بودن خواجه و وحدت وجودی بودن وی از جهت تاريخی 

هیچ جای تأّمل نیست.

۱. سمات، ش۵، مقالۀ پاسخی به اتهام صوفی گری علیه علمای شیعه.
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آغاز و انجام

يکی ديگر از کتاب های بسـیار مفید مرحوم خواجه کتاب آغاز و انجام وی اسـت. او 

در سبب تألیف اين کتاب می فرمايد:

»دوسـتی از عزيزان از محرر اين »تذکره« التماس کرد که نبذی از آنچه سـالکان 

راه آخرت مشـاهده کرده اند از انجام کار آفرينش شبیه بآنچه در »کتاب« مسطور 

اسـت و بر زبان انبیاء و اولیاء علیهم السـالم مذکور از احوال قیامت و بهشـت و 

دوزخ و غیر آن ثبت کند بر آن وجه که اهل بینش مشـاهده می کنند. هر چند اين 

التماس متعذر بود بحکم آنکه نه هر چه هسـت نصیب هر کسـی اسـت، و نه هر 

نصیب کسی بتواند ديدن، و نه هر چه بیند بتواند دانستن، و نه هر چه بداند بتواند 

گفتن، و نه هر چه گويد بتواند نبشـت. چه اگر ديدن بعین بود دانسـتن  باثر تواند 

بـود، و اگـر دانسـتن بتصور بود گفتن باخبـار تواند بود، و اگر گفتـن بتصريح بود 
نبشتن بتعريض و تلويح تواند بود«1

 مشاهدات سالکان را قبول داشته و 
ً
  می توان فهمید که خواجه اوال

ً
از اين کالم اجماال

آن را مطابـق بـا آنچه بر زبان انبیا و اولیا علیهم السـالم جاری شـده می داند و به آن معتقد 

 خودش نیز گويا اهل مشاهده و مکاشفه بوده است.
ً
است و ثانیا

گذشته از محتوای کلی کتاب که بر مذاق عارفان نوشته شده است اين جملۀ صريح 

در وحدت وجود نیز در آغاز کتاب بسیار چشم نواز است:

یدگاری را که آغاز همه از اوسـت و انجام همه بدوست، بلکه  »سـپاس آفر

خود همه اوست. و درود بر پیغمبران که راه نمايان خلق اند بآغاز و انجام، خصوصا 
ه علیه و آله.«2

ّ
بر محمد النبی صلی الل

خوانـدن اين کتاب برای آشـنائی با معاد قرآنی که مکاشـفات نیـز آن را تأيید می کند 

بسیار مفید است.

۱. آغاز و انجام، ص۱و2.

2. همان
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فرمایش عالمه حسن زاده آملی مّدظّله در شرح خطبه

حضرت عالمه حسن زاده دربارۀ اين خطبۀ زيبا در اول اين کتاب می فرمايند:

»ايـن کالم کامل، اشـارت به توحیـد از ديدگاه کمل اولیاء الله اسـت که به تعبیر 

یَن ِعنَْد اهللَِ  بعضی از مشايخ ما رضوان الله تعالی علیه توحید اسالمی است. ]إِنَّ الدِّ

اْلِْسالُم[. و چون خداوند سبحان منزه از آغاز و انجام داشتن است يعنی ازلی و 
ابدی اسـت آغاز و انجام ما سـواه اسـت زيرا آن که را آغاز و انجام اسـت، صمد 

مطلق و کمال و حسن مطلق و واجب الوجود علی االطالق نیست تا آغاز همه از 

او يعنی مبدأ کل، و انجام همه يعنی غايت قصوی همه باشد لذا در خطبه گفته ايم 

چون بی آغاز و انجام اسـت آغاز و انجام اسـت. و بدان که وجود صمدی را تعبیر 

به وجود مطلق می کنند و می گويند: الموجود المطلق ال مبدأ له، و بهمین و زان، 

ُل َو اْلِخُر[ که آغاز و انجام  ال منتهی له که بی آغاز و انجام اسـت بلکه ]ُهَو اأْلَوَّ

همه است.

گین، عشـق آغاز و انجام را در دل گرفته  نگارنده نخسـتین بار از اين عبارت عطرآ

است، و در پی تحصیل آن بر آمده است، و آن  را از متأله سبزواری در تعلیقه اش 

بر اسفار تلقی کرده است و سپس از عارف بزرگ سید حیدر آملی در جامع األسرار 

)ص 493(.

صدر المتألهین در ذيل نقاوة عرشـیة از فصل بیسـت و دوم آخر منهج دوم از فّن 

اعلـی يعنـی علم الهی و ما فوق الطبیعـة فرمايد: »ان الوجود لو لم يکن، لم يکن 

شـی ء ال فـی العقـل و ال فی الخارج بـل هو عینها و هو الذی يتجلـی فی مراتبه و 

يظهـر بصورهـا و حقائقهـا فی العلـم و العین« متأله ياد شـده فرمايـد: »فما قاله 

س ّسـره هنا مثل ما وقع فی خطبة رسـالة فارسـیة مسماة بآغاز و انجام للمحقق 
ّ

قد

س الله روحه وکثرفتوحه و هو هذا: سپاس خدايی 
ّ

الطوسـی و الحکیم القدوسی قد

را که آغاز کائنات از اوست و انجام همه با اوست بلکه همه خود اوست«.

چنانکه گفته ايم اين خطبه شـیرين و دلنشـین موجب شـده اسـت که راقم در فکر 

تحصیل آغاز و انجام افتاده است تا در ذو القعده 1389 ه. ق نسخه ای از آن چاپی 

به حروف سربی، رسید از دست محبوبی بدستم. با شوق و ذوق تمام به استنساخ 

آن همت گماشتم که در هشتم ذوالحجه همان سال مطابق 26/ 11/ 1348 ه. ش 
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به انجام رسـید ولی از عبارت منقول حاجی اثری نیافته اسـت. لذا به ترديد افتاده 

است که شايد اين رسالۀ آغاز و انجام خواجه نباشد، و يا اگر هست ناقص است 

چه بر ظهر آن مرقوم بود: »آغاز و انجام خواجه نصیرالدين محمد طوسی علیه الرحمة«.

تا پس از چند ماه مجموعه ای به چاپ سنگی، حافل رسائلی چند از جبر و اختیار 

خواجه، و آغاز و انجام وی، و جام جهان نمای، و لوائح جامی، و دو غزل از عارف 

بزرگ آقا محمدرضای قمشـه ای از مکتبه ای ابتیاع کرده اسـت که گمشده خود را 

يافته است: پس از عرض و مقابله نسختین با هم معلوم شده است که تمام ديباچه 

آغاز و انجام را که از آغاز آن تا فصل نخستین آنست، در آن مطبوع نامطبوع سربی، 

اسـقاط کرده اند. و سـبب آن همین خطبه غراء شده اسـت که مثل جناب خواجه 

ُل َو اْلِخُر َو الظَّاِهُر َو اْلباطُِن[ را بدان عبارت  نصیرالدين طوسی مفاد کريمه ]ُهَو اأْلَوَّ

وجیز و عزيز پارسی بقلم آورده است که:

در رقص و حالت آرد پیران پارسا را گر مطرب حريفان اين پارسی بخواند 

 از اين گونه اسقاط و تحريف در بسیاری از کتب و رسائل حتی در جوامع روائی 

و روايـات روا داشـته اند کـه وجه آن بر اهل بصیرت روشـن اسـت؛ بلکه از آغاز 
خواستند با قرآن نیز اين چنین کنند.«1

مرحوم شـیخ آقابزرگ طهرانی نیز از نسـخه ای خطی مربوط به آغاز قرن دهم گزارش 
می نمايد که همین خطبه غراء در آغاز آن هست.2

 يقین نمود که خواجه معتقد به عرفان 
ً
باری از مجموع مطالب گذشـته می توان کامال

و وحدت وجود و عرفای بالله بوده اسـت ولذا به برکت وی معارف الهی در شـیعه رواج 

يافت.

۱. آغاز و انجام، ص۹8 و ۹۹

2. الذریعةإلی تصانیف الشیعة، ج ۱، ص۳6

»سپاس آفریدگاری را که آغاز همه از اوست و انجام همه بدوست، بلکه 
خود همه اوست. )آغاز و انجام(
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ارتباط خواجه و عطار نيشابورى

از نکاتی که می تواند گرايش های عرفانی خواجه را روشن تر کند ارتباط وی با خواجه 

عطار قدس سـرهما اسـت. در اين موضوع به نقل عین عبارات جناب آقای شفیعی کدکنی 

در مقدمه کتاب منطق الطیر، طبع انتشارات سخن بسنده می شود:

ار، که در نیم قرن اخیر وارد حوزه تحقیقات 
ّ

»يکی از نکته های بسیار مهم درباره عط

گاهی از مطلبی است که ابن فوطی )642- 72۳( مورخ  پژوهشگران شده است، آ

برجسـته قرن هفتم و آغاز قرن هشـتم  در کتاب ارزشمند معجم االلقاب  خويش 

آورده است و در آنجا چندين نکته را روشن ساخته است. گويا نخستین کسی که 

ق نامدار عراقی، بوده است. 
ّ

الع مهم خبر يافته دکتر مصطفی جواد، محق
ّ

از اين اط

الع را به دو اسـتاد برجسـته ايرانی يعنی 
ّ

وی در ضمن تصحیح متن کتاب، اين اط

عباس اقبال و بديع الزمان فروزانفر يادآور شده است. 

اسـتاد فروزانفر در تعلیقات چاپ دوم رسـاله در احوال موالنا جالل الدين ، متن 

اين اطالع را- هم از طريق عکسـی که شـادروان عباس اقبال آشـتیانی از معجم 

االلقاب تهیه کرده بوده است و هم از طريق دست نوشت شخصی مصطفی جواد 

که برای اسـتاد فروزانفر فرسـتاده اسـت- نقل کرده اسـت. بعد از نشر چاپ دوم 

رساله در احوال موالنا محققانی از قبیل شادروان استاد سعید نفیسی  و ديگران نیز 

الع مهم از آن دکتر 
ّ

م توجه به اين اط
ّ

درباره اين اطالع  سخنانی گفته اند. فضل تقد

مصطفی جواد و استاد فروزانفر است. 

اینک عین گفتار ابن فوطی:

ار العارف. کان من 
ّ

»فريد الدين سعید بن يوسف بن علی النیسابوری يعرف  بالعط

محاسن الزمان قوال و فعال و معرفة و اصال و علما و عمال. رآه موالنا نصیر الدين 

ابو جعفر محّمد بن محّمد بن الحسن الطوسی بنیسابور و قال: کان شیخا مفّوها 

حسن االستنباط و المعرفة لکالم المشايخ و العارفین و األئّمة السالکین و له ديوان 

یر من نظمه المثنوی. و استشهد علی يد التتار بنیسابور. 
ّ

کبیر و له کتاب  منطق الط

 شی ء فآثرهم 
ّ

ه علی کل
ّ
قال سمعت اّن ذا النون المصری کان يقول: الصوفّیة آثروا الل

 شی ء.« 
ّ

علی کل
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و این هم ترجمه آن: 

»فريد الدين سـعید بن يوسف بن علی نیشابوری معروف به عطار عارف. وی در 

گفتار و کردار و معرفت و در اصل  و نیز در علم و عمل آرايش زمانه بود. 

سـرور ما نصیر الدين ابو جعفر محمد بن محمد بن حسـن طوسی در نیشابور او 

ار پیری مفّوه )خوش سـخن( بود و اسـتنباط و معرفتی 
ّ

را ديـده بـود. فرمود که عط

نیک نسبت به کالم مشايخ و عارفان و ائمه سالکان داشت. او راست ديوانی بزرگ 

یر که به نظم مثنوی آن را سروده است. عطار بر دست تتاران در 
ّ

و کتاب منطق الط

نیشابور شهید شد. گفت: شنیدم که ذو النون مصری می گفته است: صوفیان خدای 

را بر همه چیزی بگزيده اند و خدای ايشان را بر همه  بگزيده است.« 

شـادروان اسـتاد فروزانفر، پس از نقل سـخن ابن فوطی، چنانکه شیوه علمی او بوده 

است، به نقد اين اطالع پرداخته و می گويد: 

یر: 
ّ

»ناگفته نگذاريم که از بیت ذيل در منطق الط

حـّق هم نامّی مـن داری نگاه از گنـه رويم نگردانی سـیاه 

که خود شیخ عطار در مدح حضرت رسول )ص( می گويد، جای شبهه نیست 

که نام او محّمد بوده و گفته ابن فوطی مخالف اشاره بسیار روشن صاحب 

ترجمه و از صّحت به دور است. بخصوص که در کلّیه منابع معتبر ديگر او را با 

لقب و نام فريد الدين محمد ذکر کرده اند.« 

استاد فروزانفر در پی اين گفتار يادآور شده است که 

یر را به ابو بکر 
ّ

»و احتمال اين که شايد تذکره نويسان شیخ عطار گوينده منطق الط

ثین و شـرح حال او در تذکرة 
ّ

محّمـد بن ابراهیـم اصفهانی عطار که از زمره محد

الحفاظ ذهبی، 2/ 222، مذکور است اشتباه کرده باشند، مورد ندارد.« 

اسـتاد سـعید نفیسـی در تعلیقات لباب االلباب به اين سـخن ابن فوطـی پرداخته و 

می گويد: 

ار اشتباه کرده يا آن که چون نسخه 
ّ

»شکی نیست که ابن الفوطی در نام و نسب عط

اصلی جزو چهارم تلخیص معجم االلقاب، که در کتابخانه ظاهرّيه دمشق است، 

پريشان است و اوراق جابه جا شده و من خود آن را بدين حال ديده ام، اين اسم و 
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نسب »سعید بن يوسف بن علی« از ديگری است که فريد الدين لقب داشته و در 

نتیجه جابه جا شـدن اوراق کتاب، که به جدول نوشـته شده، بدين صورت کنونی 

در آمده است.« 

کید کنیم بر اين که نام عطار  در دنباله سخنان استاد فروزانفر و استاد نفیسی بايد تأ

»سـعید بن یوسف بن علی« نبوده است و درست همان »محمد بن ابراهیم« 

اسـت که همگان از قديم نوشـته اند. ولی در يک نسـخه نه چندان قديم از تذکرة 

االولیاء، در انجامه کتاب، نام مؤلف چنین آمده است: 

ة و الدین محمد بن ابی سعید العطار النیشابوری.« 
ّ
»من مصّنفات شیخ المل

طرح اين مسـئله بی فايده ای نخواهد بود که اگر بخواهیم برای سـخن ابن فوطی، که 

مستند به گفتار خواجه نصیر است، وجه صحتی بیابیم بگويیم: 

»فريد الدين سـعید« در گفتار او شـايد در اصل: »فريد الدين ]بن ابی [ سـعید« بوده 

است در آن صورت ] »ابو[ سعید« کنیه پدر عطار خواهد بود و تمامی نام او چنین: 

فريد الدين ]محمد بن ابی [ سعید ]ابراهیم [ بن علّی بن يوسف.

غرض اصلی 

د گفتار ابن فوطی 
ّ

آنچه غرض اصلی از اين يادداشـت اسـت به هیچ روی طرح مجد

و نقد آن نبود، بیشتر يادآوری نکته ای بود درباره ارتباط خواجه نصیر الدين طوسی و عطار 

که آن نکته می تواند با گفتار ابن فوطی ترکیب شود و روابط عمیق عطار و خواجه نصیر را 

تأيید کند. 

جای ديگر از همین يادداشـت ها درباره اهمّیت سـفینه تبريز و پیدا شـدن و نشـر آن 

سخن گفته ايم و در اينجا به اجمال يادآور می شويم که با پیدا شدن اين کتاب عديم النظیر 

و گرانقدر هزاران نکته در عرصه مطالعات مربوط به زبان فارسـی و فرهنگ ايرانی کشـف 

قی مورد بررسـی قرار گیـرد. در همین کتاب 
ّ

شـده اسـت که هر کـدام بايد به دسـت محق

شگرف، مطلبی درباره روابط خواجه نصیر و عطار آمده است که بسیار مهم است. 

یز را بخوانیم:  نخست متن گفتار صاحب سفینه تبر

»حکایت: 

خواجه عطار در آن زمان کی شـیفته شـده بود و کرامات می گفت ، بعضی می گويند 

هر روز و بعضی می گويند هر هفته ای سـه روز، در نیسـابور کهن در مسـجد منیعی ، کی 
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جامع آنجا بود، برفتی و کلمات توحید گفتی. 

روزی به کلمات توحید مشغول بود. خواجه نصیر الدين، طاب ثراه، در زمان جوانی، 

پس ستونی حاضر بود. 

ار می گفت کی ممکنات را وجود نیسـت بل کی موجودات به وجود حق 
ّ

خواجه عط

است. 

شخصی برخاست و گفت: پس  اين سر و ريش  چیست؟ 

خواجه عطار گفت: این نقش دومین چشم احول است. 

تی در دل او ظاهر گشـت. برخاسـت و بر 
ّ
خواجه نصیر الدين چو ]ن [ اين بشـنید رق

دسـت خواجه عطار بوسـه داد و به جماعت گفت: »دسـت او را بوسـه دهید کی به جايی 

رسید.« خواجه نصیر الدين از آن محفل بیرون آمد. 

اين رباعی بگفت: 

باشـد اول  واِحـِد  بحـق  باقـی همـه موهوم و ُمخّیل باشـدموجـوِد 

نقـِش دومیِن چشـم احول باشـدهـر چیز جـزو کی آيد انـدر نظرت 

و گفت: من اين عبارت کی »نقش دومین چشم احول باشد« نشنیده بودم. 

و خواجـه نصیـر الدين همیشـه معتقد شـعر عطار بودی. و گوينـد: در آن هنگام کی 

ار حاضر بود اشارات يادداشت و اقلديس  حل کرده بود 
ّ

خواجه نصیر الدين در مجمع عط

 خود نوشته بود.«
ّ

و در اواخر چهارصد رباعی عطار به خط

یحات ابن فوطی، شاگرد خواجه  از تأّمل در این حکایت، که صّحت آن را تصر

م اسـت که میان خواجـه نصیر جوان و 
ّ
نصیـر، تأیید می کند، اکنون بر همگان مسـل

عطار پیر نوعی روابط روحانی وجود داشته است و خواجه نصیر جوان شیفته عطار 

ار حاضر می شده 
ّ

بوده اسـت و در آن هنگام که در حلقه مريدان و شـنوندگان سـخن عط

اسـت، »اشارات« ابن سـینا و »اقلیدس« را که باالترين سـطوح »فلسفه« و »رياضیات« 

ل در رياضی و فلسفه، نسبت 
ّ

عصر بوده است به کمال آموخته بوده است. با اين همه توغ

ار و روحانیت گفتار او چنین شـیفتگی و ارادتی از خود نشان می داده است 
ّ

به سـخنان عط

و حتی به نوشتن بعضی رباعیهای عطار نیز پرداخته بوده است. 

از سوی ديگر، از تعبیر صاحب سفینه تبريز که می گويد: 
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ار در آن زمان که شیفته شده بود«،

ّ
»خواجه عط

چنین اسـتفاده می شـود که دگرگونی و تغییری در احوال عطار حاصل شـده بوده 

ان 
ّ
است که ظاهرا همان تغییر و شیفتگی را بعضی به افسانه مرد درويش بر در دک

اری او بدل کرده اند. 
ّ

عط

ار، که از اين داستان روشن می شود، 
ّ

نکته بسیار مهّم دیگر از زندگی شخصی عط

بودن اوست در سالهای جوانی خواجه نصیر )يعنی حدود سال های 6۱۹ تا 624 

و حتی 627( در شـهر نیشـابور تتار زده و نه در روسـتا. همچنین اطالعی که از 

موضوع »کرامات گفتن« او در مسجد منیعی نیشابور دارد، آن هم هفته ای دو روز 

يا سه روز. 

ار به 
ّ

نکته دیگری که از اين حکايت به ذهن می رسـد اين اسـت که تمايالت عط

م برجسـته 
ّ
بعضـی از اصول اعتقادی شـیعه آيا نتیجـه انس و الفت او با اين متکل

شیعی نبوده است؟ 

مثال اعتقاد او به عصمت ائّمه اثنی عشر که هم در مصیبت نامه  و هم در مختارنامه  

م او( بدان تصريح دارد و يا تصريح به عصمت امام علّی بن 
ّ
)هر دو از آثار مسـل

یر که مـا در تعلیقات خود به آنها اشـارت 
ّ

ابـی طالب علیه السـالم، در منطـق الط

کرده ايم ، همچنین عقیده عطار به »شـی ء بودن معدوم« که خالف رأی اشـاعره  و 

از معتقدات کالمی شیعه است آيا از اين نشست و برخاست ها سرچشمه نگرفته 

بوده است؟ 

يک نکته را نیز درباره تمايالت عرفانی خواجه نصیر الدين نبايد از ياد برد. 

گذشته از اشاراتی که در بعضی تألیفات او وجود دارد، گاه اشاراتی هم از قدما در 

اين باب ديده می شـود. حتی بعضی نوشـته اند که نجم الدين کبری رسـالة الهائم 

الخائف را خطاب به نصیر الدين محمد بن محمد طوسـی نوشـته اسـت ، که اگر 

قرينه ای برای صّحت آن پیدا شود بايد در سالهای جوانی خواجه نوشته شده باشد، 

هر چند در متن عربی موجود رسـاله و ترجمه فارسـی موفق بن مجد الخاصی  از 
اين رساله که باقی است چنین اشاره ای ديده نمی شود.«۱

۱. منطق الطیر، مقدمه آقای شفیعی کدکنی
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كشف المراد
 به اصول عرفان معتقد و پايبند است 

ً
در اينجا گاه سـؤال می شـود که اگر خواجه واقعا

چرا در کتاب مهم خود کشـف المراد هیچ اثری از اين مطالب بلند عرفانی نیاورده اسـت، 

با اينکه خواجه در آغاز آن می فرمايد:

»إنی مجیب إلی ما سئلت من تحرير مسائل الکالم و ترتیبها علی أبلغ نظام مشیرا 

إلی غرر فوائد االعتقاد و نکت مسائل االجتهاد مما قادنی الدلیل إلیه و قوی اعتقادی 

علیه و سمیته بتجريد االعتقاد«1 

 »من در اين کتاب خواهش کسانی را که از من خواستند مسائل علم کالم را تحرير 

نموده و به بهترين وجه مرتب و منظم سازم اجابت نموده و مهمترين مطالب مفید 

اعتقـادی و نـکات مسـائل اجتهادی که دلیل مـرا به آن رهنمون گشـته و اعتقادی 

محکم به آن دارم اشاره می نمايم و نام اين کتاب را تجريد االعتقاد گذاردم.«

همانطور که از عبارت پیداست مطالب کشف المراد مطالبی است که خواجه تصريح 

کرده بدان معتقد است در حالیکه اثری از مباحث عرفانی و وحدت وجود در آن نیست.

پاسخ آنست که کشف المراد اعتقاداتی است که خواجه با استدالل به آن رسیده است 

۱. کشف المراد، ص20

خواجه عّطار مى گفت کى ممکنات را وجود نیست بل کى موجودات 
به وجود حق است. 

شخصى برخاست و گفت: پس  این سر و ریش  چیست؟ 
خواجه عطار گفت: این نقش دومین چشم احول است. 

خواجه نصیر الدین چو ]ن [ این بشنید رّقتى در دل او ظاهر گشت. برخاست 
و بر دسـت خواجه عطار بوسـه داد و به جماعت گفت: »دسـت او را بوسه 
دهید کى به جایى رسید.« خواجه نصیر الدین از آن محفل بیرون آمد. 

این رباعى بگفت: 

باشـد اول  واِحـِد  بحـق  باقی همه موهوم و ُمخّیل باشـدموجـوِد 

نقِش دومیِن چشـم احول باشـدهر چیز جزو کـی آيد اندر نظرت 
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و مطابـق شـأن علم کالم می باشـد »مما قادنی الدلیل إلیه«؛ نه همـۀ اعتقادات خواجه. و 

هیچ منافاتی ندارد که خواجه به وحدت وجود و اصول عرفان از طريق نقل و شهود معتقد 

باشد ولی دلیل عقلی بر آن نیافته باشد چنانکه می دانیم در آن روزگار به طور معمول هیچ 

عی دلیل عقلی بر وحدت وجود نبوده و همه اين مسـائل را محصول نقل 
ّ

کس از عرفا مد

و شهود می دانستند و لذا خواجه در اول آغاز و انجام مفاد آن را مطابق نقل و شهود شمرده 

و فرمود:

»دوسـتی از عزيزان از محرر اين »تذکره« التماس کرد که نبذی از آنچه سـالکان 

راه آخرت مشـاهده کرده اند از انجام کار آفرينش شبیه بآنچه در »کتاب« مسطور 

اسـت و بر زبان انبیاء و اولیاء علیهم السـالم مذکور از احوال قیامت و بهشـت و 

دوزخ و غیر آن ثبت کند بر آن وجه که اهل بینش مشاهده می کنند.«

و نیز در مقدمه اوصاف األشراف نیز اشاره کرد که اين مسائل محصول کشف است. 

پس نبودن اين دست مباحث در کشف المراد دلیلی بر اعتقاد نداشتن خواجه به اين مباحث 

نخواهد بود.

عالوه بر آنکه برخی از بزرگان معتقدند که مرحوم خواجه برخی از مسائلی را نیز که 

از طريق استدالل عقلی بدان اعتقاد داشته، در کشف المراد بیان نفرموده، و کشف المراد 

را بـه مطالبی اختصـاص داده که در فضای متکلمان آن عصر قابل طرح و عرضه بوده و با 

اعتقادات رائج متکلمان سـازگاری داشـته اسـت تا کالم شـیعی و مسـأله واليت حضرت 

أمیرالمومنین علیه الصلوة والسالم را در فضای عمومی جهان اسالم مطرح نموده و انظار 

صاحب نظران را بدان جلب کند.

از شواهد اين مسأله ديدگاه مرحوم خواجه در باب عقول است که در کشف المراد از 

باب همراهی با متکلمانی که اعتقاد به عقول را کفر می پنداشـتند می فرمايد: »اّما العقل 

ة وجوده مدخولة«
ّ
فلم يثبت دلیل علی امتناعه و ادل

ايشان در اين عبارت فقط اشاره می کند که بر خالف نظر متکلمان وجود عقل محال 

ه اثبات وجود عقول را باطل می 
ّ
و مسـتلزم کفر نیسـت، ولی از باب مماشـات با ايشان ادل

شـمرد، در حالی که در ديگر آثار خود مسـأله نفس األمر را بر اساس تطابق قضايا با عقل 

حل نموده و در پاسـخ مرحوم عالمه حلی نیز همین روش را پیشـنهاد می کند و رسـاله ای 

مستقل نیز در اثبات عقول تألیف فرموده است.
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حضرت آيةالله جوادی آملی در اين باب پس از نقل نظر خواجه در باب نفس األمر 

می فرمايند: 

»مرحوم خواجه هر چند که در متن تجريد االعتقاد درباره عقول مجرده می فرمايد: 

»اّمـا العقل فلم يثبت دلیل علی امتناعه و ادلة وجوده مدخولة« لیکن اين عبارت 

او به اين مناسبت است که کتاب او به روش اهل کالم تنظیم شده است.

شیخنا االستاد آقای فاضل تونی رضوان الله علیه می فرمودند: »مرحوم خواجه هر 

چند که متکلم نبود لیکن تجريد را برای اثبات امامت و واليت به روش اهل کالم 

ی برای بحث از اين گونه مسـائل که درباره 
ّ
تنظیم کرد؛ زيرا در کتب فلسـفی محل

افراد و اشـخاص می شـود وجود ندارد.« يکی از محشیان الهیات شفا نیز بر اين 

تعلیل مرحوم فاضل تونی تصريح می نمايد1.

بنابراين برای فهم نظرات فلسفی مرحوم خواجه بايد به آثار و کتب فلسفی ايشان 

رجـوع کرد. مرحوم خواجه رسـاله ای مسـتقل در اثبـات عقل مرقـوم فرموده اند. 

صدرالمتألهین در مرحله هفتم از اسفار يازدهمین دلیل بر اثبات عقل را به نقل از 

آن رساله بیان می دارد. در اين دلیل از راه مناط صدق و کذب قضايا به اثبات عقل 

مجرد پرداخته شده است.

صدرالمتألهین قدس سـّره در ذيل آن دلیل می فرمايـد: هر چند مرحوم خواجه در 

ضمن دلیل فوق به نقد و رد مثل افالطونی پرداخته اسـت، لیکن قول او اين معنا 

را اثبـات می نمايـد که مناط صدق و کذب قضايا امور معقول اسـت و اين اعم از 

آن اسـت که اين معقوالت هم چنان که خواجه بدان معتقد اسـت همگی در يک 

مخزن مشـترک وجود داشـته باشند و يا آن چنان که معتقدين به مثل می گويند هر 
يک دارای وجود علی حده باشد«2

۱. الهیات شفا، حاشیه فصل چهارم از مقاله دّوم.

2. تحریر تمهید القواعد، ص ۱6۹.



قسمت دوم
رعافن مثبت و شاخصه اهی مکتب رعافنی نجف

رعافن مثبت و رعافن منفی
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آيةالله حاج شیخ علی رضايی۱

قبل از ورود به بحث عرفان مثبت و عرفان منفی توضیحاتی الزم است:

مقدمه اول: ضرورت بحث
بحث از شاخصه های مثبت و منفی عرفان ضروری است؛ زيرا:

وجه اول: عرفان به فطرت بشری گره خورده است امور فطری ناديده انگاشتنی نیست، 

شايد قابل تحريف باشد، اما قابل نفی مطلق نیست. امور فطری چون با انسان گره می خورد 

 اگر به تحريف 
ً
در سرنوشـت زندگی آدمی نقش دارد هم در اين دنیا و هم در آخرت. قهرا

يا انحراف کشیده شد انسان و انسانیت خسارت می بیند. اين که امیرالمؤمنین علیه السالم 

هدف اصلی بعثت انبیا )صلوات الله علیهم اجمعین( را اثاره و برانگیختن دفینه های عقول 

ول( معرفی کرد به همین جهت است که اگر امور فطری به انحراف 
ُ

اِئَن الُعق
َ
ُهْم َدف

َ
)ُيِثیُروا ل

و تحريف کشیده شد انسانیت در معرض خطر قرار می گیرد.

وجه دوم: با ناديده گرفتن اين بحث، انسـان شناسـی که موضوع علوم انسـانی است 

ناقص مطرح می شود، اگر بحث عرفان و گرايش به غیب و کشف غیب، امر فطری است 

 موضوع آن 
ً
و ايـن امر فطری ناديده گرفته شـد انسان شناسـی  مـا ناقص خواهد بود و قهـرا

پیراسته و پااليش شده نیست.

وجه سوم: اگر اين بحث ناديده انگاشته شود دين شناسی ما هم ناقص خواهد بود، 

زيرا بدون شـک بخشـی از همه اديان الهی عرفان است، حال در بعضی از اديان پررنگ تر 

مطـرح می شـود مثل اسـالم و در رتبه بعد مسـیحیت، در بعضی از اديـان کم رنگ تر مثل 

يهوديت، ولی به هر حال دينی که استنادی به حق داشته باشد )مانند اديان ابراهیمی( و از 

اين ُبعد خالی باشـد نداريم. پس اگر دين شناسـی ما بخواهد ناقص نباشد حتما بايد اين 

بحث مورد عنايت قرار بگیرد.

وجـه چهـارم: موقعیت فعلی ای اسـت که مـا در جهان امروز داريم بـه ويژه پس از 

انقالب اسـالمی ايران، چه در جهان و چه در منطقه و ايران؛ بحث عرفان و عرفان گرايی 

تعمیقی مضاعف يافته و در همین راسـتا اسـت که عرفان های منفی رقیب، عرفان های نو 

ظهور که به نام عرفان های وارداتی امروزه شـناخته می شـود خودنمايی می کند. لذا اصل 

بحث ضرورتش قابل ترديد نیست.

۱. اين متن برگفته ای از دو جلسه سخنرانی حضرت استاد در اين موضوع می باشد.
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مقدمه دوم: معانی عرفان

واژه عرفـان حداقـل دارای چهار اطالق اسـت. به اين معنی کـه واژه عرفان گاهی به 

معنای سـیر و سـلوک عملی است که از مقوله عمل اسـت و گاهی اوقات از مقوله علم و 

معرفت اسـت که باز دارای دو اطالق می باشـد. گاهی عرفان بر نوعی معرفت شـهودی و 

کشـفی که محصول و دستاورد سیر و سلوک عملی است اطالق می شود که نتیجه عمری 

سیر و سلوک و رياضت شرعی است و گاهی نیز عرفان به معنای صرف علم با همان مبنايی 

کادمیک و حوزوی از علم می شناسیم می باشد. که امروزه در مجامع آ

عرفـان به معنای آخر دارای دو شـعبه عرفـان نظری و عملی می باشـد. عرفان عملی 

عرفانی است که متکفل تبیین مراحل عملی سلوک الی الله می باشد که معروفترين کتاب 

در ايـن بـاب کتاب منازل السـائلین خواجه عبدالله انصاری با شـرح عبدالرزاق کاشـانی 

می باشد.

و علـم عرفان نظری علمی اسـت که تبییـن کننده ديدگاه های جهان شناسـانه عارف 

است. 

شايان ذکر است که اقسام چهارگانه فوق الذکر با يکديگر از همه اطراف تالزم ندارند 

بدين معنی که اگر چه معرفت الله که در نتیجه شناخت کشفیـ  شهودی است اقسام ديگر 

عرفان را در درون خود دارد اما بر عکس آن تالزم ندارد يعنی ممکن اسـت شـخص علم 

عرفان نظری بداند اما اهل معرفت نباشد مانند جناب شیخ الرئیس که صاحب متن نمط 

العارفین اسـت و يا ابن حمزه فناری که عارف بسـیار قويدسـت در عرفان نظری است در 

 سلسله عرفای اخیر مکتب نجف که 
ً
حالیکه قاضی دولت طاغوت نیز می باشد. و يا مثال

از مرحـوم آية الحق آقا سـید علی شوشـتری شـروع شـده و تـا عصر ما امتـداد يافته و اين 

بزرگواران در عرفان عملی کامل و قوی دسـتند اما شـايد برخی از ايشـان در عرفان نظری 

اصطالحی چندان قوت دست ندارند. )مرحوم استاد آشتیانی چنین نظری داشتند(

مقدمه سوم: معنای عرفان مثبت
عرفان مثبت و عرفان منفی، يک جعل اصطالح است و از مصطلحات علمی متعارف 

نیسـت؛ سـوالی که در بادی امـر به ذهن می آيد اينسـت که: آيا اين اصطـالح يک عبارت 

پارادوکسیکال نمی باشد؟ و آيا ممکن است عرفان غیرمثبت باشد؟
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جواب آنست که اگرعرفان را مطلق گرايش به غیب و کشف آن معنا کنیم، اين عبارت 

تناقض نیست و صحیح می باشد؛ ولی اگر عرفان را همان عرفان حقیقی و معرفت الله در 

نظر بگیريم، قطعا تناقض اسـت و عرفان منفی نداريم. چون امروزه عرفان در اصطالحی 

عام به کار می رود و بحث از عرفانهای کاذب رواج يافته اسـت در اينجا از اين اصطالح 

استفاده می شود.

مقدمه چهارم: تفاوت عرفان و تصوف
نکته ديگر اين که در گذشته عرفان و تصوف مترادف با يکديگر بوده اما امروز، حداقل 

در میان علمای شیعه، معموال اصطالح تصوف با عرفان و اصطالح متصوفه با عرفا تفاوت 

دارد.

امروزه عارف به کسـی گفته می شـود که اهل سیر و سلوک با حفظ همه مبانی شرعی 

اسـت. به عبارت ديگر عارف حقیقت را پايان طريقت و طريقت را زير مجموعه شريعت 

 به شخصی گفته می شود که دارای رفتارها و آدابی است که از 
ً
می داند. اما صوفی معموال

 عن سـلف حفظ شده اسـت و التزام عملیش به شريعت 
ً
گذشـته در دسـت ها بوده و خلفا

کامل نیست؛ و گاه حتی از سنت کوتاه کردن شارب، سر بر می تابد.

پس از مقدمات جا دارد که ابتدا به عوامل انحراف در عرفان و سـپس شـاخصه های 

عرفان مثبت و منفی بپردازيم.

عوامل انحراف در عرفان
اين عوامل را می توان به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم نمود. 

عامـل درونی انحراف در عرفـان را علما تعبیر بـه »ارادت« می کنند. يکی از ارکان 

عرفان مقوله »ارادت« اسـت.يعنی سـالک بايد مريد باشـد و اين يک مقوله خاصی است 

که با محبت، مودت، رفاقت و صداقت و… تفاوت دارد و سخن اهل عرفان در مورد سالکی 

که شـاگردی می کند اينست که بايد در برابر استاد کالمیت بین يدی الغسال باشد و شعار 

سالک يکسر اين باشد که:

از تو به يک اشارت                       از من به سر دويدن

بنابراين ارادت يک مقوله بسـیار شـیرين برای نفس آدمی اسـت و در عین حال مانند 

چاقـوی دولبه بسـیار خطرناک اسـت. به همین دلیل اسـت که در مـورد انتخاب و اختیار 
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کید می کنند که اگر استاد طی االرض  اسـتاد، اهل معرفت بسـیار سـخن گفته اند و حتی تأ

داشـت؛ طی السـماء داشـت، اخبار از غیب کرد؛ روی آب راه رفت؛ اين کارها هیچ کدام 

دلیل بر کمال نیست. چون اين کارها در مراحل مکاشفات روحیه حاصل می شود و از اين 

مرحله تا مرحله کمال که مرحله مکاشفات ذاتی است، فرسنگ ها فاصله است.

جای تأسـف دارد که اگر چه در مقام نظريه پردازی و گفتار در باب دقت در انتخاب 

کید شده اسـت اما در عمل اينگونه رفتار نشده اسـت. تاريخ عرفان نشان  اسـتاد بسـیار تأ

می دهد چون آدمی نسـبت به مسـائل ماوراء الطبیعه دسـتی خالی دارد، بصرف مشـاهده 

کوچکتريـن امـر غیر عادی دل می بندد آن هـم در حد ارادت. که در اين صورت هم مريد 

از بیـن مـی رود و هـم مراد. از اين بیان می توان يکی از شـاخصه های عرفـان منفی را نیز 

کشف نمود.

عامل بیرونی انحراف عرفان، استفاده ابزاری دشمنان دين از برخی مقوله های داخلی 

عرفان اسـت، همانطور که می دانیم در عرفـان مفاهیمی از قبیل عزلت توجه های درونی، 

خلوت، عدم توجه به غیر خدا وجود دارد که در صورت تبیین صحیح آن مفاهیم ارزشـی 

هسـتند اما دشـمنان اسـالم به ويژه يهوديت از همین مفاهیم با تفاسیر نامطلوب باالترين 

اسـتفاده را کرده است. بنحويکه امروزه در سطح جهان شاهد رگه های بسیار قوی تصوف 

 در جهت اعتالی کلمه 
ً
در همه کشورهای اسالمی هستیم. که متأسفانه برخی از آنها اصال

الله نیستند.

اين دو عامل درونی و بیرونی باعث گشته تا انحراف در سطح مسائل عرفانی نسبت 

به ساير دانش های اسالمی و نسبت به برخی ديگر از فرقه های اجتماعی گسترده تر باشد، 

 آنچه 
ً
با توجه به اين مقدمه نگارنده نکاتی را در ارتباط با عرفان منفی عرضه داشته که قهرا

در مقابل اين نکات وجود دارد به عنوان عرفان مثبت قابل طرح می باشد.

بیست شاخصه عرفان منفی
عرفـان منفـی در حوزه علم و اعتقاد و در حوزه عمل و رفتار ال اقل به بیسـت ضعف 

مبتال است که در ادامه به ويژگی ها و ممیزات هر يک در دو ناحیه علم و عمل می پردازيم. 

البتـه بايـد توجـه نمود که مثبت و منفی بودن عرفان يک مفهوم تشـکیکی اسـت و هر چه 

عرفانی از شاخصه های منفی به دور باشد به عرفان حقیقی نزديکتر میشود.
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الف( در ناحیه علم

۱. عرفان مثبت به حقانیت وحی و کشف معصوم معتقد است و آن را محور قرار می 

دهد و در آن کشـف و شـهود يک انسـان کامل به عنوان مبدا مطرح است.در مقابل عرفان 

منفی عرفانی اسـت که در مبادی آن، بجای کشـف و شـهود کامل و سـالم، عقايد فردی، 

گروهی و مذهبی جايگزين شود و با آن حقائق توجیه میشود.

از همین دسته است جمله نامربوطی که خطبه شقشقیه علی بن ابی طالب علیه السالم 

را از شـطحیات می داند؛ همانطور که مشـاهده می شـود در اين جا عقايد فردی و گروهی 

مذهبی جای کشـف سـالم نشسته اسـت. و چون آن فرد از اهل تسـنن است و اين خطبه 

صراحت در تخطئه خلفای غاصب دارد، لذا اين چنین تعبیر می نمايد.

2. عرفـان منفـی عرفانی اسـت که از تحلیل هـای عقلی و دقت نظرهـای خردورزانه 

صاحبان خرد خود را مستغنی دانسته و به خود اجازه گفتن حرف خالف عقل بدهد. برخی 

از عرفا در تاريخ هر کجا مبحث قدری دقیق و عمیق گردد و به کشف گره خورد در موردش 

می گويند: هذا طور وراء طورالعقل.

 صدرالمتألهین در جواب اين جمله می فرمايد: چه عقلی؟ چرا ما عقل خالی از وهم 

را محروم بدانیم؟ عقل کار کرده رياضیت کشیده چرا نتواند سرک بکشد و آنچه را که عارف 

می بیند اثبات نمايد؟ پس اگر مراد آنست که اين سخنی غیر عقالنی است اين حرف خطا 

و نشانه عرفان منفی است.

ولی اگر مراد اينست که فهم برخی از مسائل برای عقل دشوار است و عقل آغشته به 

وهم از فهم آن عاجز است سخنی حق است؛ زيرا گاه قرنها زمان برده که فالسفه توانسته 

اند مشکلی علمی را حل کنند گرچه مشکل بودن راه سخنی است و بسته بودن راه سخن 

ديگر.

۳. در نتیجه شـاخصه های پیشـین، عرفان مثبت بر فهم مذهب صحیح تاکید دارد و 

بخالف عرفان منفی، فرامذهبی و فرادينی نیست در حالیکه عرفان منفی می گويد: مذهب 

عاشق ِز مذهب ها جداست و تقیدی به مذهب خاص ندارد.

4. عرفان مثبت اساس عرفان، يعنی نظريه وحدت وجود را به گونه ای صحیح تقرير 

می کند؛ ولی در عرفان منفی توحید غلط و يا ناقص تقرير می شـود و همین اسـت که در 

بسیاری از رشته های تصوف و عرفان به جهت تقرير غلط نظريه وحدت وجود با اتحاد و 
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حلول و جهان خدائی روبرو می شويم.

در عرفان های منفی چون علم کمرنگ است معموال توحید نیز درست فهمیده نمی شود. 

وحدت وجود حقیقتی بسیار عالی است و لذا يا شخص بايد رسیده باشد تا آن را صحیح 

بفهمـد و يـا با تأمالت عمیق عقلی بدان برسـد و حتی بزرگان علم نیز گاهی آن را اشـتباه 

می فهمند؛ به عنوان مثال مرحوم سـید احمـد کربالئی در طی هفت نامه تالش می فرمود 

به امثال مرحوم کمپانی اين را بفهماند که آنچه شـما از وحدت وجود می فهمید نادرسـت 

اسـت و حرف عرفاء نیسـت؛ يعنی بحث آنقدر دقیق است که کسی چون مرحوم کمپانی 

نیز در فهم دقیق و صحیح آن دچار لغزش شده است تا اينکه بعدها يکی از شاگردان مرحوم 

قاضـی بحـث را با محقـق اصفهانی )کمپانی( ادامـه دادند و مطلب را برای ايشـان منقح 

فرمودند.

۵. پنجمین ممیزه عرفان منفی آنست که در فهم دين به روز نباشد. توضیح اينکه فهم 

دينی مانند ساير فهم ها تکامل می پذيرد و شرايط زمان، مکان، پیشرفت های علمی و حتی 

پیشرفت های ابزاری در تکامل فهم دين بسیار تأثیرگذار است بنابراين اگر فهم دينی به روز 

 مبانی عرفانی او نیز به روز نخواهد بود. به عنوان مثال اگر منابع حديثی پااليش 
ً
نباشد قهرا

گردد ممکن است بخشی از عرفان ما دستخوش تغییر شود که در اين صورت عرفان منفی 

عرفانی است که بهراسد از اينکه مبادا بعضی از آنچه که به او معتقد است از بین برود.

6. عرفان مثبت تاويل گرائی افراطی ندارد و ضوابط تاويل را رعايت می کند مثال ارتباط 

ظاهـر بـا باطن قـرآن را حفظ می کند درحالیکـه در عرفان منفی چنین نیسـت و تاويالت 

افراطی انجام می دهد.

7. عرفان مثبت به عالمان دين و فقهائی که اهل عرفان نیسـتند بدبین نمی شـود؛ اما 

عرفـان منفی به علماء دينی بدبین می شـود و احیانـا بی اعتنائی يا کم اعتنائی می کند؛ خدا 

رحمت کند عارف بزرگ مرحوم شیخ محمد بهاری )عارف بزرگ همدانی( در کتاب تذکرة 

المتقین به صراحت نوشـته اند که اول مصیبتی که دامن سـالک را می گیرد -اگر دقت الزم 

را نداشته باشد- اين است که به علماء و فقهاء بدبین می شود؛ به عنوان مثال چون به کشف 

و شهودی رسیده، فقهاء در نظرش خورد و کوچک جلوه می کند.
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ب( در ناحیه عمل

۱. عرفـان منفـی عرفانی اسـت که عرفان را مقدمـه چیز ديگری غیـر از خداوند قرار 

می دهد بر خالف عرفان مثبت که عرفان هم مقدمه خداست. در اين باره در نمط العارفین 

بوعلـی سـینا به تعبیر بلندی اشـاره دارد بدين مضمون: »من آثر العرفـان للعرفان فقد قال 

بالثانی« يعنی، هر کس به سراغ عرفان به خاطر خود عرفان برود مشرک است! با اين تعبیر 

پر واضح است جايگاه کسانیکه به سراغ عرفان می روند به جهت مريدداری و جلب مستمع 

و تکدی گری و… چه خواهد بود.

 در نتیجه همین مسأله يکی از تفاوت های مهم عرفان منفی با عرفان مثبت در مسیر 

حرکت آنست که در عرفان منفی گاه هدف تقويت نفس است در حالی که در عرفان مثبت 

هدف فناء نفس  و لقاء الله می باشد.

تفاوت میان عرفان مثبت و تصوف باطل نیز در همین قسمت پديدار می گردد؛ بدين 

معنـی که در برخی فـرق تصوف مانند عرفان منفی تمام تالش هـا در جهت تقويت نفس 

اسـت تا نفس بتواند کارهای خارق العاده انجام دهد و از خود ظهور و بروز داشـته باشـد. 

در عرفان منفی شـخص چله نشـینی می کند، اربعین می گیرد، گوشت نمی خورد، صمت 

می گزيند، رهبانیت دارد تا نفسش قوی گردد، نظیر رفتار مرتاضین هندی که چهل روز او 

را دفن می کنند و بعد از چهل روز قبر او را می شکافند و او بلند می شود و به زندگی عادی اش 

ادامه می دهد که اين رفتارها شـرک محض اسـت. بر خالف عرفان مثبت که در صدد فناء 

 در پی ظهور و بروز نیست.
ً
نفس است و اصال

2. گذشته از آنکه عرفان مثبت به مسیری مقابل خدا چون دنیا و تقويت نفس دعوت 

َبت عرفان را نیز در مسـیر الهـی حفظ می کند و بخالف عرفان 
َ
نمی کنـد، عرفان مثبت َمرت

منفی آن را به اخالق و يا حداکثر اخالق عرفانی فرو نمی کاهد. اين مسأله کار خیلی سنگینی 

اسـت. متأسـفانه زياد شـده که کسـی را که به دنبال اخالق است به اشـتباه عارف معرفی 

کید داريم  می کنند؛ به نام عرفان، و به کام اخالق؛ اين انحراف اسـت. در عرفان مثبت تأ

که مرتبت و جايگاهش حفظ شـود و در همان مثبت به مادون مقام فناء دعوت نکند و به 

کمتر از لقاء الله قناعت نورزد.

کید بر روی قرآن و سنت و تجربه  ۳. عرفان منفی عرفانی است که در عمل  به جای تأ

کید کند. امروزه برای خیلی از فرق تصوف بلند  سلوکی بر روی آداب و عادت من عندی تأ
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کردن موی سر و بلند کردن شارب از ارکان عرفان و تصوف گشته است. بدين معنی که به 

عنوان مثال اگر شارب او را کوتاه کنند مثل اينست که سلوک او از بین رفته است اين همان 

عرفان منفی است و به عبارت ديگر بايد گفت که در اصطالحی همان تصوف فعلی است.

عرفان مثبت در ناحیه عمل يک اصل کلی دارد و آن اينکه حقیقت در پايان طريقتی 

 
ً
اسـت که زير مجموعه شـريعت باشـد و لذا در جايی که شريعت وجود نداشته باشد قهرا

طريقتی نیز نمی ماند.

4. چهارمین ويژگی عرفان منفی آنست که در او فاصله معصوم از غیر معصوم از بین 

 حفظ می نمايد، و 
ً
بـرود و يا کم رنگ شـود. در مقابل عرفان مثبت که ايـن فاصله را کامال

غیر معصوم را بر فرض انسان کامل بودن نیز خالی از نوعی سهو و خطا در مسائل علمی 

نمی داند و لذا به غیر معصوم در مسائل علمی تعبد صد در صد ندارد.

۵. عرفان مثبت تخصص فقیهان را ارج می نهد و بر تقلید از مرجع اعلم تاکید می ورزد؛ 

اما عرفان منفی چون به علمای ظاهر بدبین اسـت، تخصص فقیهان را ارج نمی نهد و در 

عمل يا اصال اهل تقلید نیست و يا لزوما اهل تقلید از اعلم نیست؛ بلکه بر اساس سلیقه 

تقلید می کند.

6. عرفان منفی عرفانی اسـت که ذوابعاد بودن دين را ناديده بگیرد و بخشـی از ابعاد 

دين، بخش ديگر را ذبح و يا کمرنگ کند. توضیح بیشتر آنکه بشر دارای ابعاد گوناگونی از 

قبیل جسـم، ذهن، قلب، روح، خردورزی، احسـاس و عواطف و گرايشـات می باشـد. و 

براسـاس همین معجون پیچیده دين نیز دارای ابعاد گوناگونی اسـت تا بتواند ابعاد انسانی 

را سـیراب نمايد. و لذا نبايد ابعاد مختلف آدمی ناديده گرفته شـود. در حالی که در عرفان 

کید بر بخشی از ابعاد دين، بخش  کید می گردد و به اسم تأ  بر مطالب عرفانی تأ
ً
منفی، صرفا

ديگر ناديده گرفته می شود.

به عنوان نمونه يکی از مشکالتی که در عرفان منفی مطرح است اين است که عرفان 

کید می کند که بعد حماسه دين از بین می رود. مانند شکلی  به گونه ای بر مطالب عرفانی تأ

کید بر جهاد و  که اآلن کشـور پاکسـتان با آن مواجه است. بديهی اسـت همانطور که با تأ

کید بر جهاد اکبر ناديده  حماسه، بريدن از جهاد اکبر به معنی عرفان مطلوب نیست؛ با تأ

گرفتن جهاد اصغر نیز نامطلوب است. بلکه حماسه در کنار عرفان و عرفان در کنار حماسه 

مطلوب است.
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7. هفتمین آفت عرفان آنسـت که مفاهیم ارزشـی آن بگونه ای غلط تفسـیر شـود. به 

کید قرار گرفته اسـت و  عنوان مثال »عزلت« واژه ای اسـت که در روايات بسـیاری مورد تأ

علمـای اخـالق و عرفان از آن تعبیر به »کن فیهم و التکن معهـم« می نمايند. يعنی اينکه 

سـالک بايد از طرفی مانند سـاير افراد در جامعه با حفظ شـرائط منشأ اثر باشد و از طرف 

ديگـر بـا توجهات درونی و تأمالت سـلوکی متوجه جای ديگر باشـد. اين معنای صحیح 

عزلت است که با رهبانیت فاصله بسیاری دارد لکن در عرفان منفی ممکن است به رهبانیت 

تفسیر گردد.

8. عرفان مثبت به سلسـله داشـتن معتقد نیسـت و يا الاقل آن را ضروری نمی داند و 

حال آنکه در عرفان منفی به سلسـله اعتقاد کامل دارند و تصور بر اين اسـت که در عرفان 

نیز مانند سلسله سندی که در روايات وجود دارد، بايد حتما سلسله ای وجود داشته باشد 

تا برسـد به پیامبر )صلی الله علیه و آله و سـلم( و در اين راسـتا نیز چون گاهی سلسـله با 

نقصان و انقطاع مواجه می شود و کسی را ندارند باالجبار افرادی را جايگزين می کنند که 

دارای مقام عارفانه ای هم نیستند.

۹. عرفان مثبت به دنبال شايسته ساالری می باشد نه روابط سببی يا نسبی؛ لذا بزرگان 

عرفان اگر احساس می کردند کسی که شايسته باشد وجود ندارد کسی را برای بعد از خود 

معرفـی نمی کردنـد؛ ولی در مقابل، عرفان منفی اينگونه نیسـت و بعضا ديده شـده قطب 

فرقه ای بعد از خود، پسرش را که ۱4 سال بیشتر ندارد و به سن تکلیف هم نرسیده به عنوان 

قطب انتخاب  کرده است.

۱0. عرفـان مثبت تعادل دارد و از مبالغه در شـان افـراد دوری می کند و حال آنکه در 

عرفان منفی اين مبالغه در حد افراط وجود دارد و افراد در مدح ديگران بدون داشتن مستند 

علمی چیزهائی می گويند که قابل اثبات نیست و بلکه گاه قابل رد است.

۱۱.  عرفان مثبت بر کمال اسـتاد و يا الاقل مجاز بودنش از طرف انسـان کامل تاکید 

دارد؛ کامل هم در اصطالح عرفان به کسـی  گويند که اسـفار اربعه اش تکمیل اسـت و يا 

ر اول - و بعد به بقاء رسـیده اسـت؛ اما در عرفان منفی مفهوما و يا 
َ

الاقل به فناء – آخر َسـف

مصداقا اينچنین نیست يعنی يا اصال بر کمال استاد تاکید نمی ورزند و يا در تعیین مصداق 

دچار مشـکل اند و دقت الزم را ندارند مانند همان جانشـینی پسر ۱4 ساله به عنوان قطب 

بعد از خود که در قبل بیان شد. 
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۱2. عرفان مثبت از شطحیات به دور است و يا الاقل اگر شطحیاتی دارد آن را توجیه 

نمی کند و به اشتباهات خود معترف است. 

۱۳. عرفـان مثبـت عرفـان را عام و همـه را قابـل آن می داند؛ مرحوم عالمـه طهرانی 

می فرمودند: راه عرفان جاده اصلی دين بوده ولی آنقدر مردم اين راه را نرفتند تا اينکه جاده 

حاشـیه ای شده اسـت؛ ولی در عرفان منفی عرفان را از ابتدا فقط مخصوص افراد خاصی 

می داند.

نکته ای در باب منابع عرفان مثبت:
نکته ای که در اين قسـمت شـايان ذکر است آنست که دسـتوراتی که عارف واقعی به 

شاگردان خود می دهد از سه حالت خارج نیست:

يا اينکه از قرآن اخذ شده است مانند اينکه به سالک دستور می دهد که قبل از طلوع 

و غروب ذکر »سـبحان الله« بگويد که اين نص قرآن اسـت؛ »َسـبِّْح بَِحْمِد َربَِّک َقْبَل ُطُلوِع 

ْمِس َو َقْبَل اْلُغُروب«  )سوره ق، آيه ۳۹( الشَّ

و يا اينکه از سـنت گرفته شـده اسـت مانند اينکه به سالک دستور می دهند که روزی 

هزار بار ذکر »ال اله اال الله« بگويد که در روايات نیز اين مطلب آمده است.

و گاهی بعضی از دستورات منوط به تجربه سلوکی است. توضیح اينکه به عنوان مثال 

عارف با استفاده از داستان حضرت يونس و بر اساس تجربیات سلوکی خود يا ديگر اولیا 

و برکاتی که از آن مشـاهده نموده اند، روزی 400 بار ذکر يونسـیه را تجويز می نمايد و يا 

اينکه با استفاده از روايات کراهت خوردن گوشت، خوردن بیش از دو يا سه بار در هفته را 

ممنوع می نمايد. اينها تجربیات سلوکی هستند که بسیار ارزشمند نیز می باشد و هیچ گونه 

منـع شـرعی و قانونی و دينی نیز ندارد و لذا در ايـن زمینه هیچ گونه نقدی بر عرفان مطرح 

نیسـت. البتـه پر واضح اسـت که اين تجربیات، اعمـال و آداب و توصیه های من عندی و 

خالف دين نیستند مانند مو يا شارب بلند کردن و….

غفلت حوزه های علمیه از اهمیت عرفان
نکته آخر که در حقیقت درد دلی است آنکه متأسفانه حوزه های علمیه از مسأله تصوف 

و عرفان در جهان اسالم غافلند. طبق آماری که در دست است طی چند سال اخیر %۹۵ 

کسانیکه در کشورهای غربی، اروپائی و آمريکا به اسالم گرايش پیدا کردند از دريچه عرفان 
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و تصوف بوده است يعنی در غرب کمتر کسی به وسیله کالم، فلسفه، فقه و اصول به اسالم 

گرايش پیدا می کند.

در تمامی کشورهای جهان گرايش های عرفانی وجود دارد فرق متصوفه در حال تسخیر 

جهان می باشـند و جمعیت فرق تصوف اهل تسنن را حدود پانصد ملیون نفر می شمرند. 

در حالی کـه حوزه های علمیه غافل اسـت. نه الگو می دهد، نه کتاب می نويسـد نه کتاب 

 بطور کل غافل هستیم. در حالیکه می توان با استفاده 
ً
تدريسی و نه کتاب تخصصی و اصال

از ايـن حربه حتی بر مسـائل غیر عرفانـی نیز کارگزار و تأثیرگذار بـود. در جهان امروز در 

مسائل دينی، حرف اول از آن عرفان و تصوف است، و حوزه های علمیه بايد با پااليش اين 

بخش و عرضه صحیح آن و استفاده بهینه از آن التفات ويژه ای به آن نمايند.

راه حل چیست؟
اولین قدم آنست که در حوزه های علمیه به جد رشته عرفان بصورت يک رشته تخصصی 

مطرح شود و خوش ذهن ترين طالب به اين رشته گسیل شوند. بنیان گذار انقالب و مروج 

عرفان اصیل در عصر ما در نامه خود به گرباچف نوشـتند: » ديگر شـما را خسته نمی کنم 

و از کتب عرفا و به خصوص محیی الدين ابن عربی نام نمی برم؛ که اگر خواستید از مباحث 

 
ً
اين بزرگمرد مطلع گرديد، تنی چند از خبرگان تیزهوش خود را که در اين گونه مسائل قويا

دست دارند، راهی قم گردانید، تا پس از چند سالی با توکل به خدا از عمق لطیف باريکتر 

گاهی از آن امکان ندارد«. گاه گردند، که بدون اين سفر آ ز موی منازل معرفت آ

قدم بعدی آنست که بايد بزرگان حوزه نیز به اهمیت اين موضوع واقف شوند و بدانند 

که امروز عصر اکتفا به فقه و اصول نیست و يا اينکه الاقل در خارج کشور با فقه و اصول 

نمی تـوان گرايـش جوان ها به اسـالم را جذب کرد؛ زيرا امروز هـر کس به طرف دين روی 

 از مقوله عشـق و معرفت و محبت جذب می شـود؛ اما متأسفانه چون برخی 
ً
می آورد نوعا

از مسـؤولین امر نه آمار در دسـت دارند و نه از مسائل جهانی در اين زمینه مطلع اند از آن 

غافلند.
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شاخصه هاى مكتب عرفانى نجف اشرف

حجة االسالم والمسلمین حاج شیخ محمد حسن وکیلی۱

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین و صّلی اهلل علی سّیدنا محمد و آله الطاهرین
و لعنة اهلل علی أعدائهم أجمعین و ال حول و ال قوة إاّل باهلل العلی العظیم

چکیده: با رواج يافتن جريان های عرفانی کاذب و نحله های تصّوف باطل، شناخت 

دقیـق عرفان اصیل شـیعی ضرورتـی دوچندان يافته اسـت. مکتب عرفانی نجف اشـرف 

جامع ترين مکتب عرفانی شـیعی اسـت که با شـناخت آن می توان ديگر مکاتب را محک 

زد. مقالۀ حاضر با بررسی چهار محور هدف، شاهراه، راهکارها و آثار و لوازم اين مکتب 

به تبیین شـاخصه های آن پرداخته و اموری از قبیل: فناء ذاتی، معرفت نفس، لزوم واليت، 

تعّبد به شريعت، عشق، ضرورت استاد، علم  و فقاهت، حضور در عرصۀ اجتماع و نداشتن 

آداب خاص را از شاخصه های آن برمی شمارد.

کلیدواژه: مکتب عرفانی نجف، فناء ذاتی، معرفت نفس، عشق، ذکر، فکر، مراقبه

***

گرايش به عرفان و معنوّيت و عوالم غیر ماّدی از امور فطری بشـر اسـت که در طول 

تاريخ، در اطراف و اکناف کره خاکی وجود داشـته اسـت ولی علی رغم فطری بودن اصل 

اين راه، دشواری و پیچید گی آن سبب پديد آمدن انحرافات فراوانی در اين عرصه گرديده 

است و جز کسانی که دست تأيید الهی راهبر ايشان شده، ديگران يا از جاّده برون افتاده اند 

ف نموده اند.
ّ
و يا در مراحل میانی توق

مکتب عرفانی نجف اشرف در قرن اخیر ـ که می توان آن را عرفان شیعی فقاهتی نام 

نهاد ـ مکتبی است که توسط مرحوم آية الله سّید علی شوشتری در نجف پايه گذاری شد 

و به وسیلۀ شاگرد ايشان مرحوم آية الله حاج مال حسینقلی همدانی توسعه يافت. مرحوم 

آية الله حاج مالحسینقلی همدانی با تربیت شاگردانی بسیار از جمله مرحوم آية الله حاج 

سـید احمد کرباليی، مرحوم آية الله حاج میرزا جواد ملکی تبريزی، مرحوم آية الله حاج 

 در مجله حکمت و عرفانی، شـماره يک منتشـر شده و اکنون با مختصر تغییراتی در اين مجموعه 
ً
۱. اين مقاله سـابقا

درج می شود.
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شـیخ محمد بهاری اين مکتب عرفانی را در نجف اشـرف و کربال و قم و برخی ديگر از 

شهرهای شیعی استمرار بخشید و پس از آن نیز به دست مرحوم آية الله قاضی و شاگردان 

بزرگوارشان تأثیر شگرفی بر جامعۀ تشّیع نهاد. اين مکتب که از متن کتاب و سّنت جوشیده 

است، در میان تمام مکاتب عرفانی و معنوی از جهت کمال و استقامت و جامعّیت همچون 

خورشـید فروزانی است که با بررسی شاخصه های آن می توان سائر مکاتب را محک زد و 

سـره را از ناسـره جدا نمود و طبیعی است که ضرورت اين امر با توّجه به رواج عرفان های 

کاذب شرقی و غربی و سالسل تصّوف باطل در عصر اخیر، دو چندان گرديده است.

اين شاخصه ها برخی در هدف و برخی در راهبرد و  شاهراه رسیدن به هدف و برخی 

در راهکارهای آن می باشـد و برخی از لوازم اين مکتب محسـوب می شود. اين نوشتار در 

صدد اسـت بر اسـاس آثار به جای مانده از عرفای بزرگ اين مکتب به گزارشی إجمالی و 

بدون شرح و استدالل  از اين شاخصه ها بپردازد.

1. هدف سلوک: لقاء الله و فناء ذاتى
اصلی تريـن تفـاوت اين مکتب عرفانی با سـائر مکاتب هدف اسـت. در اين مکتب 

غرض از سـیر و سـلوک، فقط و فقط رسیدن به نهايت درجه عبوديت و بندگی که مالزم با 

کید بلیغی دارند  معرفت خداوند متعال به نحو ممکن است، می باشد. عارفان اين مکتب تأ

ت معرفت خداوند و لقای وی می باشد 
ّ

که باالترين کمال و برترين آرامش و شیرين ترين لذ

و هر کس به مادون اين مقام قناعت ورزد، مغبون گرديده است چرا که غیر او شايسته طلب 

نیست.

س سره می فرمايند:
ّ

مرحوم آية الله حاج سّید احمد کربالئی قد

 وعال که عالوه بر اينکه سـائر اشیاء و موجودات 
ّ

 »پوشـیده نباد بر طالب حق جل

 و عال در معرض فنا و زوال است و لهذا شايسته مطلوبیت 
ّ

غیر از حضرت حق جل

نیست. ممکن بما هو ممکن را هیچ موجودی نافع و مفید نیست جز حضرت حّق 

 و عال چه هر آنچه فرض کنی غیر او، چون ممکن اسـت، محتاج اسـت من 
ّ

جل

 و عال.... و لهذا هیچ موجودی غیر از او نه در 
ّ

جمیع الجهات به حضرت او جل

زمین و نه در آسمان و نه در دنیا و نه در آخرت شايستگی مطلوبّیت را برای شخص 

 و عال... لهذا شايسـته برای عاقل چنانسـت 
ّ

عاقل و دانا ندارد جز حضرت او جل

که صرِف نظر و هّمت طلب از جمیع اشیاء غیر از او نموده و به مقتضای »قل اهلل 
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ثّم ذرهم« هّمت طلب را منحصر در او نموده و او را بذاته و بنفسه ]مخاطب[ قرار 

داده، بگويد:

ما از تو نداريم به غیر از تو تمّنا           حلوا به کسی ده که محبت 

نچشیده« ۱ 

رسـیدن بـه اين مقام عالـی از ديد اين مکتـب ـ چنانکه در روايات اهـل بیت علیهم 

السـالم آمده ـ  مالزم با خرق حجب ظلمانی و نورانی اسـت و چون حجاب بین خالق و 

مخلـوقـ  بـه مقتضـای روايـات و همچنیـن  برهان و مشـاهدات اهل معرفـتـ  حجاب 

مخلوقیت و تعّین است، از خرق حجب، به فناء تعبیر می نمايند و گاه فناء ذاتی را باالترين 

درجه سیر ممکن می شمرند، آية الله ملکی تبريزی می فرمايند:

ی جل جالله لنبی او ولی بذاته فال يری شـیئا غیره حتی نفسـه و رؤيته و 
ّ
»فاذا تجل

فنی عن العالم عن نفسه و عن فنائه و بقی برّبه فیخبر عن الواقع و يقول: »لیس فی 

الدار غیره دّيار و علینا رحمة الملک الغفار« و هذا هو آخر المقامات و ال مطمع 
ألحد ـ نبّیا کان او ولّیا، بشرا کان أو ملکا ـ فی غیره.«2

اد 
ّ

عالمـه طهرانـی رضوان الله علیه در وصف مرحوم آيه الحق حاج سـید هاشـم حد

می فرمايند:

اد عبور می کرد  و هیچ چاره  و گريزی 
ّ

»لفظ فناء بیشترين لفظی بود که بر زبان حد
را باالتر از فناء نمی ديد، و رفقای خود را بدان دعوت می نمود.«۳

ی وجود دارد: 4 
ّ
در مقابل اين مکتب، دو گرايش کل

 ۱. مکاتبی که دعوت به غیر خدا نموده و تمام هّم ايشان تقويت نفس و دست يافتن 

به نیروهای ماورائی و کرامات و خرق عادات در غیر مسیر الهی است و برای تحصیل اين 

قوا، به رياضت می نشـینند. بسیاری از عرفان های نوظهور و برخی از فرق تصّوف دعوت 

به اين معانی می نمايند.

2. مکاتبـی کـهـ  گرچه دعوت غیـر الهی  ندارندـ  ولی يا به صرف عبادات ظاهری و 

۱. تذکرة المتقین، انتشارات نهاوندی، قم، ۱۳7۵، ص ۱7۹، ۱80

2. لقاء الله، انتشارات آل علی، قم ، ۱۳88، ص 247

۳. روح مجرد، انتشارات عالمه طباطبائی، مشهد، ۱4۱8 ق، ص 87

4. در اين باره رک: المیزان، اسماعیلیان، ج 6، ص ۱۹2 ـ ۱۹4
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اعمال شرعی اکتفاء می نمايند و يا به برخی مراتب مادون معرفت ذات واجب تعالی و فناء 

دعوت می نمايند و غايت سیر بشر را ورود به برخی از عوالم غیر مادی می شمارند.

مسـیر بزرگانـی همچـون مرحوم مـال فتح الله سـلطان آبادی و آية الله سـید مرتضی 

س سـّره در اين مرحله از اهل عرفان جدا می شود۱؛ چنانکه شیخیه نیز چون 
ّ

کشـمیری قد

نهايت سیر بشر را معرفت اسماء و صفات خداوند يا حقیقت امام علیه السالم می شمارند 

از آغاز هدفی غیر از هدف اهل عرفان را دنبال می نمايند.

کی 
ّ
سّر مسأله اين است که عالم اسماء و صفات چنان عظمت و نورانیت دارد که سال

کـه بدون اسـتاد بـه آن وادی قدم می نهند، به واسـطۀ عظمـت آن منزل، آن را نهايت سـیر 

می شـمارند و از کمال نهائی انسـان غفلت می نمايند. اين گونه مکاتب معموال به وحدت 

شخصی وجود نیز معتقد نبوده و با آن مخالفت می ورزند.

مرحوم ملکی تبريزی می فرمايد:

»و ببالی أنّ هذه النفوس الضعیفة اذا انکشف لها أنوار بعض العوالم العالیه يتخیلون 

ة معرفتهم کما يحکی ذلک 
ّ
انه نور الواجب تعالی، من جهة ضعف مدارکهم و قل

لبعض العظماء من األولیاء فضال من غیرهم.« 2

»و بـه ذهـن من چنین می آيد کـه هنگامی که انوار بعضی عوالـم باال برای نفوس 

ضعیف کشف می شود، خیال می کنند که نور واجب تعالی است، علت اين همان 

ت معرفت آنهاست؛ چنانچه اين مطلب در باره بعضی از اولیای 
ّ
ضعف مدرک و قل

بزرگ حکايت شده چه برسد به ديگران«

2. شاهراه معرفة الله: معرفت نفس
م سؤال شد: »کیف 

ّ
ی الله علیه وآله وسل

ّ
 در روايت آمده اســت که از حضرت رســول صل

الطریق الی معرفة الرب قال: معرفه النفس«۳ )= راه معرفت پروردگار چگونه است؟ حضرت 

۱. در مقدمه آيت الحّق چنین نقل شده است: »مرحوم قاضی می فرمود: حاج سّید مرتضی کشمیری به مقام توحید 
حـّق تعالی، عرفان محض ذات احدّيت نرسـیده بود. تمام کماالتشـان در اطوار عوالـم و کرامات و مجاهده نفس و 
امثالها دور می زد و ما با ايشـان با دسـت به عصا راه می رفتیم که از طرفی آزرده خاطر نشـود و از طرفی مصاحبت و 
صحبت و آداب ايشان برای ما بسیار نافع بود. آقای حاج سّید مرتضی با سخنان اهل توحید، مثل شخاطه )کبريت( 

بود که فورا آتش می گرفت و تاب تحمل نمی آورد« )آیت الحّق، حکمت، طهران، ۱42۵، ص62(

2. لقاء الله، ص 24۳، 244 )ترجمه عبارات نیز برگرفته از همین کتاب است(؛ و در اين باره ر ک: روح مجرد، ص 
42۹ ،428

۳. بحار االنوار، ج 70، ص 72
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فرمودند: معرفت نفس(

و از امیرالمؤمنین علیه السالم روايت شده است: »من عرف نفسه فقد انتهی الی غایة کل 
معرفة و علم«۱ )هر کس نفسش را بشناسد به غايت هر علم و معرفتی رسیده است(. و روايات 

در ارزش معرفت نفس و مالزمت آن با معرفه الله متضافر است.2

از ديـدگاه عارفان بـزرگ نجف نزديک ترين و بهترين راه برای رسـیدن به مقام معرفة 

الله و خرق حجب نورانیه و ظلمانیه، معرفت نفس می باشد و لذا گاه از اين مکتب تربیتی 

به طريقه »معرفت نفس« تعبیر می شود. معرفت نفس کلید معرفة الله است و همه عبادتها 

و رياضتها وشور و عشقها مقدمه آن می باشد.

س سـّره در نامه ای به يکی از شـاگردان 
ّ

مرحوم آية الله حاج سـید احمد کربالئی قد

خود می فرمايند: 

»جان من به لب آمد از گفتن اينکه راه نجات و خالص در اسـتغراق ذکر الهی و 

تفکر در معرفت نفس و خودشناسـی اسـت. ذکر و فکر خـود رهنمای تو خواهد 

شد. یا من اسمه دواء و ذکره شفاء 

دواؤک فیک و ال تبصر            و داؤک منک و ال تشعر
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز.«۳

و مرحوم آية الله ملکی تبريزی می فرمايند:

لقوا بعض 
ّ
»و أّما ]الفکر [ للمتوسـطین الذين الحت لهم بعض أسرار الکون و ا

الحجب الظلمانّیة ففکرهم فی معرفة النفس حتی ينکشف لهم عنهم الحجب الظلمانیة 

ی لهم نفسـهم و حقیقتهم فاذا حصل لهم 
ّ
ها حتی حجاب الخیال و الصور و يتجل

ّ
کل

هـذه المرتبة الجلیلة و فازوا بذلک المقـام الجلیل انفتح له الباب الی معرفة الرب و 

ينکشف له حقائق العوالم، ال سیما عالم المبدأ«4 

و از عالمه طباطبائی نقل شده است: 

»طريق توجه به نفس طريقه مرحوم آخوند مال حسینقلی همدانی بوده است و شاگردان 

۱. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص2۳2

2. جهت مالحظه مجموعه ای از اين روايات رک: المیزان، ج 6، ص ۱74

۳. تذکرة المتقین، ص ۱8۵، ۱86؛ و رک: ص ۱8۱

4. لقاءالله، ص 2۱0؛ مرحوم ملکی تبريزی همین مطلب را در نامه خود به آية الله کمپانی از استادشان مرحوم آية 
الله حاج مال حسینقلی همدانی نقل می فرمايند م )رک: همان، ص 27۱(  
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ايشان همه طريق معرفت نفس را می پیموده اند که مالزم معرفت رب خواهد بود.«

» باری رويه مرحوم استاد آقای قاضی نیز طبق روّيه استاد بزرگ آخوند مالحسینقلی 

همان طريق معرفت نفس بوده اسـت و برای نفی خواطر در وهله اول توجه به نفس 

را دستور می دادند... و رفته رفته معرفت نفس برای او حاصل شده و به وطن مقصود 
خواهد رسید. ان شاءالله..«۱

  توجه به نفس موجب انصراف انسان از عالم کثرات و حرکت به سوی وحدت است 
و سبب می شود انسان به فقر ذاتی خود که مالزم با ادراک غنّی بالذات است پی ببرد.2

و از سـوئی سـبب سـعه و گنجايش نفس می گردد و پس از تدّبر، نفس خود را بدون 

ماده و صورت مشاهده می نمايد و از هر موجود زمانی و مکانی برتر می يابد ۳ و چون هر 

محدودی به اندازه خود به نامحدود علم پیدا می کند و مانند دريچه ای که نور به آن می تابد 

به اندازه خود نور می گیرد 4، کسی که طالب معرفة الله است بايد به نهايت سعه و گنجايش 

ی ذاتی و 
ّ
مـه تجل

ّ
نفـس برسـد تـا باالترين درجه معرفت را بیابـد و البته همه اين امور مقد

حصول فناء نفس و وصول به غايت قصوی است.

نکتۀ قابل توجه اين اسـت که معرفت نفس و توجه به آن به معنای عام در تمام طرق 

معنوی و عرفانی وجود دارد ۵ولی امر به توّجه نفس و تشويق به رسیدن به معرفت حقیقت 

آنـ  کـه همـان معرفـت مرتبه عقلی يا برتر از آن می باشـد و مالزم رفع حجب اسـتـ  در 

بسیاری از مکاتب وجود ندارد. 

مکاتبی که هدف آنها لقاء الله نیست همگی از اين امر خالی اند و برخی از مکاتبی که 

با مکتب عرفای نجف قدس الله اسـرارهم، هم هدف می باشـند، معرفت نفس را شـاهراه و 

اساس سلوک تلقی نکرده و اهتمامشان به آن ضعیف است، چنانکه از مکتب منسوب به سید 

۱. لب اللباب، حکمت، طهران، ۱4۱6 ق، ص ۱46و۱۵0

2. المیزان، جلد 6، ص ۱72؛ شیعه، بوستان کتاب، قم، ۱۳87، ص ۱7۱ و ۱72

۳. لقاء الله، ص 2۱0 ـ 2۱4؛ لب اللباب، ص ۳۳ ـ ۳4؛ اسرار الصلوة، مؤّسسه االعلمی، بیروت، ۱40۵ ق،  ص 
7۱ و 2۵۹

4. در محضر عالمه  طباطبائی، مؤسسه فرهنگی سماء، قم، ۱۳87، ص ۱2؛ و ر ک ص ۳6۵

۵. المیزان، ج 6، ص ۱8۱ ـ ۱8۵
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بحرالعلوم بر می آيد.۱ گرچه اين مسأله ارزشمند از اختصاصات مکتب نجف نیز نمی باشد.2

3. راهكارهاى حركت به سوى لقاء الله
برای حرکت در شـاهراه معرفت نفس و سـیر در مراتب نفس دستورالعمل ها و بايدها 

و نبايدهايی در هر مکتبی وجود دارد که تفصیل آن در کتب عرفان عملی مورد بحث قرار 

گرفته است. برخی از اين دستورات، همچون: صمت و جوع و سهر و عزلت و... دستوراتی 

اسـت که در اديان الهی و غالب طرق مدعی عرفان مشـترک است. در اينجا به اختصار به 

چند مورد از راهکارهائی می پردازيم که به عنوان شاخصه های مکتب نجف می تواند تلقی 

گردد:

الف:  لزوم والیت اهل بیت علیهم السالم 
از امام باقر علیه الســالم روايت شده است که: »من رسّه أن ال یکون بینه و بین الله حجاب 
حتــی ینظر إلی الله و ینظر الله إلیه، فلیتول ءال محمد و یربأ من عدّوهم و یأتّم باالمام منهم فانه 
اذا کان کذلــک، نظــر الله إلیه و نظر الی الله« ۳)= هر کس که دوســت دارد که بین او و خداوند 
ی آل محّمد تمّسک 

ّ
حجابی نباشد تا به خداوند نظر کند و خداوند نیز به او نظر نمايد، پس به تول

نموده و از دشمن ايشان تبّری جويد و از امامی که از ايشان است پیروی نمايد؛ چرا که اگر چنین 
باشد خداوند به او نظر نموده و او نیز به خداوند نظر می نمايد.(

در مکتب عرفان شـیعی فقاهتی، رسـیدن به توحید و فناء تام جز با تمّسک به واليت 

و معرفت أئمه علیهم السـالم ممکن نیسـت. چرا که حقیقت سـلوک به تعبیری، سـیر در 

مراتب نفس امام است 4 و حقیقت امام که همان مقام واليت است حجاب أقرب می باشد 

و وصول به توحید جز با عبور از آن ممکن نیست و روی همین جهت معتقدند که کسانی 

کـه بـدون معرفت امام و توسـل به وی قـدم در راه می نهند يا از باطن بـر واليت امام علیه 

ف گرديده و راه وصول 
ّ
گاه گشـته و مسـتبصر می گردند و يا در مراحل میانی متوق السـالم آ

به معرفه الله برايشـان مسـدود می گردد ۵ و روی همین جهت مرحوم آيه الله قاضی ُمِصّر 

کید بر معرفت نفس و توجه به آن به چشم نمی خورد و  کید أ ۱. در رساله سیر و سلوک منسوب به سید بحرالعلوم  تأ
طريقه ايشان در نفی خواطر نیز به جای ذکر و توجه نفس، توجه به اشیاء خارجی است. رک: لب   للباب، ص ۱40 ـ 

۱44

2. در محضر عالمه طباطبائی، ص ۳2۹

۳. قرب اإلسناد، مؤسسه آل البیت، قم، ۱4۱۳ق، ص ۳۵۱

4. لب اللباب، ص ۱۳4

۵. عالمه طهرانی، تعلیقه رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، عالمه طباطبائی، مشهد، ص ۱67
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بوده اند که هر کس از اولیای الهی که به مقام کمال دسـت يافته،  حتما به حقیقت تشـّیع 

معترف بوده است؛ گرچه به خاطر تقّیه کتمان نموده باشد.۱

گذشـته از اين امر که وصول به مقصد با معرفت امام علیه السـالم مالزم است، يکی 

از مهمترين عوامل در طول سیر نیز توّسل به ذيل عنايات اهل بیت علیهم السالم است که 
اهل عرفان از آن با تعبیر »توّجه به استاد خاص و مرافقت با وی« ياد می نمايند.2

عالمه طهرانی ره از از عالمه طباطبائی ره نقل می فرمايند:

»اکثر افرادی که موفق به نفی خواطر شده و توانسته اند ذهن خود را پاک و صاف 

ا کنند و باألخره سلطان معرفت برای آنان طلوع نموده است 
ّ

نموده و از خواطر مصف

در يکی از اين دو حال بوده است؛ اول: در حین تالوت قرآن مجید.... دوم: از راه 

توّسـل به حضرت اباعبدالله الحسـین علیه السـالم. زيرا آن حضرت را برای رفع 
حجاب و موانع طريق نسبت به سالکین راه خدا عنايتی عظیم است.«۳

و مرحوم قاضی در وصیت نامه خود می فرمايند:

 »...واجبات اسـت و در مسـتحّبات تعزيه داری و زيارت حضرت سـید الشهداء 

علیه السالم مسامحه ننمائید و روضۀ هفتگی ولو دو سه نفر باشد اسباب گشايش 

امور است و اگر از اول عمر تا آخرش در خدمات آن بزرگوار از تعزيت و زيارت 

و غیرهمـا بـه جا بیاوريد هرگز حـق آن بزرگوار ادا نمی شـود و اگر هفتگی ممکن 
نشد، دهه اول محّرم ترک نشود.«4

باری، عشق و شیدايی عرفای نجف نسبت به اهل بیت علیهم السالم به صورتی است 

که نمونه آن در بین عموم عالمان شیعی به ندرت ديده می شود و در شرح حال هائی که از 
آن بزرگان در دست است به تفصیل به اين امر پرداخته شده است.۵

۱. روح مجرد، ص ۳4۳ ـ ۳۵2

2. رساله سیر و سلوک، ص ۱66 ـ ۱68، لب اللباب، ص ۱۳۳، ۱۳۵

۳. لب اللباب، ص ۱۵0

4. عطش، شمس الشموس، طهران ، ۱۳8۳، ص ۳24

۵. به عنوان نمونه: رک: چلچراغ سالکان، انتشارات نهاوندی، قم، ۱۳8۱،  ص 4۵ و 46؛ تذکرة المتقین، ص ۱77؛ 
عطش، ص 247 ـ 28۳؛ دلشـده، شـمس الشـموس، طهران، ۱۳86،  ص 22۹ ـ 272؛ الهّیه، شـمس الشموس، 
طهران ، ۱۳84،  ص ۱47 ـ ۱70؛ آیت نور، عالمه طباطبائی، مشـهد مقدس، ۱427 ق، ص ۵0۵ ـ ۵۱8؛ شـیدا، 

شمس الشموس، طهران ، ۱۳8۳، ص ۱۵۹ ـ 22۳
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ب: تعّبد تام به شریعت

از ديگر شاخصه های اين مکتب عرفانی، اعتنای فراوان به شرع مقدس است به طوريکه 

گاه از نگاه برخی نوعی افراط به حساب می آيد. تمام اين بزرگان در عصر خود در نهايت 

تعبـد بـه احکام شـرع و احتیـاط زندگی می نمودند و تنها راه رسـیدن به لقـاء الهی را ترک 

محّرمات و اتیان واجبات و در گام بعدی ترک مکروهات و اتیان مستحبات می دانستند و 

اين مسأله يکی از اساسی ترين تفاوت های عرفان های حقیقی با عرفان های کاذب و تصّوف های 

باطل می باشد.

مرحوم آية الله حاج مال حسینقلی همدانی در آغاز پیام خود به برادران دينی می فرمايند:

»مخفی نماناد بر برادران دينی که به جز التزام به شـرع شـريف در تمام حرکات و 

 
ّ

مات و لحظات و غیرها راهی به قرب حضرت ملک الملوک جل
ّ
سـکنات و تکل

جالله نیسـت و به خرافات ذوقیه اگر چه ذوق در غیر اين مقام خوب اسـت، کما 

 
ّ
]هـو[ دأب الجهال و الصوفّیه خذلهم الله جل جالله راه رفتن ال یوجب إال

ُبعدا حتی شخص هر گاه ملتزم به نزدن شارب و نخوردن گوشت بوده باشد، اگر 

ايمان به عصمت أئمه اطهار صلوات الله علیهم آورده باشد، بايد بفهمد از حضرت 
أحدّيت دور خواهد شد.«۱

و در پايان می فرمايد:
ی و جزئی2

ّ
یف فی کل کل  بشرع شر

ّ
یق الی القرب اال  الحاصل ال طر

و در لب اللباب می فرمايد:

 »پوشیده نماند که از ابتدای سیر و سلوک تا آخرين مرحله از آن، سالک بايد در 

تمام امور مالزم شرع انور باشد و به قدر سر سوزنی از ظاهر شريعت تجاوز ننمايد. 

پس اگر کسی را ببینی که دعوی سلوک کند و مالزم تقوی و ورع نبوده و از جمیع 

احکام الهیه شرعیه متابعت ننمايد و به قدر سر سوزنی از صراط مستقیم شريعت 

حقه انحراف نمايد، او را منافق می دان مگر آنچه به عذر يا خطا يا نسیان از او سر 
زند.«۳

۱. تذکرة المتقین، ص ۱۹0 و ۱۹۱

2. همان، ص ۱۹6

۳. لب اللباب، ص ۵2
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 افرادی که به عالم باطن 
ً
معموال

و معنی بیشـتر التفات دارند از 

التفات و توّجه به عالم ظاهر و 

دستورات شـرعی غافل شده و 

گاه آن را بی اهمیت می شمرند. 

بسیاری از صوفیه که در راه خدا 

دارای عشـق و محبت و سوز و 

گدازی هسـتند بـه همین آفت 

دچارند و به مسائل ظاهری شرع 

اعتناء کافی نمی کنند و بدين سبب هم خودشان سیرشان کند می شود و هم علمای 

ظاهر را به طريقت عرفان بدبین می نمايند.

به عنوان مثال مسـلم اسـت که بلند نمودن شارب در شرع مکروه است، ولی برخی 

از صوفیه بدان ملتزم هستند و يا معلوم است که اهل بیت علیهم السالم برای تقرب 

به خدا هرگز از موسیقی استفاده ننموده و آن را حرام و يا مکروه می شمرده اند؛ ولی 

برخی از صوفیه با ساز و آواز انس کاملی داشته و از آن برای تقرب به خدا در مجالس 

استفاده می نمايند.

ج: عشق و محّبت
در اين مکتب محّرک سالک به سوی خداوند متعال عشق و محّبت به خداوند است 

که به تبع آن عشق و ارادت به رسول خدا و اوصیای وی صلوات الله علیهم در نفس سالک 

پوشـیده نماند که از ابتدای سیر و سلوک 
تا آخرین مرحله از آن، سالک باید در تمام 
امـور مـالزم شـرع انور باشـد و به قدر سـر 
سوزنى از ظاهر شریعت تجاوز ننماید. پس 
اگر کسى را ببینى که دعوی سلوک کند و 
مالزم تقوی و ورع نبوده و از جمیع احکام 
الهّیه شرعّیه متابعت ننماید و به قدر سر 
سـوزنى از صراط مسـتقیم شـریعت حّقه 
انحراف نماید او را منافق مى دان مگر آنچه 
به عذر یا خطا یا نسیان از او سر زند. و اینکه 
از بعضى شـنیده شده است که مى گویند 
سـالک پـس از وصـول به مقامـات عالیه و 
وصول به فیوضات رّبانّیه تکلیف از او ساقط 
مى گردد سخنى است کذب و افترائى است 

بس عظیم « )رساله لب اللباب، ص52(
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ق می گردد و در مرتبه بعد محّبت و ارادت به هر موجودی از حیث ارتباطش با خداوند 

ّ
محق

پیدا می نمايد.۱

بر خالف برخی مکاتب اخالقی که صرفا به مجموعه ای از دستورات شرعی و آداب 

ظاهری ملتزم می باشند و در پويندگان آن طرق اثری از شور و شیدايی و عشق ديده نمی شود، 

در جـای جـای آثار باقی مانده از اين مکتب، با الفاظ عشـق و محبت مواجه می شـويم و 

سـیره اين بزرگان نیز ـ که در تراجم منعکس شـده اسـت ـ از حاالت عاشـقانه نسـبت به 

حضرت حق متعال و اولیای وی مشـحون اسـت و روی همین جهت بزرگان اين طريقه، 

انس بسـیار زيادی با غزلیات و اشـعار عاشـقانه عارفان بالله دارند و تألیفات و مکاتبات 

ايشان از أشعار خواجه حافظ و مغربی و ابن فارض و ديگران پر می باشد و عده ای از ايشان 

خود شـعر می سـرودند و با قراءت و سـرودن اين أشعار مرهمی بر آتش درونی عشق خود 
می نشاندند.2

د: ضرورت استاد 
يکی از تفاوت های اساسـی طريق عرفان با اخالق اين اسـت که حقیقت راه عرفان،  

مسـافرت و سـیری است که سـالک در آن در هر اوان در منزلی از منازل راه قرار می گیرد و 

بايـد خـود را با آثار و لوازم آن منـزل و آن عالم منطبق نمايد. ورود واردات مختلف در هر 

مرحله و اختالف خود نفوس سـبب می شـود که بسیاری از بايدها و نبايدهای راه سلوک، 

دارای ضابطـه کلی نباشـد و نمی تـوان آن را با يک قاعده کلی و فراگیر در کتابی نوشـت و 

گاه از منازل و حاالت  همگان را به آن ارجاع داد؛ بلکه محتاج استادی خبیر و راهنمايی آ

نفوس اسـت که در هر مرحله راه را نشـان دهد. سـیره مرحوم آخوند حاج مالحسـینقلی 

ی و ارشادات عمومی، 
ّ
همدانی و شاگردان ايشان چنین بوده که عالوه بر ارائه دستورات کل

از نفوس دستگیری نموده و به هر کس به حسب ظرف خود، دستورات شخصی می دادند 
که در همه شرح حالها به تفصیل آمده است.۳

۱. آخوند حاج مال حسینقلی همدانی، تذکرة المتقین، ص ۱۹4 ـ ۱۹6؛ لب اللباب، ص ۱۱۵ ـ ۱۱6 و ص ۳۱

2. برای مشاهده نمونه هايی از اين حاالت و کلمات رک: شیخ مناجاتیان، مهر خوبان، قم، ۱۳82، ص ۵8؛ تذکرة 
المتقیـن، ص 7۳، ص ۱60 ـ ۱6۳؛ توحیـد علمی و عینی، حکمـت، طهران، ۱4۱0 ق، ص 22؛ عطش، ص ۵۳؛ 

روح مجّرد، ص ۵74؛ دلشده، ص 4۱ ـ 4۹

۳. در مورد مرحوم حاج مال حسـینقلی ر ک: مال عباسـعلی کیوان قزوينی، راز گشـا، راه نیکان، طهران، ۱۳86، ص 
۱۵6 ـ ۱۵۹؛ نامه مرحوم ملکی تبريزی به مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی، لقاء الله، ص 26۹ ـ 272
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عالوه بر اين راهنمائی ها که از آن به هدايت تشريعی استاد تعبیر می شود، اساتید اين 

سلسله با تصّرف و عنايت باطنی خود نیز به تربیت و رشد شاگردان می پرداخته اند و شاگرد 

از هدايت تکوينی ايشان نیز برخوردار بوده است و چنانکه همه موجودات به واسطه نفس 

امام از خداوند اسـتفاضه می نمايند، و با توجه به امام علیه السـالم بهرۀشـان از فیوضات 

ربانـی بیشـتر می گردد، شـاگرد با عنايت اسـتاد، بهـر ه اش از فیوضات نـازل از نفس امام 

علیه السالم بیشتر می گردد.

»از مرحـوم حـاج میرزا جواد آقا ملکی تبريزی رضوان الله علیه نقل اسـت که... 

می فرموده اند: روزی استاد به من فرمود که: مقام تربیت فالن شاگرد به عهدۀشماست. 

ت شـش سـال در مراقبت و 
ّ

آن شـاگرد هّمتـی فراوان داشـت و عزمی راسـخ. مد

مجاهدت کوشـش نمود تا به مقامی رسـید که قابلّیت محضـه بود برای ادراک و 

تجّرد نفس، خواسـتم اين سـالک راه سعادت به دست استاد بدين فیض نائل و به 

ـع گردد. او را با خود به خانه اسـتاد بـردم و پس از عرض 
ّ
ايـن خلعـت الهّیه مخل

مطلوب، اسـتاد فرمودند: اينکه چیزی نیسـت و فورا با دست خود اشاره کردند و 

فرمودند: تجّرد مثل اينسـت. آن شـاگرد می گفت: فورا ديدم کـه من از بدنم جدا 
شده ام و در کنار خود موجودی را مانند خود مشاهده می کنم.«۱

به جهت همین اهمّیت استاد در هدايت تکوينی و هدايت تشريعی است که مرحوم 

قاضی فرموده اند:

 »چنانچه کسی که طالب راه و سلوک طريق خدا باشد، برای پیدا کردن استاد اين 
راه اگر نصف عمر خود را در جستجو و تفّحص بگذراند تا پیدا نمايد ارزش دارد«.2

ه  : همراهی مراقبه و فکر و ذکر
مراقبه از کلماتی است که بر زبان بسیاری از مدعیان عرفان های نوظهور متداول است 

و حتـی گاه با اين نام کتاب تألیف می شـود. در مکتـب عرفانی  عرفای نجف نیز مراقبه از 

ارکان طی طريق است و دارای مراتبی است که به حسب حال سالک مختلف است.۳ تفاوت 

اصلـی مراقبـه در ايـن مکتب با عرفان های کاذب اين اسـت  که پايـه مراقبه در اين روش، 

۱. لب اللباب، ص ۳۳

2. رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص ۱۹6

۳. تذکرة المتقین، ص ۵۳ ـ ۵4؛ لب اللباب، ص ۱۱4
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کشـیک کشـیدن نفس اسـت از انجام عملی بر خالف رضای خداوند و از توجه به غیر او  

کـه موجـب تحصیل محّبت الهی می گردد، نه صرف مراقبـت از ترک برخی امور و انجام 

برخی، بدون توجه به خداوند  که موجب قّوت انانّیت و استکبار و تقويت نفس و احساس 

استقالل می گیرد.

بر خالف برخی عرفان های نو ظهور که مردم را به جلساتی مشتمل بر ذکر و گاه فکر 

ـ بـدون رياضـت و مراقبـه قلبی و رفتاری در طول شـبانه روزـ  دعوت می کنند، از ديد اين 

مکتب تا مراقبه تام نسـبت به ترک معاصی نباشـد، ذکر و فکر اثر نمی نمايد؛ مرحوم حاج 

مال حسینقلی همدانی می فرمايد:

»اگر بی مراقبت مشغول به ذکر و فکر شود، بی فايده خواهد بود، اگر چه حال هم 

بیاورد، چرا که آن حال دوام پیدا نخواهد کرد، گول حالی را که ذکر بیاورد بی مراقبه 
نبايد خورد.«۱

به همین منوال فکر و توجه به نفس نیز در اين مکتب، همواره مالزم ذکر و ياد خداوند 

و در رتبه پس از آن اسـت و به تعبیری توجه به دل همواره همراه توجه به دلبر می باشـد. در 

مقابل، در برخی مکاتب انواعی از توجه به نفس و تمرکز و سـکوت وجود دارد که منهای 

ذکر و ياد خداوند اسـت و به جای اينکه به ادراک فقر و نیسـتی نفس منجر شـود و مفتاح 

معرفت خداوند گردد، موجب استکبار و دوری از خداوند می گردد. 

مرحوم آية الله حاج سید احمد کربالئی فرمايد:

 »کمـال اهتمـام طالب بعد از توجه به حضرت حق  جل و عال که تعبیر از آن 

ر در نفس که: من 
ّ
به ذکر اسـت معرفت قلب و نفس اسـت که تعبیر می شـود به تفک

ّبه  و »فی انفسکم افال تبرصون« و »سنرهیم ءایاتنا فی االفاق و  عرف نفسه فقد عرف ر
فی انفسهم حتی یتبنّی هلم أّنه احلّق« لهذا طالب حق را به غیر از دل و دلبر کاری نیست«.2

و ـ رفق و مدارا
در بسـیاری از مکاتب تربیتی به جهت کامل نبودن اسـتاد، از دسـتوراتی مشتقت بار 

ت ناتوانی از کشیدن بار شاگرد، سنگینی آن را 
ّ
اسـتفاده می شـود، و در حقیقت استاد به عل

بر دوش وی می اندازد. اين گونه تربیت ها سبب می شود شاگرد تاب تحمل را از دست داده 

۱. تذکرة المتقین، ص ۱۹4

2. همان، ص ۱82
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و يکبـاره از پیمـودن راه سـرخورده  شـود و گاه از در مخالفت بـا آن در  آيد و گاه به جنون و 

افسـردگی و... دچار  گردد. همچنین گاه واردات شـديد در طول راه و نبود اسـتاد کامل که 

اين واردات را تعديل نمايد، موجب بروز شـطحّیات از سالک می شود. در مکتب تربیتی 

ت شرط بودن استاد کامل 
ّ
س سـّره، به عل

ّ
مرحوم آية الحق حاج مال حسـینقلی همدانی قد

فاقاتی پیش نمی آيد و هرگز ديده نشده که در اين 
ّ
در سلوک و رعايت رفق و مدارا، چنین ات

طريقه کسی شطحّیاتی بگويد.۱

4. آثار و لوازم مكتب نجف
گذشته از شاخصه هايی که در هدف و راهبرد و راهکارهای اين مکتب وجود داشت، 

اين طريقه آثار و لوازمی دارد که با طريقه های ديگر متفاوت اسـت و به اختصار به برخی 

از آنها اشاره ای می شود:

الف: دفاع از حکمت متعالیه و عرفان محیی الدینی
يکی از لوازم اين مکتب پذيرفتن نظرّيه عالی وحدت شـخصی وجود اسـت که پايه 

عرفان محیی الدينی محسـوب می شـود. بدون پذيرش اين حقیقت عالی نمی توان از فناء 

و لقاء الله ـ که هدف اين مکتب است ـ تفسیر صحیحی ارائه نموده و به سوی آن حرکت 

ه پـروردگار معتقد بـوده و از آن دفاع 
ّ

نمـود. بـزرگان مکتب نجف بـه حقیقت وحدت حق

می نموده اند. بخش مهّمی از مکاتبات مرحوم آيه الله حاج سید احمد کربالئی و آية الله 

حاج شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی در راستای اثبات همین حقیقت عالی است.

بر همین اساس بزرگان اين مکتب با آثار عرفای بزرگی همچون محیی الدين، صدرالدين 

قونـوی، ابن فارض، مولوی، سـید حیدر آملی مخالفتـی نمی نمودند و حوزه های درس و 

ت از اين بزرگان دفاع 
ّ

تدريس اين گونه کتب در میانشـان متداول بوده اسـت و گاه به شـد

نموده اند.

س سره ابن فارض و حافظ و محیی الدين و مولوی را شیعه می شمردند2 
ّ

مرحوم قاضی قد

و می فرموده اند:

 »بعد از مقام عصمت و امامت، در میان رعّیت احدی در معارف عرفانی و حقائق 

نفسـانی در حد محیی الدين نیست و کسی به او نمی رسد.« و نیز می فرموده اند: 

۱. روح مجرد، ص 462؛ تعلیقه رساله سیر و سلوک، ص ۱۹۵ و ۱۹6

2. روح مجّرد، ص ۳42 و ۳4۳
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»مالصدرا هر چه دارد از محیی الدين دارد و در کنار سفره وی نشسته است«.۱

و چون می دانیم حکمت متعالیه و فلسـفه صدرائی نردبانی 

بـرای درک حقائق عالـی عرفانی اسـت، روی همین جهت اين 

ه  زيادی از شاگردان 
ّ

بزرگان همیشه مدافع حکمت متعالیه بوده و عد

مرحوم حاج حسینقلی همدانی در نجف و شاگردان شاگردان 

ايشان در شهرهای ايران، به تدريس حکمت متعالیه و 

ترويج آن مشـغول بوده اند و عمـدۀ فقهای حکمت 

دان در يک قرن اخیر، به نوعی به اين سلسلۀ جلیله 

مّتصل می شوند.

البته حکمـت متعالیه از ديـد اين بزرگان، 

فقط نردبانی برای درک حقائق حکمت علمی يا 

عرفان است و اين بزرگان مبانی و اصولی دارند 

که بسیاری از اصول حکمت متعالیه را زير سؤال 
ف در آن را روا نمی دارند.2

ّ
می برد و لذا توق

ب ـ علم و فقاهت 
بـر خـالف برخـی از فرق تصوف، بزرگان ايـن نحله، به علت تعّبد تام به شـريعت و 

کید شـرع اقدس بر تحصیل علم، عنايت بسـیار زيادی به تحصیل علم و دانش دارند و  تأ

روی همین جهت، غالب عرفای اين طريقه، از مجتهدين بزرگ ۳ و عده ای از مراجع تقلید 

عصر خود محسوب می شوند همچون: آيات عظام حاج سید احمد کربالئی، سید حسن 

ه
ّ
۱. احیاء گر عرفان، پازينه، طهران، ۱۳84، ص 200، به نقل از حضرت عالمه حسن زاده آملی مد ظل

2. به عنوان نمونه رک: آية الله حاج سـید احمد کربالئی، توحید علمی و عینی، ص ۱۱7 و ۱۱8؛ عالمه طباطبائی، 
الرسائل التوحیدیه، مؤسسه النشر االسالمی، قم، ۱4۱۵ ق، ص 2۱  

۳. رک: چلچراغ سالکان، ص ۳۵ ـ ۳7

»بعـد از مقـام عصمـت و امامت، در میـان رعّیت احدی در معـارف عرفانى و 
حقائق نفسانى در حد محیى الدین نیست و کسى به او نمى رسد.« »مال صدرا 

هر چه دارد از محیى الدین دارد و در کنار سفره وی نشسته است«
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س الله أسرارهم. 

ّ
صدر، سید جمال الدين گلپايگانی و شیخ محمد تقی بهجت فومنی قد

همچنیـن علـم آموزی در اين نحله ـ بـر خالف برخی از فرق تصـّوف ـ منحصر در 

حکمت و کالم و تفسـیر نیسـت، بلکه به علوم غیر معرفتی همچون رجال و فقه و اصول 

نیز عنايت خاصی دارند که از تاريخ و آثار برجای مانده ايشان روشن است. البته فقه اين 

بزرگان در عین تعّبد محض با عرفان آمیخته است و لذا تفاوت هايی در برخی از اصول و 

مبانی با فقه غیر عرفانی دارد. نه عرفان بی فقه را تأيید می کنند و نه فقه بی عرفان را؛ چنانکه 

از مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبريزی نقل شده که در پاسخ اعتراض برخی به طرح 

مباحث عرفانی اخالقی در آغاز درس، در حالی که دستهايشان را به دو طرف باز می کردند 

می فرمودند:

 »تمام مشـکالت ما از وقتی شـروع شد که عرفان و فقه از 
هم اين طوری جدا شد.«۱

و عالمـه طهرانی می فرمـوده اند: »فقه و عرفان چون 

شـیر و شـکر به هم آمیخته اند )فقه خالی از عرفان 

از حقیقت فقه به دور است(«.

بر اساس همین احترام به علم و فقاهت، فقهاء و 

علماء نیز در اين روش احترام فراوان دارند، گرچه از 

کسانی باشند که غیر از علوم ظاهری بهره ای از علم 

نداشته باشند. مرحوم بهاری در بیان شروط طالب معرفت می فرمايند:

ما للعلم و العلماء، خدا را حقیر نشـمارد، اول عیبی که سـالک 
ّ

 »و أن يکون معظ
پیدا کند، آن است که علماء ظاهر بیش او حقیر و کوچک گردد.«2

۱. شیخ مناجاتیان، ص ۹0

2. تذکرة المتقین، ص۱27

فقـه و عرفان چون شـیر و شـکر به هم 
آمیخته اند و فقه خالى از عرفان از حقیقت 

فقه به دور است.
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ج. حضور در عرصه اجتماع

عرفان عرفای نجف چون برخاسته از متن شريعت است، به همان مقدار که در شرع 

تشـويق به حضور در عرصه اجتماع شـده است، اين بزرگان نیز در عرصه اجتماع حضور 

می يابند و عزلت در اين روش به معنای عزلت قلبی در همه حاالت و عزلت جسـمی در 

مواردی که در شرع  رجحان دارد، است.

روی همیـن جهـت تربیـت شـدگان اين مکتب هر جـا که وظیفه خـود را حضور در 

عرصه های اجتماعی تشخیص داده اند، کوتاهی نکرده و حتی تا مرز شهادت پیش رفته اند. 

از طبقه شـاگردان خود مرحوم آخوند حاج مال حسـینقلی می توان به مرحوم آية الله سـید 

محمد سـعید حّبوبی، فرمانده جنگ عراق در مقابل انگلسـتان، آية الله سید عبدالحسین 

الری، مؤّسـس حکومت اسـالمی در جنوب ايران، آية الله شیخ محمد باقر بهاری و سید 
جمال الدين اسدآبادی ۱..... اشاره نمود.2

د: نداشتن سلسله و آداب خاص
س هیچ آداب و رسـوم مخصوص خود 

ّ
بزرگان اين نحله، به علت تعّبد به شـرع مقد

ندارند و حتی از اذکاری که از غیر طريق شرع وارد شده باشد، استفاده نمی نمايند و مرحوم 

حاج مال حسـینقلی ذکری را که از طريق شـرع وارد نشـده باشد موجب دوری از خداوند 
می شمارند.۳

مال عباسـعلی کیوان قزوينی که بسـیاری از طرق عرفانی و فرق تصّوف عصر خود را 
کید می نمايد.4 بررسی نموده بر اين تفاوت تأ

همچنین بزرگان اين سلسله از لباس و هیئت ظاهری خاصیـ  بر خالف سنت رسول 

ی الله علیه وآله و لباس عموم مسـلمانان ـ اجتنـاب می ورزند، چنانکه از القاب 
ّ
خـدا صل

طريقتی که موجب نوعی جدائی سالک از سائر مؤمنین باشد پرهیز می نمايند.

۱. آقا سـید جمال الدين اسـدآبادی از شـاگردان مرحوم حاج مال حسـینقلی همدانی بوده و مراتبی از سـلوک را در 
محضر ايشـان و رفاقت آية الله حاج سـید احمد کربالئی طی نمود ولی بعد ها از تحت تربیت ايشـان خارج شده و 
راه مسـتقلی پیـش گرفـت و به انحرافاتی کشـیده شـد، با ايـن حال تا آخر عمر آثـار تربیتی مکتـب مرحوم حاج مال 

حسینقلی در او باقی بود.

2. سفینة الجواهر فی فقه الباقر، مقدمه؛ چلچراغ سالکان، ص 46 ـ ۵۵

۳. تذکرة المتقین، ص ۱۹۱

4. راز گشا، ص ۱۵7 ـ ۱۵۹؛ البته برخی از قضاوت های وی با مدارک موجود تاريخی مخالف می باشد.
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 شنیده نشده که هیچ يک از بزرگان اين مسلک مکانی همچون خانقاه را خاص اعمال 

عبادی قرار داده و سالکین را از اجتماعات عموم مسلمانان و مساجد و مشاهد مشرفه جدا 

نمايند.

عالوه بر اينکه در استناد به استاد، به هیچ وجه به سلسله های رائج  در بین صوفیه که 

آن را بـه معصومیـن صلوات الله علیهم أجمعین منتهی می کنند، تکیه نمی نمايند و از اين 

امر اجتناب می ورزند.

آقا زاده مرحوم آية الله قاضی نقل می کنند:

»از پدرم پرسیدم: شما عرفان را از که أخذ کرده ايد ؟ فرمودند: از مرحوم آقا سید 

احمد کربالئی طهرانی. عرض کردم: او از چه کس أخذ کرده اسـت ؟ فرمودند: 

از مرحـوم آخوند مال حسـینقلی همدانی. عرض کـردم او از چه کس ؟ فرمودند: 

از آقـا سـید علی شوشـتری. عرض کردم: او از چه کـس ؟ فرمودند: از همان مرد 

جوال. عرض کردم: او از چه کس ؟ با تغّیر فرمودند: من چه می دانم ؟! تو می خواهی 
برای من سلسله درست بکنی ؟!«۱

باری، آنچه گذشت مجموعه ای از شاخصه ها و تفاوت های اصلی اين مکتب تربیتی 

عالـی اسـت که به جرأت می توان گفت در تمـام تاريخ مکاتب اخالقی و عرفانی از صدر 

ت يافت نمی گردد و سـّر آن برخاسـته بودن تمام 
ّ
اسـالم هیچ مکتبی به اين جامعّیت و دق

س و کتاب و سـّنت می باشد و با شناخت 
ّ

اصول و مبانی و فروع و ظرائف آن از شـرع مقد

اجمالی آن، می توان بسیاری از طرق انحرافی را محک زد و سره را از ناسره جدا نمود.

۱. الله شناسی، عالمه طباطبائی، مشهد، ج ۱، ص ۱۹0
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نتيجه گيرى

از مباحث گذشته روشن شد که مهمترين تفاوت های مکتب عرفانی نجف با مکتب 

مشابه در چهار محور هدف، شاهراه سلوک، برخی راهکارها و برخی لوازم است. هدف 

در ايـن مکتـب فنـاء و لقاء الله و شـاهراه وصول به آن معرفت نفس می باشـد و در مرحلۀ 

راهکارها بر واليت اهل بیت علیهم السـالم، تعبد به شـرع، عشـق، اسـتاد، رفق و مدارا و 

کید مـی ورزد و دفـاع از عرفان محیـی الدينی و حکمت  همراهـی ذکـر و فکـر و مراقبه تأ

صدرائی، همراهی سـلوک با علم و فقاهت، حضور در عرصۀ اجتماع و نداشـتن سلسـله 

وآداب خاص از لوازم خاص آن می باشد که هر يک از اين امور نقطۀ افتراق اين مکتب با 

برخی مکاتب ديگر است.

اللهم صل علی محمد و ءال محمد

 و عجل فرجهم و أهلک أعدائهم 
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مقابل پارک شهر– کوچه بوعلي32237880گرگان - 017نشر معارف ) پاتوق کتاب(25
اول- 09107755174خرم آباد - نشر معارف ) پاتوق کتاب(26 راه  سه  مطهري-  شهید  خیابان 

روبروي بانک صادرات
09373707174بجنورد -نشر معارف ) پاتوق کتاب(27
دکتر 09171485235یاسوج - نشر معارف ) پاتوق کتاب(28 داروخانه  از  باالتر  پزشک-  خیابان 

نیکبخت- جنب کفش ملي
کوچه 36240550یزد - 035نشر معارف ) پاتوق کتاب(29 فاطمي-  راه  چهار  قائم  منتظر  بلوار 

گلشن
پاتوق 30  ( اندیشه  و  فرهنگ 

کتاب(
در 32917727قم – 025 رهبری  نهاد  جمهوری-ساختمان  بلوار 

دانشگاه ها
میدان بسیج – مدرس 35 – پالک 523198711تربت حیدریه- 051موسسه مطالعات 31
خ دور شهر – کوچه 18 – پالک 37842056175قم – 025موسسه مطالعات32
09159758365سرخس - موسسه مطالعات33
چهار راه شهدا – گنجینه کتاب – طبقه 1-32211767مشهد- 051انتشارات کتاب والیت34
خیابان صفائیه-کوچه ممتاز37832193قم – 025انتشارات موسسه امام خمینی35
خیابان امام – نبش کوچه 3783283420قم-025نشر پژوهشگاه علوم اسالمی36
خیابان فردوسی-روبروی هتل آرین32316626شیراز-071پخش کتاب فارس کوثر37
خیابان چهارباغ32240608اصفهان-031کتابسرای حکمت38
خیابان پاسداران35250103بابلسر-011کتابفروشی دانشگاه مازندران39
زاده-34600924کرج – 021موسسه قرآنی بشیر البرز40 حسن  خ  گلشهر-انتهای  متری   45

کوچه خیارجی پ6
چهارراه عمران33357534قزوین – 028کتاب شهر ایران قزوین41
چهارراه خسروی32233672مشهد-051بوستان کتاب42
توحید 19/1- پالک 371122145مشهد – 051کتاب پردازان-معماریانی43
اصلی 29993306تهران-021موسسه اطالعات44 درب  روبروی   – انقالب  خیابان 

دانشگاه
شهدای 66974052تهران - 021شرکت محصوالت فرهنگی ترنج45 فروردین-خ   12 خ   – انقالب 

ژاندارمری – ش140


