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 مقدمه

 
 فلسفۀ عرفان شیعى

 

بسم اهللا الرحمن الرحیم الحمد هللا الذى ال يبلغ مدحته القائلون و ال يحصي نعمائه العاّدون 

و ال يؤّدي حّقه المجتھدون، قصرت األلسن عن بلوغ ثنائه كما يلیق بجالله و عجزت العقول 

عن إدراك كنه جماله، و الّصالة و الّسالم على سّیدنا و موالنا محّمد، ھادى االّمة من 

 الّضاللة، مجلى االنوار الذاتیة و ينبوع المعارف اإللھّیة



و آله المنتجبین األخیار، المنّزھین عن الخطأ و الّزلل، الموصوفین بالطھارة و االخالص، ال 

 :سّیما اّولھم و سّیدھم امیر المؤمنین على بن ابى طالب

و آخرھم و حاضرھم و شاھدھم حّجة بن الحسن المھدى المنتظر عّجل اهللا تعالى فرجه 

 الشريف

  كه در راھش دھم جان گرامى أال من مبلغ سلمى سالمى

 

منصب امامت از موقعیتى برتر نسبت به نبّوت و رسالت برخوردار بوده و در واقع جان و روح 

نبوت مى باشد و آن باالترين درجه اى است از تكامل وجودى كه براى يك موجود «ممكن» ، 

و ما سوى اهللا، بعد از گذرانیدن تمامى مراحل دشوار تكامل، نیل بدان میّسر مى شود. و 

اين نّص قرآن كريم است كه دربارۀ پیشواى انبیاء توحیدى حضرت ابراھیم خلیل 

و آنگاه كه )١ «َو ِإِذ ِاْبَتلىٰ ِإْبرٰاِھیَم َربُُّه ِبَكِلمٰاٍت َفَأَتمَُّھنَّ قٰاَل ِإنِّي جٰاِعُلَك ِللّنٰاِس ِإمٰامًا» :مى فرمايد

ابراھیم را به حوادثى دشوار آزموديم و او تمامى آنھا را با موفقّیت پشت سر گذاشت، 

 . («خداوند بدو فرمود كه: ھمانا «من تو را امام (پیشوا) براى آدمیان قرار دادم

 

 اقسام ھدايت

با توجه به ھمجوارى و توأم بودن دو ويژگى امامت و نبوت در ھمۀ انبیاى عظام مى توان 

تمايز اين دو خصوصیت را از راه مداّقۀ در يگانه وظیفۀ ھمۀ انبیاى عظام، يعنى ھدايت خلق 

به سوى حضرت معبود جّل و عال، اين چنین توضیح داد: با تحلیل معناى ھدايت مى توان در 

 :ھدايت به دو درجه و دو تقسیم بندى قائل شد

يكى ھدايت فكرى و ارادى انسان كه از راه تغییر در بینش و تفكر او در مواجھۀ با نظام -١

ھستى حاصل مى شود كه در اين جھت پیامبران الھى با إنباء يعنى اطالع رسانى حقايق 

نظام ھستى به انسان، تمامى جھات ادراكى و مشاعر گوناگون حّسى و عقلى او را 

ارتقاء بخشیده و وى را به افقى برتر از آنچه كه ابتداء حّس مى كند و يا ابتداء مى انديشد، 

سوق مى دھند. اين خصوصیت ويژۀ دريافت و تلّقى وحى الھى و إخبار آن به انسانھا را 

كه از اختصاصات پیامبران الھى (علیھم الصالة و السالم) است و چگونگى آن بر عقول 
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بشرى پوشیده است و فقط از راه آثار و كاركرد آن شناخته مى شود، «نبوت» مى گويند كه 

از جھت گرفتن پیام الھى و تلّقى وحى به آنان، به ايشان «نبى» گفته مى شود و از 

جھت مأموريت خاص اجتماعى كه به عھدۀ آنھاست «رسول» و نمايندۀ خداوند نامیده 

 مى شوند. اّما آيا ھدايت بشر به سمت خداوند در ھمین حّد و به ھمین اندازه است؟

 منطق وحى و نیز منطق عقل ما را به درجۀ ديگرى از ھدايت، راھنما مى شود. از-٢

 

 ١٢۴سورۀ بقره، آيه  (١

 

٩ 

آنجا كه میان انسان به عنوان يك مخلوق، و به حیثى در پايین ترين درجۀ وجودى به 

، از طرفى، و میان خداوند به عنوان مبدأ مطلق ١ «ُثمَّ َرَدْدنٰاُه َأْسَفَل سٰاِفِلیَن» داللت

ُھَو َلُه َاْلَأْسمٰاُء » ھستى و منشأ و معدن ھمۀ كماالت متصّوره در نظام ھستى به منطق

، فاصله اى بس ژرف و طوالنى در كار است، و از سويى نظام ھستى بر ٢ «َاْلُحْسنىٰ

حركت تكاملى موجودات و در رأس آنھا و به ويژه انسان به سمت خداوند طراحى و تقويم 

اى انسان، ھمانا تو، )٣ «يٰا َأيَُّھا َاْلِإْنسٰاُن ِإنََّك كٰاِدٌح ِإلىٰ َربَِّك َكْدحًا َفُمالِٰقیِه» گرديده است كه

 (.به سوى پروردگار خود با سختى و تالش در حركتى و نھايتا او را مالقات خواھى كرد

پس اين راه طوالنى و پرپیچ وخم كه بايد پیموده شود فاصله اى حقیقى و وجودى است نه 

ذھنى و تصّورى و خیالى، حركت فكرى و ذھنى بشر فقط مقّدمه اى است براى صدور 

اعمال صالحه از وى تا از طريق «عمل صالح» حقیقت نفس آدمى از جنبۀ نقص و قّوه و 

استعداد نسبت به كماالت ھستى، به مرتبۀ فعلّیت و تحقق برسد، و از آنجا كه جھات قوه 

و استعداد در نفس آدمى بى شمار است، در نتیجه تحقق معنوى وجود آدمى به بى شمار 

طريق ممكن متصّور است و از سويى در جھان معنا نیز به قاعدۀ كلى عالم كثرت، 

كوتاه ترين فاصله میان مبدأ و خالق ھستى و مخلوق وى تنھا يك راه است و آن «صراط 

مستقیم» نام دارد و راه ھاى ديگر حتى اگر ھم به سمت معبود باشد خالى از اعوجاج 
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نیست كه به میزان ھمین اعوجاج از صراط مستقیم، از نیل به مقصود دورتر و منحرف 

 .خواھد گشت

 
 امامت، ھدايت تكوينى و وجودى است

 

بنابراين نفوس سرگشته آدمیان را ھمان طور كه ھادى و راھنمايى در ظاھر و در مقام فكر 

و انديشه الزم است تا از انواع قیاسات باطله و استداللھاى پوچ و دعاوى خیالى، او را به 

استدالل متین و برھان يقینى ھدايت كند، ھمین طور اعمال صالحۀ ما و نفوس مستعّدۀ ما 

را نیز مغناطیسى الزم است تا با قوۀ جاذبۀ فوق العادۀ خود، به خويشتن جلب كند و ھر 

نفسى را مطابق فعلّیت خود، به سوى حضرت رّب العّزه ھدايت كند، اين ھدايت باطنى، 

 امرى وجودى است و نه فكرى و ذھنى و عامل آن نه تعالیم انبیاء و أخبارى است كه از آن

 

 ۵سورۀ تین، آيۀ - (١

 ٢۴سورۀ حشر، آيۀ - (٢

 ۶سورۀ انشقاق، آيۀ - (٣

 

 تمايز میان نبوت و امامت

 

اگرچه مقام نبوت و رسالت الھى به حسب ظواھر تعالیم ھمۀ اديان الھى باالترين درجه و 

موقعّیتى است كه براى بشر نسبت به مدارج كمالى تقّرب به حضرت رّب العّزه متصّور 

 است و لكن با تعّمق بیشتر در آيات نورانى قرآن كريم درخواھیم يافت كه

ھاديان نور به فكر شیفتگان حق مى رسد، بلكه نورانّیت خورشید نفوس متأللئه اين ١٠

ھاديان سبل است كه ذرات وجود سالكان راه حقیقت را به يكديگر پیوند مى بخشد و آنھا 



را در جادۀ نفس طّیبۀ خويش به سمت عالم نور رھنمون مى شود. اين جنبه از ھدايتگرى 

انبیاء الھى مرتبط با آن خصوصیت وجودى در آنھا است كه از آن به امامت تعبیر مى شود. 

 .پس انبیاء به حسب فكر و نظر، نبّى و رسولند، و به حسب واقع و جاذبۀ وجودى امامند

 
 عالم خلق و عالم امر

 

 :و اين ھمان است كه در قرآن كريم در توصیف عملكرد پاره اى از انبیاء مى فرمايد

و آنھا را امامانى قرار داديم كه به «امر» ما ھدايتگرند» ) ١ «َو َجَعْلنٰاُھْم َأِئمًَّة َيْھُدوَن ِبَأْمِرنٰا»

آگاه باشید كه )٢ «َأالٰ َلُه َاْلَخْلُق َو َاْلَأْمُر» :و چون به معناى «امر» در اين آيه كه مى فرمايد

«خلق» و «امر» از آن اوست) نظر افكنیم و به تقابل میان اين دو توجه كنیم، درخواھیم 

يافت كه «امر» در مقابل «خلق» كه جھان كثرت و مخلوق است، عبارت است از جھان 

وحدت كه به عّلت دورى از جھات كثرت و مخلوقیت، به صورت اضافۀ به حضرت حق، 

«امرنا» ، تعبیر شده است. و عبارت ديگرى است از آنچه كه در زبان قرآن از آن به 

«ملكوت» عالم تعبیر شده است در مقابل جنبۀ خلقى كه از آن به ملك تعبیر گرديده است 

 :و فرمود

تمامى اشیاء در باطن و ملكوت خود متصل و مرتبط با دست ) ٣ «ِبَیِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء»

35TP «َكذِٰلَك ُنِري ِإْبرٰاِھیَم َمَلُكوَت َالسَّمٰاوٰاِت َو َاْلَأْرِض» :قدرت الھى ھستند) و نیز فرمود

۴
P35T( و

 . (بدين سان باطن و ملكوت آسمانھا و زمین را بر ابراھیم نمايانیديم

به طور خالصه اينكه، پیامبران الھى، به حسب خصوصیت «امامت» ، ھدايت مخلوقات را از 

جنبۀ باطنى و وجودى به سوى عالم نور و وحدت عھده دارند. و اين از طريق نورانیت 

باطنى نفس آنھا صورت مى گیرد، كه ھركس به لحاظ وجودى تابع آنھا باشد و در حال 

اطاعت از آنھا، در باطن عالم مجاز و قادر به استفادۀ از باطن و حقیقت و نورانیت آنھا در 

 طّى طريق به سمت حضرت معبود خواھد بود

١١ 
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 وصايت و ختم نبّوت

 

عین ھمین مسئله در مورد ائمۀ معصومین (صلوات اهللا علیھم اجمعین) نیز سارى و جارى 

است منتھى به لحاظ خاتمّیت نبوت و ھدايت تشريعى ظاھرى، ائمه (علیھم السالم) در 

اين مورد وظیفه شان به «وصايت» تبديل شده است و آنھا مبّین و بیانگر ھدايتى ھستند 

كه توسط پیامبر اكرم براى ھمیشه براى بشر تشريع گرديده است و اين وظیفه به حسب 

نّص و تعیین الھى كه توسط رسول اكرم به اّمت اسالمى ابالغ شده است، بر ائمۀ 

دوازده گانه كه اولین آنھا امیر المؤمنین على (علیه السالم) و آخرين آنھا حضرت حجة بن 

الحسن مھدى منتظر (سالم اهللا علیه) ھستند، منطبق و متعّین است. و اّما در ھدايت 

باطنى و وظیفۀ امامت به حسب اصطالح قرآنى، اين وظیفه عینا ھمان وظیفه باطنى 

پیامبران و باالخص پیامبر اكرم (صلوات اهللا و سالمه علیه و علیھم اجمعین) است و از اين 

نقطه نظر تفاوتى در معناى امامت نیست، و در نتیجه وظیفۀ امامت قابل انقطاع و 

خاتمّیت پذير نمى باشد، نھايت اينكه به دلیل محدوديت تعداد اوصیاى الھى، آخرين آنھا 

حضرت بقیة اهللا به حسب ظاھر در پردۀ غیبت به سر مى برند تا زمانى كه شرائط امر 

 .فراھم شود، با ظھور خود، تكامل نوع بشرى را در ظاھر و باطن به تحقق برسانند

 

آنچه گفته شد به حسب مذاھب اسالمى، عقیدۀ مذھب تشّیع است كه در مقابل 

اكثريت عاّمۀ موسوم به اھل سّنت، در مسئلۀ وصايت بعد از نبى اكرم، مستندا به نصوص 

واردۀ از رسول اكرم (صلى اهللا علیه و آله) ، امام را واجد كلیۀ شرائط باطنى و ظاھرى 

پیامبر اكرم دانسته و تكیه بر اين مسند را بر غیر معصوم جائز نمى داند. البته در میان اھل 

سّنت نیز اگرچه گروه معدودى از علماى ربانى كه به عنوان عارف مشھور ھستند، در 

عقیده راجع به انسان كامل و مقام امامت (واليت) و نسبت آن با نبوت به عقیدۀ شیعه 

نزديك و بلكه با آن متحدند، و لیكن اين معنا را از وصايت ظاھرى- به حسب ظاھر بیانات 

 .خود-جدا انگاشته و صرفا به عنوان يك مقام باطنى به آن قائلند



و لكن شیعه اين معنا را حقیقت دين تلّقى كرده و ھرگز حاضر به اين گونه تفكیك میان 

ظاھر و باطن نگرديده است. براى روشن تر شدن مسئله به گفتار دو عالم سّنى و شیعى 

 در اين باب توجه مى دھد

 
 بیان قاضى عضد الدين إيجى و عّالمه امینى

 

قاضى عضد الدين ايجى از بزرگ ترين و معروف ترين متكلمین سّنى اشعرى مذھب است. 

وى در كتاب مھّم كالمى خود به نام مواقف آنگاه كه به اختالف عقیدۀ میان شیعه و سنى 

در اين مسئله اشاره مى كند مى گويد: «جّوز االكثرون امامة المفضول مع وجود الفاضل، إذ 

اكثريت كه ھمان سّنى مذھبان باشند، بر امامت كسى كه در )١ «. . .لعّله األصلح لإلمامة

درجۀ فضل پايین تر باشد (مفضول) نسبت به كسى كه در درجۀ باالترى از علم قرار داشته 

باشد، قائلند، زيرا كه ممكن است اين شخص پايین تر از نظر درجۀ علمى، در جھات ديگرى 

براى رھبرى و زعامت امت از صالحیت بیشترى برخوردار باشد.) يعنى اين عالم سّنى كه 

ھمچون ديگران نمى تواند انكار برترى امیر المؤمنین على (علیه السالم) را از جمیع آحاد 

امت اسالمى تا چه رسد به ابو بكر و عمر، بنمايد، ناگزير اصل مسئله را كه رھبر و ولّى 

مسلمین بايد أعلم افراد امت باشد، زير سؤال برده و مورد انكار قرار مى دھد و مى گويد در 

رھبرى كه فقط علم الزم نیست خصوصیات فراوان ديگرى الزم است، كه شايد ديگران در 

احراز آن خصوصیات نسبت به شخص اعلم و افضل، برترى داشته باشند. در نقطۀ مقابل 

اين طرز فكر، خوانندۀ محترم را به استدالل يكى از علماى درجه اول عالم تشیع در قرون 

اخیر مرحوم آية اهللا عالمه امینى و گنجینۀ ارزشمند او در امامت و واليت يعنى مجموعۀ 

نفیس الغدير رجوع مى دھیم، مرحوم عالمه امینى پس از نقل قول إيجى به وى چنین 

پاسخ مى دھد: «إّنا ال نريد باألفضل اّال الجامع لجمیع صفات الكمال اّلتى يمكن اجتماعھا 

 ٢ . «فى البشر، ال األفضلّیة فى صفة دون اخرى

نكتۀ قابل مالحظه در بیان مرحوم عالمه امینى، تأكید ايشان بر اين نكته است كه مقصود 

شیعه از لزوم افضلّیت امام، افضلّیت در يك صفت مثل صفت علم نیست تا مخالف بتواند 

به برترى مفضول، در صفات ديگر استناد كند و مفضول در يك صفت (علم) را أصلح من 
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حیث المجموع و من جمیع الجھات تلّقى نمايد، بلكه مقصود «حائز بودن تمامى صفات 

 كمالى كه براى بشر ممكن است» مى باشد. و يا دقیق تر بگويیم واجد بودن جمیع صفات

 

 .٢٧، ص ٣شرح مواقف، ج - (١

 

كمالى كه براى ھدايت و رھبرى و امامت و اسوه قرار گرفتن يك رھبر و پیشواى الھى و 

سیاسى الزم است، مورد نظر است. و اين چیزى نیست جز ھمان معناى «انسان كامل» 

مورد بحث ما، يعنى وقتى كه علماى به نام تشیع در مباحث كالمى خود به اثبات امامت 

مى پردازند در واقع از ضرورت وجود انسان كامل براى ھدايت جامعۀ انسانى سخن 

مى گويند و معلوم است كه باالترين صفت انسانى، بیرون آمدن از حكومت نفس اّماره، و 

دارا بودن باالترين درجات تقواى الھى و خروج از جزئیت و ورود در عالم كلّیت و مشاھدۀ 

ُثمَّ َجَعْلنٰاَك َعلىٰ َشِريَعٍة ) .ملكوت آسمانھا و زمین و قرار داشتن در سرچشمۀ حقايق است

 ١ (- . . .پس تو را (اى پیامبر) بر سرچشمۀ عالم حقايق و ملكوت قرار داديم- ِمَن َاْلَأْمِر

 
 بیان حضرت امیر المؤمنین: معرفت امام سبب ورود به بھشت

 

امیر المؤمنین (علیه السالم) مى فرمايند «اّن األئمة قّوام اهللا على خلقه و عرفاؤه على 

عباده، ال يدخل الجنة اّال من عرفھم و عرفوه و ال يدخل الّنار إّال من أنكرھم و 

ھمانا امامان، مدّبران امور امت از جانب خدا و به پا دارندگان امر الھى در بین )٢ «أنكروه

، ھیچ كس بدون اينكه ٣ آنھا ھستند و سرپرستان ناظر و گزارشگر امر خلق به خداوندند

آنھا را بشناسد و بدون اينكه آن امامان او را بشناسند داخل بھشت نمى شود و ھیچ كس 

 (وارد جھنم نمى شود مگر آنكه انكار امامان را مى كند و امامان نیز وجود او را انكار مى كنند

. 

تفسیر اين كالم شريف گفتارى طوالنى و نغز را طلب مى كند كه اكنون مجال آن نیست و 

لكن ھمین قدر مى توان اشاره كرد كه عموم كالم حضرت كه ھیچ كس داخل بھشت 
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نمى شود مگر با معرفت به ائمه و نیز معرفت ائمه (علیھم السالم) بدو، و نیز عین ھمین 

سخن در مورد علت ورود منكرين آنھا به آتش، به خوبى مى رساند كه مقصود شناختن و 

يا انكار ظاھرى نیست بلكه مقصود شناخت و معرفت به حقیقت نورانى آنھا، يعنى عالم 

 خیر و اصل نورانیت عالم وجود است كه ھركه با اخالص و صفاى باطن در

 

 ١٨سورۀ جاثیه، آيۀ - (١

١۴ 

 

راه اصالح نفس مجاھده نمايد و به دنبال اصل و گمشدۀ الھى خود بكوشد و از عمل صالح 

مضايقه ننمايد راه به سوى مقام واليت كلیۀ الھیه كه ھمان مقام امامت، ائمه (علیھم 

السالم) است خواھد برد. براى توضیح بیشتر مطلب، مناسب است كه در اينجا به 

كالمى از سّید العرفا الكّملین حضرت آية اهللا العظمى حاج سّید على قاضى (قّدس سّره 

الشريف) با توضیحاتى از عارف كامل حضرت آية اهللا عالمه سید محمد حسین طھرانى 

 :(قّدس سّره الشريف) ، استشھاد كنیم آنجا كه در شرح اين بیت از ابن فارض كه

  علیك بھا صرفا و إن شنت مزجھافعدلك عن ظلم الحبیب ھو الّظلم

 :با بیان تفسیر مرحوم آقاى قاضى از آن مى نويسند

 

از اينجا اوال به دست مى آيد كه: سیر و سلوك صحیح و بى غّل و غش و خالص از  . . .»

شوائب نفس اّمارة، باالخره سالك را به عترت طّیبه مى رساند و از انوار جمالیه و جاللیه 

ايشان در كشف حجب بھره مند مى سازد. و ابن فارض كه مسّلما از عاّمه بوده و مذھب 

اھل سنت را داشته است و حتى كنیه و نامش أبو حفص عمر است در پايان كار و آخر 

عمر از شرب معین واليت سیراب و از آب دھان محبوب ازل سرشار و شاداب گرديده 

 .است

 

و ثانیا، ھمان طور كه مرحوم قاضى قّدس اهللا نفسه فرموده اند، وصول به مقام توحید و 

سیر صحیح الى اهللا و عرفان ذات احدّيت عّز اسمه بدون واليت امامان شیعه و خلفاى به 



حّق از على بن ابى طالب و فرزندانش از بتول عذراء صلوات اهللا علیھم محال است. اين 

امر در مورد ابن فارض مشھود و دربارۀ بسیارى ديگر از عرفاى عالیقدر ھمچون محیى 

 ١ «.الّدين و فريد الّدين عطار نیشابورى و امثالھم به ثبوت رسیده است

 

و سپس مرحوم آية اهللا طھرانى (قّدس سّره الشريف) بیانى تحقیقى دربارۀ اين مسئله 

 :بدين شرح ابراز مى فرمايند

تحقیقى از حقیر راجع به سیر و سلوك افراد در اديان و مذاھب مختلفه و نتیجۀ مثبت و يا 

 منفى آن در وصول به توحید و عرفان ذات حّق متعالى از عاّمه و غیرھم

حّق در خارج يكى است. زيرا به معنى اصل ھستى و تحّقق و وجود است. و معلوم »

است كه حقیقت وجود و موجود ال يتغّیر و ال يتبّدل است. و در مقابل آن، باطل است كه 

 .به معنى غیر اصیل و غیر متحّقق و معدوم مى باشد

١۵ 

 

تمام افرادى كه در عالم، ارادۀ سیر و سلوك به سوى خدا و حقیقة الحقائق و أصل الوجود 

و عّلة العلل و مبدأ ھستى و منتھاى ھستى را دارند، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، از 

يھود و نصارى و مجوس و تابع بودا و كنفسیوس، و مسلمان ھم چه شیعه و يا غیر شیعه 

 :از اصناف و انواع مذاھب حادثه در اسالم، از دو حال خارج نیستند

 

اّول: آنان كه در نّیتشان پاك نیستند، و در سیر و سلوك راه اخالص و تقّرب را نمى پیمايند، 

بلكه به جھت دواعى نفسانّیه وارد در سلوك مى شوند. اين گروه ابدا به مقصود 

نمى رسند، و در طّى راه به كشف و كرامتى و يا تقويت نفس و تأثیر در مواّد كائنات و يا 

إخبار از ضمائر و بواطن و يا تحصیل كیمیا و امثالھا قناعت مى ورزند، و باالخره دفنشان در 

 .ھمین مراحل مختلفه ھركدام برحسب خودش مى باشد

 

دوم: جماعتى ھستند كه قصدشان فقط وصول به حقیقت است، و غرض ديگرى را با اين 

نّیت مشوب نمى سازند. در اين صورت اگر مسلمان و تابع حضرت خاتم األنبیاء و المرسلین 

و شیعه و پیرو حضرت سّید األوصیاء أمیر المؤمنین (علیھما) أفضل صلوات اهللا و مالئكته 
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المقّربین باشند، در اين راه مى روند و به مقصود مى رسند. زيرا كه راه منحصر است، و 

 .بقّیۀ طرق منفّى و مطرود ھستند

 

اگر مسلمان نباشند و يا شیعه نباشند، حتما از مستضعفین خواھند بود. زيرا كه برحسب 

فرض غّلى و غّشى ندارند، و دربارۀ اسالم و تشّیع دستشان و تحقیقشان به جاى مثبتى 

 .نرسیده است؛ وگرنه جزو گروه اّول محسوب مى شوند كه حالشان معلوم شد

اين افراد را خداوند دستگیرى مى فرمايد؛ و از مراتب و درجات، از راه ھمان واليت تكوينّیه 

كه خودشان ھم مّطلع نیستند عبور مى دھد، و باالخره وارد در حرم الھى و حريم كبريائى 

مى گردند و فناء در ذات حّق را پیدا مى نمايند. و چون دانستیم كه: حّق واحد است، و راه 

او مستقیم و شريعت او صحیح است؛ اين افراد مستضعف كه غرض و مرضى ندارند، 

خودشان در طّى طريق و يا در نھايت آن، به حقیقت توحید و اسالم و تشّیع مى رسند و 

درمى يابند. زيرا كه وصول به توحید بدون اسالم محال است، و اسالم بدون تشّیع 

 .مفھومى بیش نیست و حقیقتى ندارد

 

اينانند كه با نور كشف و شھود درمى يابند كه: واليت متن نبّوت است، و نبّوت و واليت راه 

و طريق توحید است. فلھذا اگر ھزار قسم و يا دلیل ھم براى آنان اقامه كنند كه: علّى 

(علیه السالم) خلیفۀ رسول خدا نبود، و پیغمبر براى خود خلیفه اى را معّین نكرد و وصّیى 

را قرار نداد، قبول نمى كنند و نمى توانند قبول كنند؛ چونكه در برابر خود، خدا را و جمیع 

 .حقائق را بالّشھود و العیان نه بالخبر و الّسماع ادراك مى كنند

 

كسى كه خدا را يافت ھمه چیز را يافته است، در اين صورت آيا متصّور است كه به توحید 

 . «برسد و نبّوت و واليت را كه حقیقت و عین آنند نیابد؟ ! اين امر، امر معقول نیست

١۶ 

و نیز شبیه ھمین بیان را مى توان دربارۀ انكار ائمه (علیھم السالم) در باطن تصوير نمود 

كه از طريق پیمودن نقطه مقابل راه حق و انجام اعمال شقاوت آمیز و پیروى از ھواھاى 

نفسانى و از شاخه اى از نفس به شاخۀ ديگر پريدن تا آنجا كه يكسره وارد كانون استكبار 

و ظلمت شوند و از واليت الھى و نورانیت انسان كامل كه ھمان امام زمان (علیه السالم) 



َالّلُٰه َوِليُّ َالَِّذيَن آَمُنوا » :باشد خارج و به واليت شیطان و طاغوت سرسپارند كه فرمود

ُيْخِرُجُھْم ِمَن َالظُُّلمٰاِت ِإَلى َالنُّوِر َو َالَِّذيَن َكَفُروا َأْوِلیٰاُؤُھُم َالّطٰاُغوُت ُيْخِرُجوَنُھْم ِمَن َالنُّوِر ِإَلى 

و اين ھمان مقام انكار ائمه (علیھم السالم) نسبت به آنھاست. البته يك ١ «. . .َالظُُّلمٰاِت

تفاوت جزئى میان اين دو مرحلۀ معرفت امام و انكار امام به نظر مى رسد و آن تفاوت در 

مقام ظاھر است، يعنى دربارۀ معرفت ائمه (علیھم السالم) اين متصّور است كه فردى 

على رغم جھل ظاھرى به مقام و حقیقت امام، با پیمودن طريق حق و دورى كامل از 

ھواھاى نفسانى و مجاھدت تاّم و تمام به معرفت باطنى امام (علیه السالم) نائل شود، 

ولى در مورد انكار، فرق است میان جھل به مقام امام و يا اشتباه در مصداق امام، با انكار 

و رّد امام به حسب ظاھر، در صورت اّول، فرض رسیدن به معرفت امام از راه باطن ممكن 

است، ولى براى كسى كه به حسب ظاھر و در مقام كثرت، به طور مشخص نسبت به 

ائمۀ طاھرين رّد و انكار و آنھا را مورد طعن و توھین قرار دھد، فرض ھدايت باطنى متصّور 

نیست زيرا كه «الظاھر عنوان الباطن» و آنچه در ظاھر بر آن اصرار ورزيده شود باطن 

 «شخص را تعّین مى بخشد، و ھدايت وى را از اين طريق منتفى مى نمايد «و اهللا اعلم

 
اشاره به برخى از خصوصیات امام در گفتار امیر المؤمنین 

 ((علیه السالم

 

و اّما سخن در مقام امامت بود، سخن ديگرى از كالم نورانى امیر المؤمنین (علیه السالم) 

 .را در نھج البالغه در وصف خويشتن شاھد بر اين مقام ذكر مى كنیم

حضرت چنین مى فرمايد: «اّيھا الغافلون غیر المغفول عنھم و التاركون المأخوذ منھم. . .» تا 

اين فراز «و اهللا لو شئت أن اخبر كّل رجل منكم بمخرجه و مولجه و جمیع شأنه لفعلت، و 

لكن أخاف أن تكفروا فّى برسول اهللا صّلى اهللا علیه و آله. أال و إّنى مفضیه الى الخاّصة 

 مّمن يؤمن ذلك منه. و اّلذى بعثه بالحّق و أصطفاه

 

 ٢۵٧سورۀ بقره، آيۀ - (١

١٧ 
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على الخلق ما أنطق اّال صادقا. و قد عھد الّى بذلك كّله و بمھلك من يھلك و منجى من 

ينجو و مآل ھذا االمر، و ما أبقى شیئا يمّر على رأسى اّال أفرغه فى أذنّي و أفضى به 

إلّى. اّيھا الناس إّني و اهللا ما أحّثكم على طاعة إّال و أسبقكم إلیھا، و ال أنھاكم عن معصیة 

اى كسانى كه غافلید ولى [خداوند] از شما غافل نیست و )١ . «إّال و أتناھى قبلكم عنھا

كسانى كه وظايف خود را رھا كرده ايد و حال آنكه از آنھا مورد سؤال خواھید بود. . .» تا 

اينكه مى فرمايد: «سوگند به خدا اگر من بخواھم كه ھريك از شما را خبر دھم كه از كجا 

آمده و به كجا مى رود و جمیع امور او بر چه سان خواھد بود، بر اين امر توانا مى باشم ولى 

بیم آن دارم كه اگر چنین كنم با برتر دانستن من بر رسول اكرم، نسبت به ايشان كفر 

ورزيد. اّما بدانید كه من ياران خاّص خود را كه از نلغزيدن آنھا مطمئّنم بر اين اسرار آگاه 

مى نمايم. و سوگند به آن خدايى كه پیامبر را به حق مبعوث كرد و او را بر بندگان خود 

برگزيد، جز سخن راست و صدق بر زبان نمى آورم! و رسول اكرم مرا بر ھمۀ اين امور توانا 

ساخته است و از ھالكت ھالك شوندگان و نجات نجات يافتگان و سرانجام امر اين حكومت 

آگاه ساخته است و كوچك ترين امرى بر من رخ نمى دھد مگر اينكه رسول اكرم آن را در 

 .گوش من ندا داده و مرا از آن آگاه ساخته است

 

اى مردم سوگند به خداى، كه من شما را بر ھیچ طاعتى ترغیب نمى كنم مگر اينكه خود 

در عمل به آن پیشقدم شوم و از ھیچ گناھى شما را باز نمى دارم مگر اينكه خود پیش از 

 . (شما از آن دورى مى جويم

 

آرى چنین است مقام امامت كه امیر المؤمنین (علیه السالم) مجبور است براى فھمانیدن 

آن به مردم سوگند ياد كند و بر صادق بودن بر گفتار خود خدا را شاھد بگیرد. در جايى 

ديگر حضرت مى فرمايد: «إّنما مثلى بینكم مثل الّسراج فى الظلمة، يستضيء به من 

مثل من در میان شما مانند چراغ است در تاريكى، ھركه به آن رسد، از نور آن )٢ «ولجھا

 . (بھره مند مى شود
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و نیز مى فرمايد: «ايھا الناس سلونى قبل أن تفقدونى فألنا بطرق السماء أعلم مّنى 

اى مردم! ھرچه مى خواھید از من بپرسید قبل از آنكه مرا از دست بدھید )٣ «بطرق االرض

 . (زيرا كه من به راھھاى آسمان آشناتر و آگاه ترم تا به راھھاى زمین
 

 ١٧۵نھج البالغه، خطبۀ - (١

 ١٨٧نھج البالغه، خطبۀ - (٢

 ١٨٩نھج البالغه، خطبۀ - (٣
 

آرى اين چنین است مقام باطنى امامت و واليت، اين مقام كه از طريق و به عنوان وصايت 

فقط براى دوازده تن از اوالد و ذرّيۀ پاك پیامبر اكرم ثابت است ولى به لحاظ ھدايت معنوى 

باب آن براى بشر تا پايان دورۀ خلقت وى مفتوح است يعنى اين نقطه اوج تكاملى است 

كه ھمۀ انسانھاى وارسته و پاك باخته با تأّسى به اھل بیت عصمت و طھارت و به اقتداى 

 .آنھا مى توانند بدان نائل شوند

 
 داللت حديث قرب نوافل در نیل به مقام واليت

 

اين مقام قرب اختصاص به دوره و زمان خاصى نداشته و راھى است باز براى ھمۀ افراد 

نوع انسانى، از شواھد نقلى بر رسیدن انسان به اين مدارج اعلى مى توان به حديث 

مجمع علیه بین شیعه و سنى، مشھور به حديث قرب نوافل ياد كرد. اين حديث روايت 

بسیار مھّمى است كه فحول از علماى شیعه و سّنى آن را نقل و دربارۀ آن به شرح و 

بسط نوشته اند. عارف كامل حضرت آية اهللا آقاى حاج سید محمد حسین حسینى 

طھرانى (قّدس سّره الشريف) در اكثر آثار قلمى خود از اين حديث ياد كرده اند و از ھمه جا 

بیشتر در كتاب گرانقدر اهللا شناسى به تفصیل دربارۀ اين حديث سندا و متنا و داللتا به 

بحث پرداخته اند كه ما فقط به نقل چند عبارت از آن بسنده مى كنیم: «. . . يعنى اين 

حديث قدسى كه مذكور شد بیان اين معنى نموده كه ديده و بیننده، به حقیقت او است؛ 

چه «بى يسمع و بى يبصر» اين را ظاھر كرده زيرا كه انسان به حقیقت ھمین قوى و 

نامى »:اعضاء و جوارح است كه حّق را به خود منسوب داشته، پس ھمه او باشد. مصرع
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 «است زمن بر من و باقى ھمه اوست

و اين مقام بقاء بعد الفناء است و اشاره به اين مرتبه است: «أطعنى أجعلك مثلى و لیس 

 .١٢ «كمثلى

بارى اين حديث، روايت بسیار مھمى است ھم از جھت متنى و ھم داللت آن و ھم از 

جھت سند و طريق روايت آن. مرحوم آية اهللا و حّجته، عارف عظیم الشأن حاج میرزا جواد 

آقا ملكى تبريزى قّدس اهللا تربته، در كتاب ارجمند لقاء اهللا مى فرمايد: «اين حديث قدسى 

 ٣ . «مّتفق علیه بین ھمۀ اھل اسالم است

 

اى بنده من، مرا اطاعت كن تا تو را مثل خود قرار دھم، و حال آنكه نیست مثل » - (١

 . آورده است٢٠۴من» و اين حديث را سید حیدر آملى در جامع االسرار ص 

، ١اهللا شناسى، حضرت آية اهللا عالمه سید محمد حسین حسینى طھرانى، ج - (٢

 .٢٧٧-٣١٨انتشارات حكمت، صص 

 .٢۴لقاء اهللا، ص - (٣

 

١٩ 

 
 :اّما از طريق شیعه

 

الشیخ الثقة الجلیل األقدم ابو جعفر احمد بن محّمد ابن خالد البرقى كه مقّدم بر كلینى 

بوده و در سلسلۀ مشايخ اجازات او قرار دارد، در كتاب المحاسن خود، از احمد بن ابى 

عبد اهللا برقى، از عبد الرحمن بن حّماد، از حّنان بن سدير، از ابى عبد اهللا (علیه السالم) 

روايت كرده است كه: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله: قال اهللا: «ما تحّبب إلّى عبدى 

بشىء أحّب الّى مّما افترضته علیه. و إّنه لیتحّبب إلّى بالّنافلة حّتى احّبه. فإذا أحببته 

كنت سمعه اّلذى يسمع به، و بصره اّلذى يبصر به، و لسانه اّلذى ينطق به، و يده اّلتى 
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يبطش بھا، و رجله اّلتى يمشي بھا. إذ دعانى أجبته، و إذا سألنى أعطیته. و ما ترّددت 

رسول خدا )١ «فى شىء أنا فاعله كترّددي فى موت مؤمن يكره الموت و أنا أكره مساءته

صلى اهللا علیه و آله فرمود: خداوند فرمود: «ھیچ بنده اى به سوى من، اسباب محّبت 

خود، را فراھم نمى سازد كه محبوب تر باشد نزد من از آنچه را كه من بر وى حتم و واجب 

كرده ام. و به طور يقین و حتم بندۀ من به سوى من اسباب محبتش را فراھم مى آورد با 

بجاى آوردن كارھاى مستحب، تا جايى كه من او را دوست بدارم. پس چون من او را 

دوست داشتم، من گوش او ھستم كه با آن مى شنود، و چشم او ھستم كه با آن 

مى بیند، و زبان او ھستم كه با آن سخن مى گويد، و دست او ھستم كه با آن مى دھد و 

 .مى گیرد، و پاى او ھستم كه با آن راه مى رود

 .وقتى كه مرا بخواند اجابت مى كنم او را، و وقتى كه از من درخواست كند به او مى دھم

و من ھیچ گاه ترّدد نكردم در چیزى كه مى خواستم آن را به جاى آورم مانند ترّددم در مرگ 

مؤمنى كه اراده داشتم او را بمیرانم، او مرگ را ناگوار مى دانست، و من آزار و اذيت او را 

 . («ناگوار مى داشتم

عّالمه مجلسى (رضوان اهللا علیه) در بحار االنوار عین اين روايت را سندا و متنا از محاسن 

 ٢ .روايت كرده است

 .و كلینى با دو سند مختلف و قريب المضمون اين حديث را روايت كرده است

عّالمه مجلسى (رضوان اهللا علیه) شرح مبسوط و نیكويى در تشريح اين روايت در كتاب 

 مرآة العقول ذكر فرموده است و. . . [از جمله اينكه مى فرمايد:]اين حديث،

 

 .۴٣٣، شمارۀ ٢٩١، كتاب مصابیح الظلم، ص ١المحاسن، ج - (١

 و از طبع ٢٩، قسمت دوم ص ١۵بحار االنوار باب حب اهللا تعالى، از طبع كمپانى، ج - (٢

 .٢١، حديث شمارۀ ٢٢، ص ٧٠اسالمیه، ج 

 

٢٠ 
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صحیح السند است. شیخ بھايى بّرد اهللا مضجعه گفته است كه اين حديث صحیح السند، 

و از احاديث مشھورۀ میان خاصه و عاّمه است. عاّمه آن را در كتب صحاحشان با أدنى 

تغییرى بدين عبارت روايت كرده اند. در اينجا پس از ذكر روايت مرحوم شیخ بھايى اعلى 

اهللا درجته در مقام شرح و تفسیر اين حديث به طور تفصیل برمى آيد و از حكما و صوفیه 

مطالبى را ذكر مى كند و در پايان بحث از محقق شريف در حواشى تفسیر كشاف مطلبى 

را نقل مى كند. سپس مرحوم عالمه طھرانى (رضوان اهللا علیه) مطالبى را ابتدا از مرحوم 

شیخ بھايى و سپس از مرحوم عالمه مجلسى در حدود ھشت صفحه در شرح و توضیح 

اين حديث ذكر مى فرمايد: تا مى رسد به اينجا كه شیخ بھاء الدين عاملى در كتاب اربعین 

خود يكى از چھل روايت صحیحه را اين روايت شمرده است. و با سند متصل خود از كلینى 

 ١ .ھمان طور كه مجلسى از او نقل مى كند و پس از شرح زيبايى آن را خاتمه مى دھد

سید علیخان حسینى حسنى مدنى شیرازى معروف به كبیر در شرح صحیفۀ مباركۀ 

 ٢ .كاملۀ سجاديه ايضا آن را ذكر كرده است

 ٣ .سید حسن شیرازى در كتاب كلمة اهللا آن را ذكر كرده است

35TP .غزالى در كتاب احیاء العلوم در كتاب محّبت و شوق به خداوند آن را آورده است

۴
P35T 

سید حیدر آملى در كتاب جامع االسرار و منبع االنوار به تصحیح ھنرى كربن در چھار موضع 

بدين حديث استشھاد كرده است. و سپس مرحوم آيت اهللا طھرانى (قّدس سّره الشريف) 

به چھار موضع از تألیفات شريف خود دربارۀ اين حديث ارجاع مى دھند و سپس به ذكر 

 .مصادر آن از اھل سّنت به اين شرح مبادرت مى ورزند

 
 :و اّما از عاّمه

 

35TP بخارى در كتاب الّرقاق، باب التواضع روايت كرده است

۵
P35T و راغب اصفھانى در مفردات در

35TP .كتاب القاف در مادۀ «قرب» ذكر كرده است

۶
P35Tو احمد بن حنبل 
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 .٢٩۵-٣٠٣كتاب اربعین طبع ناصرى، حديث سى و پنجم، صص - (١

 .١۵٧، در شرح دعاى چھل و پنجم، ص ۶رياض السالكین طبع جامعة المدرسین، ج - (٢

 مصادر آن را از ۵١٩، با نام «زلفى المؤمن» و در ص ۶٧، حديث ۶٨كلمة اهللا ص - (٣

 .محاسن برقى و از كافى كلینى در سه جا ذكر كرده است

 .٢۶٣، ص ۴، ج ) ١٣٣۴احیاء العلوم، طبع دار الكتب العربیة الكبرى مصر (- (۴

 .١٠۵، ص ٨صحیح بخارى، طبع بوالق، ج - (۵

 .٣٩٩المفردات فى غريب القرآن، مطبعه مصطفى البابى، ص - (۶

٢١ 

 

شیخ عزيز الدين  .١ از عبد الواحد، از مولى عروة، از عروة، از عايشه روايت كرده است

 ٢ :نسفى در كتاب االنسان الكامل دربارۀ اين حديث در سه محل بحث كرده است

مال حسین واعظ كاشفى در الرسالة العلّیة به مناسبت مقام قرب اين حديث قدسى را 

 ٣ .ذكر كرده است

مال عبد الرزاق كاشانى در شرح منازل السائرين در قسم حقايق و در باب حیات اين 

P .حديث را ذكر كرده است

۴
P 

ابو مظفر سمعانى در كتاب روح االرواح در سه جا: در اسم «الحّق المبین» و در اسم 

P .«الواجد» و در اسم «المنتقم» به ذكر اين حديث قدسى و شرح آن پرداخته است

۵
P 

شیخ نجم الدين رازى در كتاب مرصاد العباد در دو موضع بدين حديث استشھاد جسته 

P .است

۶
P 

 ٧ .و نیز شیخ نجم الدين رازى در رسالۀ عشق و عقل بدين خبر استشھاد جسته است

 ٨ .ھجويرى غزنوى در كشف المحجوب در دو جاى اين كتاب بدين خبر استناد كرده است

ھمچنین مال مسكین در تفسیر حدائق الحقائق در يكجا بدين روايت استدالل كرده 

 ٩ .است

عبد الحلیم محمود، و محمود بن شريف در مقّدمۀ خود بر شرح حكم عطائیه شیخ احمد 

 ١٠ .زّروق در ضمن بیان و شمارش مدارج انسان، اين حديث قدسى را ذكر كرده اند
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 :و نیز «ابن فارض» مصرى در نظم السلوك اين حديث را بدين ابیات افاده كرده است
 

 .٢۵۶، ص ۶مسند احمد بن حنبل، دار صادر، المكتب االسالمى بیروت، ج - (١

االنسان الكامل نسفى، تصحیح و مقدمه ماريژان موله فرانسوى، صص - (٢

١٣۶،٢٨۵،٣٠۵. 

الرسالة العّلیة فى االحاديث النبوية با تصحیح سید جالل الدين ارموى محدث، صص - (٣

 .١٧١ و ١٧٠

 .۵٢٨شرح كاشانى بر منازل السائرين انتشارات بیدار، ص - (۴

روح االرواح فى شرح اسماء الملك الفتاح، انتشارات علمى و فرھنگى، ص - (۵

۴۴٢،۴٩٩،۵۵٩. 

 .٢٠٨،٣٢٠،٣٢١مرصاد العباد طبع بنگاه ترجمه و نشر، صص - (۶

؛ و نیز منابع حديث در ۶۶-۶۴رسالۀ «عشق و عقل» ، طبع بنگاه ترجمه و نشر، ص - (٧

 .١١٧-١١٨تعلیقه، ص 

 .٣٩٣ و ٣٢۶كشف المحجوب، طبع كتابخانۀ طھورى، صص - (٨

 .٢٧٨تفسیر حدائق الحقائق، معین الدين فراھى ھروى، انتشارات امیركبیر، ص - (٩

 .۴۴حكم ابن عطا اهللا، با شرح شیخ احمد زّروق طبع طرابلس، مكتبة النجاح، ص - (١٠

 

٢٢ 

  روايته فى الّنقل غیر ضعیفة و جاء حديثى فى اّتحادى ثابت

  الیه بنفل أو اداء فريضة يشیر بحّب الحّق بعد تقّرب

  بكنت له سمعا كنور الّظھیرةو موضع تنبیه االشارة ظاھر

و سپس مرحوم آية اهللا طھرانى (قّدس سّره الشريف) شرح اين ابیات «ابن فارض» را از 

قول شارح توانا و بى بديل آن «سعد الدين فرغانى» ، خاتمۀ گفتار خود در اين فصل قرار 

 ١ . . .مى دھند
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سخن در «سند» اين حديث را به طول آورديم تا روشن شود كه آنچه علماى فريقین بر 

نقل آن اجماع دارند و به كالم واحد آن را از رسول اكرم (صلوات اهللا و سالمه علیه و على 

آله) نقل مى كنند و نیز از امامین ھمامین حضرت باقر العلوم و صادق آل محمد (سالم اهللا 

و چون ٢ علیھما) به نقل آمده است كالمى است قطعى الصدور از حضرت رّب العالمین

چنین است بايد در متن آن نگريست كه سخن از مآل احوال بندگان خالص و محّب و 

 .محبوب خويش چگونه مى آورد و آنان را بر چه سان وصف مى كند

 
 توضیح حديث قرب نوافل

 

در آغاز تقّرب بندگان را از راه فراھم آوردن زمینه ھاى محّبت الھى در سويداى دل خويش 

ترسیم مى فرمايد: كه اين از راه عمل كامل و دقیق به وظايف و فرائض و اجتناب از 

محّرمات و رذائل حاصل مى شود و چون شعلۀ اين محّبت در قلب بنده فروزان گشت با 

عمل به مستحّبات دائما فاصله میان نورانیت باطن خود و نور مطلق را كم و كمتر كرده تا 

به مرحله اى از تقّرب الھى مى رسد كه اليق محّبت ذات مقدس الوھى گرديده و از مقام 

  (الیه بنفل او اداء فريضةيشیر بحّب الحق بعد تقّرب)محّبى به مقام محبوبى مى رسد

و اّما مقصود ما بیان موقعّیت نھايى اين عّباد سعادت مقام است كه توسط حضرت رّب 

العّزه به گونه اى توصیف شده كه جز از طريق مقام ربوبى چنین توصیفى براى بشر 

امكان پذير نمى باشد و آن تعبیر «كنت سمعه الذى يسمع به» است كه خداوند خود 

 «شنوايى او» مى شود و خود بینايى او مى شود و خود دست و خود پاى او مى شود و اين

 

 .٢٧٧-٣١٨اهللا شناسى، صص - (١

كما اينكه سالك واصل و عارف كامل «ابن فارض» در تأيید بیان خود در وصول به مقام - (٢

توحید و اندكاك در ذات الھى و بقاى بعد از فنا به صّحت نقل اين حديث اشاره مى فرمايد 

 . ((روايته فى النقل غیر ضعیفة

٢٣ 
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تعابیر به گونه اى است كه قابل ھیچ گونه انكار و استتارى نیست و به قول جناب ابن فارض 

(و موضع تنبیه االشارة ظاھر «بكنت له سمعا» «كنور الظھیرة» چنان اين توصیف حضرت 

 .حّق در عبارت «سمع او مى شوم» ظاھر است كه مانند آفتاب در ھنگام ظھر مى درخشد

البته در مقام فھم و ادراك معناى مناسب براى اين تعابیر بايد گفت كه بر طبق اصول متقن 

حكمت الھیه و فلسفۀ متعالیه دشوارى چندانى در فھم اين معانى به نظر نمى رسد چرا 

كه بنا به ذو مراتب بودن ھمۀ عالم ھستى، ھمۀ موجودات و مظاھر طبیعى موجود در 

عالم نیز داراى بطون و آن بطون نیز خود داراى بطنى است به طورى كه ھمۀ مظاھر 

ھستى در نھاد و باطن با باطن خود مرتبط با ذات مقدس الّله و بلكه عین ربط و ظھور آن 

حقیقة الحقائق به اندازۀ سعۀ قابلى و استعداد ظھورى ھريك از آن مظاھر است. نھايت 

مسئله اينكه موجودات ديگر امكان تجافى از مكان و محّل مظھريت خود نداشته و در 

ھمان حد امكانى خود دائما تسبیح حضرت رّب العّزه را مى نمايند ولى اين انسان است 

كه به لحاظ جامعّیت مقام وى در ھستى، امكان تحّول جوھرى در مراتب صعودى وجود 

برايش فراھم است و در عین وابستگى ظاھرى به بدن جسمانى به لحاظ باطن نفس، 

امكان سیر در عوالم قدسى برايش فراھم است و براى به فعلیت درآوردن اين امكانات 

مى بايد به منطوق حديث شريف قدسى با عمل به فرائض، حجب ظلمانى و سپس حجب 

نورانى میان خود و عوالم فوقانى را يكى پس از ديگرى از میان برداشته و چون آتش 

محبتش باال گرفت؛ با عمل به نوافل و خواست مطلق حضرت محبوب، يكسره غرق و 

فانى در ارادۀ حضرت حق شود و بعد از عبور از تمامى حجب نفسانى و نورانى به ناگاه 

جمال بى نقاب حضرت محبوب نمودار گشته و بینونت از میان رفته و ظاھر به شرف باطن 

 .مشّرف و باطن در مقام ظاھر متجّلى مى شود

 

  رّق الزجاج و رّقت الخمرفتشابھت و تشاكل األمر

  كاّنھا خمر و ال قدحو كاّنه قدح و ال خمر

شیشۀ شراب آن چنان صاف و ظريف شد و باده صافى آن چنان بى رنگ و زالل شد، كه )

اين ھر دو يكسان و شبیه شدند و تمییز دادن میان آنھا دشوار شد، تو گويى فقط باده 

است و جامى در كار نیست، و گويى كه فقط جام است و باده اى در بین نیست) آرى 



مشكل در فھم اين معانى نیست، مشكل در اين است كه آنھا كه به ھر دلیل حاضر به 

 پذيرش اين معانى نیستند چگونه اين ھمه تأكید بر يگانگى حضرت حق با دست و پا و

 

٢۴ 

گوش و چشم و. . . بندۀ موّحد و عاشق خود را توجیه كرده و از معناى روشن و ظاھر آن 

خارج مى كنند؛ و اّال اينكه انسان فانى در حق و سپس حق متجّلى در عبد، مى توانند در 

مقام فعل احكام يكديگر را داشته باشند در خود كالم الھى نیز بارھا اين معنا به اشاره 

ِإنَّ » و يا١ «َو مٰا َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َو لِٰكنَّ َالّلَٰه َرمىٰ» :ذكر شده است مانند آنجا كه فرمود

 .٢ «َالَِّذيَن ُيبٰاِيُعوَنَك ِإنَّمٰا ُيبٰاِيُعوَن َالّلَٰه َيُد َالّلِٰه َفْوَق َأْيِديِھْم

آرى سخن در اين است كه امكان حصول اين مقامات، انحصارى و اختصاصى براى نفس 

قدسّیه رسول اكرم نبوده و نمى باشد و بلكه ايشان در طى اين مراحل اسوۀ ساير افراد 

نوع بشرند، كه اينان مى بايد با اقتدا و تأسى به راه و سّنت حسنه آن بزرگوار، پا در جاى 

 .پاى وى گذارده و مراحل توحید را يكى پس از ديگرى طى نمايند

 
 (اقسام مردم در كالم امیر المؤمنین (علیه السالم

 

امیر المؤمنین (علیه آالف التحیة و السالم) در نھج البالغه در كالمى بلند به صحابى اھل 

سّر خود كمیل بن زياد نخعى مردم را به طور كلى بر سه دسته تقسیم كرده و مى فرمايند 

يك دسته عالمان متوغل در خدايند (عالم ربانى) و دسته اى نیز در مسیر فراگیرى حقايق 

از اين عالمانند و دستۀ سوم مردمى فرومايه كه مانند پشه ھا به ھر سمت و سويى 

متحركند و با ھر بادى تغییر مسیر مى دھند: «. . . الناس ثالثة فعالم رّبانى و متعّلم على 

 . «سبیل نجاة، و ھمج رعاع أتباع كّل ناعق يمیلون مع كّل ريح

سپس حضرت با اشاره به برخى از اوصاف عالمان ربانى، با اشارۀ به خود مى فرمايند كه 

در سینۀ من علومى فراوان انباشته است كه اگر قابلى براى آن مى يافتم به وى منتقل 

مى كردم و نھايتا از نبود قابل اليق براى امانت دارى نسبت به حقايق الھى شكوه 
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مى نمايند ولى در تكمیل كالم خود مى فرمايند كه البته باب بھره مندى از اين علوم الھى 

ھیچ گاه بسته نمى شود «الّلھّم بلى ال تخلوا االرض من قائم لّله بحّجة، إّما ظاھرا 

مشھورا، و إّما خائفا مغمورا، لئّال تبطل حجج اهللا و بّیناته» . «آرى زمین از كسى كه به پا 

دارندۀ امر خداوند به وسیلۀ حّجت و دلیل باشد ھیچ گاه خالى نخواھد ماند، خواه آن قائم 

باهللا آشكار و شناخته شده و خواه گمنام و بیمناك از دشمنان بوده باشد، و اين بدان 

سبب است كه حجت ھا و نشانه ھاى خداوند در میان انسان از میان نرود» سپس حضرت 

از تعداد و مكان آنھا مى پرسد و خود در پاسخ مى فرمايد: «اولئك و اهللا األقّلون عددا و 

 األعظمون عند الّله قدرا يحفظ اهللا بھم حججه و بّیناته حّتى

 

 ١٧سورۀ انفال، آيۀ - (١

 ١٠سورۀ فتح، آيۀ - (٢

٢۵ 

يودعوھا نظراءھم، و يزرعوھا فى قلوب أشباھھم» . «سوگند به خدا تعداد آنھا اندك و 

مقام آنھا نزد خداوند بس عظیم است، خداوند به واسطۀ آنھا حّجتھا و نشانه ھاى خود را 

در میان انسانھا حفظ مى نمايد تا اينكه آن حقايقى را كه به دست آورده اند به ديگرانى 

 . «ھمچون خود به امانت سپرند و در قلوب انسان ھايى شبیه خود غرس نمايند

سپس حضرت شمه اى از اوصاف آنھا را بیان مى فرمايد: «ھجم بھم العلم على حقیقة 

البصیرة و با شروا روح الیقین و استالنوا ما استوعره المترفون و أنسوا بما استوحش منه 

الجاھلون، و صحبوا الدنیا بأبدان أرواحھا معّلقة بالمحّل األعلى، اولئك خلفاء اهللا فى أرضه و 

علم بر آنھا با تمامى حقیقت بینايى خود، » .١ «الّدعاة إلى دينه. آه آه شوقا الى رؤيتھم

ھجوم آورده است، و آنھا با جانھايى آمیخته با يقین به سر مى برند و آنچه كه پذيرش آن 

براى مردم زياده طلب سخت و دشوار است بر آنھا آسان و ماليم است و آنچه موجب ترس 

و وحشت نادانان است براى آنھا امورى عادى و بدون بیم و نگرانى است، درحالى كه با 

بدنھاى خود در دنیا به سر مى برند، ارواح آنھا پیوسته با عوالم فوق اين عالم است، آنھا 
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جانشینان خداوند در زمینند و دعوت كنندگان مردم بر دين حق، آه، آه كه چه اشتیاقى 

 . «براى ديدن اين گونه انسانھا دارم

از تعابیر بلند امیر المؤمنین (علیه السالم) دربارۀ اين گروه از مردم يعنى عالمان رّبانى به 

خوبى به موقعّیت معنوى انسان از ديدگاه اين امام ھمام، و به جايگاه رفیع علماى رّبانى 

در نظام تكوينى ھدايت الھى نسبت به انسان مى توان پى برد يعنى به گونه اى است كه 

در فرض نبودن چنین انسان ھايى حجج و نشانه ھاى ھدايت الھى باطل مى شوند و از 

ھمین روست كه مطابق كالم امیر المؤمنین، وجود آنھا در ھمۀ ازمنه ضرورى است و از 

اينكه حضرت فرمودند «إّما ظاھرا مشھورا و إّما خائفا مغمورا» ، روشن مى شود كه اين 

نقش ضرورى از قبیل ھدايت مصطلح توسط علماى ظاھرى دينى نیست زيرا كه اين فرض 

با «خائفا مغمورا» نمى سازد زيرا علماى ظاھر بايد شناخته شده باشد و با تدريس و 

 .تألیف و تبلیغ، امر الھى را به ديگران ابالغ نمايد

 
 نحوۀ حصول علم براى عالمان رّبانى

 

از سويى تعابیر ويژۀ «ھجم بھم العلم على حقیقة البصیره» كه حقیقت علم را براى آنھا 

معرفى مى نمايد آن ھم نه به طور متعارفى كه عالم به سوى علم مى رود و با زحمت و 

 جّد

 

 .١۴٧نھج البالغه، باب الحكم،- (١

٢۶ 

و جھد پرده از چھرۀ مجھوالت برمى دارد، بلكه به اين شكل كه «علم» به سوى عالم 

مى رود و آن ھم نه يكى بعد از ديگرى و با سختى و مشّقت، و بلكه يك دفعه و به صورت 

دسته جمعى، ھمۀ علوم به سوى اين عالم ھجوم مى برند و او را احاطه مى نمايند كه اين 

توصیف جز با معناى علم حضورى و شھودى نسبت به حقايق اشیاء براى عارف واصل و 

عالم عارف كامل سازگار نیست، زيرا پس از آنكه جان آدمى از ھمۀ قیود و مراحل جزئیت 



رھانیده شده و پرده ھاى ظلمت و حجب نور از وى زدوده شد، حقیقت وجود كما ھو بر وى 

منكشف و بلكه با وى مّتحد مى شود كما اينكه در دعاى منسوب به خواجه دو عالم نبى 

و چون ١ «اكرم (صلوات اهللا و سالمه علیه و آله) آمده است «رّب أرنى االشیاء كما ھى

اين چنین اتحادى میان عالم و معلوم و شاھد و مشھود و عارف و معروف رخ دھد ديگر 

جايى براى ھرگونه تصور ترديد ناشى از تمايز وجودى میان عالم و معلوم در كار نخواھد 

بود و از ھمین رو حضرت فرمود: «و باشروا روح الیقین» يعنى باطن و حقیقت يقین، و نه 

يقین ظاھرى و سطحى ناشى از علم مفھومى و حصولى، ھمواره مالزم با چنین 

 .عالمانى خواھد بود

 
 مراتب متعدد براى نفس آدمى

 

آرى اين ذكر خصوصیات، و خصوصیاتى ھمچون «صحبوا الدنیا با بدان ارواحھا معّلقة 

بالمحّل االعلى» كه نّص بر وجود مراتب متعددى از ظھور و بطون براى حقیقت نفس آدمى 

است كه به مالحظۀ يك درجه، ھمراه با بدن ظاھرى و به مالحظۀ مرتبۀ باالتر و اليۀ 

 درونى تر

 

اين دعا به طور نقل با واسطه ھم از امیر المؤمنین (سالم اهللا علیه) و ھم از رسول - (١

اكرم (صلوات اهللا علیه و آله و سلم) نقل شده است. در تفسیر كشف االسرار میبدى ج 

 از پیامبر اكرم نقل گرديده است. ھمچنین در رسائل الشريف ۴٢، ص ۵ و در ج ٣۵، ص ١

(رسالة الحدود و الحقائق) ، و نیز در عوالى اللئالى ابن ابى ٢۶١، ص ٢المرتضى، ج 

 به لفظ: «الّلھّم أرنا الحقائق كما ھى» ذكر ٢٢٨، حديث ١٣٢، ص ۴الجمھور اإلحسائى، ج 

 به آن اشاره شده است. ٢۶، ص ۶شده است و نیز در «التفسیر الكبیر» فخر رازى، ج 

 از مثنوى مولوى نقل شده ٢۴٢ و ٢۴١ھمچنین در تعلیقات بر فیه ما فیه سلطان ولد، ص 

است: طعمه نبوده بما و آن بوده نشست آن چنان بنما بما آن را كه ھست و نیز شیخ نجم 

الدين رازى در مرصاد العباد، الباب الثالث من فصل الثالث عشر، آن را از رسول اكرم نقل 

كرده است. كما اينكه عطار ( علیه الرحمه) مى فرمايد: اگر اشیا ھمین بودى كه پیداست 
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كالم مصطفى كى آمدى راست كه با حق سرور دين گفت الھى به حق بنماى اشیاء را 

    كما ھى

٢٧ 

وجود، مّتصل با ملكوت اعلى و عوالم ما فوق آن خواھد بود و با توجه به سیطرۀ وحدت و 

حضور آن در عین كثرت، در «آن واحد» شخص واجد عوالم و مراتب متفاوت و تودرتوى وجود 

خواھد بود، ھمۀ اين تعابیر آن چنان بلند است كه در اذھان گروھى از اھل علم اين اوصاف 

را، از اختصاصات ائمۀ معصومین برشمرده اند به ويژه كه حضرت نیز در فقرۀ اخیر كالم خود، 

 .اين علماى رّبانى را «خلفاء اهللا فى االرض» تعبیر فرموده اند

 

اين طرز برداشت از مقامات معنوى انسان، اگرچه نسبت به تلّقى عالمان اھل سّنت كه 

مقامات معنوى مانند علم غیب و از اين قبیل امور را حتى نسبت به شخصیت مبارك 

رسول اكرم نیز به نحو كامال محدود و بالعرض و در حّد تلّقى وحى و يا صدور معجزه، و به 

دشوارى پذيرا مى شوند، از پیشرفت قابل مالحظه اى برخوردار است ولى ھنوز از 

محدوديت دعوى بدون دلیل، در انحصار تكامل معنوى انسان و صعود به اوج قلۀ وجود و 

اندكاك در اسماء و صفات و ذات حضرت معبود، فقط نسبت به تعداد محدودى از افراد نوع 

 .انسان، رنج مى برد

 

ما ھیچ دلیلى نه عقال و نه نقال بر اين حصر و محدوديت در طى مدارج كمال انسانى براى 

ذوات مقّدسۀ معصومین (علیھم السالم) نداريم، اگرچه كه آنھا از اتّم مراتب و اكمل 

مواقف سیر معنوى برخوردار ھستند و بلكه به اقتضاى قواعد و تأيید شواھد، قافله ساالر 

سیر تكاملى انسان بوده و ھدايت معنوى بشر به أقصى درجات توحید عینى و علمى به 

جز از دريچۀ نفوس طیبۀ آن كواكب درخشان آسمان ھدايت میّسر نیست و لكن ھیچ يك از 

اين معانى، مؤّيد انحصار اين مقامات در آن ذوات مقّدسه نبوده و بلكه به معناى امامت 

حقیقى ظاھرى و باطنى براى آنھا، و پیروى و وصول مأمومین و اقتداكنندگان به ھدايت 

آنھا است. و البته به اقتضاى وظیفۀ خاصى كه در نظام تشريع از طرف حضرت رّب العّزه بر 

عھدۀ امامان معصومین (علیھم السالم) قرار گرفته است كه آن بیان و تشريح و تبیین و 

تقرير سنن الھى براى بندگان است، و ھمان وظیفۀ خاص رسول اكرم (صلوات اهللا علیه و 



آله و سّلم) است، بنابراين در مسیر تحقق فطرت الھى و مقامات توحیدى، بايد آن حضرات 

تا اقصى درجات توحید را طّى كرده و در عوالم قرب الھى ھمان مقام خاص رسول اكرم را 

بعینه تحصیل نموده باشند تا مقتضاى امر «أطیعوا اهللا و أطیعوا الرسول و اولى األمر 

منكم» ثابت و محّقق گرديده باشد و از ھمین روست كه امر آنھا امر خدا و رسول و 

نھیشان نھى خدا و رسول اوست، و فعل و سیرۀ آنھا ھمان سّنت مطلوب الھى است و 

از ھمین رو آنان خزانه دار غیب الھى و امین سّر اويند و به اقتضاى وظايف خود از مقام 

 .عصمت و طھارت ذاتیه برخوردارند

 

٢٨ 

باب حصول كماالت معنوى (فناى در ذات و توحید صرف) براى 
 .غیر معصومین بسته نیست

 

ولى سخن بر سر اين است كه ھیچ يك از اين امور دلیل نمى شود كه باب رسیدن به اين 

كماالت معنوى و طھارت سّر و ضمیر و خروج از عوالم نفس و تحّقق به درجۀ نورانیت 

محض و توحید صرف و فناى در ذات مقّدس الھى بر روى ديگر عباد بسته باشد، و تبعیض 

و استثناء در امور عقلى معنا ندارد و در فیض الھى بخلى نیست و خداوند على اعلى 

جواد مطلق نسبت به ھمه عباد است و اساسا نفس رسیدن رسول اكرم و ائمۀ 

معصومین به آن درجات خاص توحیدى دلیل بر امكان وصول نوع انسانى به آن مقامات 

مى باشد، و نھايت اينكه اين استعداد ذاتیه به نحو أتّم و اكمل در حقیقت جزئیه ذوات 

معصومین متحّقق گرديده و ظھور و بروز كرده است و ازاين رو تقدير الھى بر اختصاص مقام 

واليت كّلّیۀ الھّیۀ محّمدى براى آنھا بالذات قرار گرفته و سپس ديگر آحاد اّمت به واسطۀ 

پیروى از آنھا و اقتداى محض به روش و منھج آن بزرگواران امكان سیر و نیل به آن درجات 

به اندازۀ استعداد و ھمت خود را به دست مى آورند گرچه ھمواره آنھا امامند و مقتدى و 

اين ھا مأمومند و مھتدي. «المتقّدم لھم مارق و المتأّخر عنھم زاھق و الّالزم لھم ال حق» 

، (پیشى گیرندۀ بر آنان، از صراط مستقیم خارج است و عقب مانده و برجاى مانده نسبت 

به آنان در ھالكت است و آن كس كه دنباله روى بدون وقفه نسبت به آنان باشد واصل و ال 



-حق به درجات و مقامات آنان است، -فقره اى از صلوات ھمه روزۀ مستحب در ماه شعبان

) 

 
 (سّر غیبت امام زمان (عج

 

سّر غیبت وجود شريف امام عصر (عّجل اهللا تعالى فرجه) نیز حفظ اين مقام امامت، به 

منظور امكان تداوم اين سیر براى عباد الرحمن و حصول و وصول به درجات قرب نھايى 

براى بندگان خاص و مقّرب از راه تأّسى به ظاھر و باطن مقام امامت است. و ھیچ گاه 

تمايز و فاصلۀ ذاتى میان امام و مأموم از میان نمى رود زيرا كه يكى به سان علت و ديگرى 

ھمسان معلول است كه اگرچه ھر دو باھم موجودند ولى وجود يكى وابسته و پیوسته به 

 .ديگرى است

 

كما اينكه ظواھر و شواھد نقلى از كتاب و سّنت مؤّيد بر ھمین معناست. مانند آنكه در 

كتاب الھى در مورد حضرت ابراھیم (على نبّینا و آله و علیه آالف التحیة و السالم) پس از 

 اشاره به انواع امتحانات گوناگون كه از ھمۀ آنھا با موفقیت و سربلند بیرون آمد

٢٩ 

قٰاَل ) فرمود كه ما تو را امام و پیشواى مردم قرار داديم (َو ِإِذ ِاْبَتلىٰ ِإْبرٰاِھیَم َربُُّه ِبَكِلمٰاٍت َفَأَتمَُّھنَّ) 

و آن حضرت به پیشگاه احدّيت عرض كرد كه آيا اين درجه و مقام به  (ِإنِّي جٰاِعُلَك ِللّنٰاِس ِإمٰامًا

حضرت حق فرمود: اين  (قٰاَل َو ِمْن ُذرِّيَِّتي) نسل ھاى بعدى از فرزندان من نیز عطا خواھد شد

قٰاَل الٰ َينٰاُل َعْھِدي  مقام عھدى است كه ظلم ورزندگان را شايستگى دستیابى بدان نیست

شاھد كالم در ھمین فقرۀ اخیر آيۀ شريفه است كه دستیابى به عھد امامت را ١ . َالّظٰاِلِمیَن

براى ظلم ورزندگان از ذرّيۀ ابراھیم (سالم اهللا علیه) ناممكن مى داند. و اين كالمى است 

مطلق و عام، كما اينكه مفھوم مخالف اين كالم نیز به روشنى از متن ھمین آيۀ كريمه 

 .مستفاد مى شود
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ھمۀ پاكان از ذرّيۀ حضرت ابراھیم خلیل به عھد امامت 
 .(باطنى) مى رسند

 

يعنى، ھر آنكه از نسل و ذرّيۀ ابراھیم، از ظلم ورزى مبّرى و از ھرگونه آلودگى و رجس 

نفسانى، (كه در قرآن كريم درجۀ اول ظلم، يعنى ظلم به نفس محسوب مى شوند) ، 

عارى و طاھر باشد، حتما و بدون ترديد به اين عھد و مقام نائل خواھد شد. زيرا مقام 

پاسخگويى به درخواست و دعاى حضرت خلیل الرحمن است و چون در چنین مقامى عدم 

اجابت درخواست معّلل به وجود قید و شرطى شده باشد، معناى مستقیم و مثبت آن 

 يعنى حتما امر امامت٢ اجابت در ھنگام رفع مانع و قید خواھد بود

 

 ١٢۴سورۀ بقره، آيۀ - (١

به عبارت ديگر ممكن است اشكال شود كه «عھد» مورد نظر در جملۀ «ال ينال عھدى - (٢

الظالمین» متعّلق به «ظالمین» است يعنى مستقیما از گروھى از ذرّيه سلب نشده 

است بلكه از طريق يك «لقب» و يا «وصف» يعنى عنوان «ظالمین» از ذرّيه، از آنھا سلب 

شده است و در علم «اصول فقه» نیز اين مسئله بحث شده است كه «وصف» و «لقب» 

مفھوم، يعنى مفھوم مخالف ندارد. مثال اگر استادى بگويد من براى دانشجويان «دورۀ 

لیسانس» درسى ندارم معنايش اين نیست كه براى دانشجويان ديگر مقاطع تحصیلى، 

مثال فوق لیسانس درس دارم، زيرا معنايش مى تواند اين باشد كه اصال ايشان در آن 

سال، درسى نداشته باشد. در پاسخ بايد گفت به مقتضاى عقل، اگر «وصف» يا «لقب» 

، در جملۀ منفى و آن ھم در پاسخ درخواست و پرسش واقع شود و پاسخ دھنده عاقل 

باشد و پرسش و پاسخ نیز جّدى و محترمانه باشد يعنى قصد توھین و بى اعتنايى به 

درخواست كننده نیز در كار نباشد و بلكه برعكس مقام، مقام اجابت درخواست باشد، در 

اين صورت، «وصف» حتما مفھوم خواھد داشت و بلكه مفھوم آن آكد خواھد بود و در ما 

نحن فیه مطلب از اين قرار است، زيرا خداوند علّى أعلى در پاسخ به درخواست حضرت 

ابراھیم خلیل، كه تقاضا و سؤال از استمرار امامت در ذرّيۀ خود مى كند مى فرمايد: «به 

ستمكاران از ذرّيۀ تو اين عھد نمى رسد» . و اگر قرار باشد كه اين «وصف» مفھوم نداشته 
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باشد در اين صورت معناى پاسخ الھى در آيۀ شريفه به حصر عقلى يكى از اين شقوق 

-٢-اينكه اين عھد به ھیچ يك از ذرّيۀ تو نمى رسد زيرا آنھا ھمه ستمكارند ١خواھد بود 

 اينكه اين عھد به ستمكاران از ذرّيۀ تو نمى رسد و فقط مختّص به

٣٠ 

 

 .به آنانى كه نفى از ھرگونه ظلم و ستم بیرونى و درونى از خود كرده باشند خواھد رسید
 

اشخاص طّیب و طاھر و مبّراى از ھرگونه رجس و پلیدى و ظلم به غیر و ظلم به نفس  (٢

خواھد بود. كه مخّلع به خلعت واليت تكوينى و امامت خواھد بود. شّق اّول مسّلما باطل 

است چه به نّص قرآن كريم و چه به لحاظ وقوع خارجى كه از حضرت اسماعیل تا حضرت 

رسول اكرم (علیھم آالف الّتحّیة و السالم) ھمگى صاحبان عھد امامت از ذرّيۀ حضرت 

ابراھیم خلیل (سالم اهللا علیه) ھستند. شّق دوم، مستلزم عدم ارائۀ پاسخ كامل و 

صحیح از سوى خداوند به حضرت ابراھیم خواھد بود كه با توجه به اينكه جمع كثیرى از 

ذرّيۀ آن حضرت داراى عھد امامت گشته اند اين گونه پاسخگويى غیر صحیح و غیر عقاليى 

و توھین آمیز خواھد بود كه اين شايستۀ يك گويندۀ عاقل و معمولى در يك تخاطب 

محترمانه با ديگران نخواھد بود چه رسد به حضرت رّب العّزه با خلیل خود آن ھم در آن 

فضاى آكنده از عنايت و محّبت پس از سربلندى حضرت ابراھیم از تمامى امتحانات و 

ابتالئات الھى و مقام اعطاى جايزه و پاداش (ِإنِّي جٰاِعُلَك ِللّنٰاِس ِإمٰامًا) ! نتیجۀ منطقى، 

تعّین شّق سوم خواھد بود كه به موجب آن پاسخ خداوند مّنان به حضرت خلیل الرحمن، 

تاّم و تمام خواھد بود، يعنى ھم اجابت درخواست وى نسبت به استمرار مقام خلیفۀ 

الھى در ذرّيۀ طّیبۀ ايشان و ھم سّر عدم وصول آن گروه ديگر از ذرّيۀ ايشان به اين مقام 

بیان گرديده است. منتھى نكتۀ لطیف اين است كه اين درجۀ خاص از واليت كلیه كه 

باالترين مرتبۀ مقام واليت است با استفاده از ظواھر آيات قرآنى، عالوه بر مجاھدات 

نفسانى اولیاء الھى نیازمند يك نحو عنايت ويژه و خاص الھى در ترتیب سلسلۀ اسباب و 

مسّببات تكوينى نیز ھست چرا كه خداوند اين درجه از امامت را منتسب به جعل خاص 

كرده است «ِإنِّي جٰاِعُلَك ِللّنٰاِس ِإمٰامًا» و نیز در ذرّيۀ طّیبۀ حضرت ابراھیم كه درجات مادون 

اين مرتبه در انبیاى سلف متحقق بوده است ولى اين درجۀ عالى را در قرآن كريم به ارادۀ 



ويژۀ تكوينیۀ الھیه منتسب داشته و فرموده است: «ِإنَّمٰا ُيِريُد َالّلُٰه ِلُیْذِھَب َعْنُكُم َالرِّْجَس 

) و به اين ترتیب ثبوت اين درجۀ اعالى ٢٣َأْھَل َاْلَبْیِت َو ُيَطھَِّرُكْم َتْطِھیرًا» (سورۀ احزاب، آيۀ 

مقام امامت و واليت كلیه به ارادۀ الھى براى ائمۀ معصومین از اھل بیت رسول اكرم از 

ذرّيۀ ابراھیم خلیل (سالم اهللا علیھم اجمعین) اثبات گرديده است. و البته چون در معناى 

امامت ھمان مقام واليت معنوى و رسیدن به مقام بقاى بعد الفنا و حصول توانايى قابلیت 

ايصال عباد الى المعاد در عالم باطن و تكوين را لحاظ كنیم، كه اين مقام در انبیاى الھى 

شرط الزم براى حصول ملكه نبوت و إنباء است و نه اينكه خود آن ملكۀ نبوت باشد لذا 

دسترسى به آن مقام واليت و امامت براى غیر انبیاء نیز ممكن و بلكه واقع است، و نبّوت 

خصیصه اى است كه به لحاظ مصالح خارجى عالم، و براى تنظیم روابط و نظامات تشريعى 

به ارادۀ خداوند براى بعضى از اولیاى كّملین در طول تاريخ بشر متحقق شده و باز بنا به 

جھات خارجى و مصالح كّلى بشرى در حضرت ختمى مرتبت پايان يافته است ولى ھیچ 

منافاتى با استمرار جنبۀ واليت تكوينى و يا به تعبیرى امامت معنوى يا واليت در اولیاى 

الھى، از میان انسانھاى تكامل يافته از نظر معنوى، الى يوم القیامه نداشته و نخواھد 

داشت. آرى با اين مالحظه توّھم حصر امامت معنوى و واليت كلیه تنھا در ذرّيۀ حضرت 

ابراھیم و حضرت رسول اكرم نیز منتفى خواھد شد زيرا كه منطقا «خاص» و «عام» قابل 

جمعند و در آيۀ شريفه چون پرسش حضرت ابراھیم از ذرّيۀ خود بوده پاسخ به نحو عام 

بیان شده است كه «عھد من به ظالمین» نمى رسد كه در مورد پرسش ظالمین از ذرّيۀ 

 (آن حضرت بوده (خاص) و در حالت كّلى مطلق ظالمین از نوع بشر مى باد. (فتأّمل جّیدا

 

٣١ 

 درخواست عھد امامت توسط عباد الّرحمن

 

 از سورۀ مباركۀ «فرقان» در توصیف «عباد الرحمن» پس از دوازده ٧۵از سوى ديگر در آيۀ 

 . .َو ِعبٰاُد َالرَّْحمِٰن َالَِّذيَن َيْمُشوَن َعَلى َاْلَأْرِض َھْونًا» خصوصیت براى آنھا كه با جملۀ

َو َالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّنٰا َھْب َلنٰا ِمْن » :شروع مى شود تا مى رسد به اينجا كه مى فرمايد١ «.

آنھا كه مى گويند: بار خدايا به ما آن چنان ھمسران و اوالدى )٢ «َأْزوٰاِجنٰا َو ُذرِّّيٰاِتنٰا ُقرََّة َأْعُیٍن
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عطا فرما كه موجب روشنايى ديده باشند) (و ما را در نزد تو سرافراز و فرخنده نمايند) ، 

 :آنگاه مى فرمايد

 . (بار خدايا، و ما را براى تقواپیشگان، امام و پیشوا قرار ده) ٣ «َو ِاْجَعْلنٰا ِلْلُمتَِّقیَن ِإمٰامًا»

 

اين جمله اى است كه خداوند به عنوان يكى از دعاھاى بندگان برگزيدۀ خود ذكر مى كند و 

طبیعى است آنچه از طرف حضرت حق، در زمرۀ ادعیه ذكر شود، حد اعالى از مطلوبّیت 

ذاتى را بھره مند است، پس نتیجه مى شود كه «امامت» براى مّتقین در نظر حضرت حّق 

يكى از نقاط اوج كمال انسان و بلكه باالترين درجۀ اين كمال وى محسوب مى شود. و 

اكنون معلوم مى شود كه اين امامت نه مى تواند به معناى امامت تشريعى منحصر در 

ذوات ائمۀ معصومین يا ساير اوصیاى الھى باشد كه به عّلت محدوديت و تعیین از جانب 

حق، درخواست آن امرى لغو خواھد بود، و نه مى تواند به معناى پیشوايى ظاھرى دنیايى 

باشد كه عالوه بر اينكه امرى ممدوح و مطلوب نیست، قید «للمتقین» آن را منتفى 

مى سازد. پس تنھا مى ماند ھمان مقام و درجه واالى واليت معنوى الھى است كه ھمان 

كعبۀ مقصود مّتقین از عباد الرحمن و عرفاى باهللا مى باشد، و به اعتبار غايت قصوا بودن و 

مقصد أسنى واقع شدن براى تقواپیشگان، از آن تعبیر به «امامت» شده است. و اين 

ھمان عھدى است كه به ذرّيۀ تقواپیشه و مبّراى از ظلم حضرت خلیل الرحمن نیز در مقام 

 .استجابت دعاى آن حضرت وعده داده شده است

در اينجا اشكالى به نظر مى رسد و آن اينكه در اين صورت بايد مقام واليت الھى و يا به 

تعبیرى امامت باطنى و معنوى، تنھا و تنھا اختصاص به آن دسته از اولیاى الھى داشته 

باشد كه مطلقا در سراسر حیات از ابتداى كودكى تا ممات خود مرتكب كوچك ترين 

مرتبه اى از ظلم اعم از ظلم به نفس و يا ظلم خارجى نشده باشند. و اين اگرچه در مورد 

 پاره اى از انبیاى عظام و نیز ائمۀ معصومین با توجه به عنايات خاص الھى براى تحقق

 

 ۶٣سورۀ فرقان، آيۀ - (١

 ٧۴سورۀ فرقان، آيۀ - (٢
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 ٧۴سورۀ فرقان، آيۀ - (٣

٣٢ 

ارادۀ تشريعیه خود قابل تصور و واقع است ولى از طرفى در مورد بعضى از انبیاء الھى 

مسئله به نص قرآن كريم گونه اى از ظلم قابل تصور است و صرف نظر از انبیاء در مورد ساير 

اولیا از كّملین از عرفاى باهللا كه از گذشته تا حال ھمواره در آسمان توحید و واليت 

درخشیده اند نیز مطلب قابل تطبیق نیست زيرا آنھا غالبا پس از دورانى از غفلت و جھالت 

از دوران كودكى يا نوجوانى به طريقى از اسباب ظاھرى يا باطنى متنّبه به حقیقت الھى 

موجود در باطن نفس خود گرديده و مسیر زندگى خود را در جھت نیل به آن استوار 

ساخته اند و الاقل در پاره اى موارد وقوع جھاتى از ظلم چه نفسانى چه خارجى بر آنھا 

 .منطبق است

 

در قرآن كريم در سورۀ نمل آنگاه كه داستان نخستین مكالمۀ مستقیم حضرت حق با 

و سپس خطاب -١ «يٰا ُموسىٰ ِإنَُّه َأَنا َالّلُٰه َاْلَعِزيُز َاْلَحِكیُم» :موسى بیان مى شود مى فرمايد

َفَلّمٰا َرآھٰا َتْھَتزُّ َكَأنَّھٰا  . . .» مى شود كه عصايت را به زمین افكن پس چون موسى چنین كرد

پس موسى چنین ديد كه آن عصا به جنبش درآمد و تو گويى ٢ . «َجانٌّ َوّلٰى ُمْدِبرًا َو َلْم ُيَعقِّْب

كه مارى متحرك است پس موسى گريزان شد و به پشت خود نیز نگاه نكرد. در اينجا 

كه ) «ِإنِّي الٰ َيخٰاُف َلَديَّ َاْلُمْرَسُلوَن» (اى موسى نترس) «يٰا ُموسىٰ الٰ َتَخْف» :خداوند مى فرمايد

ھمانا نزد من فرستادگانم نمى ترسند) ، سپس يك استثناء و يك قاعده بیان 

مگر آن كسانى كه مرتكب )٣ «ِإّالٰ َمْن َظَلَم ُثمَّ َبدََّل ُحْسنًا َبْعَد ُسوٍء َفِإنِّي َغُفوٌر َرِحیٌم» :مى فرمايد

ظلمى شده اند سپس تدارك نموده و آن ظلم را به نیكويى تبديل كرده اند كه ھمانا من 

آمرزنده مھربانم) . بنابراين چون به نّص آيۀ كريمه حضرت موسى در بادى امر در حال حضور 

نزد خداوند، دچار خوف شد، و نیز به نّص ھمان كريمۀ شريفه، خوف در نزد خداوند، ناشى 

از ارتكاب ظلم است، پس حضرت موسى (على نبّینا و علیه آالف التحیة و السالم) در 

زندگى مرتكب گونه اى از ظلم شده بود كه البته مى دانیم چنین بوده است (داستان 

كشتن مرد قبطى) و به اين موضوع در آيات ديگر قرآن كريم نیز تصريح شده است از جمله 

در سورۀ قصص پس از ذكر داستان به قتل رسیدن مرد قبطى توسط حضرت موسى، آن 
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قٰاَل َربِّ ِإنِّي » :حضرت آن عمل را به گونه اى به شیطان منسوب كرده و سپس مى فرمايد

P . «َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُه ِإنَُّه ُھَو َاْلَغُفوُر َالرَِّحیُم

۴
P 

 

 ١١-٩سورۀ نمل، آيات - (١

 ١١-٩سورۀ نمل، آيات - (٢

 ١١-٩سورۀ نمل، آيات - (٣

 ١۵سورۀ قصص، آيه - (۴
 

٣٣ 

بايد بگويیم على القاعده عھد الھى  «الٰ َينٰاُل َعْھِدي َالّظٰاِلِمیَن» در اينجا مطابق كريمۀ شريفه

به حضرت موسى (علیه السالم) نبايد مى رسید. ولى خداوند خود بالفاصله با بیان 

استثناء در اين قاعده مى فرمايد: «مگر آنھا كه پس از ارتكاب ظلم متوجه آن شده و تدارك 

نموده و ظلم خود را تبديل به حسن و نیكويى نموده اند و خداوند نیز آثار آن را در نفس آنھا 

محو نموده و آنھا را مورد غفران و رحمت خود قرار داده است. با دّقت در مفاد اين آيات 

 .مباركات به نكات لطیفى در پاسخ اشكال فوق دست خواھیم يافت

 

اّوال مى فھمیم كه عھد امامت داراى درجات و مراتبى است و به اصطالح يك امر -١

تشكیكى است كه مرتبۀ اعالى آن ھمان است كه به حضرت ابراھیم در پايان امتحانات 

متعدده عطا شده است. و نیل به اين درجه تنھا براى كسانى ممكن است كه ھیچ گونه 

و اّما از ھمین آيه و استثناء بعد  (ِإنِّي الٰ َيخٰاُف َلَديَّ َاْلُمْرَسُلوَن) ظلمى را مرتكب نشده باشند

از آن معلوم مى شود كه درجۀ ديگرى از اين عھد است (زيرا استثناء مّتصل مبّین سنخیت 

است) كه براى آن دسته از اولیاء الھى است كه اگرچه مرتكب ترك اولى و يا درجۀ 

 .خفیفى از ظلم شده باشند ولى آن را جبران نموده و در زمرۀ پاكان قرار گرفته اند

 

و از ھمین جا استفاده مى شود كه آن امتحانات سخت حضرت ابراھیم (سالم اهللا علیه) -٢

نیز براى نیل به اين درجۀ خاص و اعالى از امامت و واليت بوده است و اّال درجات پايین تر 

آن به مقتضاى قاعدۀ كلى در نبّوت كه فرع بر حصول مقام توحید و واليت است و بدون آن 

 .مّیسر نمى باشد، در مراتب قبل براى حضرت ابراھیم متحقق بوده است
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بیانگر يك قاعدۀ كّلى در مورد  «. . .ِإنِّي الٰ َيخٰاُف َلَديَّ َاْلُمْرَسُلوَن» تعبیر از حضرت حق به-٣

رسوالن و پیامبران الھى است كه در مقام حضور تام با حضرت حق ھیچ گونه خوفى بر آنھا 

راه ندارد با تحلیل اين قاعده و با توجه به اينكه فرمايشات الھى ناظر به يك سلسله امور 

قرار دادى و اعتبارى و تشريفاتى نبوده و بلكه از متن عالم تكوين و خصايص وجودى انبیاء 

خبر مى دھد، اكنون مى پرسیم: اين چه خصوصیتى است كه در رسوالن و انبیا موجب 

اطمینان نفس و عدم ورود ھرگونه خوف از غیر بر آنھا خواھد شد، البته آيۀ شريفه خود 

الٰ َيخٰاُف » اين خاصیت را تنھا در ھنگام مواجھۀ تام و كامل با حضرت حق بر مى شمارد

 و اّال در ھنگام مواجھه با عالم كثرات و در غیر حال «َلَديَّ
 

٣۴ 

 

و نیز  «َفَأْوَجَس ِفي َنْفِسِه ِخیَفًة ُموسىٰ» حضور تاّم خوف و ترسى بر انبیا جارى مى شود مانند

 :در مورد حضرت ابراھیم در ھنگام مواجھه با مالئكه عازم بر قوم لوط مى فرمايد

ِإْذ َدَخُلوا َعلىٰ دٰاُوَد َفَفِزَع » :، و نیز در مورد حضرت داود مى فرمايد ١ «. . .َفَأْوَجَس ِمْنُھْم ِخیَفًة»

 ٢ . «ِمْنُھْم قٰاُلوا الٰ َتَخْف

 

اينكه اين خصوصیت عدم ورود خوف را ناشى از متن رسالت و پیام بدانیم امرى غیر قابل 

قبول است. زيرا صرف نظر از عدم ارتباط معقول بین اين دو موضوع، انبیاء با داشتن ھمین 

پیام و رسالت در غیر مورد «لدى اللھى» و در مواجھه با عوالم كثرت دچار خوف 

مى شده اند. پس خصوصیت مربوط به ويژگى خاصى كه به حضور تام عند اهللا مربوط 

مى شود، و «ظلم» و لو به ادنى درجه و مرتبه به تعبیر حضرت حق امرى است كه مانع 

 .اين حضور تام مى شود، مگر با عنايت مجّدد الھى در رفع آن و تبديل آن به امنیت

 

خصوصیت مانعیت ظلم از اين جھت كه ظلم به ھر شكلى مانعى در راه فعلّیت كامل 

فطرت الھى انسان فراھم مى سازد و به گونه اى مانع خروج كامل نفس از قّوه به فعلیت 

مى شود و لذا ھمان مقدار ناچیز ظلم، حجابى از بینونت و جدايى میان بنده و موالى 
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خويش ايجاد مى كند كه مانع فناى تام عبد در رب مى شود. و در واقع آنجا كه خوف در آن 

راه ندارد مقام الوھیت و كبرياى الھى است كه عین امنیت و سالم است. و بندگان خالص 

خدا چون به رفع كلیه حجب نور و ظلمت از حقیقت وجودى خود نائل شوند چیز جز ذات 

َأالٰ »:مقدس حضرت حق در آنھا طلوع نمى كند و آنھا به مقام مظھريت تام الھى مى رسند

آگاه باشید كه ھمانا اولیاى الھى را نه خوفى )، ٣ «ِإنَّ َأْوِلیٰاَء َالّلِٰه الٰ َخْوٌف َعَلْیِھْم َو الٰ ُھْم َيْحَزُنوَن

است و نه حزنى بر آنھا وارد مى شود.) و اين مقام براى بندگان خدا آنگاه محّقق مى شود 

كه به تسلیم محض و اسالم اعظم در مقابل ذات ربوبى نائل شوند و خالصه ظلم ھر 

اندازه كه ناچیز باشد مانع اتصال كامل به ذات ربوبى و سبب نوعى فاصله خواھد شد كه 

 .ھمین امر عامل بروز خوف خواھد شد

 

بنا بر آنچه در انبیاء و مرسلین اصل است سیر به اين مقامات معنوى و حصول فناى تام در 

ذات الھى و رفع كلیه حجب نور و ظلمت میان آنھا و ذات مقدس الھى است كه از اين 

 خصوصیت به اعتبار قرب تاّم به حضرت حق و عدم ھرگونه فاصله و جدايى به
 

 .٧٠؛ سورۀ ھود، آيۀ ٢٧سورۀ ذاريات، آيۀ - (١

 ٣٢سورۀ ص، آيۀ - (٢

 ۶٢سورۀ يونس، آيۀ - (٣
 

٣۵ 

واليت كلیۀ الھیه» ، و به اعتبار مقام پیشوايى خلق و اھتداى آنھا به سمت حضرت رّب »

كما اينكه در تعابیر ديگر قرآنى از  «َو ِاْجَعْلنٰا ِلْلُمتَِّقیَن ِإمٰامًا» العّزه به «امامت» تعبیر مى شود

حصول اين درجه تعالى معنوى در عبد، به «خلوص» و «صلوح» در ذات بنده و نه در فعل او 

ياد مى شود. آن چنان كه شیطان رجیم چون در مقام مكالمه با حضرت حق پس از دور باش 

از حريم الھى برآمد به لحاظ علم و آگاھى كه به مقام انسان براى او حاصل شده بود 

سوگند به عزت و جالل تو كه ھمۀ )١ «ِإّالٰ ِعبٰاَدَك ِمْنُھُم َاْلُمْخَلِصیَن َفِبِعزَِّتَك َلُأْغِوَينَُّھْم َأْجَمِعیَن» :گفت

بنى آدم را گمراه خواھم ساخت مگر آن بندگانى كه خالص شده اند) كه معلوم است 

«مخلص» به فتح الم و به صیغۀ اسم مفعول، غیر از مخلص به كسر الم و صیغه فاعل 
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است زيرا كه اّولى را خدايشان خالص ساخته و اخالص دومى را به ذات خود آنھا نسبت 

داده است. و آن اخالصى كه به خود انسان نسبت داده مى شود اخالص در فعل و عمل و 

دين است. و آن اخالصى كه به خود انسان نسبت داده مى شود اخالص در فعل و عمل و 

دين است. و آن اخالصى كه به خود انسان نسبت داده نمى شود ازآن روست كه اين 

بندگان به جايى رسیده اند كه خودى ندارند كه فاعل اخالص آنھا شود و بلكه آنھا ھمه 

خدايند، و مظھر تام تجلیات ذاتى حق گرديده اند و اين حضرت اوست كه خلوص آنھا را به 

خود نسبت مى دھد و در اين مقام البته شیطان رجیم را راھى نیست و حصول اين درجه 

و مراتب پس از آن، ھمان حصول خصیصۀ واليت و امامت است كه البته به بیانى كه قبال 

ذكر شد خود داراى مراتب و درجات است و بدين سان از اين آيۀ كريمه استفاده مى شود 

كه الزمۀ حضور انبیاء و مرسلین نزد خداوند داشتن مراحلى از اين درجات اخالص و صلوح 

ذاتى است كه از آنھا به واليت و امامت تعبیر مى شود و باالترين درجۀ آن ھمان است كه 

از اختصاصات حضرت ابراھیم خلیل و بعضى از ذرّيۀ برگزيدۀ او از رسول اكرم و ائمۀ 

معصومین (سالم اهللا علیھم اجمعین) مى باشد و مراتب مادون آن نیز به ساير انبیاء و 

 .اولیاى الھى در گذشته و آينده نوع بشر مربوط مى شود

 

رزقنا اهللا بلطفه و احسانه) و ظلم، كه ھمان تعّدى در حق فطرت الھى مستتر در حقیقت )

آدمى است-به ھر درجه اى كه باشد مانعى براى حصول اين تقّرب تاّم واليى و پیشوايى و 

 .امامت معنوى است

 

 و ھمان طور كه پیشتر در ضمن حديث مجمع علیه «قرب نوافل» اشاره شد اين مقام
 

 ٨٢-٨٣سورۀ ص، آيات - (١

٣۶ 

واليت الھى است كه با تعابیر عجیب و عريان حضرت حق نسبت به بندگان خالص خود، - 

كه من چشم آنھا مى شوم كه با آن مى بینند و گوش آنھا مى شوم كه با آن مى شنوند و. 

. .» -سازگار است، و اين بعینه ھمان تعابیر بلندى است كه امیر المؤمنین (سالم اهللا 

علیه) در روايت منقول در نھج البالغه و تحف العقول به توسط كمیل بن زياد نخعى، در 



توصیف عالمان رّبانى بیان فرموده اند و آنھا را «خلفاى خداوند» در روى زمین نامیده اند كه 

عبارة اخراى امامت مورد درخواست عباد الّرحمن است. ولى برخى از علما به جھت 

بلندى تعابیر نتوانسته اند اين اوصاف را به غیر از امامان معصوم و منصوص به وصايت 

تشريعى نبوى، بر ديگر مصاديق آن از علماى رّبانى و عرفاى روحانى ھمیشه موجود در 

اّمت محمدى منطبق سازند. و حال آنكه اين گونه برداشت عالوه بر اينكه با فقرات مختلف 

از متن روايت از جمله اينكه مى فرمايد: «. . . حّتى يودعوھا نظرائھم، و يزرعوا فى قلوب 

أشباھھم» ناسازگار است زيرا معلوم است كه براى امام معصوم «نظرائى» و «اشباھى» 

نیست كه بخواھند حقايق باطنى را در قلوب آنھا غرس نموده و به وديعت سپارند، -و اگر 

ھمچنین افرادى باشند ھمین معناى مورد نظر و مطلوب ما نسبت به آنھا صادق است-به 

عالوه اينكه براى علماى شیعه كه ھمواره در میان آنھا عالمانى رّبانى و داراى جمیع اين 

صفات روحانى در ازمنۀ گوناگون يافت مى شده و نمونه ھاى بارزى از اين اسوه ھاى 

انسانى را در پیش رو داشته اند استبعاد و انكار اين معانى امرى عجیب و دور از انتظار 

 .است

 

 ده سذكر سلسلۀ نورانى عالمان رّبانى از عرفاى شیعه در 
 ھاى اخیر

 

در زمانھاى نزديك به ما در حدود يك صد و پنجاه سال اخیر، تاريخ درخشان روحانیت تشّیع، 

در میان عالمان بى بديل خود يكى پس از ديگرى شاھد ظھور و درخشش اين كواكب 

نورانى در آسمان حقايق و بلكه در دل ظلمتكدۀ عالم جسمانى بوده است. سلسلۀ 

بى بديلى از عالمان رّبانى كه از عالم و فقیه توانا مرحوم آقا سید على شوشترى ھم 

استاد و ھم شاگرد قھرمان عالم فقاھت مرحوم شیخ انصارى (رضوان اهللا تعالى علیھما) ، 

شروع شد و در ادامه الى زماننا ھذا نسلى بعد نسل ديگر، لواى توحید را از عالمى به 

دست عالمى ديگر و از موّحدى به مؤمن موّحد ديگر سپرده اند. مرحوم آقا سید على 

استاد علوم اخالقى و باطنى براى مرحوم شیخ انصارى و شاگرد ايشان در علوم فقاھت و 

 نیز جانشین وى در اين علوم ظاھرى بوده است، از دامن مرحوم



 

آقا سید على، عالمى فرزانه و جھانى وحید و يگانه مرحوم آيت اهللا آخوند مال حسین قلى 
ھمدانى پرورش يافت و از محضر وى نیز عالم و عارف و حكیم الھى مرحوم آيت اهللا آقا 

سید احمد كربالئى كه در علوم ظاھر و باطن يگانه دوران خود بود تربیت يافت، در تحت 
توجھات اين عالم ربانى و فقیه روحانى بود كه مرحوم آقا سید على قاضى رادمرد عالم 

توحید، عارف و مفسر و حكیم بى نظیرى كه جمع كثیرى از بزرگان و نوادر علم و اخالق در 
 سدۀ اخیر دست پروردۀ محضر بى نظیر وى بوده اند.

 
انگیزۀ نگارش اين رساله به عنوان مقّدمه 

 

شرح احوال ھريك از اين أنجم آسمان واليت و توحید، دفترى گسترده و شارحى به 
حقیقت پیوسته را مى طلبد، ولى قضاى روزگار را چنین آمد كه چون فرزندان عزيز و 

گرانقدر اين آيت توحید، -أعنى حضرت آقاى قاضى (قّدس اهللا سّره الشريف) -يكى بر 
نگارش شرحى از احوال پدر بزرگوار خود و آن ديگرى را بر ترجمه آن به زبان فارسى توفیق 

حاصل شد، و آن شرح و ترجمه به دست اين كمترين عالم علم و عمل رسید، و برخى 
اعّزه از برادران ايمانى نیز از حقیر درخواست نگارش مقّدمه اى بر سبیل شرح و توضیح 

مسلك و مرام معنوى اين اساطین عالم حقیقت و سالطین مملكت عیان و شھود را 
نمودند، نگارنده كه خود را فاقد ھرگونه صالحیت ظاھرى و باطنى در اين معنا مى ديد، 

متأّمل در اداى پاسخ و چگونگى رّد اين مھم بود كه از قضا بر نوشته اى كه چندى قبل در 
میان برخى دست نوشته ھاى حضرت آيت اهللا عّالمه سید محمد حسین طھرانى (رضوان 

اهللا علیه) ديده بود متذّكر گرديد. 

 

حضرت آيت اهللا طھرانى كه خود ثمرۀ نھايى اين مكتب توحیدى در روزگار ماست و حاوى 
ھمۀ كماالت ظاھرى و باطنى اساتید سلف خود در اين سلسله نورانى بوده اند، اگرچه 
مستقیما شرف حضور محضر مبارك مرحوم آيت اهللا آقا سید على قاضى را نداشته اند و 
میان سال ورود ايشان به نجف و فوت مرحوم استاد الكل چند سالى فاصله بوده است 

(حدود چھار سال) ولى افتخار تربیت مستقیم در خدمت دو تن از خّصیصین از 
دست پروردگان آن استاد يگانه، يعنى مرحوم عارف كامل آيت الحق حاج سید ھاشم 

موسوى حداد و نیز مرحوم آيت اهللا عالمه حاج سید محمد حسین طباطبائى (رضوان اهللا 
تعالى علیھما) ، را داشته اند. به ھرحال شرح احوال و خصوصیات اين عارف كامل و عالم 

رّبانى يعنى حضرت آيت اهللا سید محمد حسین طھرانى خود حديثى مفصل است و طالب 



 
 
 
 

٣٨ 
 

مجالى ديگر، ولى آنچه ما را متذكر به ذكر نام شريف آن بزرگوار نمود عبارتى بود كه در 
يكى از دست نوشته ھاى ايشان بدان برخوردم و ھمان محّرك و مؤيد نگارش اين رساله 
به عنوان مقّدمه اين كتاب شريف گرديد. و آن عبارت اين است: «اين حقیر در احوال آية 

الحق و سند العرفان آية العظمى و حجة اهللا الكبرى الفقیه البصیر األديب اللغوّى الشاعر 
المفلق، و الحكیم االلھى، و المفّسر الكبیر، و المحّدث العظیم، و العارف باهللا الوحید 

 األوحد فى زمانه و عصره، بل لمن تقّدم منه او تأّخر اّال من شاء اهللا و تخّیر:
 

الحاج السید المیرزا علّى القاضى الطباطبائى التبريزى قّدس اهللا نفسه الزكّیة، در جاھاى 
مختلف از بحثھا، چه در كتب مطبوعه و چه در غیر مطبوعه، و چه در دفاتر و يادداشتھا و 

 جنگھا، مطالب مسّلم و متقنه اى را كه به حقیر به طور يقین رسیده بود، ذكر نموده ام.
 

اگرچه ورود حقیر به نجف اشرف چھار سال پس از ارتحال آن سعید بود، اّما آنچه از 
شاگردان بالفصل ايشان بعد از حیات، در نجف و چه از خصوص استاذنا و مالذنا العّالمه آية 
اهللا السید محمد حسین الطباطبائى (قدس اهللا نفسه) در بلدۀ طّیبه قم شنیده بودم؛ به 

قدرى متقن و مسّلم بود كه در حكم مشاھده و حضور و استماع و رؤيت خود مرحوم 
 قاضى بود» .

 
سپس حضرت آيت اهللا طھرانى متذكر مى شوند كه اين وقايع به غیر از آن چیزھايى است 

كه ايشان تا بحال در كتب مطبوعۀ خود نگاشته اند، و اين ھا را به انضمام فھرستى از 
مطالب كه در گذشته راجع به آن عالى جناب نوشته اند يكجا مى نويسند تا عالوه بر فايده 
اّطالع خواص آن بزرگوار از اين وقايع، ماّدۀ اولیه اى بوده باشد «براى كسانى كه بخواھند 
شرحى از احوال ايشان را به نگارش درآورند» و اشاره مى فرمايند به فرزند امجد و معّظم 
ايشان دانشمند ذى قدر جناب آقاى حاج سید محمد حسن قاضى طباطبائى (اطال اهللا 

فى عمره الشريف) كه گويا چنین قصدى داشته اند. به ھرحال چون اين حقیر اين عبارات را 
مالحظه و از قصد و نیت آن استاد الھى و عالم رّبانى نسبت به فراھم آوردن زمینه و 

مقدمات كار براى نگارش شرح حال و تذكره اى براى آن آيت كبراى الھى مّطلع شد و از 
سويى اھتمام فاضل دانشمند جناب حاج سید محمد حسن قاضى ذو العّزة و المجد را در 
نگارش شمه اى از احوال و وقايع دوران پدر بزرگوارشان و نیز ترجمه آن مجّلد از زبان عربى 

به زبان پارسى توسط ديگر فرزند برومند و عالیمقام ايشان جناب فاضل دانشمند آقاى 
حاج سید محمد على قاضى نیا، را مشاھده نمود و با مالحظۀ ساير جھات و شرائط، بر 

 معنوى انسان، وخود فرض ديد كه با بیان مقّدماتى در مقامات 
 

٣٩ 



طريق سیر عرفاى باهللا در مكتب تشّیع، به ذكر شمه اى از احواالت و وقايع مربوط به آن 

عالى جاه استاد الكل فى الكل كه از خامه مبارك حضرت استاد ربانى آيت اهللا طھرانى 

(قدس اهللا نفسه الزكیه) تراوش نموده است مبادرت نمايد. و ذكر اين وقايع و احواالت را در 

راستاى اوصاف و خصوصیات مذكور در روايت شريف كمیل از امیر المؤمنین (سالم اهللا 

 .علیه) و نیز حديث درربار نبوى مشھور به حديث قرب نوافل قرار دھد. بمّنه و جوده و كرمه

 
ذكر بعضى وقايع در علوم باطنى حضرت آقاى قاضى (قّدس 

 (سّره
 

كلمه اى را كه حضرت امام زمان (عج) ھنگام ظھور به اصحاب خود 
 .مى فرمايند، مى دانم

١ 

 فرمودند كه: در ١۴٠١حضرت عالمه طباطبائى مّد ظله در روز چھاردھم شھر شعبان » -

روايت است كه چون حضرت قائم ظھور كنند اّول دعوت خود را از مّكه آغاز مى كنند 

بدين طريق كه بین ركن و مقام پشت به كعبه نموده و اعالن مى فرمايند. و از خواص آن 

حضرت سیصد و شصت نفر در حضور آن حضرت مجتمع مى گردند، مرحوم استاد قاضى 

(رحمة اهللا) مى فرمود: در اين حال حضرت به آنھا مطالبى مى گويند كه ھمۀ آنھا در اقطار 

عالم متفّرق و منتشر مى گردند، و چون ھمۀ آنھا داراى طّى االرض ھستند تمام عالم را 

تفّحص مى كنند و مى فھمند كه غیر از آن حضرت كسى داراى مقام واليت مطلقۀ الھیه و 

مأمور به ظھور و قیام و حاوى ھمۀ گنجینه ھاى اسرار الھى و صاحب االمر نیست، در اين 

حال ھمه به مّكه مراجعت مى كنند و به آن حضرت تسلیم مى شوند و بیعت مى نمايند، 

مرحوم قاضى (رضوان اهللا علیه) مى فرمود: من مى دانم آن كلمه اى را كه حضرت به آنھا 

فرمودند و ھمه از دور آن حضرت متفّرق شدند چه بود.» حضرت عالمه طباطبائى فرمودند: 

كه من در روايت ديده ام كه حضرت صادق (علیه السالم) مى فرمايند: «من آن كلمه را 

 ١ . «مى دانم
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  در حیرتم كه باده فروش از كجا شنید//سّر خدا كه عارف سالك به كس نگفت

 

 از وادى السالم فھمیدم
 

 از مرحوم آية الحّق آية العظمى حاج میرزا على آقا قاضى (رضوان اهللا علیه) افراد-٢

 

 .٢٢۶مخطوطات، و نیز مھر تابان، ص - (١

 

۴٠ 

بسیارى از تالمذه ايشان نقل كردند كه ايشان بسیار در وادى السالم نجف براى زيارت 

اھل قبور مى رفت و زيارتش به دو سه و چھار ساعت به طول مى انجامید و در گوشه اى 

مى نشست به حال سكوت، شاگردھا خسته مى شدند و برمى گشتند و با خود 

 .مى گفتند: استاد چه عوالمى دارد كه اين طور به حال سكوت مى ماند و خسته نمى شود

عالمى بود در طھران بسیار بزرگوار و مّتقى و حّقا مرد خوبى بود. مرحوم آية اهللا حاج 

شیخ محمد تقى آملى (رحمة اهللا علیه) ، ايشان از شاگردان سلسله اول مرحوم قاضى 

 .در قسمت اخالق و عرفان بوده اند

 

از قول ايشان نقل شد كه: من مدتھا مى ديدم كه مرحوم قاضى دو سه ساعت در وادى 

السالم مى نشینند. با خود مى گفتم انسان بايد زيارت كند و برگردد و به قرائت فاتحه اى 

 .روح مردگان را شاد كند. كارھاى الزم ترى ھم ھست كه بايد به آنھا پرداخت

اين اشكال در دل من بود اّما به احدى ابراز نكرده بودم حتى به صمیمى ترين رفقاى خود از 

 .شاگردان استاد

 

مدتھا گذشت و من ھر روز براى استفاده از محضر استاد به خدمتش مى رفتم تا آنكه از 

نجف اشرف عازم بر مراجعت به ايران شدم و لیكن در مصلحت بودن اين سفر ترديد 

داشتم؛ اين نّیت ھم در ذھن من بود و كسى از آن مّطلع نبود. شبى بود مى خواستم 



بخوابم، در آن اطاقى كه بودم در طاقچۀ پايین پاى من يك كتاب بود، كتابھاى علمى و 

دينى. در وقت خواب طبعا پاى من به سوى كتابھا كشیده مى شد. با خود گفتم برخیزم و 

جاى خواب خود را تغییر دھم و يا الزم نیست، چون كتابھا درست مقابل پاى من نیست و 

 .باالتر قرار گرفته و اين ھتك احترام به كتاب نیست

 

 .در اين ترديد و گفتگوى با خود، باالخره بنا بر آن گذاشتم كه ھتك نیست و خوابیدم

صبح كه به محضر استاد مرحوم قاضى رفتم و سالم كردم، فرمود: علیكم السالم. صالح 

نیست شما به ايران برويد. و پا دراز كردن به سوى كتابھا ھم ھتك احترام است. بى اختیار 

 ھول زده گفتم: آقا شما از كجا فھمیده ايد. از كجا فھمیده ايد؟

 ١ .فرمود: از وادى السالم فھمیده ام
 

 .٢٩١-٢٩٢معادشناسى، ج اول، صص - (١
 

۴١ 

 نشان دادن محّل ورود قافلۀ حسینى به كربال
 

حضرت آية اهللا عالمه طھرانى قدس سره در ضمن احوال و وقايع ايشان (غیر مطبوعه) -٣

آورده اند: «محّل ورود قافلۀ امام حسین (علیه السالم) را در ابتداى ورود به كربال از مدينه، 

مشخص نموده بودند، و آن مكانى بود در قسمت شمالى مضجع مبارك كه تقريبا فاصلۀ 

آن تا صحن مطّھر كم نبود، يعنى در حال خروج از در شمالى (در سدر) و عبور از تمام بازار 

واقع در آن قسمت تا برسد به شريعۀ حسینى، آن محّل را قرب مقامى كه فعال به مقام 

زين العابدين (علیه السالم) معروف است معرفى نموده، و به بعضى از شاگردان خويش 

 .نشان داده بودند

 

 .تمام نقاط صحن مطّھر حكم خانۀ امیر المؤمنین (ع) را دارد
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 شھر ١٨حضرت آية اهللا حاج سید على لواسانى دامت بركاته در صبح روز دوشنبه -۴

 كه به منزل بنده (منزل حضرت آية اهللا طھرانى قدس سّره) در ١۴١٢جمادى االولى سنه 

مشھد مقّدس تشريف آوردند در ضمن بیاناتشان درباره مرحوم قاضى نقل نمودند: از 

حضرت آية اهللا حاج سید رضى شیرازى دامت بركاته كه فرمودند: يكى از معاريف رجال 

علم و عمل (نامشان را برده بودند) كه در صدق و استوارى وى در گفتار و كردار مشكلى 

نیست، براى من نقل كرد: من روزى در صحن مطّھر امیر المؤمنین (علیه السالم) در 

قسمت پشت سر، در فاصلۀ میان مقبرۀ مرحوم سید محمد كاظم يزدى (ره) و میان ديوار 

ساختمان حرم و رواق نشسته بودم، و اتفاقا چون خسته بودم، پاى خود را دراز كرده بودم 

 .خیلى به طور معمولى و ساده

بعدا كه خدمت آقاى قاضى رسیدم بدون مقّدمه فرمودند: تمام نقاط صحن مطّھر حكم 

خانۀ امیر المؤمنین را دارد، و شما ھم مى دانید كه امام مرده و زنده ندارد. امام مقبور در 

قبر، زنده است. بنابراين آيا جسارت نیست كه انسان در خانۀ خود امام به طرف خود امام 

 ١ ! حّى و زنده، پاى خود را دراز كند؟

 

 (اّالى» مرحوم انصارى و مرحوم قاضى (رضوان اهللا علیه»
 

حضرت آية اهللا حاج شیخ عباس قوچانى أعلى اهللا مقامه نقل كردند: در آن شبى كه -۵

 مرحوم آقاى حاج شیخ جواد انصارى قّدس اهللا نفسه در شب به منزل ايشان به میھمانى

 مخطوطات- (١

۴٢ 

دعوت داشتند؛ و تمام حّضار ھفت ھشت نفر بیش نبودند، و حقیر ھم در آن مجلس مدعّو 

بودم، قبل از گستردن طعام كه خواستند با آفتابه و لگن دست حضار را بشويند، مرحوم 

 . . .آقاى انصارى فرمودند: شستن الزم نیست زيرا ھمه حّضار وضو دارند اّال
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حضرت آقاى حاج شیخ عباس مى فرمودند: من فقط وضو نداشتم و اين كلمه اّال در گفتار 

مرحوم انصارى راجع به من بود و اين در حقیقت خبر غیبى بود كه مرحوم انصارى در آن 

شب داد. نظیر اّالئى كه مرحوم قاضى داد. توضیح آنكه: وقتى براى ما [يعنى آية اهللا حاج 

شیخ عباس قوچانى]صبّیۀ آقاى حاج شیخ احمد آخوندى يزدى كتابفروش معروف نجف را 

عقد كردند؛ و زفاف نزديك شد. ما منزلى تھیه كرديم و جھیزيه عروس را آوردند و در آن 

 .چیدند و پرده ھا را آويزان نمودند و از ھر جھت منزل مرتب و منظم و آماده بود

 

در آن روزى كه فرداى آن لیلۀ زفاف بود مرحوم قاضى به منزل ما تشريف آوردند و ديدند 

ھمۀ امور منظم و مرّتب است و پرده ھا آويخته است. فرمودند: از ھر جھت وسائل و لوازم 

 .مھّیا و انتظارى براى زفاف نیست اّال اينكه

چون آن مرحوم خارج شدند، ما نفھمیديم إّال اينكه چه بود؟ تا آنكه ھمان شب يك 

مخّدره اى از محترمات و معّظمات بیت مرحوم آخوندى فوت مى كند و بدين جھت زفاف چند 

 ١ .ماه به تأخیر افتاد. آنگاه براى ما روشن شد كه معنى آن كلمه چه بود

 

 «ھا، مشغول جنگ ھستى؟»
 

و ايضا مرحوم آية اهللا حاج شیخ عباس فرمودند: ما ھر روز صبحھا دو ساعت در محضر -۶

مرحوم قاضى مى رفتیم، و در اين اواخر چنانچه كتابى قرائت مى شد، من آن را مى خواندم 

و آن مرحوم شرح و توضیح مى دادند. يك روز صبح زود بود كه به منزلشان رسیدم و آن روز 

ايشان در منزل جديده بودند. . . در آن روز كه عبورم به منزلشان از كنار سور نجف (ديوار 

كشیدۀ بلند اطراف شھر براى حفاظت از ھجوم دشمن) بود كه اينك خراب شده است و 

شھر نجف توسعه پیدا نموده و شامل قسمت جديده ھم شده است، ناگھان در فكر 

حملۀ وّھابیھا افتادم كه سابقا به كربال حمله كردند و ھزاران نفر را كشتند، و از علماء و 

صلحاء و زّوار و مقیمین درياى خون جارى شد، تا آنجايى كه ضريح مطّھر و صندوقش را 

 خرد كرده و با چوب آن در روى قبر مبارك قھوه درست كردند و نشستند و
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 مخطوطات- (١

 

۴٣ 

خوردند. اّما در نجف اشرف به واسطۀ محصور بودن آن به سور و مقاومت مردم آن از باال و 

شكافھاى سور، نتوانستند وارد شوند، و پس از چند روزى توقف در اطراف «سور» فرار 

 .كردند

در اين انديشه غرق شده بودم كه بايد ما خودمان را به انواع سالح مجّھز كنیم تا اگر ثانیا 

حمله كردند، ريشۀ آنان را بر كنیم. سالح ما بايد چنین و چنان باشد، و جوانان ما بايد 

چنین و چنان فنون جنگ را بیاموزند. و ھمین طور در اين فكر بودم و خاطرات از ھر طرف 

 .ھجوم مى آورد كه به منزل آن مرحوم رسیديم، در زدم و وارد شدم

 ! تا چشمشان به من افتاد، فرمودند: ھا، مشغول جنگ ھستى؟

 ١ .عرض كردم: چه فرموديد؟ ! كدام جنگ؟ ! فرمودند: مقصودم جنگ با نفس اّماره است

 

 ھمه كس طالب يارند، چه ھشیار و چه مست
 

و ايضا ايشان فرمودند: فالن كس (يكى از شاگردان جوان آقاى قاضى) كه اخیرا به -٧

خدمت مرحوم قاضى (ره) مشّرف شده بود، و طبق دستور عمل مى كرد، ولى مدتى 

گذشته بود و براى وى فتح بابى نشده بود، روزى براى من گفت: يك روز در میان راه كه 

به محضر مرحوم قاضى مى رفتم با خود فكر مى كردم كه: چون آقا میرزا على آقا قاضى پیر 

شده است، شايد ديگر از عھدۀ تربیت شاگرد برنیايد، خوب است حركت كنم به ھمدان و 

به خدمت آقاى حاج شیخ جواد انصارى مشّرف گردم و از او فتح باب طلب نمايم، چرا كه 

 .او نسبتا سرحال است و با شاگردان بیشتر مى تواند مشغول باشد

 :ھمین كه وارد شدم و سالم كردم و نشستم، مرحوم قاضى فرمود
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  چه ھشیار و چه مست//ھمه كس طالب يارند

 چه مسجد چه كنشت//ھمه جا خانۀ عشق است 

من چنان شرمنده شدم و سر خود را پايین انداختم كه تا وقت آمدن خجل و شرمگین 

 ٢ .بودم

 

تقلید از مرحوم قاضى رضوان اهللا علیه به امر امام زمان (علیه 
 (السالم

 

 آقاى سید ھاشم ھندى (رضوى) نقل كرد كه يكى از سادات محترم ھند به نام-٨

 

 مخطوطات- (١

 مخطوطات- (٢

 

 

۴۴ 

سید على نقى ھندى، از ھند براى تحصیل علوم دينّیه به نجف اشرف مى آيد و در آن وقت 

مقارن مى شود با فوت مرحوم آقا سید محمد كاظم يزدى، و سپس آقاى میرزا محمد تقى 

شیرازى، و مى بیند كه رساله ھاى بسیارى طبع شده است و از طرف افراد بسیارى و 

طّالب، آن رساله ھا را در ھنگام خروج مردم از صحن كربال به مردم مّجانى مى داده اند و در 

 .اعطاى آن تنافس مى نمودند

 

با ديدن اين منظره آقا سید على نقى دچار اشكال و شبھه مى گردد و امر تقلید براى او 

سخت مى گردد و نمى داند كه از چه شخصى تقلید كند؟ باالخره با خود قرار مى گذارد كه 

به حضرت امام عصر عّجل اهللا تعالى فرجه متوسل گردد و براى حّل مشكل از ايشان 

 .راھنمايى بخواھد كه شخصى را براى تقلید او معرفى كنند
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و براى اين مھّم با خود قرار مى گذارد كه يك اربعین در مسجد سھله اقامت كند و به 

عبادت مشغول باشد تا كشف مطلب شود؛ ھنوز چھل روز به پايان نرسیده بود كه ناگاه 

ديد يك نورى بسیار قّوى در مقام حضرت حّجت ارواحنا فداه ظاھر شد كه آن نور، نور امام 

زمان بود و آن نور اشاره كرد كه به سّیدى كه تنھا در مقام نشسته بود و گفت: از اين 

سّید تقلید كن! سید على نقى نگاه كرد و ديد اين سید آقاى حاج میرزا على آقاى قاضى 

ھستند، و آن نور ناپديد شد. ولى مى گويد با خود گفتم: اين معّرفى اين سّید به من بود، 

و اين تنھا كافى نیست. بايد خود اين سّید ھم نزد من بیايد و بگويد: حضرت امام زمان امر 

تقلید تو را به من ارجاع نمودند. و لذا از مسجد سھله بیرون آمدم و به مسجد كوفه 

درآمدم و در آنجا معتكف شدم تا زمانى كه اين امر تحقق يابد و حضرت ولى عصر به آن 

 !سّید بگويند: برو نزد سید على نقى و او را از اين امر مّطلع گردان

 

يك روز كه در مسجد كوفه نشسته بودم مرحوم قاضى به نزد من آمد و فرمود: در احكام 

دين ھرچه مى خواھى از من بپرس و بدان عمل كن! ولى اين قضیه را نزد احدى فاش 

 !مساز

 

سید على نقى مى گفت: از آن به بعد من از آن سید تقلید مى كردم و ھر مسئله اى پیش 

مى آمد از او مى پرسیدم تا زمانى كه مرحوم قاضى فوت كرد. از آن به بعد نسبت به ھر 

مسئله اى كه پیش مى آيد و من حكمش را نمى دانم در خواب مرحوم قاضى به سراغ من 

 ١ :مى آيد و حكم آن را به من مى فرمايد

 «صحبوا الّدنیا بأبدان ارواحھا معّلقة بالمحّل األعلى»
 

 مخطوطات- (١
 

۴۵ 

مرحوم عالمه طباطبائى به نقل مرحوم آية اهللا طھرانى در مھر تابان اين دو قضیه را نقل 

 :مى كنند
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 فناى در توحید
 

قضیه اى را ايشان از آقايان نجف نقل مى كردند، نه يك نفر و دو نفر و بلكه بیشتر، و بعدا -٩

من (مرحوم عالمه طباطبائى) خودم از ايشان پرسیدم تصديق نمودند كه ھمین طور بوده 

 :است

مرحوم قاضى مريض بوده است و در منزلى كه داشتند در ايوان منزل نشسته بودند و »

كسالت ايشان پا درد بوده است به حدى كه پا ديگر به سختى جمع مى شد و به سختى 

حركت مى كرد. در اين حال بین دو طايفۀ ذكرت و شمرت در نجف اشرف جنگ درگیر شده 

بود و بام خانه ھا را سنگر كرده بودند و از روى بامھا پیوسته به يكديگر تیراندازى مى كردند 

 .و از اين طرف شھر با آن طرف ديگر شھر در جنگ بودند

ذكرت ھا غلبه نمودند و طائفۀ شمرت ھا را عقب زدند و ھمین طور خانه به خانه پشت بام 

به پشت بام مى گرفتند و جلو مى آمدند. در پشت بام خانه ايشان [مرحوم قاضى] نیز طائفۀ 

شمرت ھا سنگر گرفته بودند و از روى بام به ذكرت ھا مى زدند. چون ذكرتى ھا غلبه كردند، 

بر اين پشت بام آمدند و دو نفر از شمرتى ھا را در روى پشت بام كشتند و مرحوم قاضى 

ھم در ايوان نشسته بودند و تماشا مى كردند، و چون ذكرتى ھا بام را تصّرف كردند و 

شمرتى ھا عقب نشستند، آمدند در حیاط خانه و خانه را تصرف كردند و دو نفر ديگر را در 

ايوان خانه كشتند و دو نفر ديگر را نیز در صحن خانه كشتند و مجموعا در خانه شش نفر 

 .از شمرتى ھا كشته شدند

و مرحوم قاضى مى فرموده است: وقتى كه آن دو نفر را در پشت بام كشتند، از ناودان 

مثل باران ھمین طور داشت خون پايین مى آمد. و من ھمین طور نشسته بودم بر جاى خود 

و ھیچ حركتى ھم نكردم و بعد از اين بسیار، ذكرتى ھا ريخته بودند در داخل اطاق ھا و 

 .ھرچه به درد بخور آنان بود جمع كرده و برده بودند

 بلى لطفش اين بود كه مرحوم قاضى مى گفت: من حركت نكردم و ھمین جور كه

۴۶ 



نشسته بودم تماشا مى كردم. مى گفت: از ناودان خون مى ريخت، و در ايوان دو كشته 

 «.افتاده بود، و در صحن حیاط نیز دو كشته افتاده بود و من تماشا مى كردم

اين حاالت را فناى در توحید گويند، كه در آن حال شخص سالك غیر از خدا چیزى را 

 .نمى نگرد و تمام حركات و افعال را جلوۀ حق مشاھده مى كند

 

 بیايید: اى موّحدين توحید أفعالى
 

قضیۀ ديگرى كه نزد مرحوم قاضى پیش آمد كرد و ما خود [مرحوم عالمه -١٠

طباطبائى]حاضر و ناظر بر آن بوديم اين است كه: «يكى از دوستان مرحوم قاضى 

حجره اى در مدرسۀ ھندى بخارائى معروف در نجف داشت و چون ايشان به مسافرت رفته 

بود حجره را به مرحوم قاضى واگذار كرده بود كه ايشان براى نشستن و خوابیدن و ساير 

احتیاجاتى كه دارند از آن استفاده كنند. مرحوم قاضى ھم روزھا نزديك مغرب مى آمدند در 

آن حجره و رفقاى ايشان مى آمدند و نماز جماعتى بر پا مى كردند و مجموع شاگردان 

ايشان ھفت ھشت ده نفر بودند، و بعدا مرحوم قاضى تا دو ساعت از شب گذشته 

 .مى نشستند و مذاكراتى مى شد و سؤاالتى شاگردان مى نمودند و استفاده مى كردند

يك روز داخل حجره نشسته بوديم، مرحوم قاضى ھم نشسته بودند و شروع كردند به 

صحبت دربارۀ توحید افعالى، ايشان گرم صحبت دربارۀ توحید افعالى و توجیه آن بودند كه 

در اين اثناء مثل اينكه سقف آمد پايین، يك طرف اطاق بخارى بود، از آنجا مثل صداى 

ھاّرھاّرى شروع كرد به ريختن و سروصدا و گرد و غبار فضاى حجره را فراگرفت جماعت 

شاگردان و آقايان ھمه برخاستند، من ھم برخاستم، و رفتیم تا دم حجره كه رسیديم 

 .ديدم شاگردان ھمه ازدحام كرده و براى بیرون رفتن ھمديگر را عقب مى زنند

در اين حال، معلوم شد كه اين جورھا نیست و سقف خراب نشده است، برگشتیم ھمه 

در سر جاھاى خود نشستیم، و مرحوم آقا ھم (آقاى قاضى) ھیچ حركتى نكرده و بر سر 

 .جاى خود نشسته بود و اتفاقا آن خرابى از باالى سر ايشان شروع شد

 



۴٧ 

ما آمديم دوباره نشستیم. آقا فرمود: بیايید اى موّحدين توحید افعالى! بله بله، ھمۀ 

شاگردان منفعل شدند و معّطل ماندند كه چه جواب گويند؟ مدتى نشستیم و ايشان نیز 

 .دنبالۀ فرمايشاتشان را دربارۀ ھمان توحید افعالى به پايان رسانیدند

 .آرى، آن روز چنین امتحانى داده شد. چون مرحوم آقا در اين باره مذاكره داشتند

و اين امتحان دربارۀ ھمین موضوع پیش آمد و ايشان فرمودند: بیايید اى موحدين توحید 

 !افعالى

بعدا چون تحقیق به عمل آمد معلوم شد كه اين مدرسه مّتصل به مدرسۀ ديگر، به طورى 

كه اطاقھاى اين مدرسه تقريبا مّتصل و جفت اطاقھاى آن مدرسه بود و بین آنھا فقط يك 

ديوارى فاصله بود و قرينه آن اطاقى كه ما نشسته بوديم در آن مدرسه سقف بخاريش 

ريخته بود و خراب شده بود و چون اطاق اين مدرسه از راه بخارى به بخارى آن مدرسه 

 ١ .اّتصال داشت لذا اين سروصدا، توأم با گرد و غبار از محّل بخارى وارد اطاق شد

 

 ديدى، خداوند قادر است
 

مرحوم آية اهللا طھرانى (ظاھرا) به نقل از مرحوم آية اهللا حاج شیخ عباس قوچانى -١١

(وصّى مرحوم قاضى) آورده اند كه: «يكى از شاگردان مرحوم قاضى كه تازه به او پیوسته 

بود، حكايت كرد كه: «روزى مرحوم قاضى را ديدم از بازار بزرگ (بازار ساعت) به طرف 

دروازه كوفه مى رفت، دانستم كه قصد مسجد كوفه را دارد. و من مى دانستم كه او 

فلسى ھم در جیب ندارد. در شگفت افتادم كه ايشان قند و چاى و جیگاره حتما الزم 

دارد، گذشته از اين ھوا گرم است و پیاده رفتن امكان ندارد ايشان كه با طمأنینه بازار را 

 طّى مى نمود، من ھم از پشت سر او مى رفتم تا ببینم آخر به كجا منتھى مى شود؟
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به اواخر بازار كه رسیديم، يك مرد عرب كه سروصورت خود را با چفّیه كوفّیه (دستمال 

سربند) پیچیده بود و به صورت اعراب معیدى بود، آمد در مقابل ايشان و يك اسكناس يك 

 دينارى به ايشان داد. مرحوم قاضى روى خود را به عقب برگردانید و به

 

 .٣١٧-٣٢٠) ، مھر تابان، صص ٩و  ٨)- (١

۴٨ 

من فرمود: ديدى خداوند قادر است؟ من بسیار شرمنده شدم زيرا دانستم از تمام افكار و 

 ١ . «خاطرات من، او اطالع داشته و سبب سازى خداوند را بدين گونه به من گوشزد نمود

 

 (اشاره اى به طريقۀ عرفانى حضرت آقاى قاضى (قّدس سّره
 

خداوند علّى أعلى مؤمنین را امر به مراقبت از نفس خود فرموده و ھدايت درونى و باطنى 

يٰا َأيَُّھا َالَِّذيَن » :انسان را مانع آسیب ديدن او از عوامل و انحرافات بیرونى معرفى مى فرمايد

آَمُنوا َعَلْیُكْم َأْنُفَسُكْم الٰ َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا ِاْھَتَدْيُتْم ِإَلى َالّلِٰه َمْرِجُعُكْم َجِمیعًا َفُیَنبُِّئُكْم ِبمٰا 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد: بر شما باد مراقبت از نفوس خودتان، )٢ «ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن

[زيرا]ھرگاه شما خود ھدايت شده باشید، گمراھى ھیچ كس بر شما زيانى وارد نمى كند، 

 (بازگشت شما ھمگى به سوى خداست، پس به آنچه انجام مى داديد، آگاه خواھید شد

در ھمین معنا روايات كثیرى از ائمۀ معصومین (علیھم السالم) وارد است. «آمدى» از امیر 

 ٣ .المؤمنین (علیه السالم) اين روايت را نقل كرده است كه: من عرف نفسه عرف رّبه

 

 بیان عالمه طباطبائى (قده) پیرامون معرفت نفس
 

35TP حضرت عالمه طباطبائى قّدس سره در بحث روائى ذيل آيۀ شريفه سورۀ مائده،

۴
P35T پس از

نقل روايت فوق از «آمدى» مى فرمايد: «اين روايت را شیعه و سنى ھر دو نقل كرده اند و 
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از روايات مشھوره است. اگرچه از علما در بیان آن دچار سوء تفسیر شده و چنین گمان 

كرده اند كه مستفاد از روايت اين است كه ھمان گونه كه علم به ذات بارى محال است 

معرفت نفس نیز محال مى باشد. و اين سخن سست و بى جانى است كه اّوال با روايت 

ديگرى كه از آن حضرت در ھمین خصوص وارد شده است كه «أعرفكم برّبه أعرفكم 

بنفسه» (آگاه ترين شما به خداى خود آگاه ترين شما به حقیقت نفس خود است) منافات 

 َو الٰ َتُكوُنوا» دارد و ثانیا مفاد اين روايت در واقع نقیض اين آيۀ شريفه مى باشد كه

 

 مخطوطات- (١

 ١٠۵سورۀ مائده، آيۀ - (٢

 .٧٩۴۶، شماره ١٩۴، ص ۵شرح غرر و درر، ج - (٣

 ١۶٩، ص ۶تفسیر المیزان، ج - (۴

 

۴٩ 

يعنى ھركس كه متذّكر احوال نفس خود باشد و  ١ «َكالَِّذيَن َنُسوا َالّلَٰه َفَأْنسٰاُھْم َأْنُفَسُھْم

حقیقت خود را از ياد نبرده باشد، متذّكر خداوند بوده و متوجه به حقیقت الھى است» . و 

نیز از ھمان غرر و درر «آمدى» روايات ديگرى را از امیر المؤمنین نقل مى كنند از جمله 

 :اينكه

 

الكّیس من عرف نفسه و أخلص أعماله» (شخص زيرك آن كسى است كه نفس خود را »

شناخت و اعمال خود را خالص براى خدا گردانید» و نیز: «المعرفة بالّنفس انفع 

المعرفتین» (معرفت نفس از میان دو معرفتى كه انسان واجد آنھا مى تواند شود نافع ترين 

آنھاست) . و سپس مرحوم عالمه در توضیح آن «دو معرفت» اشاره مى فرمايند 

َسُنِريِھْم آيٰاِتنٰا ِفي َاْلآفٰاِق َو ِفي َأْنُفِسِھْم َحّتٰى َيَتَبیََّن َلُھْم َأنَُّه َاْلَحقُّ َأ َو َلْم َيْكِف ِبَربَِّك َأنَُّه َعلىٰ ُكلِّ » :به

كه در آيات كريمه ٣ «َو ِفي َأْنُفِسُكْم َأ َفالٰ ُتْبِصُروَن َو ِفي َاْلَأْرِض آيٰاٌت ِلْلُموِقِنیَن» و نیز٢ «َشْيٍء َشِھیٌد
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مزبور «معرفت آفاقى» يا «معرفت ارضى» در مقابل «معرفت أنفسى» قرار گرفته كه در 

كالم امیر المؤمنین (علیه السالم) «معرفت أنفسى» نافعتر از آن معرفت ديگر شمرده 

 :شده است. مرحوم عالمه طباطبائى براى توجیه سودمندتر بودن اين معرفت مى فرمايد

 
 .معرفت أنفسى سودمندتر از معرفت آفاقى است

 

و اّما اينكه سیر أنفسى سودمندتر از سیر آفاقى است شايد ازاين روست كه  . . .»

معرفت نفس عادتا از اصالح نفس و اعمال صادره از وى جدايى پذير نیست و حال آنكه 

معرفت آفاقى چنین نمى باشد. و اين ازآن روست كه معرفت آيات آفاقى از آن حیث 

سودمند است كه آنھا آيه و نشانه ھستند و سبب نیل به معرفت خداوند سبحان و 

اسماء و صفات و افعال بارى تعالى مى شوند مانند معرفت به اينكه او خدائى است حّى 

كه به ھیچ وجه مرگ و فنا در او راه ندارد و توانايى است كه ھیچ گونه ناتوانى براى او 

فرض نمى شود و عالمى است كه جھل در او راه ندارد و اينكه خالق ھمۀ اشیاء و مالك 

ھمۀ آنھاست و پروردگار ھر نفسى است با آنچه كه آن نفس اكتساب مى كند، و آفرينش 

 او آفريدگان را از روى نیاز به آنھا نبوده و بلكه براى آن است كه بر طبق استحقاق ذاتى

 

 ١٩سورۀ حشر، آيۀ - (١

 ۵٣سورۀ سجده، آيۀ - (٢

 ٢١سورۀ ذاريات، آيۀ - (٣

 

 

 

۵٠ 



اشیاء بر آنھا نعمت وجود را ارزانى دارد و سپس ھمگان را در روز جمع و حشر كه شكى 

در آن نیست گرد آورد تا بدكاران را سزاى اعمال سیئه و نیكوكاران را پاداش اعمال نیكو 

 .عطا فرمايد

و ھرگاه انسان به امثال اين گونه معارف دست يابد و بر درستى و صّحت آنھا اطمینان يابد 

آنگاه داستان حقیقت حیات خود وى نیز بر او آشكار مى شود و درمى يابد كه او حیاتى 

جاودان توأم با سعادت دائمى و يا شقاوت ھمیشگى را در پیش روى دارد، و نه يك 

زندگانى كوتاه بدون ھدف و بدون ھیچ گونه برنامۀ جّدى. آرى دستیابى به چنین ديدگاه 

معرفتى و علمى، آدمى را به سوى انجام يك سلسله تكالیف و وظايف نسبت به خالق 

خود و نیز نسبت به ھمنوعان خود در زندگانى دنیوى و اخروى رھنمون مى شود و اين 

 .برنامه ھمان است كه دين نامیده مى شود

و خالصه آنچه ذكر شد اينكه نظر در آيات آفاقى و انفسى و معرفت خداوند سبحان  . . .

سبب رھنمون شدن انسان به دين حق و شريعت الھى مى شود زيرا كه اين گونه معارف 

حیات جاودانى انسان را در نظر او مجّسم نموده و از سويى به توحید و از سويى به معاد 

 .و نیز نبوت رھنمون مى شود

ھر دو طريق معرفت آفاقى و انفسى، در رھنمون شدن انسان به ايمان و تقوى 

مشتركند، و بنابراين ھر دو طريق براى سعادت انسان سودمند و مفیدند با اين تفاوت كه 

معرفت انفسى سودمندتر است زيرا كه دستیابى به حقیقت نفس و قوا و آالت روحى و 

بدنى و آنچه موجب تعادل و تناسب میان اين قوا و ابزار مى شود و يا سبب زياده روى در 

يك سمت و يا ايجاد روحیه سكون و افسردگى مى شود و نیز اّطالع از حاالت خوش و نیكو 

و يا ناخوش و كدورت زائى كه ھمراه با ھريك از ويژگى ھاى مزبور است و خالصه سروكار 

داشتن با اين گونه معارف و دريافتن لوازم عملى آنھا از آسايش يا ناامنى و سعادت يا 

شقاوت، ناگزير انسان را به چاره جوئى و شناخت امورى كه سبب اصالح امر وى مى شود 

وامى دارد و نتیجتا به اصالح عملى كار خود مبادرت مى ورزد. ولى در مورد شناخت آفاقى 

اين گونه نیست زيرا اگرچه آن قسم از شناخت نیز در نھايت به اجتناب از رذائل اخالقى و 

اتصاف به فضائل انسانى مى انجامد ولى اين ويژگى يك خاصیت قريب و روشن اين نوع 

شناخت (آفاقى) نبوده و بلكه با مقدمات بعیده و از راه دور منجّر به اين گونه اصالحات 

 «.نفسانى مى شود



 

۵١ 

 

مرحوم عالمه طباطبائى در تفسیر المیزان و نیز در رسالۀ واليت روايات متعّددى از امیر 
المؤمنین (علیه السالم) و نیز پاره اى روايات ديگر در اھمّیت معرفت نفس نقل مى كنند كه 
ما فقط به ذكر روايات منقول از غرر و درر «آمدى» مى پردازيم كه در اين خصوص متجاوز از 

  روايت است.١٩

 
 جايگاه معرفت نفس در كلمات امیر المؤمنین (علیه السالم)

 

 ١-العارف من عرف نفسه فأعتقھا و نّزھھا عن كّل ما يبّعدھا و يوبقھا. ١

عارف كسى است كه نفس خود را بشناسد و آن را آزاد گرداند و از ھرچه كه موجب دورى 
و ھالكت وى مى شود بپیرايد. 

مرحوم عالمه در توضیح مى فرمايند: يعنى آن را از اسارت ھوا و بندگى شھوات آزاد كند. 

 ٢-أعظم الجھل جھل االنسان أمر نفسه. ٢

بزرگترين نادانى، نادانى آدمى است به نفس خود. 

 ٣-أعظم الحكمة معرفة االنسان نفسه و وقوفه على قدره. ٣

برترين شاخۀ حكمت، معرفت انسان است به نفس خود و آگاھى او از جايگاه و حّد خود، 
يا ايستادن در جايگاه خود. 

35TPأكثر الّناس معرفة لنفسه أخوفھم لرّبه. -۴

۴
P35T 

بھره مندترين مردم از معرفت نفس، ترساترين ايشان نسبت به خداوندند. 

مرحوم عالمه در توضیح مى فرمايند: زيرا كه اينان آگاه ترين به خدا و عارف ترين بر اويند، و 
35TPخداوند سبحان فرموده است: «ِإنَّمٰا َيْخَشى َالّلَٰه ِمْن ِعبٰاِدِه َاْلُعَلمٰاُء» . 

۵
P35T 

35TPأفضل العقل معرفة المرء بنفسه فمن عرف نفسه عقل و من جھلھا ضّل. -۵

۶
P35T 

 

؛ در تفسیر المیزان كلمۀ «يوبقھا» در ١٧٨٨، شمارۀ ۴٨، ص ٢) -شرح غرر و درر، ج ١
انتھاى روايت افتاده است. 
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 .٢٩٣۶، شمارۀ ٣٨٧) -ھمان، ص ٢

؛ در تفسیر المیزان «و وقوفه على قدره» نیامده است. ٣١٠۵، شمارۀ ۴١٩) -ھمان، ص ٣

 .٣١٢۶، شمارۀ ۴٢۴ھمان، ص ) -۴

 ٢٨سورۀ فاطر، آيۀ ) -۵

. ٣٢٢٠، شمارۀ ۴۴٢، ص ٢شرح غرر و درر، ج ) -۶

۵٢ 

برترين حّد عقل، آگاھى انسان به نفس خويش است، ھركه نفس خود را شناخت، عقل 

 .ورزيده است و ھركه بر نفس خود نادان بود، گمراه شد

 ١ .عجبت لمن ينشد ضاّلته و قد أضّل نفسه و ال يطلبھا-۶

در تعجبم از كسى كه (ھرگاه چیزى را گم كند) به دنبال گمشدۀ خود جستجو مى كند و 

 .حال آنكه نفس خود را گم كرده است ولى در طلب آن برنمى آيد

 ٢ .عجبت لمن يجھل نفسه كیف يعرف رّبه-٧

 .در عجبم كه آن كس كه خود را نمى شناسد چگونه خدايش را مى شناسد

 ٣ .غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه-٨

 .كمال مطلوب در معرفت اين است كه شخص نفس خود را بشناسد

P .كیف يعرف غیره من يجھل نفسه-٩

۴
P 

 .كسى كه بر نفس خودآگاھى ندارد چگونه بر امر ديگران آگاه مى باشد

P .كفى بالمرء معرفة أن يعرف نفسه، و كفى بالمرء جھال أن يجھل نفسه-١٠

۵
P 

نھايت معرفت آدمى اين است كه بر نفس خود عارف باشد و نھايت جھل او نیز اين است 

 .كه بر نفس خود جاھل باشد

P .من عرف نفسه تجّرد-١١

۶
P 

 .ھركس كه نفس خود را شناسد مجّرد شده است

حضرت عالمه فرموده اند: يعنى مجّرد و جداى از عالئق دنیايى شده است يا از مردم مجّرد 

مى شود به اينكه از آنھا دورى مى گزيند و يا اينكه از ھمه چیز جدا و دور مى شود از طريق 

 .اخالص و يگانگى با خدا

 ٧٨ .من عرف نفسه جاھدھا و من جھل نفسھا، أھملھا-١٢
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ھركه نفس خود را بشناسد به مجاھدۀ با آن بر مى خیزد و ھركس نفس خود را نشناسد 

 .آن را وامى گذارد
 

 .۶٢۶۶، شمارۀ ٣۴٠، ص ۴شرح غرر و درر، ج - (١

 .۶٢٧٠، شمارۀ ٣۴١ھمان، ص - (٢

 .۶٣۶۵، شمارۀ ٣٧٢ھمان، ص - (٣

 .۶٩٩٨، شمارۀ ۵۶۵ھمان، ص - (۴

 .٧٠٣۶-٧٠٣٧، شماره ھاى ۵٧۵ھمان، ص - (۵

 .٧٨٢٩، شمارۀ ١٧٢، ص ۵ھمان، ج - (۶

 .٧٨۵۵-٧٨۵۶، شماره ھاى ١٧٧ و ١٧٨، ص ۴شرح غرر و درر، ج - (٧

 .ھمان- (٨
 

۵٣ 

 

يعنى آن كس كه نفس را بشناسد در راه دورى آن از اضداد و خواھشھاى پست و حفظ 

 .نورانیت آن تالش مى كند و آن كس كه اين كار را نمى كند حقیقت نفس را نشناخته است

 ١ .من عرف نفسه جّل أمره-١٣

 .ھركس نفس خود را بشناسد، امر او باعظمت شود

 ٢٣ .من عرف نفسه كان لغیره أعرف و من جھل نفسه كان بغیره أجھل-١۴

ھركس نفس خود را بشناسد به ديگران آگاه تر خواھد بود و ھركس نفس خود را نشناسد 

 .به ديگران جاھل تر خواھد بود

P .من عرف نفسه فقد انتھى إلى غاية كّل معرفة و علم-١۵

۴
P 

 .ھركس نفس خود را بشناسد به مقصود نھايى كلیه علوم و دانشھا دست يافته است

P .من لم يعرف نفسه بعد عن سبیل الّنجاة و خبط فى الّضالل و الجھالت-١۶

۵
P 

ھركس نفس خود را نشناسد از راه رستگارى به دور افتاده است و در ورطۀ گمراھى و 

 .نادانى فرورفته است

P .معرفة الّنفس أنفع المعارف-١٧

۶
P 

 .شناخت نفس مفیدترين آگاھى ھاست
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 ٧ .نال الفوز األكبر من ظفر بمعرفة الّنفس-١٨

 .ھركس به معرفت نفس موفق شود به رستگارى برتر دست يازيده است

 ٨ .ال تجھل نفسك فاّن الجاھل معرفة النفس جاھل بكّل شىء-١٩

جاھل بر حقیقت نفس خود مباش زيرا ھركس نسبت به معرفت نفس خود نادان باشد 

 .نسبت به تمامى اشیاء جاھل است
 

 .٨٠٠٧، شمارۀ ٢٠٨، ص ۵شرح غرر و درر، ج - (١

 .٨۶٢۴ و ٨٧۵٨، شماره ھاى ٣۶٣-٣٣۴ھمان، صص - (٢

 .ھمان- (٣

 .٨٩۴٩، شمارۀ ۴٠۵ھمان، ص - (۴

 .٩٠٣۴، شمارۀ ۴٠۵ھمان، ص - (۵

 .٩٨۶۵، شمارۀ ١۴٨، ص ۶ھمان، ج - (۶

 .٩٩۶۵، شمارۀ ١٧٢ھمان، ص - (٧

 .١٠٣٣٧، شمارۀ ٣٠۴ھمان، ص - (٨
 

 

۵۴ 

معرفت نفس، طريق عرفانى مرحوم قاضى و اساتید ايشان 
بوده است 

 

حضرت عالمه طباطبائى قّدس سّره به نقل حضرت آية اهللا حاج سید محمد حسین 

حسینى طھرانى رضوان اهللا علیه در رسالۀ شريف «لّب الّلباب» چنین فرموده اند. «. . . 

طريق توجه به نفس طريقۀ مرحوم آخوند مالحسین قلى بوده است و شاگردان ايشان 

 ١ . «ھمه طريق معرفت نفس را مى پیموده اند كه مالزم معرفت رّب خواھد بود

 

حقیقت عرفان از امیر المؤمنین على بن ابى طالب (علیه السالم) مأثور است، و طرقى 

كه يدا بید اين حقیقت را نشر داده اند از يك صد متجاوز است ولى اصول دسته ھاى تصّوف 
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از بیست و پنج دسته تجاوز نمى كند و تمام اين سلسله ھا منتھى به حضرت على بن 

ابى طالب (علیه السالم) مى گردد، و فقط در میان اين بیست و پنج فرقه، دو سه فرقۀ از 

خاّصه مى باشند و بقیه ھمگى از عاّمه اند، و بعضى از آنھا سلسله شان به «معروف 

كرخى» و از او به امام رضا (علیه السالم) منتھى مى گردد. ولى طريقۀ ما كه ھمان 

 .طريقۀ مرحوم آخوند است به ھیچیك از اين سلسله ھا منتھى نیست

 

اجمال مطلب آنكه: در حدود متجاوز از يك صد سال پیش در شوشتر، عالمى جلیل القدر 

مصدر قضا و مراجعات عاّمه بوده است به نام آقا سید على شوشترى. ايشان مانند ساير 

 .علماى اعالم به تصّدى امور عامه از تدريس و قضا و مرجعّیت اشتغال داشته اند

 

يك روز ناگھان كسى در منزل را مى زند، وقتى كه از او سؤال مى شود، مى گويد: در را باز 

كن كسى با شما كار دارد. مرحوم آقا سید على در را باز مى كند مى بیند شخص جوالئى 

(بافنده اى) است. مى گويد: چه كار داريد؟ مرد جوال در پاسخ مى گويد: فالن حكمى را كه 

نموده ايد طبق دعوى شھود به ملكّیت فالن ملك براى فالن كس صحیح نیست. آن ملك 

 .متعلق به طفل صغیر يتیمى است و قبالۀ آن در فالن محّل، دفن است

 

اين راھى را كه شما در پیش گرفته ايد صحیح نیست و راه شما اين نیست، آية اهللا 

شوشترى در پاسخ مى گويد: مگر من خطا رفته ام؟ جوال مى گويد: سخن ھمان است كه 

گفتم. اين را مى گويد و مى رود. آية اهللا در فكر فرومى رود اين مرد كه بود؟ و چه سخنى 

 گفت؟ درصدد تحقیق برمى آيد. معلوم مى شود كه در ھمان محّل قباله طفل يتیم مدفون

 

 .١۴۶رسالۀ لب اللباب، ص - (١

 

۵۵ 



 

است و شھود بر ملكّیت فالن، شاھد زور بوده اند. بسیار بر خود مى ترسد و با خود 

مى گويد: مبادا بسیارى از حكمھايى را كه ما داده ايم از اين قبیل بوده باشد، و وحشت و 

ھراس او را مى گیرد. در شب بعد ھمان موقع جوال در مى زند و مى گويد: آقا سید على 

شوشترى راه اين نیست كه شما مى رويد. و در شب سوم نیز عین واقعه به ھمین 

كیفیت تكرار مى شود و جوال مى گويد: معّطل نشويد، فورا تمام اثاث البیت را جمع نموده، 

خانه را بفروشید و به نجف اشرف مشّرف شويد و وظايفى را كه گفته ام انجام دھید، و 

 .پس از شش ماه در وادى السالم نجف اشرف به انتظار من باشید

مرحوم شوشترى بى درنگ مشغول انجام دستورات مى گردد، خانه را مى فروشد و اثاث 

البیت را جمع آورى نموده و تجھیز حركت خود را به نجف اشرف مى كند. در اّولین وھله اى 

كه وارد نجف مى شود در وادى الّسالم ھنگام طلوع آفتاب، مرد جوال را مى بیند كه گوئى 

 .از زمین جوشیده و در برابرش حاضر گرديد و دستوراتى داده و پنھان مى شود

 

مرحوم شوشترى وارد نجف اشرف مى شوند و طبق دستورات جوال عمل مى كنند تا 

 -مى رسند به درجه و مقامى كه قابل بیان و ذكر نیست-رضوان اهللا علیه و سالم اهللا علیه

مرحوم آقا سّید على شوشترى براى رعايت احترام مرحوم شیخ مرتضى انصارى به درس 

فقه و اصول او حاضر مى شوند و مرحوم شیخ ھم در ھفته يك بار به درس مرحوم آقا سّید 

على كه در اخالق بوده است حاضر مى شدند، و پس از فوت مرحوم شیخ (ره) مرحوم 

شوشترى (ره) بر مسند تدريس شیخ مى نشینند و درس را از ھمان جا كه مانده بود 

شروع مى كنند ولى عمر ايشان كفاف ننموده و پس از شش ماه به رحمت ابدى حضرت 

ايزدى پیوستند. در خالل اين شش ماه مرحوم شوشترى به يكى از شاگردان مبّرز حوزۀ 

مرحوم شیخ انصارى به نام آخوند مّال حسین قلى درجزينى ھمدانى-كه از مّدتھا قبل در 

زمان مرحوم شیخ با ايشان رابطه داشته و استفادۀ اخالقى و عرفانى مى نموده است و 

اينك پس از مرحوم شیخ عازم بر تدريس بوده و حّتى تتّمۀ مباحث شیخ را كه خود نیز 

تقريرات آن مباحث را نوشته بود مى خواست دنبال كند-كاغذى نوشته و در آن متذّكر 

مى گردد كه اين روش شما تاّم و تمام نیست و شما مقامات عالیۀ ديگرى را بايد حائز 

 .گرديد، تا اينكه او را منقلب نموده و به وادى حّق و حقیقت ارشاد مى نمايد



 

 

۵۶ 

آرى مرحوم آخوند كه از سالیانى چند قبل از فوت مرحوم شیخ از محضر مرحوم آقا سّید 

على در معارف الھّیه استفاده مى نمود، در اخالق و مجاھدۀ نفس و نیل به معارف الھّیه 

سرآمد اقران و از عجائب روزگار شد. مرحوم آخوند نیز شاگردانى بس ارجمند تربیت نمود 

كه ھريك اسطوانه اى از معرفت و توحید و آيتى عظیم به شمار مى آمدند. از مبّرزترين 

شاگردان مكتب آخوند مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملكى تبريزى و مرحوم آقا سّید احمد 

كربالئى طھرانى و مرحوم آقا سّید محّمد سعید حّبوبى و مرحوم حاج شیخ محّمد بھارى 

 .را بايد نام برد

 

استاد بزرگوار عارف بى بديل مرحوم حاج میرزا على آقا قاضى تبريزى-رضوان اهللا علیه- از 

شاگردان مكتب مرحوم آقا سّید احمد كربالئى ھستند. اين است سلسلۀ اساتید ما كه 

به مرحوم شوشترى و باالخره به آن شخص جوال منتھى مى شود، ولى آن مرد جوال چه 

كسى بوده و به كجا ارتباط داشته و اين معارف را از كجا و به چه وسیله به دست آورده 

 .ھیچ معلوم نیست

 

بارى روّيۀ مرحوم استاد، آقاى قاضى نیز طبق روّيۀ استاد بزرگ آخوند مّال حسین قلى 

 .ھمان طريق معرفت نفس بوده است

 

 (سلسلۀ ديگر اساتید عرفانى مرحوم قاضى (قّدس سّره
 

حضرت آية اهللا حاج شیخ عباس قوچانى (ره) ايضا مى فرمودند: داستان اساتید عرفانى »

مرحوم قاضى (قده) از قرار نقل خودشان بدين طريق بوده است كه: استاد اّول ايشان، 

پدرشان، آقا سید حسین قاضى، و او شاگرد امام قلى نخجوانى، و او شاگرد آقا سید 



قريش قزوينى بوده است. ازاين قرار كه: امام قلى نخجوانى، در نخجوان در زمان شباب 

خود عاشق يك پسر ارمنى مى شود، و به طورى عشق او بر وى غالب مى شود كه خواب 

و خوراك را از او مى گیرد؛ و روزى كه در معبر و خیابان در انديشۀ خود با او مشغول و 

سراسیمه و حیارى مى رفته است، كسى از پشت سر دست بر شانۀ او مى گذارد و 

 :مى گويد

 

اين راه عشق نیست، و اين عشق درست نیست، عشق، عشق خداست و بايد بر او »

عاشق شد.» به مجّرد اين كالم، عشقش تبديل به عشق خدا مى شود، آن عشق 

 به گونه اى از بین

۵٧ 

 .مى رود كه اثرى از آن به جاى نمى ماند و عشق خداوند تمام وجودش را فرا مى گیرد

پس از چند روز آن مرد به او مى رسد، و اين از او راه وصول و چاره مى طلبد. او مى گويد: 

بايد بروى به مّكه مكّرمه و در آنجا اقامت كنى تا كارت درست شود. امام قلى از او دستور 

مى گیرد و به مّكه رھسپار مى شود و چھار سال درنگ مى كند و به مقصودش نمى رسد. 

پس از گذشت اين زمان به او گفته مى شود: بايد به مشھد مقّدس خدمت حضرت علّى 

بن موسى الرضا (علیھما السالم) بروى و در آنجا به چاره ات مى رسى. خالصه، امام قلى 

از مكه عازم ارض مقدس رضوى مى شود و در آن آستان مقدس مقیم شده و به انجام 

عبادات و وظايف اشتغال مى ورزد مع ذلك فرجى حاصل نمى شود و به او گفته مى شود كه 

بايد به قزوين نزد آقا سید قريش بروى.  

 

امام قلى بالفاصله به قزوين مى رود و با پرس وجو منزل آقا سید قريش را مى يابد و اول 

صبح به منزل ايشان مى رود و مى بیند كه ايشان ھمچون ساير علماى ظاھر، به 

رسیدگى امور عامه مردم از رفع خصومات و مشكالت مشغول است، و به كارھا و حوائج 

مردم رسیدگى مى نمود، شك مى كند كه آيا درست آمده است يا نه و از طرفى آقا سید 

قريش در قزوين يك نفر بیشتر نیست. و حال آنكه او به نظر نمى رسد كه بتواند درد مرا دوا 



كند، طبعا او بايد يك مرد منعزل و گوشه گیر از مردم و داراى حاالت خاص خود باشد و نه 

يك فرد مشغول به امور ظاھرى. خالصه ھمین طور در باطن خود به اين افكار مشغول و 

ساكت در گوشه اى نشسته بودم و ھیچ نمى گفتم تا نزديك ظھر كه مردم كم كم رفتند و 

اطاق نسبتا خلوت شد آقا سید قريش از باالى اطاق به من اشاره كرد كه بیا. من جلو 

رفتم و خدمت ايشان نشستم.  

 

در آنجا بدون آنكه من چیزى بگويم او از حال من خبر داد و دستوراتى به من داد و فرمود: 

بايد به اين ھا عمل كنى. و ان شاءاهللا بعد از چند روز به سمت تبريز حركت كنى و در آنجا 

گروھى مردم و نیز عده اى از صوفیان ھستند كه در گمراھى به سر مى برند و وظیفه 

شماست كه آنھا را ارشاد و ھدايت كنى. من به سمت تبريز حركت كردم و در آنجا به 

گروھى برخوردم كه آنھا پس از نماز ھر كدامشان يك دوره تسبیح صاحب جواھر را لعن 

مى كردند. من جلوى اين امر را گرفتم و ايشان را به راه شرع قويم و صراط مستقیم 

 ھدايت نمودم. ھمۀ آنھا از صوفیان صافى ضمیر و رندان صاحب شريعت، و

 

۵٨ 

أھل تقلید و عبادت شدند. و الحمد هللا در آنجا به مقصد و مقصود خود رسیدم و آنچه در 

وعده بود صورت خارج و تحقق يافت. و نیز فھمیدم عّلت اعزام من به تبريز اين امر بوده 

 .است

 

امام قلى در تبريز طبق فرمودۀ آقا سید قريش به كسب مشغول مى شود و در بازار دكانى 

مى گیرد و به كسب مشغول مى شود. و آقا سید حسین قاضى به او مّتصل مى شود و به 

مقامات و درجات مى رسد. و او از فرزندش سید على دستگیرى مى كند، و فتح باب 

 .مرحوم قاضى به دست پدرش آقا سید حسین بوده است

 



آقا سید حسین قاضى، تحصیالتش را در سامّرا نزد میرزاى بزرگ (مرحوم حجة االسالم 

حاج میرزا حسن شیرازى) فرا مى گیرد، و چون فارغ التحصیل مى شود و داراى مقامات 

علمى و فقھى مى گردد، با اجازۀ مرحوم میرزا به تبريز مراجعت مى كند و در تبريز در امور 

 .عرفانیه و راه خدا و سیر و سلوك و معرفت از مرحوم امام قلى دستور مى گیرد

 

 .بنابراين مرحوم آقا سید حسین قاضى جامع كماالت علمى و فقھى و عرفانى است

روزھا به دكان مرحوم امام قلى مى رفته و ساعتى مى نشسته و كسب فیض مى نموده 

 .است

 

امام قلى مردى بلندقامت بوده است و پیوسته حتى در موقع كار و خريدوفروش ساكت 

بوده است. در عین وقار و سكوت مشتريان را راه مى انداخته و به حوائجشان رسیدگى 

 .مى نموده است

 

 كه به نجف اشرف مشّرف مى شود ١٣١٣مرحوم آقا میرزا على قاضى در تبريز تا سنۀ 

يعنى تا بیست و ھشت سالگى در تحت تربیت علمى و فقھى و عرفانى اين پدر بزرگوار 

بوده است. و فتح باب عرفانى و كشف امور غیبّیه به امر و تحت نظر پدرش بوده است. 

چون به نجف مشرف شد، پس از يك سال پدرش رحلت مى كند، و او را در وادى السالم 

 ١ «.دفن مى كنند

 

 (حكایت راھنمایى مرحوم قاضى بھ قبر پدرشان مرحوم آقا سید حسین (رضوان اهللا علیھ
 

 مرحوم آيت اهللا قوچانى فرمودند: «. . . با بعضى از واردين سخن از مدفن پدرشان به
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 مخطوطات- (١

۵٩ 

میان آمد و معلوم شد، در وادى السالم نجف است. ما بسیار تأّسف خورديم كه: ما 

نمى دانستیم قبر شريف والدتان در وادى السالم است. خوب بود شما ما را از محّل آن 

مطلع مى نموديد تا در اين مدت دراز و طوالنى كه در نجف اقامت داريم از بركات و زيارت آن 

 :قبر بھره مند مى شديم

 .فرمودند: ده دوازده روز ديگر خودم شما را مى برم و از محّل آن باخبر مى نمايم

 

درست ھمین حدود از روزھا گذشت كه من در منزل خود بواسطۀ جمعى از میھمانان 

شھر ما قوچان، كه بر ما وارد شده بودند-و به ھمین جھت يكى دو روز اخیر نتوانسته بودم 

به حضورشان مشّرف شوم-مشغول خوردن صبحانه با میھمانان بودم. و بدون استثناء ھر 

لقمه اى را كه در دھان خود مى گذاردم در گلويم گیر مى كرد و ناگھان صداى اعالن تشییع 

آن مرحوم از مأذنه به گوش رسید كه نداى ارتحال آن فريدۀ دھر، و آيت عظماى الھى و 

نمونۀ بارز و آئینه تمام نماى كماالت و صفات پیامبر و ائمۀ طاھرين، و يگانه عارف وارسته و 

واصل به حق را مرتبا در مى داد و از علماء و فضالء و طّالب و اھل نجف، دعوت براى 

 .تشییع مى نمود

 

چون جنازه را تشییع نموده و در وادى السالم دفن شد. در ھنگام مراجعت و تفّرق 

مشّیعین چشم من به ناگھان به نوشته روى سنگ قبر جلوى قبر ايشان (در سمت قبله) 

افتاد، ديدم كه نوشته است: قبر سید حسین قاضى. آنگاه دانستم معنى گفتار استاد را 

 ١ «!كه ده دوازده روز ديگر خودم شما را مى برم و محّل دفن پدر را نشان مى دھم، چیست

ايضا حضرت آيت اهللا مغفور له [يعنى آيت اهللا حاج شیخ عباس قوچانى وصّى مرحوم 

قاضى]مى فرمودند: «پس از ارتحال والد معّظمشان، مرحوم قاضى، صحبت دو نفر از أعالم 

نجف اشرف را ادراك نمودند: اّول آية اهللا حاج سید احمد كربالئى طھرانى، و دوم آية اهللا 

 .حاج سید مرتضى كشمیرى. أعلى اهللا تعالى مقامھما الشريف
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اما اين دو بزرگوار، به عنوان استاد، برايشان نبوده اند، بلكه به عنوان ھم صحبت و رفیق 

طريق و پیشرو و مالزم؛ دو آيت عظیم الھى كه در سفر و حضر غالبا با آنھا مالزم، و از 

 اطوار و سكنات و حركات و مشاھدۀ احوال و تعّبد و تھّجد و توّكل و صبر و ارادۀ
 

 مخطوطات- (١

 
۶٠ 

متین و علوم آنھا بھره مى يافته است. و چون تفاوت سّن میان مرحوم قاضى و آن دو 

بزرگوار بسیار بوده است و مالزمت و پیوستگى آنھم در سالیان متمادى برقرار و بر دوام 

بوده است، در میان اذھان بعضى گمان مى رفت كه اين ارادت به عنوان تلمذ و شاگردى 

 .است. اّما چنین نبوده است

 

اّما آيۀ حّق آية اهللا حاج سید احمد كربالئى طھرانى قّدس اهللا تربته پس از مرحوم آقا سید 

حسین قاضى، ھجده سال عمر كرد و بنابه كالم آقا حاج شیخ بزرگ طھرانى در نقباء 

 روز جمعه در تشھد ١٣٣٢ شھر شوال المكرم سنه ٢٧) وفاتشان ٧٧ و ٧٨ ص ١البشر (ج 

 .آخر نماز عصر بوده است

 

مرحوم قاضى رضوان اهللا علیه طريقه عرفان و توحید مرحوم حاج سید احمد را قبول »

داشته اند و دستورات آن مرحوم را كه طبق رويه استاد بزرگ آخوند مال حسین قلى 

ھمدانى بوده است به شاگردان خود مى داده است. و راه و روش مستقیم را معرفت 

نفس در راه و طريق تعّبد تاّم و تمام به شرع انور مى دانسته است، و بدين جھت بعضا 

ھم از ايشان تعبیر به استاد مى كرده است. اّما آية اهللا حاج سید مرتضى كشمیرى قّدس 

آية اهللا كشمیرى در فنون ١ .سّره، مرحوم قاضى با ايشان ده سال مراوده داشته است

عديده از تفسیر و حديث و فقه و اصول و غیرھا متضّلع بودند و اما غالب بر امر ايشان زھد 

و كرامت و صبر و استقامت و بى اعتنايى به دنیا و فتح ابواب مكاشفات برزخیه و رياضات 

شاّقه بوده است. مرحوم قاضى از ادب او و مراعات نمودن مستحّبات و آداب شرعیه و 

 ٢ «.توّسالت به ائمه طاھرين سالم اهللا علیھم اجمعین داستانھائى را نقل مى نمود
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ايضا حضرت آيت اهللا طھرانى قّدس سره نقل مى فرمايند: «حضرت عارف عالیقدر حاج سید 

ھاشم حّداد كه از مبّرزترين و قديمى ترين و محبوب ترين شاگردان مرحوم قاضى است، 

مى فرمود: شايد بیست سال و يا متجاوز از آن از رحلت مرحوم حاج سید مرتضى 

 كشمیرى رضوان اهللا علیه مى گذشت كه يك روز مرحوم قاضى دستمالى
 

 ١٠٩۴٧، چاپ دوم، شمارۀ ۵٣-۵۴، صص ۴٨به نقل مرحوم صاحب اعیان الشیعة، ج - (١

 در كاظمین رحلت كرد و جنازه اش را به كربال آوردند و ١٣٢٣ شوال سنه ١٣مى گويد: او در 

 .در حجره سوم سمت راست كسى كه از در معروف به زينبیه خارج مى شود دفن كردند

 مخطوطات- (٢
 

۶١ 

ابريشمى را از جیب خود بیرون آوردند و بوئیدند، و به من نشان دادند و دو مرتبه آن را تا 

كرده و در جیبشان نھادند و فرمودند: اين دستمال را مرحوم حاج سید مرتضى كشمیرى 

به من ھديه داده است. عرض كردم: عجبا گويا ابدا شما اين دستمال را استعمال 

ننموده ايد و پس از اين سالیان متمادى نو و تازه است. فرمودند: اين ھديه، ھديۀ آقا حاج 

سید مرتضى است. من از آن تبّرك مى جويم. اين دستمال خیلى محترم است» و ايضا 

فرمودند «مرحوم قاضى مى فرمود: حاج سید مرتضى كشمیرى، به مقام توحید 

حق تعالى، عرفان محض ذات احدّيت نرسیده بود. تمام كماالتشان در اطوار عوالم و 

كرامات و مجاھدۀ نفس و امثالھا دور مى زد و ما با ايشان با دست به عصا راه مى رفتیم 

كه از طرفى آزرده خاطر نشود؛ و از طرفى مصاحبت و صحبت و آداب ايشان براى ما بسیار 

نافع بود. و مى فرمود: آقاى حاج سید مرتضى با سخنان اھل توحید، مثل شخاطه 

 ١ «.(كبريت) بود كه فورا آتش مى گرفت و تاب تحّمل نمى آورد

 .نگارنده گويد: فلمثل ھذا فلیعمل العاملون

 

بارى سخن در دو سلسلۀ اساتید عرفانى حضرت آقاى قاضى بود. مرحوم عالمه 

طباطبائى رضوان اهللا تعالى علیه مى فرمايند: «[آقاى آقا سید احمد كربالئى]، اخیرا در 

بوتۀ تربیت و تھذيب مرحوم آية الحق و استاد وقت، شیخ بزرگوار آخوند مّال حسین قلى 

ھمدانى قّدس اهللا سّره العزيز قرار گرفته و سالیان دراز در مالزمت مرحوم آخوند بوده و از 
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ھمگان گوى سبقت ربوده و باالخره در صّف اول و طبقۀ نخستین تالمذه و تربیت يافتگان 

ايشان مستقّر گرديده و در علوم ظاھرى و باطنى مكانى مكین و مقامى امین اشغال 

 . «نمود

 

و بعد از درگذشت مرحوم آخوند، در عتبۀ مقدسۀ نجف اشرف اقامت گزيده و به درس فقه 

اشتغال ورزيده و در معارف الھّیه و تربیت و تكمیل مردم، يد بیضا نشان مى داد. جمعى 

كثیر از بزرگان و وارستگان، به يمن تربیت و تكمیل آن بزرگوار قدم در دايرۀ كمال گذاشته و 

 پشت پاى به بساط طبیعت زده و از سّكان دار خلد و محرمان حريم
 

 مخطوطات- (١
 

۶٢ 

قرب شدند. كه از آن جمله است سّید أجل، آيۀ حق و نادرۀ دھر، عالم عابد فقیه محّدث و 

شاعر مفلق، سّید العلماء الربانیین مرحوم حاج میرزا على آقا قاضى طباطبائى تبريزى، 

متولد سال ھزار و دويست و ھشتاد و پنج ھجرى قمرى و متوّفاى سال ھزار و سیصد و 

شصت و شش ھجرى قمرى، كه در معارف الھیه و فقه و حديث و اخالق، استاد اين ناچیز 

مى باشند. «رفع اهللا درجته السامیة و أفاض علینا من بركاته» . تمام شد كالم استاد ما 

 .١ عالمه طباطبائى قدس اهللا سّره

 

بارى از آنچه گذشت معلوم شد كه مرحوم قاضى (قدس سّره) در حقايق باطنى و سیر 

معنوى و عرفانى داراى دو سلسلۀ از اساتید مى باشند يكى سلسله مأخوذ از پدر 

بزرگوارشان آية اهللا سید حسین قاضى و ديگرى طريقه مرحوم آخوند مال حسین قلى 

مأخوذه به توسط حضرت آية الحق و الیقین حاج سید احمد كربالئى طھرانى (قدس 

سرھما) . و معلوم است كه اين دو طريق منافاتى با يكديگر نداشته و بلكه مكّمل يكديگر 

بوده اند و از آنجا كه مرحوم قاضى در تربیت شاگردان بر سبیل و طريق عرفاى باهللا مقیم 

در كربالى معّلى و نجف اشرف عمل مى نموده است روشن است كه اين طريق جنبۀ 

اكملیت داشته و سّر توحید از اين راه بر قلب مبارك مرحوم قاضى تابیدن گرفته است؛ و 
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تمام مى كنیم كالم را در جمع میان اين دو طريق به بیان درفشان حضرت آية اهللا طھرانى 

قدس سّره كه خود از كّملین شاگردان اين سلسلۀ نورانى و فاقد عنوان و تظاھرات 

 :خارجیه بوده اند

سلسلۀ اساتید مرحوم قاضى به بیان آية اهللا طھرانى (قّدس 
 (سّرھما

 

مرحوم قاضى رضوان اهللا علیه خود در امور معرفت شاگرد پدرشان مرحوم آية الحق  . . .»

آقاى سید حسین قاضى كه از معاريف شاگردان مرحوم مجّدد آية اهللا حاج میرزا محمد 

حسن شیرازى رحمة اهللا علیه بوده اند، مى باشند. و ايشان شاگرد مرحوم آية الحق امام 

 قلى نخجوانى و ايشان شاگرد مرحوم آية الحق آقا سّید قريش قزوينى

 

 .٢٣-٢۴مھر تابان، صص - (١

 

 

۶٣ 

ھستند. گويند: چون مرحوم آقا سید حسین قاضى از سامّرا از محضر مرحوم مجّدد عازم 

مراجعت به آذربايجان مسقط الرأس خود بوده اند، در ضمن خداحافظى مرحوم مجّدد به 

 !ايشان يك جمله نصیحت مى كند و آن اينكه: در شبانه روز يك ساعت را براى خود بگذار

 

مرحوم آقا سید حسین در تبريز چنان متوّغل در امور الھّیه مى گردد كه در سال بعد چون 

چند نفر از تّجار تبريز به سامّرا مشّرف شده و شرفیاب حضور مرحوم میرزا شدند، مرحوم 

 :میرزا از احوال آقا سید حسین قاضى استفسار مى كنند، آنان در جواب مى گويند

 



يك ساعتى كه شما نصیحت فرموده ايد تمام اوقات ايشان را گرفته، و در شب و روز با 

خداى خود مراوده دارند. ولى چون مرحوم آقا سید على قاضى به نجف آمدند، در تحت 

تربیت مرحوم آية الحق آقاى سید احمد كربالئى طھرانى قرار گرفتند و با مراقبت ايشان 

 .طّى طريق مى نموده اند

 

مرحوم قاضى، ھمچنین سالیان متمادى مالزم و ھم صحبت مرحوم عابد زاھد ناسك، 

وحید عصره حاج سید مرتضى كشمیرى رضوان اهللا علیه بوده اند؛ البته نه بعنوان 

شاگردى، بلكه بعنوان مالزمت و استفادۀ از حاالت و تماشاى احوال و واردات. و البته در 

 .مسلك عرفانّیه بین اين دو بزرگوار تباينى بعید وجود داشته است

اّما طريقۀ تربیت آية الحق آقاى سید احمد كربالئى طبق رويۀ استادشان مرحوم آخوند مال 

حسین قلى ھمدانى، معرفت نفس بوده و براى وصول به اين مرام، مراقبه را از اھّم امورى 

شمرده اند. و آخوند شاگرد آية الحق و فقیه عالیقدر مرحوم «آقا سید على شوشترى» 

 ١ .است كه ايشان استاد شیخ مرتضى انصارى در اخالق و شاگرد ايشان در فقه بوده اند

 

بارى ھمان طور كه مالحظه شد و مورد تأكید شاگردان خاّص سلوك معنوى حضرت آقاى 

قاضى مانند حضرت عالمه طباطبائى، حضرت آقاى حاج سید ھاشم حّداد، جناب آية اهللا 

حاج شیخ عباس قوچانى، و آيت اهللا حاج سید محمد حسین حسینى طھرانى، قرار گرفت 

 روّيه تربیتى مرحوم قاضى ھمان رويه اساتید عظامشان مرحوم آقا سید احمد تا

 

 .٢٨-٣٠مھر تابان، صص - (١

۶۴ 

مرحوم آخوند و مرحوم جوال، طريق معرفت نفس بوده است. اكنون جاى اين سؤال است 

كه مقصود از «معرفت نفس» كه ھمچون يك طريق اختصاصى و أقرب طرق در وصول به 

توحید تلّقى گرديده است چیست؟ 
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معرفت نفس» چیست؟ »
 

آيا «معرفت نفس» يعنى ھمین علم به احوال و اطوار نفس ناطقۀ آدمى به طريق مأثور از 

حكماى عظام، مثل اينكه «نفس» جوھر است، مجّرد است، بعد از مرگ و بوار از بدن 

باقى است و فنا و زوال در آن راه ندارد، يا مثال روحانیه الحدوث است و يا اينكه جسمانیة 

الحدوث است و روحانیةالبقاست، و يا اينكه داراى قواى مختلف از شھوت و غضب و جھات 

وھمیه و اراديه و نیز جوھر عقالنى است و يا اينكه به قاعدۀ تشكیك وجود به لحاظ تجّرد 

داراى مراتب مختلفى از اطوار وجودى است و چه و چه از اين قبیل معارف و علوم، كه 

انصافا در جاى خود در نھايت نفاست و لطافت و متانت بوده و اّطالع به آنھا ديد و معرفت 

انسان را نسبت به عالم وجود و حقیقت ھستى خود به كّلى دگرگون ساخته و او را 

يٰا َأيَُّھا َاْلِإْنسٰاُن ِإنََّك كٰاِدٌح » متوجه اصل و منشأ روحانى و ربانى خود نموده و به حقیقت

در خود ٢ «َنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحي» متوجه مى نمايد و از پى بردن به جوھرۀ١ «ِإلىٰ َربَِّك

احساس عظمت و تعالى مى كند و از حیات پست و پايین دنیاوى «خود احساس شرم و 

خجلت مى كند. آيا مقصود و مقصد از معرفت نفس مورد نظر اين عرفاى باهللا و علماى 

 ! ربانّیین ھمین سنخ مطالب و توّجھات است؟

 

مرحوم مجلسى روايت بسیار پرمحتوايى را از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله به نقل از 

كتاب «غوالى اللئالى» ابن ابى جمھور احسائى، نقل مى كند كه جامع جمیع نكات راجع 

 .به «معرفت النفس» است

 

روى في بعض االخبار أّنه دخل على رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله رجل اسمه مجاشع »

فقال: يا رسول اهللا فكیف الطريق إلى معرفة الحّق؟ فقال صلى اهللا علیه و آله: معرفة 

 الّنفس. فقال يا رسول اهللا فكیف الطريق
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 ۶سورۀ انشقاق، آيۀ - (١

 ٢٩سورۀ حجر، آيۀ - (٢

۶۵ 

إلى موافقة الحّق، قال: مخالفة الّنفس. فقال يا رسول اهللا: فكیف الّطريق إلى رضا الحّق؟ 

 .قال: سخط الّنفس

 

فقال يا رسول اهللا: فكیف الّطريق إلى وصل الحّق؟ فقال: ھجر الّنفس فقال يا رسول اهللا: 

فكیف الطريق إلى طاعة الحّق؟ قال: عصیان الّنفس فقال يا رسول اهللا: فكیف الطريق إلى 

ذكر الحّق؟ قال: نسیان الّنفس، فقال يا رسول اهللا: فكیف الّطريق إلى قرب الحّق؟ قال: 

الّتباعد من الّنفس فقال يا رسول اهللا: فكیف الطريق إلى انس الحّق؟ قال: الوحشة من 

النفس فقال يا رسول اهللا: فكیف الطريق إلى ذلك، قال صلى اهللا علیه و آله: االستعانة 

 ١ . «بالحّق على الّنفس

 

نیك در فقرات اين كالم معجز نظام رسول گرامى اسالم تأّمل كنید: كه چگونه راه معرفت 

رّب را معرفت نفس مى شمارد، و سپس برقرارى ھرگونه نسبتى با حّق را در تحقق ضّد 

آن بالنسبۀ به نفس قلمداد مى فرمايند، بدين ترتیب موافقت با حق، را در مخالفت با 

نفس، و تحصیل رضاى حق را، در خشم گرفتن بر نفس، و وصال حق را در ھجران و 

جدائى از نفس، و طاعت حق را، در نافرمانى از نفس، و ذكر حق را، در فراموشى نفس، 

و قرب به حق را، در دورى از نفس، و أنس با حق را، در وحشت از نفس، و تحّقق اين امور 

 .را تنھا از طريق يارى جستن از حق بر علیه نفس مقدور مى شمارند

 

آيا چگونه مى توان میان اين دو تعبیر جمع كرد كه حضرت معرفت حق را به معرفت نفس و 

سپس وصال به حق را در جدائى و ھجرت از نفس مى انگارند، آيا وصال حق با معرفت 
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حق جداست؟ يعنى كسى كه به وصال حق مى رسد از معرفت او محجوب است؟ آيا در 

اين صورت چگونه معرفت به نفس كه موجب وصال حق است در جدائى و ھجران نفس 

است؟ آيا جز اينكه بگويیم معرفت حقیقى نفس تنھا از راه معرفت حق میّسر است و آن 

 !نیز تنھا با فناى نفس از طريق عبوديت محض میسور مى شود

 

آيا اين ھمه تعابیر عجیب و فوق العاده در فرمايش نورانى رسول اكرم و نیز در كلمات دربار 

امیر المؤمنین (علیه السالم) در باب معرفت نفس از قبیل «نال الفوز االكبر من ظفر 

بمعرفة النفس» و يا «من لم يعرف نفسه بعد عن سبل النجاح و خبط فى الّضالل و 

 الجھاالت» و يا «من

 

 .٧٢، ص ۶٧، ج ١۴٠٣بحار االنوار، ج الوفا، بیروت - (١

۶۶ 

 

عرف نفسه فقد انتھى إلى غاية كّل معرفة و علم» و «من عرف نفسه تجّرد» و. . . و. . . 

مى تواند راجع به دانستن پاره اى از علوم و معارف برھانى و نظرى راجع به نفس باشد؟ ! 

آيا واقعا ھركس اين دسته از معارف نظرى را نداند از سبیل نجاح و رستگارى به دور است 

و در نقطه مقابل آنھايى كه داراى اين گونه معارف حكمى و فلسفى و يا اخالقى راجع به 

 ! نفس ھستند ھمه جزء تقواپیشگان و مجّردان از عوالم مادّيت و نائالن به فوز اكبرند؟

 

به بداھت وجدان ھركس درمى يابد كه نه آن و نه اين حكم، ھیچیك بر منھج صواب و صالح 

نبوده و به نحو كلّیت صادق نمى باشد و بلكه در ھر دو سو موارد نقض فاحش و بل أفحش 

الى ما شاء اهللا به چشم مى خورد. چه بسا نیكان و صلحا و ابرارى كه داراى اين گونه 

معلومات برھانى و فلسفى و اصوال سبك مباحث نظرى نبوده و نمى باشند و لكن در 

غايت نورانیت و روشنى نفس و ضمیر باطن بوده و در اعلى درجات سداد و تقوا به سر 

مى برند، و چه بسا از متفلسفین و حكمت خواندگانى كه بوئى از صفاى باطن و طھارت 



سّر و ضمیر نبرده و معلومات ذھنى و دانسته ھاى علمى آنھا جز بر تكّبر و غرور و 

سرگشتگى و دورى از چشمه سار طھور براى آنھا ثمرى و اثرى نداشته است. و خالصه 

 .ھیچیك از تعابیر بلند و روح افزاى امیر المؤمنین در طرفین اين قضايا صادق نمى باشد

 

ھمان طور كه اختصاص اين گونه معارف نظرى و مفھومى و استداللى به عنوان معرفت 

نفس، و آن را يك سبك و طريقۀ ويژۀ عرفانى و موصل به توحید عینى و صراط مستقیم 

سیر باطنى شمردن، آنھم در يكى از ژرفترين و واالترين مسلك ھاى ناب و مشربھاى 

صافى عرفانى در بین علماى رّبانى شیعى علیھم صلوات اهللا رّب العالمین، امرى 

ناسنجیده و سست و فاقد ھرگونه مبناى ذوقى و شھودى و برھانى و استداللى به نظر 

مى رسد. آرى غايت اين گونه معارف استداللى و برھانى اين است كه در بین معارف 

آفاقى و علوم حصولى و مفھومى آن را نزديكترين گروه دانشھا به دانش ربوبى و عوالم 

عینى به شمار آوريم و نسبت به نتايج اين گونه علوم حصولى و معنوى آن را دربردارندۀ 

بیشترين نتايج به شمار آوريم ولى میان اين سخن و آن اكسیر معرفتى مورد نظر امام 

 .الموحدين و نیز عرفاى ربانى پیرو آن پیشواى متأّلھین، تفاوت از زمین تا آسمان است

۶٧ 

مرحوم استاد يگانه عالمه طباطبائى پس از آنكه توجیه متعارف و سطحى نخست را براى 

معرفت نفس به عنوان بیان اّولى ذكر مى فرمايند، به بیان دقیق ترى از مسئله معرفت 

نفس بر مبناى علم حضورى انسان به حقیقت وجودى خود و ادراك عینى از عین الربط 

بودن حقیقت وجودى خود مى پردازند كه پس از ذكر شمه اى از فرمايشات ايشان به 

 .توضیح بیشتر در اطراف مسئله خواھیم پرداخت

 
بیان دقیق تر مرحوم عالمه طباطبائى در تفسیر معرفت نفس 

 

و روايت [منظور روايت «انفع المعرفتین»]داراى معناى دقیقترى است كه برآمده از  . . .»

نتايج بحثھاى برھانى و حقیقى مطروحه در مباحث علم النفس است. و آن اينكه مباحث 

ناشى از مطالعات آفاقى و بیرونى و معرفت حاصله از اين گونه مباحث، گونه اى معرفت 



نظرى و علم حصولى است برخالف نگرش به نفس و قواى آن و اطوار وجودى آن و معرفت 

متناسب با اين نگرش كه يك نوع علم شھودى و حضورى و غیر مفھومى است. و كلّیه 

قضايا و تصديقات فكرى و مفھومى حصولى در قوام خود نیازمند به چیدن قیاسات برھانى 

و استدالالت منطقى است، و نتايج اين گونه قیاسات تا آنجا در ذھن و نفس آدمى حضور 

دارند كه انسان به مقدمات صورى و برھانى آنھا توجه داشته باشد و ذھن او از مقّدمات و 

ھیئت تركیبى آنھا غافل نشده و متوجه به غیر نگرديده باشد، و بدين جھت به محض 

انصراف از مقدمات و داليل مربوط به ھر نتیجه، علم به نتیجۀ مزبور نیز رو به نابودى 

 .مى گذارد و شبھات در آن راه يافته و انواع ظنون و اختالفات نسبت به آن حاصل مى شود

 

اّما در مورد علم شھودى به نفس و به قوا و اطوار وجودى آن، مسئله برعكس است زيرا 

اين علم، به نحو مفھومى نبوده بلكه امر عینى و وجودى است و لھذا چون انسان به 

مشاھدۀ حقیقت نفس خود نائل شود و نیاز ذاتى آن را به پروردگار خود به شھود دريابد و 

فقر و ربط ذاتى او را در ھمۀ احوال و اطوار وجودى خود به خداى خويش دريابد، آنگاه به 

امر عجیبى دست خواھد يافت و آن اينكه نفس خود را آن چنان مى يابد كه آمیخته و 

 پیوسته با گونه اى عظمت و كبريائیت است به طورى كه در ھمۀ حاالت

۶٨ 

وجودى خود از قبیل حیات و علم و قدرت و شنوائى و بینائى و اراده و محبت و ديگر صفات 

و افعال، ھمواره حقیقت نفس خود را با يك امر نامتناھى از ھمه جھات و ابعاد نورانیت و 

بزرگى و جمال و جالل و ھر نوع كمالى از كماالت وجود مثل حیات و علم و قدرت و. . . 

 .متصل و پیوسته مى بیند

 

و به عنوان شاھد و مؤيد بر آنچه گفتیم بايد افزود كه نفس آدمى اصوال ھیچ شأنى و 

دل مشغولى جز با خود ندارد، و ھیچ چیز او را از كار خود بیرون نمى برد و به ھیچ چیز 

اشتغال نمى ورزد مگر به ھمان سیر ضرورى كه در خلقت او به عنوان راه تكامل او برايش 

قرار داده شده است، و او از ھمۀ آنچه كه به نظر مى رسد نفس با آنھا ھمراه و يا آمیخته 



است در واقع جدا و منعزل است مگر نسبت به پروردگار خود كه بر ظاھر و باطن او و ھمه 

امور وابسته به او احاطه دارد پس نفس چنان است كه ھمواره تنھا با خداى خود خلوت 

 .دارد اگرچه در ازدحام و اجتماع ظاھرى با مردم باشد

 

و از ھمین روست كه نفس از ھمه چیز روى گردان مى شود و روى حقیقت خود را با خداى 

خود متوجه مى سازد و ھمه چیز را از ياد مى برد و تنھا با ياد خداى خود به سر مى برد 

پس ھیچ چیز او را از خدايش باز نمى دارد و حجاب میان او و خدايش نمى شود و چون 

انسان به اين مقام از حقیقت نفس برسد اينجا حّق معرفت النفس است كه براى آدمى 

مقدور و میسور است. و اين چنین معرفتى را حقا شايسته است كه «معرفت خداوند به 

خداوند» نامید، و اّما معرفتھاى فكرى و علمى كه از طريق نگرش در نشانه ھاى آفاقى و 

بیرونى ھستى براى آدمى حاصل مى شود چه از راه قیاس و استدالل منطقى باشد و يا 

از راه حدس و امورى شبیه به آن، آنھا ھمگى معرفتھاى مفھومى به يك سلسله صور 

ذھنى ھستند، كه يك صورت ذھنى حكايت از صورت ديگرى مى كند، و خداوند عالم برتر از 

آن است كه در تحت احاطۀ ذھن بشر قرار گیرد و يا اينكه ذات مقدسش با يكى از 

صورتھايى كه مخلوقى از مخلوقات او ايجاد كرده است مساوى باشد و ھیچ گاه احاطه 

 .١ «علمى بر خداوند مّیسر نیست كه ال يحیطون به علما

 

 ١ ) - ١٧١-١٧٢، صص ۶تفسیر المیزان، ج   

۶٩ 

آرى دستیابى به اين گونه معرفت شھودى و حضورى به حقیقت نفس است كه در واقع 

«معرفت رّب» محسوب مى شود نه معرفت مفھومى به رّب، بلكه رسیدن بنده حضورا و 

شھودا به حقیقت رّب، از راه اتصال حقیقى و وجودى كه میان او و خداوند برقرار است كه 

ھیچ پوشیدگى و حجابى در كار نیست آن چنان كه در روايات صادره از ائمۀ معصومین 

 .بى پرده، پرده از چھره حقیقت برداشته و اين معنا را ابراز فرموده اند
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مانند روايتى كه مرحوم مجلسى در بحار به نقل از ارشاد ديلمى و احتجاج شیخ 

طبرسى، از «شعبى» از امیر المؤمنین (علیه السالم) نقل مى كند كه: إّن اهللا أجّل من أن 

يحتجب عن شىء او يحتجب عنه شىء. (خداوند بزرگتر از آن است كه از چیزى در حجاب 

و پرده شود و يا اينكه چیزى از او محجوب و در پرده قرار گیرد.) و نیز در كتاب توحید مرحوم 

«صدوق» از حضرت امام موسى بن جعفر سالم اهللا علیھما در كالمى از آن بزرگوار نقل 

است كه فرمود: «لیس بینه و بین خلقه حجاب و خلقه، احتجب بغیر حجاب محجوب و 

استتر بغیر ستر مستور ال اهللا إّال ھو الكبیر المتعال» (میان خداوند و مخلوقات او ھیچ 

حجابى نیست جز ھمان وجود و تعین مخلوقات، او پوشیده است از خلق بدون اينكه 

حجابى كه خود پوشیده است او را فرا گرفته باشد و در نھان است بى آنكه پرده اى كه 

ناديدنى است او را فراگرفته باشد خدائى نیست جز او كه بزرگوار و برتر و باالتر از ھر چیز 

است) و نیز در توحید صدوق به نقل مرحوم عالمه طباطبائى در المیزان، روايتى را مسندا 

از عبد األعلى از حضرت امام صادق سالم اهللا علیه نقل مى كند كه: «و من زعم أّنه يعرف 

اهللا بحجاب أو بصورة أو بمثال فھو مشرك ألّن الحجاب و الصورة و المثال، غیره؛ و اّنما ھو 

واحد موّحد، فكیف يوّحد من زعم أّنه يوّحده بغیره، اّنما عرف اهللا من عرفه باهللا، فمن لم 

 . «يعرفه به فلیس يعرفه اّنما يعرف غیره

 

و ھر آن كس كه بپندارد كه او خدا را به وسیله يك امرى كه میان او و خداوند حائل و واسط )

(حجاب) است و يا به وسیله يك صورت ذھنى يا با يك مثال و نمونه اى شناخته است او در 

واقع مشرك است زيرا حجاب و واسطه و صورت و الگو و نمونه، ھمگى غیر از خدايند. و 

خداوند يگانه، يگانه كننده و غیر برانداز است، پس چگونه كسى كه گمان مى كند از طريق 

غیر خدا به يگانگى خدا راه يافته است مى تواند ادعاى يكتاپرستى كند. [زيرا كه در متن 

 توحیدش، غیر او را شريك قرار داده است]. پس تنھا

٧٠ 

كسى خدا را شناخته است كه او خدا را با خود خدا شناخته باشد. پس ھركس كه خدا 

را نه از طريق خود خدا شناخته باشد، پس او خدا را نشناخته است بلكه او چیز ديگرى 

 .غیر خدا را شناخته است



 

ھمان طور كه مالحظه مى شود اين روايت شريف نیز معرفت خداوند را تنھا از طريق خود 

خداوند ممكن مى داند يعنى از طريق نوعى ارتباط وجودى كه میان مخلوق و خالق 

ھیچ گونه واسطه اى نباشد و اين ھمان ادراك حضورى نفس است كه اگر در سیر باطنى 

براى سالك میّسر شود در آنجا به حقیقت وجود راه يافته و حجاب میان خالق و مخلوق از 

میان بر مى خیزد و اين تنھا از طريق سیر در مراتب نفس و رسیدن به حقیقت ذات آن 

میّسر است و براى اين سخن شرح و تفصیل بیشترى نیز ھست كه فعال مقام مجال 

بیش از اين را نمى دھد و اگر خداوند بخواھد در جاى ديگر و وقت ديگرى متعرض آن 

 .خواھیم شد

 

بیانى از ابن سینا و صدر المتألھین در تطبیق با معرفت النفس 
عرفانى 

 

نكته اى را كه فعال در اين مقام بايد بر روى آن مجددا تاكید شود اين است كه «معرفت 

نفس» مورد نظر اين علماى ربانى كه با معرفت رّب يكى شمرده مى شود ھمان طور كه 

اشاره شد از قبیل معرفت حصولى و مفھومى نیست و اين مطلب در كلمات حكماى 

عظام و فالسفه دورۀ اسالم با استفاده از كلمات معصومین سالم اهللا علیھم اجمعین به 

خوبى بیان شده است، اين ابن سیناست كه معرفت خداوند را جزء مقّوم معرفت ممكنات 

مى شمارد و مى گويد: «الوجود المستفاد من الغیر، كونه متعّلقا بالغیر، ھو مقّوم له، كما 

اّن االستغناء عن الغیر مقّوم لواجب الوجود بذاته، و المقّوم ال يجوز ان يفارقه، اذ ھو ذاتّى 

 .له

الوجود إّما ان يكون محتاجا الى الغیر فتكون حاجته الى الغیر مقّوما له، و اّما ان يكون 

مستغنیا عنه فیكون ذلك مقّوما له. و ال يصح أن يوجد الوجود المحتاج غیر محتاج كما اّنه ال 

 .١ «يصّح ان يوجد وجود المستغنى محتاج و اّال قد تغّیر و تبّدل حقیقتھما
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 .٢۴٠تعلیقات، ص - (١

 ٧١ 

ترجمه: وجود حاصل از غیر، ارتباط و تعّلقش به غیر، مقّوم و تشكیل دھندۀ حقیقت اوست، 

آن چنان كه، بى نیازى از غیر نیز مقّوم حقیقت واجب الوجود است، بنابراين درست نیست 

كه وجود محتاجى به نحو غیر محتاج و بى نیاز تحقق يابد، ھمچنان كه جائز نیست وجود 

واجب الوجود بى نیاز از ھمه چیز، محتاج و نیازمند باشد و اّال حقیقت اين دو دگرگون 

 «.خواھند شد

و اين فخر حكماى الھى مرحوم صدر المتألھین است كه مى فرمايد: «و اّما الحّق سبحانه 

فلكون ذاته ذاتا فیاضة يفیض عنه صور االشیاء و معقولیتھا، يكون ذاته مظھرا يظھر به 

االشیاء على الوجه اّلذى ھى علیه. و بیان ذلك إّن ذاته بذاته من غیر حیثیة اخرى مبدا 

لألشیاء، فكذلك شھود ذاته مبدا شھود االشیاء الّن العلم التام بالعلة التامة يوجب علم 

التام بالمعلول و كما اّن شھود ذاته لیس و ال يمكن اّال بنفس ذاته بل ذاته و شھود ذاته 

شىء واحد بعینه بال اختالف جھتین و ال تعدد حیثیتین و ھما العلتان لوجود الخلق و 

شھودھم فكذا شھود ذوات الخلق ال يتصّور اّال بعین وجودھا اذا العلتان واحدة بال مغايرة. . 

. قد علم بما ذكر انه ال يمكن معرفة شىء من األشیاء اّال بمعرفة مبدعه و خالقه. . . بل 

الّسر فیه اّن المعلول كما حققناه لیس اّال نحوا خاّصا من تعّینات العّلة و مرتبة معّینة من 

 .١ «. . .تجّلیاتھا، فمن عرف حقیقة العلة عرف شئونھا و اطوارھا

 

ترجمه: و اما حضرت حق سبحانه، ازآن رو كه ذات مقّدسش، ذاتى است كه ھم صور »

عینى اشیاء در خارج و ھم معقولیت آن توسط وى افاضه مى شود، لذا آن ذات مقدس 

منشأ ظھور اشیاء به ھمان گونه اى كه در متن واقع ھستند مى باشد. و بیان اين مسئله 

به اين است كه چون ذات مقّدس الھى از ھمان حیثیت ذاتش و نه از حیث و جھت 

ديگرى، مبدأ پیدايش ھستى اشیاء است به ھمین طريق شھود ذات مقدس وى منشأ 

شھود اشیاء [كه معلوالت و رشحات آن ذاتند]مى باشد. زيرا كه علم تام به عّلت تاّمه 

موجب علم تاّم به معلول نیز ھست و ھمان گونه كه شھود ذات مقدس وى جز از طريق 
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خود آن ذات ممكن نیست و بلكه ذات و شھود آن حقیقتا و بدون ھرگونه اختالف جھت و 

حیثیتى يكى ھستند. و بنابراين اين ذات و شھود آن [كه در واقع براى سالك واصل يك 

حقیقت بیش نیست]عّلت براى پیدايش وجود مخلوقات و نیز شھود آنھا [نسبت به كسى 

 كه آنھا را مشاھده كند]مى باشد. به اين ترتیب شھود مخلوقات ممكن نیست

 

 .٣۶٢-٣۶٣، صص ٢اسفار، ج - (١

٧٢ 

مگر از طريق [اتصال و اّتحاد]با عین وجود آنھا، زيرا عّلت وجود و شھود يك امر است و 

اختالفى در كار نیست. . . از آنچه كه گفته شد معلوم گرديد كه معرفت حقیقى به ھیچ 

يك از اشیاء ممكن نیست مگر از طريق معرفت حقیقى به آفريننده و خالق آنھا. . . و سّر 

مطلب ھم اين است كه چنان كه در مباحث گذشته به ثبوت رسانیده ايم، معلول چیزى جز 

نحوۀ خاص از ظھورات و تعّینات علت و مرتبۀ ويژه اى از تجلّیات آن نیست، پس ھركه 

 «.حقیقت عّلت را بشناسد حقیقت شئونات و تطّورات و تجلّیات وى را نیز خواھد شناخت

 

بیان امام صادق (علیه السالم) در معرفت نفس و توحید 
 

اكنون كالم را در اين مقام با روايتى نورانى از امام به حق ناطق حضرت امام جعفر صادق 

سالم اهللا علیه در كتاب شريف «تحف العقول» ابن شعبۀ حّرانى مزّين مى كنیم كه حاوى 

 :اّس و مّخ تمامى معارف ناب و نغز در اين باره است

 

در روايتى طوالنى شخصى از شیعیان خدمت حضرت صادق سالم اهللا علیه مى رسد و 

چون حضرت از مشخصات وى پرسش مى كند خود را از شیعیان و محّبان آن حضرت ذكر 

مى كند. حضرت مى فرمايد: شیعیان ما بر چند دسته اند، تو از كدامینى؟ تا آنجا كه آن مرد 

مى گويد از آن گروه كه در آشكار و نھان محّبت شما را اختیار مى كند، حضرت مى فرمايد: 



چنین گروھى از محّبین ما بايد از عالئمى برخوردار باشند و آن عالئم اين است كه توحید 

را به حق معرفت آن بدانند و نیز ايمان را و. . . سپس يكى از ياران حضرت حاضر در مجلس 

به نام سدير از حضرت درخواست مى كند كه خود كالم خويش را تفسیر فرموده و حق 

توحید و ايمان و. . . را بیان كنند. و حضرت در اينجا بیاناتى در باب توحید ايراد مى فرمايند 

 :كه بخش اّول آن منظور نظر ماست. مى فرمايند

 

من زعم أّنه يعرف اهللا بتوّھم القلوب فھو مشرك و من زعم أّنه يعرف اهللا باالسم دون »

المعنى فقد أقّربه الّطعن ألّن االسم محدث و من زعم أّنه يعبد االسم و المعنى فقد جعل 

مع اهللا شريكا. و من زعم أّنه يعبد بالّصفة باالدراك فقد أحال على غائب، و من زعم أّنه 

 .يضیف الموصوف الى الصفة فقد صّغر بالكبیر، و ما قدروا الّله حّق قدره

 

قیل له: فكیف سبیل التوحید؟ قال: باب البحث ممكن و طلب المخرج موجود. اّن معرفة 

 .عین الشاھد قبل صفته، و معرفة صفة الغائب قبل عینه

٧٣ 

 قیل: و كیف يعرف عین الشاھد قبل صفته؟

قال: تعرفه و تعلم علمه [او علمه]، و تعرف نفسك به و ال تعرف نفسك من نفسك، و تعلم 

أّن ما فیه له و به، كما قالوا لیوسف: «إّنك ألنت يوسف قال «انا يوسف و ھذا أخى» 

 ١ . «. . .فعرفوه به و لم يعرفوه بغیره، و ال أثبتوه من أنفسھم بتوّھم القلوب

 

ترجمه (ھركس گمان كند كه خداوند را با يك معناى وھمى و خیالى مى شناسد پس او 

مشرك است [زيرا خداوند داراى صورت حّسى و خیالى و وھمى نیست]و ھركس گمان 

كند كه خداوند را با يك نام و اسمى بدون آنكه براى آن معنايى را توھم كند، مى شناسد 

پس او خود را در معرض طعن طاعنان قرار داده است زيرا كه اسامى مخلوق و مجعول 
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توسط ما و در نتیجه حادثند، و آنكه چنین پندارد كه خداى معبود وى معنايى است و 

اسمى كه به آن معنا اشاره دارد پس با خداى خود شريكى قرار داده است، و ھركه چنین 

پندارد كه خداى را تنھا از راه اوصاف وى عبادت مى كند بى آنكه براى آن وصف، موصوف و 

ذاتى باشد كه به ادراك وى درآمده باشد، در اين صورت خداى او امرى ناشناخته و غايب 

است، و اگر كسى گمان كند كه موصوف به الوھیت امرى است كه ما آن را در قالب اين 

صفت خاص به تصور در مى آوريم پس امرى بزرگ را كوچك و محدود كرده است و چنین 

است كه «و نمى دانند قدر و حقیقت خداوند را آن چنان كه شايسته موقعیت اوست» از 

حضرت سؤال شد: پس راه رسیدن به توحید چیست؟ حضرت فرمود: باب جستجوى 

خداوند گشوده است و مى توان از اين تنگنا خارج شد. و آن اينكه: حقیقت و عین امر 

حاضر و مورد مشاھده را دريابیم پیش از آنكه به اوصاف و تعینات او رسیده باشیم، و نیز 

 .به معرفت صفت و تعّین او قبل از وصول به ذاتش دست يابیم

گفته شد: چگونه مى توان به شھود حقیقت ذات و عین حاضر پیش از مشاھدۀ تعین و 

صفت ذات دست يافت؟ 

 

فرمود: خود او را مى شناسى و از راه او به عالمت و تعّین او پى مى برى. و نفس خود را 

 به وسیله ذات او مى شناسى و نه اينكه نفست را به وسیله نفس خود بشناسى، و

 

 .۵٢٢تحف العقول، ص - (١

٧۴ 

مى فھمى كه آنچه در نفس توست وابسته و مربوط و پیوسته به اوست و به حقیقت او 

قائم و ظاھر است، آن چنان كه برادران يوسف به او گفتند «آيا تو خود يوسفى» و او گفت 

«من يوسفم و اين برادر من است» پس آنھا يوسف را به وسیلۀ خود او شناختند و نه به 

واسطۀ ديگران، و نه اينكه از پیش خود شخصیتى و معنا و ھويتى براى يوسف توّھم 

 . «نموده باشند

 



آرى سخن نورانى حضرت مشعر بر اين است كه آدمى با شناخت حقیقت نفس خود در 

واقع چیزى جز فقر و نیاز و عین ربط بودن به حضرت حق را نمى يابد و حقیقت نفس جز 

وصول به مالكیت حضرت رّب العّزه و مملوكیت نفس نیست و اين است كه حضرت 

مى فرمايند «تعرف نفسك به» زيرا مملوك حقیقى را جز از راه مالك او نمى توانند شناخت. 

يعنى شناخت مالك حقیقى به تعبیر حكیم بزرگ اسالمى ابن سینا مقّوم ذات مملوك 

يعنى ما سوى اهللا است و به قاعدۀ منطقى مى دانیم كه شناخت مقّوم شىء قبل از 

شناخت خودش مى باشد و به تعبیر مرحوم صدر المتألھین، وصول به عین ذات مقدس 

الھى و شھود آن ذات مقّدس، علت وجود و ظھور خلق ھر دو است و اين است معناى 

كالم قدوسى حضرت صادق (علیه السالم) كه فرمود «ال تعرف نفسك بنفسك من 

نفسك» يعنى شناخت حقیقت نفس از طريق خود نفس حاصل نمى شود بلكه تنھا از راه 

نابودى كامل جبل انّیت و بقا، و رسیدن به محض مقام عبوديت و عجز و فناست كه ھمان 

مشاھدۀ عین توحید حق و سپس ظھور ظّلى او يعنى نفس است، پس نفس را به 

وسیلۀ خود او و از راه مقام انّیت و ھويت خاص وى به حقیقت امر، نمى توان شناخت و 

بلكه «به» و «له» بودن است كه حقیقت نفس را نشان مى دھد. و اين است مشاھدۀ 

عین شاھد قبل از صفت او. يعنى وصول به مقام ذات بدون ھیچ گونه تعّین و صفت. و اين 

است سّر من عرف نفسه عرف رّبه و اين است سّر معرفة النفس غاية كل علم و معرفة، 

و البته چون دعوت به حصول اين معرفت بالنسبه به عموم مردم تكلیفى دشوار است زيرا 

كه نیل به آن براى خاّصان نیز متعّسر و نسبت به ھمگان متعّذر است لذا امیر مؤمنان 

سالم اهللا علیه از آن تعبیر به أنفع المعرفتین نمود، يعنى راه معرفت ديگر كه ھمگانى و 

سھل الوصول و نسبت به عموم باز است، آن معرفت آفاقى و علم حصولى است كه البته 

فايدۀ آن نسبت به اين معرفت خاص و دشوار، قلیل است و لكن عذر عدم حصول نسبت 

 .به آن نیز غیر مسموع است و اين راه نیز باز است

 

٧۵ 

وجه اختصاص معرفت النفس به عنوان طريق اختصاصى 
عرفاى شیعه متأّخر 

 



اكنون كه بحمد اهللا حقیقت برترى معرفت النفس در شناخت و وصول به مقام توحید 

حضرت رّب العّزه تا حّدى روشن شد جا براى طرح دو پرسش ديگر باز مى شود كه به 

 .ترتیب خواھد آمد

 

پرسش اّول اينكه: باوجود اينكه غالب و بلكه جمیع طوايف اھل معرفت و طريقت باطنى و 

سیر معنوى، خود را مقّید به مجاھده و مبارزه با نفس و تھذيب و تزكیه باطنى 

مى شمارند. و سیر در مقامات نفس را، راھى براى حصول تمركز و توجه تاّم به نفس 

مى شمارند، ازچه رو بزرگان اين طايفۀ عّلّیه از عرفاى عظام شیعه، طريقت باطنى و رويه 

تربیتى خود را، اختصاصا، معرفت نفس نامیده اند و چه فرقى میان اينان و ساير سالكان 

 ! راه و مجاھدان مجاھده اكبر در كار است؟

 

در پاسخ به اين سؤال بسیار مھّم بايد گفت كه اصوال ھرگونه حركت علمى و عینى خارج 

از نظام ماّده و طبیعت جز از طريق نفس و گونه اى توجه و اشتغال به آن متصّور و مقدور 

نمى باشد. يعنى كلیه توّجھات و تصرفات انسان در فعالیتھاى علمى و عملى خود يا در 

چھارچوب نظام على و معلولى مادى و طبیعى است كه ھمان نظام مورد تبعیت و تأيید 

علوم تجربى و فعالیتھاى طبیعى و حّسى بشرى است و يا به افقى باالتر از اين نظام 

طبیعى و ماّدى متوّجه است. اين افق برتر جز اينكه به گونه اى مرتبط با امر نفس آدمى 

باشد قابل تصور نیست و در مجموع از سه گونه فعالیت و حركت علمى و عملى خارج 

 .نیست

 

انواع راه ھاى توجه به نفس 
 

از قديم االّيام، تا جائى كه تاريخ بشر نشان مى دھد، ھمواره گروھى از انسانھا -١

براساس اعتقاد به وجود منابع غیر مادى نیرو و قدرت در بعضى اجرام آسمانى و يا برخى 

مظاھر طبیعى، و يا برخى صور علمى و ذھنى به عنوان طلسمات و تركیب اعداد و غیره، 



سعى مى كردند با اتصال نفسانى به اين گونه منابع قدرت، از نیرو و خواص خارق العاده 

موجود در اين منابع برخوردار شوند و به اين ترتیب جريان عادى امور در عالم طبیعت را به 

 اصطالح عامیانه دور زده و از يك تسلط و ھیمنۀ فوق العاده و استثنائى برخوردار

٧۶ 

شوند. منشأ پیدايش جريانھائى به نام سحر و جادو و شعبده و طلسمات و تنجیم و علوم 

غريبه در گذشتۀ تاريخ و ھمچنین وجود افرادى تحت اين عناوين و امثال آنھا ھمچون 

مرتاضان و جوكى ھا و نیز فنونى مانند ھیپنوتیزم، و تله پاتى و خودشناسى روانى و آنچه 

و فنون مديريت ذھنى و غیره رواج دارد ھمه و ھمه به اين نوع  P. L. N كه اخیرا به عنوان

استفاده از قواى ذھنى و روحى، با و يا بدون استفاده از اشیاء و افراد واسطۀ خارجى، 

برمى گردد. اين نوع استفاده از قواى نفسانى، در غالب موارد از نظر شرع مقّدس نھى 

شده و استفاده از اين طريق به داليل مختلف مورد تأيید اولیاء الھى و نفوس طّیبه 

نمى باشد؛ و داراى مضّرات و مخاطرات فراوان نسبت به جريان سالم روحى و معنوى و 

تعالى و قداست امور روحى مى باشد و موجب گمراھى و دورى افراد از نظام طبیعى 

 .تكامل جسمى و روحى و عدم انطباق با فطرت الھى و توحیدى مى باشد

 

دسته ديگر از كسانى كه به امور نفسانى توجه مى كنند و نسبت به دستۀ اّول از -٢

سطح باالتر و پسنديده ترى از نظر شرع و عقل برخوردار مى باشند، كسانى ھستند كه 

نفس و امور روحى و معنوى را به عنوان دستیابى به مزاياى ماّدى و بسترى براى ارضاى 

تمايالت طبیعى و يا خواھشھاى معمولى حیوانى قرار نمى دھند؛ بلكه ھدف آنھا از 

پرداخت به امر معرفت نفس، ورود در عالم روحانیت و عبور از سطح تمايالت طبیعى و 

دستیابى به لذائذ فوق مادى و ورود به عوالم مجّرد روحى و دستیابى به مكاشفات 

 .روحانى و تحصیل كماالت خاص معنوى و روحى است

 

پويندگان اين طريق اگرچه با دسته اول، در اين جھت مشتركند كه باالخره براى ورود به 

عالم نفس به ھر نیت و منظورى كه باشد بايد از يك سلسله دستورالعمل ھاى خاص 

پیروى كرد و با برخوردارى از يك برنامۀ رياضت عملى و عدم توجه به برخى خواسته ھاى 

جسمانى و طبیعى، نفس را متوجه عالم ويژۀ خود ساخته و زمینه ظھور و بروز قوا و 



حاالت روحى را در خود فراھم سازند، ولى با آنھا از اين حیث كه نوع رياضات و برنامه ھاى 

خودسازى روحى در اين گروه براساس قواعد متعارف شرع و عقل بوده و از روش ھاى 

مذموم و غیر عادى و مخالف ساختمان طبیعى و فطرى وجود آدمى اجتناب مى ورزند، 

 .متفاوتند

 و نیز از جھت ديگرى با دستۀ اّول مخالفت دارند كه ھدف اينان استفاده محض از

٧٧ 

قواى نفسانى در جھت تأمین نیازھا و منافع ماّدى و حیوانى نبوده بلكه ھدف اصلى و 

اّولى آنان استفاده از فضاى تعالى معنوى و گشوده شدن ابواب مكاشفات روحى و واردات 

قلبى بوده و بر ھمین اساس نیز از توانايى ھاى علمى و عملى حاصله در خود معموال 

به عنوان منافع شخصى و رفع نیازھاى مادى خود استفاده نكرده و بلكه از اين امور در 

 .جھت صالح و خیر عمومى و يا دعوت مشتاقان به عوالم معنوى استفاده مى كنند

 

اين گروه به طوايف و دسته ھاى مختلفى تقسیم مى شود كه برحسب موقعیتھاى 

شخصى و اجتماعى به عناوين زاھد و عابد و احیانا صوفى و درويش ھم شناخته 

 .مى شوند

 

اصحاب اين طريقت و سالكان اين مسلك اگرچه نسبت به طايفۀ اول قابل مقايسه نبوده، 

و عموما افرادى وارسته و فرزانه و بعضا داراى علّو طبع و ھمت، و حسن سريرت و بعضا از 

ابرار و نیكان و وارستگان از عوالم طبع و مثال بوده و نسبت به درجات سیر خود، واجد 

درجات و مقامات سامّیه از زھد و بى اعتنايى به دنیا و برخوردارى از واردات و مكاشفات 

ملكوتیه و روحیه مى باشند ولى ھنوز میان مسلك آنھا با مرام توحیدى عرفاى باهللا فاصله 

 .و بون بعید است

 



مقصود عرفاى باهللا از معرفت نفس فقط نیل به مقام توحید و 
لقاى حضرت معبود است 

 

گروه سوم از سالكان راه معرفت نفس، آنھايى ھستند كه طريق معرفت نفس را نه -٣

براى برخوردارى از فضاى معنوى عوالم روحى و مكاشفات معنوى و واردات قلبى 

برگزيده اند، بلكه مقصود و مقصد آنھا رسیدن به توحید ذات مقدس إله بوده و براى نیل 

بدين مقصود راھى جز رسیدن به حقیقت فقر وجودى خود و دريافتن بیچارگى ذاتى و 

سپس از آنجا طلوع خورشید معرفت رّب و ظھور آفتاب حقیقت كه ھمان لقاى حضرت 

معبود باشد نمى شناسند. و به تبعیت از فرمايش امام بحق ناطق حضرت جعفر صادق 

 :(علیه السالم) كه فرمود

العبودّية جوھرة كنھھا الّربوبّیة فما فقد فى العبودّية وجد فى الربوبّیة و ما خفى عن »

عبوديت گوھرى است كه باطن و مغز آن ربوبّیت است )، ١ «الّربوبّیة اصیب فى العبودّية

 پس آنچه كه [صفات

 

 .مصباح الشريعة، باب يك صدم- (١

٧٨ 

كمالى و جمالى]در عبوديت از شخص فانى و نابود مى شود در مرحله بقاى به الوھیت 

جملگى حاصل و موجود مى شود، و آنچه كه از حقايق ربوبى بر انسان مخفى است در اثر 

 . (مرحله عبوديت و فناى از خوديت بر او حاصل و نمايان مى شود

 

تنھا راه رسیدن به مقصود را در پیمودن طريق عجز و فناى از تمامى شوائب انّیت و 

نفسانیت و رسیدن به حقیقت عبوديت و بندگى كه ھمان مشاھده ھويت تعّلقى و فقر 

 .ذاتى و عجز وجودى است يافته اند كه از آن در اصطالح تعبیر به فناء فى اهللا مى شود
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سالكان اين سبیل ھرگونه توجه به جلوات و تجلیات معنوى و روحانى موجود در طريق 

باطن را راھزن سیر معنوى دانسته و به ھرحال و مقامى كه رخ نمايد بى توجه از آن عبور 

مى كنند و اگرچه در مسیر خود واجد بسیارى از اين مقامات گردند، در ھیچ مقامى توقف 

نكرده و ھرگز خود و پويندگان راه را به توجه به اين امور دعوت نكرده و از آنھا استقبال 

نمى كنند و پس از وصول به مقصد نھايى، نیز ھرچه كه از حاالت و مقامات روى مى نمايد 

 .ھمه را «از او و به او» دانسته و لحظه اى نظر استقاللى به حقیقت نفس خود نمى كنند

اين سخنان اگرچه در مقام تكّلم، به نظر ساده و يا شیرين مى نمايد ولى در مقام عمل و 

عبور از آن، چنان ديوار بلندى میان سالك و مقصود وى ايجاد مى كند كه بزرگان در آن راه 

 .لغزيده اند

 

اقسام سه گانۀ عبادت كنندگان 
 

روايت شريفى كه از بسیارى از معصومین از جمله امیر المؤمنین، حضرت صادق و امام 

سجاد و. . . سالم اهللا علیھم اجمعین در خصوص تقسیم عبادت كنندگان بر سه گروه صادر 

شده است ناظر به ھمین معناست. در «كافى» از امام صادق (علیه السالم) مروى است 

كه: «على بن ابراھیم عن ابیه. . . عن ابى عبد اهللا (علیه السالم) قال: «اّن العّباد على 

ثالثه: قوم عبدوا اهللا عّز و جّل خوفا فتلك عبادة العبید و قوم عبدوا اهللا تبارك و تعالى طلب 

الثواب فتلك عبادة االجراء، و قوم عبدوا اهللا عّز و جّل حّبا له، فتلك عبادة األحرار، و ھى 

 ١ . «أفضل العبادة

 

 .۵اصول كافى، كتاب االيمان و الكفر، باب العبادة، ح - (١

٧٩ 

در نھج البالغه ھمین مطلب بدين عبارت ادا شده است كه: «اّن قوما عبدوا اهللا رغبة 

فتلك عبادة الّتجار و قوما عبدوا اهللا رھبة فتلك عبادة العبید، و اّن قوما عبدوا اهللا شكرا 

 ١ . «فتلك عبادة األحرار
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اصول عبادت در آدمى 
 

با دقت در مفاد اين كلمات گوھربار، معلوم مى شود كه اصول عبادت در آدمى بر دو قسم 

است يا براساس نفس است يا فوق نفس است، آنچه كه به برآوردن خواھشى از 

خواھشھاى ما منجر شود اعم از اينكه اين خواست، يك خواست ايجابى مانند برآورده 

شدن يك لذت جسمانى باشد و يا يك التذاذ روحى مانند انواع حظوظ نفسانى از حّب 

رياست، حّب شھرت، حّب حفظ آبرو و افتخار در بین مردم كه خود منشأ ابواب وسیعى از 

اعتبارات عقالئى مانند ديندارى، زھدورزى، اخالقى بودن، جوانمرد بودن، بخشنده بودن و. 

. . آنگاه كه منشأ آنھا حفظ آبرو و شرف و افتخار و امورى از اين قبیل باشد، و يا از قبیل 

رفع آالم و دردھا و عذابھاى گوناگون جسمانى مانند امراض و ناراحتى ھاى بدنى و يا آالم 

روانى ناشى از فقدان امور مورد عالقۀ نفس به ھر شكل و گونه اى كه باشد، ھمۀ اين ھا 

در تحت يك عنوان جامع قرار مى گیرند كه آن خواست نفس است و معلوم است كه 

بنده اى كه خدا را از جھت رغبت و طلب ثواب عبادت مى كند در واقع عبادت خدا را وسیله 

قرار مى دھد براى رسیدن به خواھشى از خواھشھاى نفس خود و طبیعى است كه 

ھدف در نظر او ارجمندتر و اصل است نسبت به وسیله كه فرع و در ذيل آن خواھد بود. 

يعنى آنكه خدا را براى نیل به بھشت و ثوابھاى اخروى و يا برخوردارى از زندگانى آرام و 

پرتنّعم در دنیا و يا در دنیا و آخرت ھر دو عبادت مى كند، در واقع آنچه او طلب مى كند 

كمالى يا كماالت و اسمى از اسماء الھیه است كه او رسیدن به آن كمال يا كماالت را 

وجھۀ ھّمت خود قرار داده است و لذا ذات خدا را وسیله رسیدن به اسماء و تعّینات او قرار 

داده است و البته او به شرط صداقت و درستى عمل به ھمین غايات و اسماء الھى در 

دنیا و آخرت ھم نائل خواھد شد ولى نه به خود خدا و ذات مقّدس او، زيرا كه عبادت از 

 اصل و اساس براى وصول به ذات الھى نبوده است، و نیز بر

 

 .٢٣٧نھج البالغه، باب حكم - (١

٨٠ 



ھمین طريق است عبادتى كه براساس دورى از اسماء جاللى خداوند كه سبب دورباش 

از كماالت و چشیدن انواع عذابھاى گوناگون در دنیا و آخرت مى گردد كه در اينجا نیز ذات 

وسیله انتقال از بعضى اسماء به اسماء ديگر جمالى قرار گرفته است. و نیز عبادتى كه 

براساس ھر دوى اين اھداف و مقاصد يعنى نیل به اسماء جمالى و دورى گزيدن از اسماء 

جاللى، و بھره مندى از زندگانى توأم با آسايش و به دور از نقمات و باليا و عذابھاى دنیوى 

و اخروى باشد، البته ھمه اين ھا در عین اينكه عبادت خداوند است ولى ذات خدا مقصود 

نبوده و از آن ذات مقدس به جھت رسیدن به تعینات و كماالت مورد نیاز و خواست خود 

استعانت مى جوئیم كه نھايت سیر چنین بندگانى در آخرت ھم ھمین درجات مورد 

 .ھدف گیرى آنھا خواھد بود

ولى آنجا كه بندگانى در رابطۀ با خداوند، سودا را يكسره كرده و ذات مقدس او را كه اصل 

و اساس ھمۀ اين تعینات و مظاھر بوده مورد نظر قرار داده و كمال و آرامش حقیقى را در 

رسیدن به آن درجۀ از ھستى مطلق، در نظر گیرند، مسئله فرق كرده و حركت عبادت 

متوجه حقیقت احدى الذات و يگانۀ عالم بوده و البته ھمۀ تعینات اسمائى و صفاتى نیز 

اين ھمان مقامى است كه در قرآن كريم ١ .بنحو ثانوى بر چنین حركتى مترتب خواھد بود

و نیز ھمان ٢ «َو ِرْضوٰاٌن ِمَن َالّلِٰه َأْكَبُر» :پس از ذكر ھمۀ جّنات و نعم اخروى، مى فرمايد

است كه حضرت سید الساجدين زين العابدين در تغّزالت عاشقانۀ خود با حضرت معبود، 

 :مسّمى به مناجات «خمس عشر» ، مى فرمايد

 

فأنت ال غیرك مرادي و لك ال لسواك سھري و سھادى، و لقاؤك قّرة عینى و وصلك  . . .»

منى نفسي و إلیك شوقى و فى محّبتك و لھي و إلى ھواك صبابتي و رضاك بغیتى و 

رؤيتك حاجتى» (پس فقط تو و نه جز تو مقصود منى، و براى تو و نه براى جز توست شب 

 بیداريم و بى خوابیم، و ديدار

 

و اينكه در ادعیه ائمۀ معصومین (علیھم السالم) على رغم تأكید فراوان بر اينكه لقاى - (١

الھى و رسیدن به وصل توحیدى غايت و مراد آنھاست و شوق و محّبت الھى است كه 
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محّرك حركت وجودى آنھا به سمت معبود است و جز با نظر به وجه مقدس او آرام و پايان 

نمى گیرد، اّما تعابیرى كه مشعر بر درخواست عافیت زندگى دنیا و آخرت و نیز دورى از 

سخط و غضب او، و ورود در جنات و برخوردارى از مواھب آنھاست چه در دنیا و چه در 

آخرت، نیز كم به چشم نمى خورد كه ھمۀ اين گونه درخواست ھا يا از باب درخواست 

فراھم شدن اسباب و شرائط مناسب براى حصول بھترين حال براى عبادت خداوند رحمان 

است و يا از باب درخواست آثار است بعد از فراغ از خواسته اصلى كه ذات باشد، كه در 

اينجا آثار در طول ذات است و نه به نحو مستقل (در عرض آن) و خالصه از باب تجلیات ذات 

 .است در آثار نه تجلیات اسمائى و صفاتى به طور استقاللى

 ٧٣سورۀ توبه، آيۀ - (٢

٨١ 

تو موجب روشنايى ديدگان من است و وصل و رسیدن به تو، آرزوى نفس من است و به 

سوى تو اشتیاق مى ورزم و شیداى محّبت توأم، و مقصدم دوستى و خوشنودى توست، 

و رسیدن به رضاى تو منتھاى خواست و آرزوى من است و ديدار و مشاھدۀ تو نیاز وجودى 

 .١ «من است

 

 :و نیز حضرتش مى فرمايند

و غّلتى ال يبّردھا اّال وصلك و لوعتى ال يطفیھا اّال لقاؤك و شوقى ال يبّله اّال الّنظر  . . .»

و حرارت درونم را جز به وصال تو خنكى و آرامش نیست، و شعلۀ )٢ «. . .إلى وجھك

سوزانم را جز ديدار تو فرونمى نشاند و آتش شوقم جز به باران نگريستن به جمال دلربايت 

 . (. . .فرونمى نشیند

 

آرى چنین اشتیاقى به ذات مقدس الھى و تمّناى وصال آن معبود يگانه را داشتن، در 

كلمات امیر المؤمنین و امام صادق و ديگر معصومین سالم اهللا علیھم اجمعین به «عبادت 

احرار» تعبیر شده است و باالترين نوع عبادت شمرده شده است. و در اين عبادت افضل 
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است كه ھیچ اثر و نشانه اى از خواست نفسانى سالك در آن مشاھده نمى شود، زيرا 

ھمۀ خواسته ھاى نفسانى متعّین به تعّینى خاص بوده و جلوه اى از مظاھر ھستى است 

جز ھستى مطلق كه در قالب ھیچ تعّینى نمى گنجد و لذا فوق نفس است، و حقیقت آن 

جز از طريق مشاھدۀ اندكاك ھمۀ تعینات نفس سالك حاصل نمى شود، كه در اين ھنگام 

نور توحید طلوع كرده و حقیقت پیوند سالك با ذات مقدس الھى بر وى مشكوف مى شود 

و ذات بى تعّین و جمال بى مثال او نمايان شده و سپس با ظھور در تعینات و مراتب نفس 

سالك و ساير مظاھر ھستى خود را بر وى نمايان مى سازد و در اينجاست كه سالك به 

 . . .«عین» حق بر اشیاء مى نگرد، و به «سمع» او مى شنود و به «يد» او اخذ مى كند و

 

 «اختالف آراء در تفسیر فناى عرفانى و «وصل توحیدى
 

البته در تفسیر اين «فناى» عرفانى و «وصل توحیدى» میان اھل بحث از ارباب معارف و 

نیز اصحاب مجادالت اصولى و فقھى سخن بسیار است. برخى رسیدن به مقام «وصل 

توحیدى» را محال دانسته و مناقض با مبانى عقلى و نقلى مى شمارند: كه او واجب 

 است

 

 .فقراتى از مناجات ھشتم- (١

 .فقره يازدھم از مناجات خمس عشر- (٢

٨٢ 

َو الٰ ُيِحیُطوَن » و اين ممكن، و اتحاد میان واجب و ممكن چگونه؟ و اينكه، فرموده است

، و الجرم ھمۀ تعابیر صريح در كلمات معصومین سالم اهللا علیھم و در ١ «ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه

قرآن مجید را كه داّل بر «وصل» و «لقاء» و «مشاھده» و. . . است تعابیر مجازى دانسته 

و از قبیل وصول به مقامات عالیه و درجات سامیه در اسماء و صفات كلیه الھى دانسته اند. 

اين طرز فكر را مى توان در میان پاره اى از علماى ظاھر و محّدثان، و نیز فقھاى عظام، و 
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نیز برخى از عّباد و زّھاد و اصحاب كشف و كرامات ھركدام به سبكى و بیانى مشاھده 

 .كرد

گروھى نیز الجرم «فناى» عرفانى را به معناى مشاھده و شھود و نه فناى عین سالك 

دانسته و غايت وصول را مشاھده ذات اقدس إله، و نفى رؤيت ھر غیرى در «نظر سالك» 

دانسته اند، و لذا ھمۀ تعابیر فوق الذكر را ناظر به مراحل شھود باطنى سالك و نه فناى 

 .عینى نفس وى معرفى كرده اند

و از ھمین قبیل برخى نیز در مقام مجادله با عرفاى باهللا، ضمن كاذب شمردن دعاوى 

آنان، حد اكثر اين مقام را براى وجود مبارك رسول اكرم به دلیل برخى آيات قرآن كريم، 

اثبات نموده اند و با تخصیص در قواعد عقلى! دستیابى آن را براى غیر ايشان محال 

 ٢ .دانسته، و مؤّول به ھمان معناى «فناى شھودى» شمرده اند

 

 ٢۵۵سورۀ بقره، آيۀ - (١

. ۴٩۴-۵٠٠ و نیز صص ١۴۶-١۴٧تزكیه النفس، للسید كاظم الحسینى الحائرى، صص - (٢

مؤلف اين كتاب در مقام «مّدعى» ، بیانات عرفاى باهللا و كملین از اولیاء اهللا را چه در 

زمانھاى گذشته و چه در زمانھاى معاصر به عنوان عرفان كاذب معرفى كرده و با خلط میان 

آداب ورسوم متصّوفه با اصل ادعا و راه عرفانى آنھا از طرفى، و نیز يكى دانستن میان راه 

صوفیه و طريق علماى ربانى و عرفاى باهللا در عالم تشیع خصوصا سلسله مبارك مبدّو از 

مرحوم آقا سید على شوشترى تا مرحوم قاضى و سپس مرحوم آية الحق حاج سید 

ھاشم حداد و اخیرا مرحوم آية اهللا سید محمد حسین حسینى طھرانى، به نحوى ركیك 

در مقام تكذيب حقايق علمى و عملى راه باطن برآمده و به نام دفاع از عرفان راستین 

مكتب ائمه اھل البیت از ھیچ كوششى در خدشه دار كردن راه و مقام اين عارفان باهللا 

فروگذار ننموده است. اينجانب فعال و در اين مقام درصدد پاسخگويى به تمويھات و 

اشكاالت سست و از سر خامى و غرور ناشى از آشنايى با علوم ظاھرى و قشرى دينى 

مؤّلف آن نیستم، براى كسى كه اھل راه باشد از مطالعۀ مطالب وى موضوع روشن 

خواھد شد. در اينجا براى آشنايى خوانندگان به سبك و روحیه مؤّلف، فقط نمونه اى از 

http://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/image/15674%23footnote119
http://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/image/15674%23footnote119


-االحتیال و المخادعة بما قد ٣اشكاالت و «ادبیات و ادب عرفانى» ايشان ذكر مى شود: «

ينطلى على بعض السزج. (ترجمه: فريب و خدعه در نقل مطالبى كه افراد ساده را با آن 

رنگ مى كنند!) و على سبیل المثال اشیر الى قضیتین مرويتین فى كتاب روح مجرد عن 

 الحّداد: األولى: كان الحداد

 

٨٣ 
 

ترجمه (از متن روح مجرد فارسى نقل مى شود) رفقاى كاظمین مى گفتند: يك روز با  (٢

ماشینھاى مینى بوس از كربال با آقاى حّداد به كاظمین آمديم. در میان راه، شاگرد شوفر 

خواست كرايه ھا را اخذ كند، گفت: شما چند نفريد؟ آقاى حّداد گفتند: پنج نفر، گفت: نه، 

شما شش نفريد! ايشان باز شمردند و گفتند: پنج نفريم! ما ھم مى دانستیم كه مجموعا 

شش نفريم ولى مخصوصا نمى گفتیم تا قضیه آقاى حداد مكشوف گردد. باز شاگرد سائق 

گفت: شش نفريد! برادر مگر نمى بینى؟ ! و در اين حال اشاره نموده و يك يك افراد را 

شمردند، اين يك، و اين دو، و اين سه، و اين چھار، و اين ھم پنج، پس تو چه مى گويى؟ 

او گفت: اى سّید، آخر تو خودت را حساب نمى كنى؟ ! رفقا مى گفتند: عجیب اينجاست 

كه در اين حال باز ھم آقاى حّداد خود را گم كرده بود و با اينكه شاگرد راننده گفت: تو 

خودت را حساب نمى كنى و نمى شمارى، باز ايشان چنان غرق عالم توحید و انصراف از 

كثرت بودند كه نمى توانستند در اين حال ھم توّجه به لباس بدن نموده و آن را جزو آنھا 

شمرده و يكى از آنھا به حساب درآورند. حضرت آقاى حّداد خودشان براى حقیر-يعنى 

مؤلف كتاب روح مجرد-گفتند: در آن حال به ھیچ وجه من الوجوه خودم را نمى توانستم به 

شمارش درآورم، و باالخره رفقا گفتند: آقا شما خودتان را ھم حساب كنید و اين بندۀ خدا 

راست مى گويد و از ما اجرت شش نفر را مى خواھد. من ھم نه يقینا، بلكه تعّبدا به قول 

رفقا، كرايۀ شش نفر به او دادم. . .» اقول: ال أدرى: أّن عدم عّد نفسه. . . در اينجا ترجمه 

-فريب و نیرنگ در نقل مطالبى كه افراد ساده را با ٣سخنان مؤّلف منتقد نقل مى شود: «

آن رنگ مى كنند. . . مى گويم: من نمى فھمم: اينكه به حساب نیاوردن خود على رغم آنكه 

ديگران را به حساب مى آورد و مى شمارد، آيا به جھت اين است كه بدن نابود شده و 

حقیقتا فانى و معدوم شده است؟ كه اين چنین فرضى به غیر از آن چیزى است كه از 



رياضت حاصل مى شود، زيرا آنچه كه بر اثر رياضت رسیدن به آن ممكن است عبارت است 

از: ذوب شدن نفس مثال در خداوند تعالى، و نه ذوب شدن بدن و نابودى آن حقیقتا. 

 

 و يا اين به حساب نیاوردن خود نتیجۀ آن است كه ذوب شدن وى در ذات الھى و غرق 

شدن او در عالم توحید، نظام كثرت را از ياد او برده است يا او را از مشاھده كثرت ناتوان 

ساخته است؟ پس اگر اين فرض مورد قبول باشد بايد مى گفت: ھیچ كس در ماشین 

نیست، پس چرا كرايه مى خواھى، اّما اينكه ديگران را به شمارش درآورد و خود را نه، و 

خود را فراموش كردن بدون اينكه ديگران را از ياد ببرد، اين وجھى ندارد. و اّما اگر مورد نظر 

اين باشد كه: ھیچ وجود حقیقى جز خداوند در كار نیست، نتیجه اين فرض ھم بايد به 

انكار اصل كرايه و مسافر و راننده بیانجامد.» تمام شد كالم جناب مؤّلف منتقد احواالت 

عرفاى كاذب! خواننده محترم نیك بنگرد كه جناب منتقد چگونه يك مطلب ساده و روشن را 

كه عبارت است از توصیف حال انصراف نفس از طبیعت و كثرت و توجه به عوالم وحدت كه 

داراى عرض عريض و مراتب بسیار متفاوتى مى باشد، مانند يك مسئله اصولى و منطقى 

مورد چون و چرا قرار مى دھد! «حالى» كه حتى در افراد غیر سالك، از دانشمندان و 

علماى علوم طبیعى و ظاھرى نیز، آنجا كه توجه تام و تمامى به موضوع علم و بحث خود 

دارند پیدا مى شود به طورى كه از اطراف خود و يا از تعّینات شخصى خود غافل مى شوند، 

 و چه بسا ھمه شنیده و يا ديده ايم دانشمندان و افراد متوّغل در

٨۴ 
 

رشته و فّن خاص خود را، درحالى كه عینك به چشم دارند به دنبال عینك خود  (٢

مى گردند و يا جوراب و يا كفش خود را لنگه به لنگه مى پوشند و يا ھمواره اشیاء و امور 

مربوط به خود را از تسبیح و ساعت و غیره گم مى كنند و يا ھرگاه ماشین خود را جايى 

پارك مى كنند در مراجعت مكان آن را گم مى كنند و يا حتى بسا ديده مى شود كه راه 

ھمیشگى منزل را اگر تغییر دھند خانۀ خود را گم مى كنند، آيا ھیچ انسان عاقلى در اين 

موارد بسان جناب منتقد صغرى و كبرى مى چیند كه اگر عینكش را نمى بیند پس چرا 

ساعتش را فراموش نكرده، اگر محّل پارك ماشین را نمى داند چرا اصال وجود خود ماشین 

را فراموش نمى كند و از اين قبیل خرده گیرى ھا، خوانندۀ محترم اگر به سه چھار صفحه از 

 از چاپھاى آخر) مراجعه كند به خوبى به آنچه ذكر شد ٧٣ تا ۶٨كتاب روح مجرد (صفحات 



پى مى برد. مرحوم آيت اهللا طھرانى در ابتداى آن صفحات چنین مرقوم داشته اند: . . . حال 

آقاى حّداد در آن وقت به قسمى بود كه به كلى از عالم طبیعت انصراف داشتند، نه 

گرسنگى را درك مى كردند، نه طعم غذا را، نه صدائى را مى شنیدند [اگر جناب منتقد 

نگويد پس چگونه با وى صحبت مى كرديد!]مگر با بلند سخن گفتن و تكرار بعد از تكرار. و 

اگر بتوانیم تصور كنیم خلع بدن را در روزھاى متمادى و ماھھاى متوالى متناوبا، نمونه 

عینى و خارجى آن وجود آقاى حداد بود. . . سپس ايشان حكاياتى در اين زمینه نقل 

مى كنند، از جمله حكايت مورد بحث را در مورد نشمردن خود موقع پرداخت كرايه ماشین، 

و نیز متعاقب آن حكايت فراموش كردن نحوۀ وضو گرفتن، و نیز به ياد رفتن مقدار پول به 

امانت گذاشته شده نزد حمامى و. . . و اّما چه بايد كرد كه: چون غرض آمد ھنر پوشیده 

بود. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. و نعم ما قیل الشاعر، جناب حافظ (ره) با 

مّدعى مگوئید اسرار عشق و مستى. . . و نیز بد نیست كه يك مورد از اشكاالت علمى 

جناب مؤّلف در انتقاد از عرفان و عرفاى كاذب اجماال بازگوئى و بررسى شود: مؤّلف تحت 

-دعوى ما يكّذبه الوجدان (ادعايى كه وجدان آن را تكذيب مى كند) مى نويسد: و ٢عنوان: «

اگر نیز خواھى اين بند را داخل آنچه بعدا تحت عنوان خرافات (از عرفاى كاذب) نقل 

مى شود قرار ده، و آن اين است كه مى گويند: يصل السالك إلى مقام ال يعرف اّال رّبه، بل 

) : سپس مؤلف در مقام ١۶٢الّرب ھو الذى يعرف نفسه (به نقل از رسالۀ لب اللباب ص 

ايراد بر اين كالم برمى آيد و براى آن دو احتمال ذكر مى كند و در احتمال دوم مى گويد «و 

يا اينكه گوينده اين كالم معتقد است، كه اگرچه او موجودى غیر از خداوند است ولى در 

اثر تربیت و رياضت و طريق عرفان و سلوك فانى در خداوند مى شود يعنى از راه رفع حجب 

و موانع، به وصل خدا مى رسد و جز خداوند چیزى باقى نمى ماند و اين خداست كه در 

«اين حال خود را مى شناسد» . سپس مؤلف مى گويد: «خطاى فلسفى اين سخن 

آن چنان كه گذشت اين است كه: تجّرد از بدن و جھات مادى اگر به نحو كامل صورت گیرد 

پس آن بخش مجّرد نفس اين گونه نیست كه نقص و محدوديت او صرفا به معّیت او با بدن 

و نقايص و اعراض بدنى بوده باشد، بلكه خود امكان و حدوث و فقر و محدوديت ذاتى نفس 

و ھرآنچه كه نشانۀ اين نقص ذاتى است مانع از وصول و رسیدن به مقام حضرت حق 

تعالى مى شود و اين نقص ذاتى و جداناشدنى از اوست، و از ممكن مخلوق وجود اين 

سپس در صفحه بعد مى گويد: ) . ١۴۶-١۴٧نقص ذاتى امرى است وجدانى» (صص 



«ھمانا امكان و حدوث براى انسان دو امر ذاتى ھستند، و حتى بعد از موت ھم جدائى 

آنھا از انسان معنا ندارد، پس حتى در مورد تجّرد بعد از موت نیز فناى حقیقى در خداوند 

بى معناست. و خالصه سخن اينكه: نابودى و فنا اگر به معناى اين باشد كه ذھن آدمى 

 تنھا به خداوند مشغول باشد و اينكه با ديد بصیرت جز خداوند

٨۵ 
 

چیزى را نبیند البته امرى است كه توسط رياضت براى انسان حاصل مى شود. و اّما اگر  (٢

مقصود از اندكاك در ذات حق، اين باشد كه روح انسان يا واقعیت روح و جسم او 

روى ھم رفته، از باب اينكه كّل عالم به تمامه تجّلى از تجلیات الھى است، البته اين چنین 

است ولى اين امرى نیست كه در اثر رياضت و سلوك عرفانى تحصیل شود، بلكه امرى 

واقع است. و اّما اندكاك به معناى از میان رفتن حدود امكانى و ماھوى و نقايص ذاتى 

ناشى از اين حدود، چه نسبت به جسم يا نسبت به روح و يا توأمان نسبت به ھر دو، از 

محاالت است و بنابراين جدا شدن اين حدود و نقايص از سالك، و وصول سالك به خداوند، 

 كتاب پس از ذكر ۴٩٣سپس جناب مؤلف در صفحۀ ) ١۴۶-١۴٧امرى بى معناست. (صص 

اسفار اربعه عرفانى به نقل از شرح منازل السائرين، مجددا به طرح ايراد فوق الذكر 

پرداخته و مى نويسد «آنچه در شرح كاشانى بر منازل السائرين به عنوان اتحاد شاھد و 

مشھود آمده اگر. . . و اگر. . . و اگر به معناى حصول اتحاد بین خالق و مخلوق باشد 

درحالى كه اين دو غیر ھم بودند، پس اين عین كفر است. و اگر به معناى فناى عبد به نحو 

فناى حقیقى، و بدون فرض اّتحاد، باشد [اتحاد، يعنى اينكه در عین دوئیت با يكديگر متحد 

شوند كه محال و شرك است]، پس در اين صورت چه كسى است كه اين سفرھاى 

عرفانى را انجام مى دھد. آيا اين خداوند است كه خود مسافر است و در اثر سیر تكمیل 

مى شود؟ تعالى اهللا عن ذلك علّوا كبیرا. سپس. . . و خالصه اينكه مقصود از اينكه گفته 

مى شود سالك در انتھاى «سفر اول» واصل به خداوند مى شود چیست؟ اگر مقصود از 

وصول به خدا، به معناى فناى در او و اتحاد شاھد و مشھود باشد جوابش ھمانست كه 

ذكر شد، و اگر مقصود وصول علمى و برھانى باشد (كه مقصود اين نیست) كه اين 

ابتداى راه است و نه انتھاى آن و اين حتى براى كّفار ھم به نص كريمه «و جحدوا بھا و 

استیقنتھا انفسھم» ثابت است. و اگر مقصود از وصول، تجّلى و حضور و شھود است پس 

ما جز براى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله، براى احدى از انبیاء چنین مقام وصلى را قائل 



نیستیم. و بعد از دو صفحه تاكید مى كند: اّما آنچه كه بدان اشاره كرديم كه اعتقاد به 

وصول نبى خاتم صلى اهللا علیه و آله به اين مرتبه از شھود و حضور ممكن است، امرى 

است كه از طريق وحى و از آيات اوائل سورۀ نجم «َعلََّمُه َشِديُد َاْلُقوىٰ. . . َفكٰاَن قٰاَب 

َقْوَسْیِن َأْو َأْدنىٰ. . مٰا َكَذَب َاْلُفؤٰاُد مٰا َرأىٰ* َأ َفُتمٰاُروَنُه َعلىٰ مٰا َيرىٰ استفاده مى شود. 

سپس به دو تفسیر از آيات مباركه اشاره مى كند كه در يكى ضماير مربوط به رؤيت به 

جبرئیل راجع مى شود. و در ديگرى ضمائر به خداوند برمى گردد و بنابراين نزديكى رسول 

خدا به خداوند نزديكى مادى نبوده، و رؤيت ايشان ھم رؤيت با چشم باصره نبوده بلكه 

رؤيت با فؤاد و قلب بوده و بر اين اساس گفته مى شود كه: اين رؤيت عبارت است از 

«مشاھدۀ حضورى» . سپس مؤلف بعد از توضیحاتى نھايتا مى نويسد: پس از اين ھمه 

تفسیر مناسب ھمان تفسیر دوم است و مقصود اين مى شود كه: مشاھدۀ رسول اكرم 

خداوند را مشاھدۀ حضورى و به قلب است كه امكان خطا در آن نیست و بالتشبیه شبیه 

مشاھدۀ نفسانى خود ماست نسبت به صفات نفس خودمان مانند حّب و بغض و از اين 

قبیل امور كه حاضر در نفس ما ھستند. و اين گونه مشاھدۀ حضورى مبّراى از خطاست «أ 

فتمارونه على ما يرى» ، پس فرق است میان علم به امورى كه جدا و منفصل از نفس 

آدمى است و در آنھا خطا راه دارد، و میان علم به آنچه متصل با نفس است و. . . و البته 

) ۴٩٣-۴٩٩اين مثال به اندازۀ عقول ناقص ماست و میان آن با خداوند فاصله است.» (صص 

. گمان نمى رود كه براى خوانندۀ بصیر، چندان نیازى به توضیح باشد تا به تھافت و تناقض 

موجود در كالم جناب منتقد پى ببرد. آنجا كه ادعاى «عرفان و عرفاى كاذب را در مورد فناء 

عین سالك و بقاى به حضرت معبود، و اينكه جز 

 

٨۶ 

 

به عبارت خالصه: رابطۀ وصل میان بنده و معبود و خالق و مخلوق، يا غیرممكن است، و 

كلیۀ بیانات اولیاء دين و عرفان در اين باب مجازگوئى است كه اين برخالف ظھور آيات 

قرآنى و نصوص ادعیه و احاديث معصومین (علیھم السالم) و معاينه و شھود عرفاى 

 كّملین از علماى ربانى است و يا بايد با حفظ دوئیت طرفین باشد كه
 



خداوند چیزى باقى نمى ماند و اين خداست كه خود را مى شناسد، ملحق به خرافات  (٢

دانسته و سپس به ذكر ايرادات خام ناشى از عدم غور در دقايق نكات حكمت متعالیه 

مى پردازد كه: امكان و حدوث براى انسان امرى ذاتى است و در اين عالم و حتى در عالم 

پس از مرگ از حقیقت او غیر قابل انفكاك است. و حال آنكه: امكان و حدوث صفتى است 

كه از ماھیت اشیاء ممكن حاصل مى شود و آنچه مربوط به وجود اوست، حتى در بیان 

شیخ الرئیس ابن سینا، وجوب غیرى است و معناى وجوب بالغیر، چیزى جز وجوب 

حقیقى از ناحیه فیض الھى نیست كه چون به ماھیت ممكن نسبت داده مى شود، 

«وجوب غیرى» خوانده مى شود و اين ھمان است كه شیخ الرئیس در تعلیقات فرمود 

وجود واجب، مقّوم حقیقت وجود ممكن است. و در تعبیر حكمت متعالیه، امكان فقرى، 

يعنى ھمان وجود تعّلقى و ربطى، كه حقیقتى جز ربط و اضافۀ به غیر بودن ندارد و اّال در 

واقع وجود است و وجوب است و امكان راھى در عالم ھستى ندارد مگر در نسبت با 

حدود ماھوى، و «تعینات من حیث اّنھا تعّینات» ، و اّما با توجه به مراتب وجود كه ناشى از 

مبناى تشكیك وجود در حكمت صدرائى است، اين «نفس» آدمى است كه براى وى 

امكان سیر در مراتب وجود مھّیا بوده و به تعبیرى كه عرض شد، حقیقت او داراى 

«سیالّیت» است و مى تواند با سیر وجودى از مراتب ادنى به مراتب عالى سیر نموده و 

خود را در آن مراحل تثبیت و متحقق نمايد و اين است معناى اندكاك وجود ممكن در 

واجب! و وصف امكان از مقايسه میان وجود و تعّینات حاصل مى شد، و پس از عبور از 

تعینات وصف عند الموصوف باقى مانده، و چیزى جز ذات بال تعین و واجب در كار نخواھد 

بود! به عالوه صرفنظر از اين مطالب آيا جاى اين سؤال نیست كه بپرسیم مگر وجود 

مقدس رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله خارج از حقیقت انسانى است؟ مگر ايشان 

واجب الوجودند؟ پس چگونه ايشان به مشاھدۀ حضوريه و تجلى ذاتیه به مشاھده جمال 

ازلى رسیده اند؟ ! آيا جناب مؤّلف مدعى نمى داند كه در علم حضورى دوئیتى میان عالم و 

معلوم نیست و اگر دوئیتى باشد حضور امكان ندارد و آيا خود ايشان براى مثال علم 

حضورى نفس به احواالت خود، آنھا را متصل و جزء حقیقت نفس به حساب نیاوردند؟ و در 

اين صورت چه جاى استبعاد و خرافى دانستن مسئله فناء عبد در معبود است، به ھمان 

نحو و گونه اى كه براى رسول اكرم صلوات اهللا علیه و آله قابل تصوير است آيا قواعد عقلى 

تخصیص بردار است. فعال ما سخن در اينكه چه كسانى مى توانند و توانسته اند و خواھند 



توانست به اين مشاھدۀ حضورى نائل شوند نداريم، سخن در اصل امكان آن است! ؟ 

بارى قصد ما در اينجا نقد و تزيیف مطالب جناب مؤّلف منتقد عرفان كاذب، و مثبت عرفان 

حقیقى اصالت اجتماعى، مستقال نیست، اين مقصود اگر خدا بخواھد در يادنامه اى كه در 

نظر است براى عارف كامل و عالم ربانى حضرت آية اهللا سید محمد حسین حسینى 

طھرانى نگاشته شود به عنوان فصلى كه به نقد و بررسى كلمات مخالفین عرفان در زمان 

حاضر مى پردازد انجام خواھد شد، فعال مواد مباحث و اسباب ظاھرى اين كار براى حقیر 

فراھم است تا خداوند چه خواھد و اسباب باطنى انجام آن، و جمع میان اين دو را چه 

 .وقت و چگونه فراھم آورد

٨٧ 

اين ھمان حلول و يا اتحاد میان «عبد و معبود» مى شود كه مستلزم شرك و كفر و محال 

است و يا بايد به حذف يكى از طرفین منجر شود كه طرف محذوف روشن است كه وجود 

امكانى عبد خواھد بود كه مندّك در وجود حقیقى معبود خواھد شد كه از آن به فنا ياد 

 .مى كنند

 

در اينجا چون در ظاھر امر كلمه فنا به معناى انعدام و نابودى است، مسئله موجب 

استبعاد و انكار برخى از اھل بحث و نظر گرديده است و الاقل در توجیه مسئله سلوك 

عرفانى مشكل آفرين گرديده است. لذا برخى از أعالم از اين مسئله بعنوان وحدت شھود 

 .و نه وحدت حقیقت عینى و اندكاك وجودى سالك در ذات حق، ياد كرده اند

 

اينجاست كه پیش از پرداختن به مسئله فنا، به عنوان ايراد نقضى به تبیین فوق بايد گفت 

مسّلما منظور ھیچ شخص خبره و واردى در امور عرفانى از مسئله شھود، اطالق آن به 

شھود عقلى مفھومى و علم حصولى نخواھد بود كه اين، تخصصا از محّط بحث خارج 

است. و چون چنین است جاى اين سؤال ھست كه آيا براى شھود حضورى حضرت حق 

نزد سالك راھى جز اندكاك عینى وجود سالك در ذات مقدس الھى باقى مى ماند؟ 

 



مقصود از شھود حضورى 
 

آنچه كه ما قبال از رؤساى حكمت اسالمى مرحوم شیخ الرئیس در تعلیقات و مرحوم صدر 

المتألھین در اسفار نقل كرديم، كه اّولى وجود ذات مستغنى از غیر و واجب را، جزء مقّوم 

وجود ذات ممكن، برمى شمرد و معناى اين سخن جز اين نیست كه ھرگونه دريافت و 

وجدان حضورى ذات ممكن حقیقت وجودى خودش را، ممكن نیست اّال به ادراك حضورى 

مقّوم ذاتى وى، يعنى ادراك حضورى حضرت حق، و اين مشاھدۀ حضورى آيا جز با اندكاك 

وجودى و ادراك فقر ذاتى وجودى و پیوستگى بنیادى خود به معبود و اضافه اشراقیه بودن 

حقیقت ممكن، میسور مى باشد؟ و الزم شھود اضافه اشراقى، شھود حقیقت واجب 

است و اين جز به از میان رفتن عین وجودى سالك و انّیت حقیقى وى كه ھمان جنبۀ 

تعینات وجودى اوست، ممكن نمى باشد. كالم مرحوم صدر المتألھین اظھر در اين معنا بود 

چونكه ايشان ظھور را الزمۀ وجود، و ادراك ظھور را الزمه اتصال وجودى و اندكاك ذاتى 

ممكن در واجب اعالم نمود. پس اينكه عنوان فنا را به شھود حق و ال غیر، تبديل كنیم 

ھیچ گونه تفاوتى در واقعیت مسئله ايجاد نمى كند، و شھود اگر شھود حقیقى و حضورى 

باشد جز به اندكاك تعینات و فروريختن بال وپر امكانى و رسیدن به عنقاى حقیقى كه ذات 

 !مقدس الھى باشد میسور نیست

٨٨ 

 

اشاره به تفسیر فناى عرفانى 
 

و اما اينكه حقیقت «فنا» ى سالك را چگونه بايد تفسیر كرد، فعال اشاره وار و به اختصار 

 .بدان پرداخته و تفصیل بیشتر ان شاءاهللا به محّل ديگر موكول مى شود

ھمان طور كه «وجود» يك شىء به داشتن آثار است، «فناى» آن نیز به از دست دادن -١

 .آثار است

 



در فلسفه اسالمى مشائى كه بستر حكمت متعالیه است، از حقیقت فعلیت ھر -٢

موجودى تعبیر به «صورت» مى شود، و بنابراين اشیاء موجود در جھان كه داراى فعلیتھاى 

گوناگون ھستند نسبت به يكديگر جنبه تضاد و تعارض را دارند. در اين فلسفه جريان 

حركت تدريجى، كه نسبت به اعراض اشیاء رخ مى دھد، و يا تغییرات و تحوالت دفعى، كه 

در جواھر اشیاء واقع مى شود، ھمگى بر اين اساس است كه «صورتى» يعنى فعلیتى از 

میان رفته و فعلیت ديگر موجود مى شود كه از اين مسئله تعبیر به «خلع و لبس» 

مى شود. در تكامل جريان فلسفه اسالمى، يعنى فلسفه صدرايى كه به نظام حركت 

جوھرى در متن عالم طبیعت آگاھى مى دھد، تبديل صور اشیاء از حالت تعارض خارج 

شده و به صورت «لبس فوق لبس» مطرح مى شود يعنى در ھنگام وقوع يك حركت 

فعلیت يا صورت قبلى به كّلى ماّده اى را كه محّل وى مى باشد ترك نمى كند بلكه با 

پذيرش فعلّیت و صورت جديد، فعلّیت و صورت قبلى از حالت ظھور به حالت كمون رفته و از 

 .حال فعل به حال قّوه و استعداد بالنسبه به فعلیت و صورت جديد در مى آيد

بنابراين جريان حركت از حالت انعدام صورت قبلى، در تفسیر جديد، خارج شده و به معناى 

 .فناى آثار صورت قبلى و بقاى آن به نحو ماّدۀ شىء جديد خواھد بود

 

نحوۀ سیر نفس در صور و مراتب مختلفۀ وجودى 
 

فیض وجود از بدء فیضان خود از مبدأ يگانه ھستى، با پیمودن راه طوالنى عوالم مجردات -٣

از عقول مجرده و مالئكۀ مھیمن تا عوالم نفوس كلیه سرانجام در پايین ترين درجه و 

دورترين نقطۀ خود از مبدأ ھستى، عالم كثرات مادى و طبیعى را منّور مى كند، در اينجا 

قوس نزولى وجود پايان يافته و جريان حركت تكاملى و صعودى آغاز مى شود، در اين 

 مرحله با ظھور يك جريان وسیع از تجلیات فیض ھستى در مظاھر

٨٩ 

 



گوناگون عالم طبیعت به عنوان انواع طبیعى، سرانجام در آخرين درجه تكاملى خود حقیقت 

انسان ظاھر مى شود؛ و در اينجا وجود با گذر از مظاھر مختلف ماده و طبیعت به مرحلۀ 

جمعیت و وحدت خود بازمى گردد. اولین ايستگاه اين چرخه صعودى وجود، نفس آدمى 

است، كه به لحاظ دستیابى به نخستین مرتبه از وحدت نازله و جمعیت و حضور وجودى 

نسبت به حقیقت خود، به آن موجود مجّرد گفته مى شود. يعنى وجودى كه داراى 

خواّصى مغاير با مظاھر حسى و مادى وجود مى باشد كه از جمله آثار بارز آن پیدايش 

خاصّیت علم مفھومى در اوست. نفس آدمى حامل تمامى صور موجودات طبیعى بنحو 

كمون و استعداد است و صورت بالفعل او ھمان است كه اصطالحا جوھر ناطقه نامیده 

مى شود. در نفس آدمى عالوه بر وجود كلیه صور پیشین عالم طبیعت به نحو بالقوه، 

ھمچنین جمیع صور وجودى ناشئه از حضرت حق تا عالم طبیعت موجود است و ھمۀ 

اين ھا بنحو بالقوه و در كمون و از ھمه باالتر صورت بى صورت و جمال عارى از ھريك از اين 

تعینات و واجد ھمۀ آنھا در آن واحد، يعنى نفخۀ ذات مقدس الھى است كه به طور امانت 

 .در او به وديعت نھاده شده است

 

تفاوت نفس آدمى با ھمه موجودات ديگر عالم ھستى از ملك و ملكوت تا جبروت اعلى، 

در اين است كه ھر موجودى واجد فعلیت خاص و تعّین معینى مى باشد كه صورت وجودى 

اوست ولى نفس ناطقه انسانى در عین بھره مندى از تمامى صور ھستى بنحو قوه و 

استعداد، از لحاظ فعلیت جنبه سیالیت داشته و قابلیت تغییر و سیر در ھريك از مراحل 

بالقوۀ خود را دارد. البته در ھر مرحلۀ فعلیت كه باشد ساير مراحل نسبت به او در غیبوبت 

و كمون اند و نه اينكه معدوم باشند. خاصیت سیالیت نفس به او امكان مى دھد كه با 

بھره گیرى از سازوكار عمل و عقیده، ھريك از صور مورد نظر و باور خود را با تكرار و تمرين، 

از حالت قّوه خارج ساخته و به مرحلۀ بروز و ظھور برساند و البته در اين حال آن صورت، 

صورت بالفعل و جنبۀ اثرگذار و حاكم در نفس را خواھد داشت و از ھمین روست كه نه 

 .تنھا سیر تكاملى بلكه سیر قھقرائى و تدانى نیز در نفس امكان پذير است

اصطالح تجّرد كه در فلسفه الھى و عرفان از آن سخن گفته مى شود، ھرگز نبايد معادل -۴

ذھن و قواى ادراكى آدمى انگاشته شود. دستگاه ذھنى انسان جنبه كوچك و 

 



٩٠ 

 

ناچیزى از وجود نفس است كه حكم آئینه و دريچۀ آن را دارد و از آن طريق مى توان به 

درجۀ وجودى و فعلیت اين موجود سّیال پى برد. از آنجا كه عوالم وجود در يك تقسیم بندى 

كّلى به سه عالم مجّرد محض (عقل) و مجّرد داراى صورت جسمیه (مثال) و ماّده تقسیم 

مى شود كه با احتساب عالم قدوسى و الھوت الھى روى ھم رفته چھار عالم مى شود، 

نفس آدمى نیز بسته به موقعیت فعلّیت خود در كشش سیال خود، اين موقعیت را در 

 .دريچۀ ادراكى ذھن به صورت يك آئینه منعكس مى نمايد

 

در بدء پیدايش نفس كه كمترين درجۀ فعلیت تجّردى را داراست، آئینه ذھنى او اگرچه 

واجد ھر سه مرحلۀ وجودى است ولى نسبت به مرتبۀ حس داراى باالترين درجۀ 

شفافیت و وضوح و نسبت به عالم مثال و ملكوت از وضوح كمتر در قوه خیال و نسبت به 

عالم تجرد محض و جبروت، در پايین ترين درجۀ انعكاس مفاھیم كلى و عقلى برخوردار 

 .است

 

با مرور زمان و بر حسب چگونگى به كارگیرى «سازوكار عمل و عقیده» ، وضعیت وجودى 

نفس از لحاظ تحقق و فعلیت صور مربوط به ھريك از عوالم ھستى فرق مى كند و به 

 .تناسب آن آئینه ذھنى او نیز از موقعیت متفاوتى برخوردار مى باشد

 

معناى تجّرد نفس، يعنى فعلیت يافتن ھرچه بیشتر مراحل تكاملى او، به اين ترتیب با 

فعلیت يافتن عوالم ملكوت و مثال در حقیقت نفس به موجب قاعدۀ كّلى در «لبس» صور 

وجودى، مراحل قبلى وجود، نه اينكه در وى معدوم شوند، بلكه در مرتبۀ فوق فانى و 

مندك مى شوند، يعنى آثار بالفعل، متعّلق به جنبۀ تجّرد يافته خواھد بود و ساير مراحل در 

 .تحت توجھات آن مرحله البته از ظھور و فعلیت مناسب برخوردار خواھند شد

 

به اين ترتیب، نفس مھّذبى كه از عوالم صورت و مثال عبور كرده و وارد فضاى قدس عالم 

عقول مجرده و جبروت شود، داراى بھاء و نورانیت و خواص و آثار بى نھايت گستردۀ اين 



عالم خواھد بود، در اين حال عوالم مادون نفس نسبت به اين مرتبه، نابود مطلق نبوده 

بلكه فانى و مندك در او مى باشند يعنى آثار بالفعل نداشته و به میزانى كه جنبه حاكم به 

آنھا توجه كند بروز و ظھور مى يابند، و در اينجا فقط نفس نباتى و حیوانى در پايین ترين 

درجۀ خود، ھمواره مشغول تدبیر بدن مى باشند اگرچه آنھا نیز حسب توجه مرتبۀ عالى در 

 .ظھور و بروز آثار، متفاوت از ساير نفوس نباتى و حیوانى عمل خواھند كرد

 

٩١ 

 

نفس پس از رسیدن به اين درجه از فعلیت و ظھور، آمادۀ عبور از اين مرتبه گرديده و با 

فراھم آمدن شرائط انتقال به آخرين مرتبۀ استعداد وجودى خود يعنى مرتبۀ «نفخت فیه 

من روحى» و عالم الھوت، به كّلى دچار دگرگونى خواھد شد. اينكه چگونه و تحت چه 

شرايطى امكان عبور از اين مرتبه به مرتبۀ بى نشان و بى تعّین و فوق ھمۀ مراحل ھستى 

میّسر خواھد شد، اكنون مورد بحث ما نمى باشد و اين داستان مربوط به كّل نظام سیر 

عرفانى نفس مى باشد. آنچه فعال محّل كالم است اين است كه آيا عبور نفس از اين 

مرحله به چه معناست؟ عبور از مراحل قبل به معناى فعلیت يافتن مرحلۀ باالتر و حاكمیت 

آن و فرعّیت و ظلّیت مراتب قبلى در تحت آن است، ولى در اين مرتبۀ خاّص، فعلّیت يافتن 

مرتبۀ بعد يعنى عدم فعلّیت تمامى مراحل پیشین و به حالت تعلیق درآمدن ھمگى آثار آن 

و اين معنا يعنى نھايت عبوديت سالك و عبور از تمامى آثار نفسانى، يعنى تا كوچك ترين 

ذره اى از آثار فعلّیت نفس در سالك باقى است مرتبه بى تعّین و ذات مطلق الھى كه 

آخرين و باالترين درجۀ ھستى است طلوع نخواھد كرد و اين ھمان معناى فناى عین 

سالك و اندكاك وجودى وى در حضرت حق است. يعنى وجود كه ھمان نفس است از 

آخرين ايستگاه تعین خود عبور خواھد كرد و اين فناى حقیقى است. يعنى نفس، كّل 

وجود خود را در حالت تعلیق و بى اثرى قرار مى دھد و اين جز با ظھور و طلوع حقیقت 

وجود میّسر نخواھد شد. يعنى مالحظۀ وجود تعّلقى پس از طلوع نور وجود حقیقى و 

الھى میّسر خواھد بود، ابتدا بايد فانى شد يعنى قطع تمامى عالئق به نحو عینى، تا در 

 .اين مرحله مجال فعلّیت آخرين مرتبۀ ھستى فراھم شود



 تو خود حجاب خودى حافظ از میان برخیز،

 .و لیس بینه و بین خلقه حجاب اّال خلقه

 

و اين است معناى آن روايت نورانى امام صادق علیه آالف التحیة و السالم كه فرمود ال 

تعرف نفسك من نفسك و تعلم اّن ما فیه له و به يعنى شناخت نفس از مجراى او و 

 .به واسطۀ وجود او و از طريق شناخت او صورت مى گیرد

 

پس خالصه كالم اينكه «فناى سالك» به معناى شھود بدون فناى عینى نیست بلكه تا 

فناى عینى نفس از ھمۀ مراحل ھستى براى او رخ ندھد، يعنى ھمه «آثار» او قطع 

نشود و نه اينكه نفس منعدم شود، چون موجود معدوم نمى شود، و معناى فناى نفس 

 ھم مرگ

 

٩٢ 

نیست چون نفس نباتى و حیوانى تجافى نمى كنند و به تدبیر خود مشغولند و تجرد در 

ناحیه علیاى نفس واقع مى شود نه در ناحیۀ «سفلى» ، آرى تا اين فناى حقیقى و نه 

ذھنى و علمى و نه شھودى غیر عینى، رخ ندھد، جمال يار رخ نمى نمايد و تا آن وجود 

حقیقى روى ننمايد حقیقت اضافه اشراقیه رخ نمى نمايد يعنى سالك خود را به واسطه 

حق مى يابد. و از اينجاست كه اكنون، مسافر، حق، است ولى حّق متألأل در ھمه مراتب 

وجودى اين سالك، و حق طالع در انتھاى قوس صعود اكنون مى بايد در ھمۀ عوالمى كه 

اين سالك بدون حق و با تعینات خود طّى كرده بود متألأل شود و آنھا را حّقانى و ربانى 

 (كند و اين است معناى سیر بعد از وصول. (و اهللا العالم

 

و اما سخن در اين بود كه راه عرفان و طريق توحید، عبور از نفس و ھمه خواسته ھاى 

نفس است و نخواستن ھیچ يك از اين تعینات اگرچه در عالى ترين درجات درخشش و 

نورانیت باشد زيرا كه ھدف رسیدن به ذات مقدس و جمال بى مثال اوست كه از ھر كمال 



و تعّینى برترست. اين تعلیم در مكتب عرفان و توحید بتمامه پیاده شده و بزرگان اين راه 

 .مثل اعال و اسوۀ ھويداى اين طريقتند

 

شواھدى از احواالت عرفاى باهللا در مراتب سیر توحیدى 
 

اكنون خالى از لطف نیست كه شواھد و مواردى از احواالت عرفاى باهللا كه در مراتب سیر 

الى اهللا جز به ذات مقدس او توّجھى نداشته و حتى از باالترين تعینات اسمائى و 

صفاتى، بى توجه عبور مى كرده اند و نقطۀ مقابل آنھا يعنى اصحاب كشف و شھود و 

كرامات، كه ھدف خود را از سیر رسیدن به مراحل برترى از تعّینات نفس بالنسبة به 

 .تعینات ماّدى قرار داده بودند، ذكر شود

 

من به كیمیا نیازى ندارم 
 

حضرت عالمه طباطبائى نقل كردند از مرحوم آقاى قاضى از مرحوم حاج سید احمد -١

كربالئى (رضوان اهللا علیھم) كه ايشان مى فرمود: در سفرى به يك درويش روشن ضمیر 

برخورد كردم، او به من گفت: من مأموريت دارم شما را از دو چیز مّطلع كنم. اّول كیمیا، 

 دوم آنكه من فردا مى میرم شما مرا تجھیز نموده و دفن نمائید. مرحوم
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آقا سید احمد در جواب فرموده بود: اّما من به كیمیا نیازى ندارم، و اما تجھیزات شما را 

حاضرم. فردا آن درويش فوت مى كند و مرحوم آقا سید احمد تجھیزات كفن و دفن او را 

 «.متكفل مى شود

 

نگارنده گويد: معنى بى نیازى به كیمیا، كه علم تبديل فلزات به طالست، يعنى بى نیازى 

مطلق به ھرآنچه كه به عنوان ثروتھاى دنیايى متصور است و ترجیح دادن خواست خداوند 



در تقدير روزى و تأمین نیازھاى مادى به طرق طبیعى، بر ھمه امور ديگر. در اينجا بايد 

توجه داشت، فرق است میان خواستن امرى مانند كیمیا و يا طّى االرض و يا. . . و میان 

اينكه آن امر، به خودى خود و در اثر حصول مقامات توحیدى، بر انسان مترتب شود. و از 

ھمین روست كه بزرگان عوالم معنا و عارفان موّحد، اگرچه داراى تمامى اين مقامات و 

كرامات بوده اند ولى ھمواره وجود آن را در خود انكار و كتمان مى كرده اند و ھیچ گاه به 

داشتن آنھا بر خود، افراد را به سمت اين گونه اھداف ترغیب نمى كرده اند. و از اين قبیل 

 .است داستان واجد بودن طّى االرض مرحوم قاضى قدس اهللا سّره

 

 :شواھدى بر تحّقق طّى االرض براى مرحوم قاضى
 

الف: مرحوم عالمه طباطبائى مى فرمودند: مرحوم قاضى (ره) ھمیشه در ايام زيارتى از 

نجف اشرف به كربال مشّرف مى شدند و ھیچ گاه كسى نديد كه او ماشین سوار شود و از 

اين سّر احدى مّطلع نشد جز يك نفر از كسبۀ بازار ساعت (بازار بزرگ) كه مرحوم قاضى 

را در مشھد مقّدس ديده بود و از ايشان اصالح امر گذرنامۀ خود را خواسته بود و ايشان 

ھم اصالح كرده بودند، آن مرد چون به نجف آمد افشا كرد كه من آقاى قاضى را در مشھد 

 .ديدم

مرحوم قاضى خیلى عصبانى شدند، و گفتند: ھمه مى دانند كه من در نجف بوده ام و 

 .مسافرتى نكرده ام

 :حضرت آية اهللا طھرانى رضوان اهللا علیه در ادامه اين مطلب چنین مى افزايند

اين داستان را سابقا براى بنده، دوست معّظم حقیر، جناب حجة االسالم آقاى حاج سّید 

 محّمد رضا خلخالى دامت بركاته كه فعال از علماى نجف اشرف ھستند نقل

٩۴ 

كرده اند. (آقاى خلخالى آقازادۀ مرحوم مغفور حجة االسالم آقا حاج سید آقا خلخالى و 

ايشان آقازادۀ مرحوم مغفور حجة االسالم آقاى حاج سّید محّمد خلخالى است كه از 



مقیمین نجف اشرف و از زّھاد و عّباد و معاريف آن زمان بوده اند.) و نقل آقاى خلخالى اين 

 :تتمه را داشت كه

 

چون آن مرد كاسب از مشھد مقّدس به نجف اشرف مراجعت كرد به رفقاى خود گفت: 

گذرنامۀ من دچار اشكال بود و در شھربانى درست نمى شد، و من براى مراجعت، به آقاى 

قاضى متوّسل شدم و گذرنامه را به ايشان دادم و ايشان گفتند: فردا برو شھربانى و 

گذرنامه ات را بگیر! من فرداى آن روز به شھربانى مراجعه كردم، شھربانى گذرنامۀ مرا 

 .اصالح كرده و حاضر نموده بود، گرفتم و به نجف برگشتم

 

دوستان آن مرد گفتند: آقاى قاضى در نجف بودند و مسافرت نكرده اند. آن مرد خودش نزد 

مرحوم قاضى آمد و داستان خود را مفّصال براى آقاى قاضى گفت، و مرحوم قاضى انكار 

كرده و گفت: ھمۀ مردم نجف مى دانند كه من مسافرت نكرده ام. آن مرد نزد فضالى آن 

عصر نجف اشرف چون آقاى حاج شیخ محمد تقى آملى و آقاى حاج شیخ على محّمد 

بروجردى و آقاى حاج سّید على خلخالى و نظائرھم آمد و داستان را گفت. آنھا به نزد 

مرحوم قاضى آمده و قضّیه را بازگو كردند و مرحوم قاضى انكار كرد و آنھا با اصرار و ابرام 

بسیار، مرحوم قاضى را وادار كردند كه براى آنھا يك جلسۀ اخالقى ترتیب داده و درس 

 . . .اخالق براى آنھا بگويد

 

 :دو شاھد ديگر راجع به دارا بودن طّى االرض مرحوم قاضى موجود است

 :اّول آنكه: حضرت عّالمه طباطبائى و حضرت آقاى قوچانى ھر دو نقل فرمودند كه

عادت مرحوم قاضى اين بود كه در ماھھاى مبارك رمضان ساعت چھار از شب گذشته در 

منزل، رفقاى خود را مى پذيرفتند، و مجلس اخالق و موعظۀ ايشان تا ساعت شش از 

شب گذشته طول مى كشید. در دھۀ اّول و دوم چنین بود، ولى در دھۀ سوم ايشان 

مجلس را تعطیل مى كرد و تا آخر ماه رمضان ھیچ كس ايشان را نمى ديد، و معلوم نبود 

 .ايشان كجا ھستند

چھار عیال داشت؛ در منزل ھیچ يك از آنھا نبود، در مسجد كوفه و مسجد سھله كه 

 



٩۵ 

بسیارى از شبھا در آنجا بیتوته مى كرد، نبود. اين قضیه نبودن را عالوه بر ماھھاى رمضان، 

 .حضرت عّالمه طباطبائى در اوقات ديگر نیز نقل مى كردند

دوم آنكه: آقاى قوچانى فرمودند: يك سفر زيارتى ايشان به كربال آمده بودند، در موقع 

مراجعت باھم تا محّل توّقف سّیارات آمديم. ازدحام جمعّیت براى سوار شدن به نجف 

 .بسیار بود، به طورى كه مردم در موقع سوار شدن از سر و دوش ھم باال مى رفتند

مرحوم قاضى ديد كه چنین است با كمال خونسردى به كنار گاراژ رفته، و پشت به ديوار 

 .روى زمین نشست و مشغول جیگاره كشیدن شد

ما مّدتى در كنار ماشین ھائى كه مى آمدند و مسافرين را سوار مى كردند صبر كرديم و 

باالخره با ھر كوششى بود خود را بداخل سّیاره اى وارد كرديم و آمديم نجف و از مرحوم 

 !قاضى خبرى نداشتیم. ولى با كمال تعّجب مرحوم قاضى را در نجف ديديم

البته تمام اين مسائل احتماالتى است براى طّى االرض داشتن مرحوم قاضى؛ ولى نه از 

 ١ .خود ايشان و نه از غیر ايشان به صراحت نقل نشده است

 

بى اعتنايى به حورّيۀ بھشتى و توجه تاّم به مقصود اصلى 
 

استاد عالمه طباطبائى مى فرمودند: «روزى من در مسجد كوفه نشسته و مشغول ذكر -٢

بودم، در آن بین يك حورّيۀ بھشتى از طرف راست من آمد و يك جام شراب بھشتى در 

دست داشت و براى من آورده بود، و خود را به من ارائه مى نمود. ھمین كه خواستم به او 

توجھى كنم، ناگھان ياد حرف استاد افتادم، و لذا چشم پوشیده و توّجھى نكردم. آن 

حورّيه برخاست و از طرف چپ من آمد و آن جام را به من تعارف كرد، من نیز توّجھى 

ننمودم و روى خود را برگرداندم، و آن حورّيه رنجیده شد و رفت. و من تا بحال ھروقت ياد 

 ٢ «.آن منظره مى افتم از رنجش آن حورّيه متأثر مى شوم
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آرى دستور استاد، عدم توجه به مناظر راه است و اينكه يكسره بايد مقصود را وصول به 

 .ذات در نظر گرفت

 

 .٣٧١-٣٧٣مھر تابان، صص - (١

 .٣١ھمان، ص - (٢

٩۶ 

 

در راه توحید بايد از ھمۀ تجلّیات اسمائى و صفاتى گذشت 
 

 :مرحوم آيت اهللا حاج شیخ عباس قوچانى قّدس اهللا سّره فرموده اند-٣

يكى از كسانى كه خدمت مرحوم قاضى رسید و از ايشان دستور مى گرفت و جزء تالمذۀ 

وى محسوب مى شد آقا میرزا ابراھیم عرب است، كه پس از سالیان دراز رياضتھاى 

 .سخت، به مطلوب اصلى نرسیده و براى وصول به كمال خدمت ايشان رسید

 

وى ساكن كاظمین بود و شغلش مرده شوئى بود-و گويا خودش اين شغل را مخصوصا به 

 .اين جھت انتخاب نموده بود كه از جھت رياضت نفس، اثرى قوى در نفس او داشته باشد

چون خدمت مرحوم قاضى رسید، گفت: من از شما تقاضا دارم كه ھر دستورى داريد به 

من بدھید ولى اجازه دھید من در میان شاگردان شما نباشم چون آنھا تنبل ھستند، مرا 

 ١ .ھم تنبل مى كنند

 

اين تشّرف و گفتگوى وى با مرحوم قاضى در حالى بود كه مرحوم قاضى از كنار شّط (شّط 

فرات) از كوفه به سوى مسجد سھله مى رفتند، و تقريبا تا نزديك مسجد سھله 
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سخنشان طول كشید. مرحوم قاضى از او پرسیدند: آيا زن دارى؟ ! گفت: نه؛ و لیكن 

 .خواھرى و مادرى دارم

 

 مرحوم قاضى به او فرمودند: روزى آنھا را از كدام راه به دست مى آورى؟

در اينجا وى كه نمى توانست اين سّر را نزد مربى و معّلم و بزرگ مردى كه مى خواھد از او )

دستور بگیرد، انكار كند، از سر ضرورت و ناچارى گفت: من به ھرچه میل مى كنم، فورا 

 .برايم حاضر مى شود

 

مثال اگر از شّط ماھى بخواھم فورا ماھى خودش را از شّط بیرون مى افكند. اين طور و با 

دست خود اشاره به شّط نموده، فورا يك ماھى خودش را از درون آب به روى خاك پرتاب 

 .كرد

مرحوم قاضى به او فرمود: اينك يك ماھى ديگر بیرون بینداز، ديگر ھرچه اراده كرد 

 نتوانست! ! مرحوم قاضى به او فرمود: بايد دنبال كسب بروى و از طريق كار روزى

 

 مخطوطات- (١

٩٧ 

تھیه نمائى. او تمام دستورات الزم را گرفت و به كاظمین مراجعت كرد و به شغل 

الكتريكى و سیم كشى پرداخت. و از اين راه امرار معاش مى كرد؛ و حاالت توحیدى او 

بسیار قوّى و شايان تمجید شد. به طورى كه در نزد شاگردان مرحوم قاضى به قدرت فھم، 

و عظمت فكر، و صّحت سلوك، و واردات عرفانّیه و نفحات قدسّیۀ رّبانّیه معروف و مشھور 

 .گرديد

 



تا سرانجام پس از رحلت مرحوم قاضى، در اثر اتصال بدنش به تّیار كھرباى شھر (جريان 

الكتريسیته و برق) ، در يك شب عیدى كه در كاظمین در حال چراغانى شھر بود از دنیا 

 .رحلت و روحش به سراى باقى پرواز نمود، رحمة اهللا علیه رحمة واسعة

 

اقول: [حضرت آية اهللا طھرانى (قده)]: مرحوم میرزا ابراھیم عرب در میان ھمۀ شاگردان 

مرحوم قاضى به ارادۀ متین و سیر و سلوك راستین مشھور بود، ولى چون در كاظمین 

سكونت داشت حقیر را شرف مالقاتش حاصل نشد، تا اينكه در ھمان سالھايى كه براى 

 ١ «.تحصیل در نجف اشرف مشرف بودم در اثر حادثه برق گرفتگى از دنیا رفت

 
 عبرتھا از داستان آقا میرزا ابراھیم عرب

 

نگارنده گويد: در اين حكايت كه ناقالن آن دو تن از عارفان وارسته و علماى ابرار و صلحاى 

 .روزگارند نیك تأّمل كن و در نكات ژرفى كه در آن است با نظر عبرت تدّبر نما

 

اّوال: نیك بنگر كه مردى با آن درجۀ از درجات معنوى و ارتقاء روحى كه عالم تكوين و 

طبیعت تابع ارادۀ او گرديده، ھنوز اين درجات را به جايى نینگاشته و خود را نیازمند استاد 

كامل و مرشد واصلى مى بیند كه به مدد ھّمت او و يمن داللتش از عوالم نفس به كّلى 

خارج شده و وارد عرصۀ توحید شود و مقايسه كن آن را با حال كسانى كه به محض 

حصول بعضى حاالت ابتدائى و خوش از منامات غیبّیه و مكاشفات روحیه، و نیز بھم آوردن 

مختصر تأثیر نفسى در شفاى بیماران و يا تغییر حال مستمعان، توّھم نیل به مقامات 

عالیه عرفانى نموده و جماعت غافل و بى خبر نیز و لو در زّى عالمان ظاھر و يا مشتاقان 

 طّى مراحل، آنان را اسوه و مقتداى خود دانسته و به اين ترتیب به ھر ناقصى

 

 مخطوطات- (١
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٩٨ 

عنوان كامل و مكّمل داده و ھر سالك راجلى را عارف واصل خوانند و در اطراف آن حكايات 

 !و كتب ترتیب دھند، و اين واقعه را سبب عبرت دان

 

ثانیا: مقايسه كن حال مرشد كامل و عارف واصل را، كه به محض قبول شاگرد، او را از 

وادى نفس عبور داده و ھرآنچه كه در اثر تقويت نفس به نام تھذيب و راه باطن حاصل 

 .شده بود از وى سلب مى نمايد

 

ثالثا: بنگر كه چه میزان تفاوت است میان راه عرفان حقیقى و عرفاى باهللا در عالم تشیع 

با راه تصّوف خانقاھى و درويشى گرى، كه مرحوم قاضى اولین تعلیم را به اين شاگرد، 

لزوم ارتزاق از راه كسب و كار حالل و نه استفاده از طرق باطنى و امدادھاى غیبى 

معرفى مى كند و حال آنكه شبه صوفیان نه راه باطن، كه حتى راه گدائى و كّل بر خالئق 

 .بودن را نیز بر كار كردن و رعايت نظامات فردى و اجتماعى نمودن ترجیح مى دھند

 

رابعا: بنگر كه چگونه شاگردى در اين حّد از قّوت به صرف اشاره استاد، دست از ھمۀ 

دواعى نفسانى برداشته و خود را چون موم در يد استاد قرار داده و از اين راه چگونه در 

 .میان ارباب سیر و شاگردان مكتب توحید، عالى ترين درجات را حیازت مى كند

 
 تفاوت طريق تقويت نفس با معرفت نفس

 

 .نمونه اى آشكار از عالقه به خواھشھاى نفسانى به جاى عبور از آنھا

 :و ايضا مرحوم آية اهللا حاج شیخ عباس قوچانى قّدس اهللا روحه فرمودند» -۴



يكى از ارباب مكاشفۀ معروف ساكن طھران به نام حاج رجبعلى خّیاط به در منزل مرحوم »

قاضى آمد و گفت: من حالى داشتم كه تمام گیاھان خواص و آثار خود را به من مى گفتند. 

مدتى است حجابى حاصل شده و ديگر به من نمى گويند. من از شما تقاضا دارم كه 

 .عنايتى بفرمائید تا آن حال به من بازگردد

 .مرحوم قاضى به او فرمود: دست من خالى است

او رفت و پس از زيارت دوره به كربال و كاظمین و سّرمن رآه [سامرا]به نجف آمد، و يك روز 

كه جمیع شاگردان نزد مرحوم قاضى گرد آمده بودند، در منزل ايشان آمد، و از بیرون در 

 :سرش را داخل نموده گفت

٩٩ 

آنچه را كه از شما مى خواستم و به من نداديد، از حضرت ( صاحب االمر) گرفتم و حضرت 

 !فرمود: به قاضى بگو: بیا نزد من، من با او كارى دارم

 

 «! !مرحوم قاضى سر خود را بلند كرده به سوى او، و گفت: بگو: قاضى نمى آيد

 

نگارنده گويد: و نیك بنگر در اين حادثه و خوب در آن تأّمل كن كه فوائد آن كم از واقعه 

 .پیشین نیست

 

اّوال: با دّقت در مفاد اين داستان، به خوبى تفاوتى را كه در مباحث پیش، میان راه توحید و 

طريق معرفت نفس كه روش تربیتى عرفاى باهللا از عالمان طراز اول عالم تشّیع است با 

راه تقويت نفس كه راه و شیوۀ ارباب رياضات و اصحاب مكاشفات و كرامات است معلوم 

مى شود. وقتى گفته مى شود كه اصحاب كرامات و مكاشفات و رياضات به دنبال تقويت 

نفس ھستند و نه عبور از آن، چه بسا به ذھن افراد خام، از كلمه تقويت نفس خداى 

ناكرده اشتغال به امور لھو و لعب و يا حظوظ دنیاوى از مال و رياست و يا ساير اعمال مغاير 

شريعت غّراء متبادر شده و از اين جھت انتساب بسیارى از بزرگان صاحب كرامت و دعاوى 

باطنى را به اين طريقه، غیر قابل قبول بشمارند. ولى خوب نظر كن كه مرحوم حاج 

رجبعلى خیاط يكى از اصحاب مكاشفه بوده كه در سنوات گذشته، در طھران به بروز 



خوارق عادات و كرامات و چاره گشايى از امور مادى و معنوى خالئق، اشتھار داشته است 

و حّتى در اين سالھاى اخیر، بعضى كه قدم راسخى در اين معانى ندارند، به صرف ظھور 

و بروز اين گونه مسائل از نامبرده، وى را در زمرۀ عرفاى عظام و كّملین از اولیاء اهللا شمرده 

 .و دربارۀ وى كتابھا نوشته اند

 

و عبرت بگیر كه چنین شخصى غايت خواسته اش كه عمر گرانبھا را صرف آن كرده و از اين 

شھر به آن شھر و از اين امام به آن امام نموده و از مرحوم قاضى تا حضرت صاحب االمر را 

مورد سؤال و درخواست قرار داده، بازگشت حالى است از حاالت نفس و قوائى از قواى 

باطن كه مثال كشف خواص داروئى گیاھان باشد و از اين قبیل. و بدانكه لّذت بھره مندى از 

اين قواى نفسانى و لّذت استفاده و بروز كرامات گاه آن چنان قوى است كه صدھا و 

ھزاران برابر لذات ظاھرى حّسى است و شخص واجد اين حاالت ابدا نمى تواند از آنھا 

عبور نمايد. و البته با محمل ھاى كمك به خلق و دستگیرى و غیره نیز آنھا را براى خود 

 توجیه مى كند. ولى مھّم اين است كه ھمۀ اين ھا كماالت و آثار نفس

١٠٠ 

است، و ھدف عرفان، فناى تمامى آثار و شوائب نفسانى از پايین ترين درجات تا باالترين 

 .مراحل آنكه با نورانیت بسیار شديد نیز توأم باشد

 

ثانیا: بنگر به كالم نخست مرحوم قاضى كه به آسانى و سردى پاسخ درخواست وى را 

مى دھد كه دست ما خالى است، آرى نه دست كه دل وى و جان و سّر او از ھرگونه 

 .شائبه و خواست و قواى منتسب به انّیت نفس خالى است

 

ثالثا: بنگر و ژرف بنگر-كه اين از ھمه مھم تر است-به گفتار گوينده در اخذ خواست خود از 

امام زمان (علیه السالم) و پیام معاتبه آمیز از جانب حضرت به مرحوم قاضى كه به قاضى 

بگو بیايد با او كار دارم. كه اين قسمت گفتار حكايت از اين دارد كه قائل اين گفتار به شرف 

مالقات امام عصر نائل شده و حضرت نیز خواستۀ او را برآورده ساخته است و نیز يك نوع 

 !وعدۀ مؤاخذه نسبت به مرحوم قاضى به شمار مى رود

 



 !و قسمت مھم تر پاسخ مرحوم قاضى است. كه: بگو قاضى نمى آيد

 

كه اين دو كالم دنیايى ارزش و معنا دارد و نشان از سستى توّھمات و دعاوى كثیرى از 

مدعیان مالقات با امام زمان سالم اهللا علیه دارد. اين پاسخ يعنى اينكه امام زمان مورد 

ادعاى شما، چیزى جز امر خیالى و نفسانى و توّھمى و ساخته نفس شما و يا شیطان 

نیست، اين ساخته وھمى و خیالى البته كه بايد با طريق تقويت نفس ھمكارى نموده و 

 .اصحاب آن را تأيید كند و صد البته كه مرحوم قاضى را با وى كارى نیست

 

 سال پیش در محضر حضرت آيت اهللا طھرانى قّدس ١٠-١٢نگارنده خود به ياد دارد كه حدود 

سّره به مناسبتى سخن از ھمین دعاوى مربوط به رؤيت حضرت صاحب االمر شد. ايشان 

فرمودند از قول حضرت آقاى حّداد مستقال و يا از ايشان به نقل از حضرت آقاى قاضى 

قدس سّرھما-ترديد از اينجانب است-كه فرمودند: «غالب اين اّدعاھاى رؤيت امام زمان در 

طول تاريخ به جز چند مورد محدود و معدود، امور خیالى و نفسانى بوده و حد اكثر از قبیل 

مكاشفات روحیه است كه صاحب آنھا آن را امر عینى و حقیقى مى پندارد. و نیز فرمودند 

از جمله داستانھاى صحیح راجع به مالقات يا رؤيت حضرت صاحب االمر يكى تشّرفات 

مرحوم سید بحر العلوم است، و يكى داستان حاجى بغدادى كه در مفاتیح الجنان نیز ذكر 

 . «شده است. و بقیه اين حكايات در غالب موارد امور توّھمى و يا بنحو مكاشفه است

 

١٠١ 

طھرانى قّدس سّره به مناسبتى سخن از ھمین دعاوى مربوط به رؤيت حضرت 

صاحب االمر شد. ايشان فرمودند از قول حضرت آقاى حّداد مستقال و يا از ايشان به نقل از 

حضرت آقاى قاضى قّدس سّرھما-ترديد از اينجانب است-كه فرمودند: «غالب اين اّدعاھاى 

رؤيت امام زمان در طول تاريخ به جز چند مورد محدود و معدود، امور خیالى و نفسانى 

بوده و حد اكثر از قبیل مكاشفات روحیه است كه صاحب آنھا آن را امر عینى و حقیقى 

مى پندارد. و نیز فرمودند از جمله داستانھاى صحیح راجع به مالقات يا رؤيت حضرت 

صاحب االمر يكى تشّرفات مرحوم سید بحر العلوم است، و يكى داستان حاجى بغدادى 



كه در مفاتیح الجنان نیز ذكر شده است. و بقیه اين حكايات در غالب موارد امور توّھمى و 

 . «يا بنحو مكاشفه است

و البته از جمله موارد صحیح مالقات با حضرت، حكايتى است به نقل از مرحوم آقاى 

قاضى، نسبت به مالقات يكى از شاگردان سلوكى ايشان كه از علماى معروف طھران 

بوده است، يعنى مرحوم آيت اهللا حاج شیخ محمد تقى آملى صاحب تعلیقات بر منظومۀ 

 :سبزوارى، و آن داستان چنین است كه

 (تشّرف بعضى شاگردان مرحوم قاضى بھ محضر حضرت صاحب  االمر (عج
 

مرحوم آملى از استاد (مرحوم قاضى) به اصرار دستورى براى حصول تشّرف به خدمت 

حضرت مى خواسته است و استاد امتناع مى كردند تا وقتى كه اصرار زياد شد، استاد 

دستور خاّصى را به ايشان مرحمت كردند بقیه داستان به نقل از كتاب مھر تابان به اين 

 .شرح است

مرحوم قاضى مى فرمود: بعضى از افراد زمان ما مسلما ادراك محضر مبارك آن حضرت را »

 .كرده اند و به خدمتش شرفیاب شده اند

يكى از آنھا در مسجد سھله در مقام آن حضرت كه به مقام صاحب الزمان معروفست، 

مشغول دعا و ذكر بود و ناگھان مى بیند آن حضرت را در میانۀ نورى بسیار قوى، كه به او 

نزديك مى شدند و چنان اّبھت و عظمت آن نور او را مى گیرد كه نزديك بود قبض روح شود، 

و نفس ھاى او قطع و به شمارش افتاده بود، و تقريبا يكى دو نفس به آخر مانده بود كه 

 «.جان دھد آن حضرت را به اسماء جاللّیه خدا قسم مى دھد كه ديگر به او نزديك نگردند

١٠٢ 

مرحوم قاضى روز بعد به اين شاگرد مى گويند: آقا جان شما كه آمادگى نداريد چرا اصرار 

 .بر تشّرف مى ورزيد



بعد از دو ھفته كه اين شخص در مسجد كوفه مشغول ذكر بود حضرت بر او ظاھر شدند، »

و مراد خود را مى يابد و به شرف مالقات مى رسد. مرحوم قاضى مى فرمود: اين شخص 

 ١ «آقا شیخ محمد تقى آملى بوده است

 

تشبیه میان حاالت شیخ احمد احسائى با حال حاج رجبعلى  
 

خیاط 
 

بارى اين داستان ديدار حاج رجبعلى خیاط و مرحوم قاضى را، حضرت آية اهللا طھرانى 

(قده) در موضع ديگرى از مخطوطات خود، با اندك تفاوتى باز ھم به نقل از آية اهللا حاج 

 :شیخ عباس قوچانى (ره) نقل مى كنند و در ادامه از قول ايشان مى گويند

بعد گفتند [يعنى مرحوم قاضى فرمودند]اين داستان مانند داستان شیخ احمد  . . .»

احسائى است كه روزى به شاگردان خود گفت من ھروقت به حّرم مشّرف مى شوم و به 

حضرت سالم مى كنم حضرت بلند جواب سالم مرا مى دھند كه اگر شما ھم باشید 

مى شنويد. يك مرتبه با من بیايید تا بفھمید. روزى شاگردان با شیخ به حرم مشّرف شدند 

شیخ سالم كرد بعد رو كرد به شاگردان و گفت جواب شنیديد؟ گفتند نه، دو مرتبه سالم 

كرد و گفت شنیديد؟ گفتند: نه! پس شاگردان و خود او دانستند كه شیخ در اين موضوع 

 ٢ «.اشتباه كرده است

 

البته معلوم است كه وجه شبه ھر دو داستان، در اين است كه حقیقت امام مورد ادعاى 

مشاھدۀ آنان، مابازاء عینى و خارجى نداشته و بلكه متعّلق ادراكى آنھا ھمان قّوۀ 

متخّیله و واھمه بوده است كه به عّلت شدت گرفتن و توّجه و تمركز، امور منتقش در خود 

را به صورت امر عینى و خارجى به نفس شخصى القاء مى نمايد. و وجه اختالف دو 

داستان در اينكه، در مورد شیخ احمد احسائى او با آزمايش عینى و تجربى، به غیر 
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حقیقى بودن ادراك خیالى خود-و لو در آن مورد آزمايش-پى برده است ولى حاج رجبعلى 

 خیاط، مسئله ديدار با امام عصر سالم اهللا علیه را كه امرى موھوم و مربوط

 

 .٣٣٢-٣٣٣مھر تابان، صص - (١

 مخطوطات- (٢

١٠٣ 

به مكاشفۀ خیالى براى او بوده است آن چنان امر عینى تصور نموده است كه براى مرحوم 

قاضى پیام مى آورده و خواسته نفسانى خود را به مثابه وجود مبارك امام زمان تلّقى 

مى كند، و از اينجاست كه سّر فرمايش مرحوم قاضى كه فرمودند: «بگو قاضى نمى آيد» 

 .روشن مى شود

 

و البته از اينجا نبايد نتیجه گرفت كه ارباب مجاھدات و مكاشفات نفسانى كه در سلك 

توحیدى عرفاى باهللا داخل نبوده، ھمگى در يك درجه و يك قدر و وزن معنوى مى باشند، 

چه در میان آنھا افرادى ھستند كه غايت آنھا از مجاھدات نفسانى رسیدن به بعضى 

قواى روحى و توانايى ھاى فوق طبیعى از قبیل انواع تصّرفات مادى و غیره مى باشند مانند 

آگاھى از عالم نباتات و خواص آنھا و يا شخص ديگرى كه يكى از آرزوھاى خود را پیدايش 

ملكۀ استخاره و. . . معرفى مى كند و با ابتھاج فراوان، داشتن ملكه استخاره را مربوط به 

دستوراتى مى داند كه از يكى از اساتید اخذ نموده است. و حتى وى از ذكر اين موضوع 

ھیچ گونه ابائى نداشته است. و اين ناشى از آن است كه وى على رغم اشتغال به 

مجاھدات نفسانى و اذكار و اوراد، ولى به طور كّلى تصّور روشنى از غايت سیر معنوى جز 

 .بھره مند شدن از كرامات و امور خارق العاده نداشته است

 

ولى البته ھستند در ھمین مسیر افراد بسیار جلیل القدرى كه در عالى ترين درجات زھد 

و تقوا و مجاھده نفسانى و حصول حاالت و مكاشفات روحیه فوق العاده قّوى بوده و 

درعین حال با مسلك و مرام توحید از لحاظ امكان نیل به مرحله وصل توحیدى و فناى در 

ذات مقدس الھى، اختالف نظر داشته و نھايت سیر معنوى را از حدود نیل به عوالم اسماء 



و صفات كلّیه باالتر نمى دانند. اين گونه بزرگان كه چه به لحاظ نظرى و علمى چنین 

نقطه نظرى داشته باشند و چه به لحاظ برخوردارى از روحیه زھد و مقّدسى بیش از حّد، 

براى بشر، و براى خود، امكان نیل به افق الھوت الھى را قائل نیستند. به ھمین دلیل و از 

 .ھمین رو با طايفۀ عرفاى باهللا و موحدين از اولیاء متفاوت خواھند بود

 

عالم زاھد عابد و ناسك مرحوم حاج سید مرتضى كشمیرى كه در گذشته ذكر خیر ايشان 

رفت و جزء كسانى بودند كه مرحوم قاضى مدتى به مالزمت ايشان-اگرچه نه بعنوان 

شاگردى بلكه به عنوان رفاقت و بھره مندى معنوى-اشتغال داشتند ظاھرا از اين دسته 

 .افراد ھستند

١٠۴ 

حضرت عالمه طباطبائى مى فرمودند: «مرحوم قاضى نقل فرمودند كه: روزى در محضر 

آقاى حاج سید مرتضى كشمیرى براى زيارت مرقد مطّھر حضرت ابا عبد اهللا الحسین از 

نجف اشرف به كربالى معّلى آمديم و بدوا در حجره اى كه در مدرسۀ بازار بین الحرمین بود 

وارد شديم. اين حجره منتھى الیه پله ھائى بود كه بايد طّى شود. مرحوم حاج سید 

مرتضى در جلو و من از عقب سر ايشان حركت مى كردم. چون پله ھا به پايان رسید و نظر 

بر در حجره نموديم ديديم كه مقّفل است. مرحوم كشمیرى نظرى به من نموده و گفتند: 

مى گويند ھركس نام مادر حضرت موسى را به قفل بسته ببرد باز مى شود، مادر من از 

مادر حضرت موسى كمتر نیست و دست به قفل بردند و گفتند: «يا فاطمه، و قفل باز را 

 .١ «در مقابل ما گذاردند و ما وارد حجره شديم

 

آرى مرحوم حاج سید مرتضى با داشتن نھايت درجۀ علو روحى و زھد و علم و تقوى ولى 

آن چنان كه قبال از قول مرحوم قاضى نقل شد، با مرام توحید عرفانى موافق نبودند و از 

صحبت ھاى آن چنانى از كوره در مى رفتند و لذا مرحوم قاضى در عین استفاده از كماالت 

روحى و معنوى و زھادت و تقواى ايشان، با ايشان دست به عصا راه مى رفتند كه 

 .رنجیده خاطر نشوند
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دو قاعده كّلى در سیر معنوى 
 

بنابراين قاعدۀ كّلى در سیر معنوى اين است كه سیر بر دو پايۀ «باور و ايمان» از طرفى و 

«عمل و مداومت بر عمل» از سوى ديگر استوار است و لذا ھیچ كس در ھیچ درجۀ از 

تقوى و زھد و عبوديت، مادام كه مقصود و ھدف خود را به روشنى معّین ننموده باشد و 

باور به مقام وصل و لقاى الھى نداشته باشد و بلكه با آن مخالف باشد به مقام واليت و 

توحید نمى رسد، زيرا ھمین عدم باور، مانع از رسیدن او به آن مقام خاص توحیدى 

مى شود و لو اينكه در عالى ترين درجات از كماالت عوالم اسماء و صفات كلّیه الھیه بوده 

بر ھمین معنا داللت دارد ٢«ِإَلْیِه َيْصَعُد َاْلَكِلُم َالطَّیُِّب َو َاْلَعَمُل َالّصٰاِلُح َيْرَفُعُه» باشند و كريمۀ

 چه كلمه طّیب ھمان باور و ايمان پاك و خالى از ھرگونه انحراف و اعوجاج است كه او

 

 مخطوطات- (١

 ١٠سورۀ فاطر، آيۀ - (٢

١٠۵ 

متحّرك به سوى ذات مقّدس الھى است و عمل صالح با تكرار و مداومت موجب ثبات و 

ارتفاع و علّو درجات آن ايمان پاكیزه است. و لذا شعاع رفعت بخشیدن «عمل» از مدار 

 .«ايمان و باور» ھرگز تجاوز نخواھد كرد

 

تمايزات ديگر صوفیه با عارفان موّحد 
 

در دسته بندى سه گانه اى كه از مشتغالن به امر نفس، به عمل آمد، دسته اّول كسانى 

بودند كه از نفس صرفا به عنوان ابزارى در جھت بھره جوئى ھرچه بیشتر مادى از نظام 
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طبیعى عالم استفاده مى كردند و لھذا از اطالق نام سالك معنوى بر آنھا خوددارى 

 .ورزيديم

 

دسته سوم نیز كه ھمان عالمان ربانى و عرفاى پیرو خط تربیتى ائمۀ معصومین (علیھم 

السالم) مى باشند و طريقۀ خاص آنھا ھمان طريق معرفت نفس است كه در لسان رسول 

 .گرامى اسالم و ائمه راستین ما تنھا طريقۀ معرفت رب تلّقى گرديده است

 

اّما دسته دوم شامل طیف وسیعى از پويندگان راه معنا و سیر در عوالم روحى مى شود 

كه پاره اى از آنھا در باب مكاشفات و كرامات، و گروھى پیروان فرق مختلف متصوفه و 

 .عده اى نیز زّھاد و عّباد و اخالقیون از علماى اسالم مى باشند

 

وجه جامع اين گروه على رغم گسترده بودن طیف آن، ھمان اشتغال به خواص و حاالت و 

كماالت نفسانى است يعنى مسیر آنھا براى حصول كماالت و تعّیناتى از اسماء كلیه 

 .الھى و يا مراتب پايین تر آن از عوالم ملكوت و مثال مى باشد

 

نكته اى كه بايد خاطرنشان سازيم كه در میان اين گروه حتى شايد كسانى از پیشوايان 

فرق صوفیه و سوختگان شیداى حّق نیز باشند كه از نظر ھدف و غايت ھم افق با عارفان 

موّحد بوده و لقاى ذات مقدس الھى تنھا غايت و ھدفى است كه از سیر خود دنبال 

مى كنند، منتھى به جھات ديگرى جز مقصود و مقصدى كه به دنبال آنند، از زمرۀ عارفان 

موّحد خارج شده و به عنوان متصّوفه شناخته مى شوند. عمدۀ اين دلیل، روش و شیوه اى 

 .است كه اينان براى نیل به مقصود اّتخاذ كرده اند

 



از ديدگاه عرفان شیعى، ظاھر و باطن، يا شريعت و طريقت دو مرحله از ظھور و بطون 

 حقیقت واحده بوده و ھرگز انفكاك میان آن دو متصّور نیست، و لذا به اندازۀ سر

١٠۶ 

سوزنى تخّلف از جاده شريعت و لو در كوچك ترين مستحبات و مكروھات غیر قابل توجیه 

مى باشد. از ھمین روست كه پويندگان مكتب عرفان شیعى كه از سرآمدان آن مرحوم 

قاضى به شمار مى رود آن چنان در تعّبد به اعمال و وظايف و تكالیف شرعى در كوچك ترين 

جزئیات و مستحبات ملتزم بوده اند كه از ديدگاه مخالفان راه و روش ايشان، اين طرز سلوك 

 .ايشان حمل بر تصّنع و ظاھرسازى عنوان گرديده است

 

يكى از دستورات اساسى مرحوم قاضى عمل به روايت «عنوان بصرى» است كه از 

حضرت صادق (علیه السالم) توسط مشايخ حديثى شیعه، روايت شده است. عالوه بر 

اين «مرحوم قاضى براى شريعت غّراء خیلى حساب باز مى كرد. خودش يك مرد متشّرع 

بتمام معنى الكلمه بود و معتقد بود كه شريعت است كه راه وصول به حقايق عرفانى و 

توحیدى است و به قدرى در اين مسئله مجّد بود كه از كوچك ترين سّنت و عمل 

استحبابى دريغ نمى كرد تا جايى كه بعضى از معاندان گفتند: اين درجه از زھد و اتیان 

اعمال مستحّبه را كه قاضى انجام مى دھد، از روى اخالص نیست. او مى خواھد خود را 

در خارج بدين شكل و شمايل معرفى كند و اّال او يك مرد صوفى محض است كه بدين 

 ١ «.اعمال ارزشى قائل نیست

 

و نیز نكته بسیار مھّم ديگر در اين میان مسئله استاد و مرشد معنوى است كه حتما بايد 

«انسان كامل» و به اصطالح عرفان نظرى، كسى باشد كه اسفار اربعه عرفانى را طّى 

كرده باشد و در رأس ھمۀ اين اساتید «امام» معصوم است كه از رسول اكرم صلوات اهللا 

علیه و على آله تا حضرت ولى عصر عّجل اهللا تعالى فرجه الشريف ھمگى در باالترين 

درجات واليت كلیه الھیه قرار داشته و استاد خاص سلوك ھمۀ شیفتگان راه توحید 

مى باشند و ھمۀ روندگان راه حقیقت بدون اينكه نیاز به تشريفات من درآوردى مانند 
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اعطاى خرقه و تعیین جانشین بالفصل و غیره باشد، ھمه در نھايت بايد از راه باطن با 

واليت كلیه «امام» كه قطب عالم امكان ھموست به فیض توحید نائل شوند و ساقى 

شراب توحیدى و پیر مغان ھمۀ سّالك و پويندگان طريق محبت حضرت حق، امیر المؤمنین 

 .صلوات اهللا و سالمه علیه و اوالد معصومین وى مى باشند

 

 .۴۶٢ و ١٧۵روح مجرد، صص - (١

١٠٧ 

 

«. . .  

ھمان طور كه مرحوم قاضى قدس اهللا نفسه فرموده اند، وصول به مقام توحید و سیر 

صحیح الى اهللا و عرفان ذات احديت عّز اسمه بدون واليت امامان شیعه و خلفاى به حق 

 ١ «.از على بن ابى طالب و فرزندانش از بتول عذراء، صلوات اهللا علیھم محال است

 

بدين ترتیب سالكانى كه در طريق معرفت اهللا، التزام ھمه جانبۀ به شريعت را اصل و 

الگوى خود قرار نداده باشند، با بى اھمیت شمردن بعضى از آداب و احكام شرعیه به 

تدريج زمینۀ انحراف را در میان پیروان خود در آداب و اعمال و شعائر ظاھرى از لباس 

پوشیدن و ھیئت و شكل ظاھرى بدن و قیافه گرفته تا انجام اعمال عبادى، تا اتخاذ 

شیوه ھاى مختلف و غیر ممدوح در مبارزۀ با نفس و حّتى بعضا استفاده از آداب و سنن 

مربوط به سالكان غیر مسلمان اعم از اھل كتاب يا مرتاضان و غیره نیز فراھم مى آورند. و 

اين امور اگرچه جزئى ھم باشد اّوال تأثیر خود را در حّد و اندازۀ خود، در دورى باطنى از 

طريق معنوى ائمۀ معصومین خواھد گذاشت و ثانیا باب خودرأيى و بدعت گذارى در دين را 

باز مى كند و ثالثا به دست مخالفین و معاندين راه باطن و عرفان بھانه و مستمسك براى 

 .كوبیدن اصل اين راه، مى دھد
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عدم التزام كامل به ظاھر دستورات شرعى و تمّسك به روش ائمه اطھار (علیھم السالم) 

فقط به معنى ناديده گرفتن بعضى آداب يا احكام جزئى ظاھرى نیست بلكه باز شدن باب 

تساھل در اين گونه امور منجر به پیدايش و بروز انحرافات بزرگترى در اصل شیوه ھاى 

عملى تربیتى و اّتخاذ روشھاى غیر عادى مجاھده و مبارزه با نفس مى شود كه چھره اى 

نامتعادل و نامناسب از طريقت معنوى و باطنى اسالم را به نمايش مى گذارد. در اينجا 

 :توجه به يك نكته ظريف را الزم مى داند و آن اينكه

 

انحراف از روش تربیتى و معنوى ائمۀ اطھار در بعضى طرق  
 

صوفیه 
 

اصوال در نھاد طريق معنوى و مبارزه با نفس برخى اصول و روشھاى شناخته شده و ثابت 

وجود دارند كه استعداد فراوانى براى خروج از تعادل فطرى در آنھا به چشم مى خورد. 

 به عنوان مثال مسئله عزلت و يا دورى از شھرت و يا اشتغال به امر نفس خود و

 

 .٣٢٩روح مجرد، ص - (١

١٠٨ 

بازماندن و بى توجھى به امر ديگران و عیب جوئى از مردم، اين امور كه جزء محورھاى 

اصلى براى ھر برنامۀ سلوك معنوى است مى تواند در جھت افراط به نوعى برنامه ھاى 

غیر طبیعى و مخالف روح زندگى اجتماعى و بلكه انسانى تبديل شود و اگرچه از جھاتى 

باعث تقويت قواى معنوى و روحى در انسان مى شود ولى از سويى ديگر موجب سقوط 

وى از خلقت و فطرت الھى شود. براى روشنى مسئله دو نمونه متضضاّد از اين دوگونه 

روش تربیتى را، نمونه اى از يكى از معاريف و رجال درجۀ اول تصّوف و ديگرى از روّيه و طرز 

 :زندگى اسوۀ عارفان اسالمى حضرت آقاى قاضى نقل و با يكديگر مقايسه مى كنیم

 



ابراھیم ادھم يكى از مشايخ بزرگ صوفیه است كه به قولى به يد امام سجاد يا امام باقر 

(علیھما السالم) تربیت يافته و خرقه پذيرفته است. گويند كه ابراھیم ادھم در سرزمین 

بلخ پادشاه بود و سپس در اثر حوادثى تغییر حالت پیدا كرد و سلطنت را رھا كرد و به 

بیابان رفت و توبه كرد و از صلحا و مقّربین شد كه حوادث عجیب و غريب و كرامات خاصى 

 .كه از او ذكر مى كنند

 

پاره اى از نمونه ھاى انحرافى در روش تربیت صوفیه، در سیرۀ  
 

سلوكى ابراھیم أدھم 
 

از جمله وقايعى كه از او ذكر مى كنند اين است كه «چون ابراھیم از بلخ برفت او را پسرى 

بود خرد، چون بزرگ شد، گفت پدرم كجاست؟ مادرش حال او را بازگفت، و گفت اين 

ساعت او را به مّكه نشان مى دھند گفت من به مّكه روم و زيارت كنم و ھم پدر را طلب 

نمايم و در خدمتش باشم. . . گويند چھار ھزار كس را به زاد و راحلۀ خود به مكه آورد و 

مادرش نیز با او بود به امید ديدار پدر، چون به مّكه رسید و در مسجد الحرام مرّقع پوشان 

را ديد پرسید كه ابراھیم ادھم را مى شناسید؟ گفتند بلى شیخ ماست و به طلب ھیزم 

رفته است به صحرا، تا بیاورد و بفروشد و نان بخرد براى ما. پس به صحرا رفت پیرى را ديد 

پشتۀ ھیزم بر گردن نھاده مى آيد، گريه بر پسر افتاد اما خود را نگه داشت و آھسته از پى 

او مى رفت تا به بازار رسید. . . پس ترسید كه اگر بگويد من كیم او بگريزد. برفت تا مادر 

تدبیرى كند تا طريق چیست در دست آوردن پدر. مادرش امر به صبر فرموده گفت صبر كن 

 . . .تا حج بگزاريم

١٠٩ 

القصه ابراھیم چون از نماز فارغ شد به اصحاب گفت كه خود را از امردان نگاه داريد. 

خصوصا اين روزھا كه زنان و كودكان بسیار شده اند، چشم را نگاه داريد ھمه قبول كردند. 

چون حاجیان به طواف مشغول شدند. ابراھیم با ياران در طواف بود. آن پسر پیش ابراھیم 



آمد و صاحب جمال و زيبا بود و ابراھیم نیز در وى نگه كرد. ياران تعجب كردند. چون از 

طواف فارغ شدند گفتند رحمك اهللا ما را فرمودى كه ھیچ أمرد و زن نظر نكنید و تو در 

غالمى صاحب جمال نگريستى چه حكمت بود؟ 

 

گفت چون از بلخ بیرون آمدم پسرى شیرخواره بگذاشتم چنین دانم كه اين آن پسر است. 

و پسر ھیچ آشكارا نمى كرد تا پدرش نگريزد و ھر روز مى آمدى و در روى پدر نظر 

 . . .مى كردى

 

خالصه روزى يكى از درويشان بر آنھا ترّحم كرد و گفت: تو كیستى؟ گفت پدر من ابراھیم 

 .ادھم است، درويش گفت بیايید تا شما را پیش او برم

 

و ابراھیم با ياران خود در پیش ركن يمانى نشسته بود از دور نگاه كرد يار خود را ديد با آن 

پسر، و چون زن، ابراھیم را ديد صبرش نماند، فرياد برآورد با پسر كه پدر تو اين است. 

جملۀ ياران فرياد برآوردند و بگريستند و پسر بى ھوش بیفتاد. چون به ھوش آمد بر پدر 

سالم كرد و ابراھیم جواب داد و در كنارش گرفت و گفت به كدام دينى؟ گفت بر دين 

محمد مصطفى (ص) گفت الحمد هللا. ديگر پرسید قرآن دانى؟ گفت بلى. گفت الحمد هللا. 

 .ديگر پرسید از علم چیزى آموخته اى؟ گفت بلى. گفت الحمد هللا

 

پس برخاست تا برود، پسر نمى گذاشت و مادرش فرياد مى كرد. ابراھیم روى سوى 

آسمان كرد و گفت رّب اغثنى. پسر در كنار او در دم جان داد. ياران گفتند: اى ابراھیم اين 

را چه افتاد؟ گفت چون او را در كنار گرفتم و مھر او در دلم بجنبید، ندا آمد كه: يا ابراھیم 

تّدعى محّبتنا و تحّب معنا غیرنا، دعوى دوستى ما مى كنى و با ما ديگرى را به دوستى 

گیرى و دوستى به انبازى كنى، و ياران را وصیت كنى كه به امرد نظر نكنید و تو در زن و 



فرزند آويزى. چون اين بشنیدم دعا كردم و گفتم يا رّب العّزه مرا فريادرس اگر محّبت او مرا 

 ١ «.از محّبت تو بازمى دارد حال جان او بردار يا جان من، دعا در حّق او اجابت افتاد

 

 .١١۶-١١٧، صص ٢محمد معصوم شیرازى، طرائق الحقائق، ج - (١

١١٠ 

و اين حكايت را جز طرائق الحقائق، عارف سالك عّطار نیشابورى در تذكرة االولیاء و نیز 

 .بعض ديگر از تراجم صوفیه آورده اند

 

اكنون ما را به صحت و سقم اين نقل و انطباق اقوال با يكديگر كارى نیست، مھّم اين 

است كه صاحبان تراجم صوفیه، اين حال و اين قبیل احوال را از اولیاء طريقت خود به كّرات 

و به اشكال مختلف نقل كرده و آنھا را تصحیح مى نمايند. و كالم ما نیز در ھمین تلّقى از 

روش تربیت نفس و سلوك الى اهللا است خواه كمتر يا بیشتر در مورد اين يا آن شخص 

 .واقع شده باشد يا نه

 

آنچه پیشتر بیان شد كه عدم مواظبت و التزام كامل به ضوابط شريعت نه تنھا موجب از 

دست رفتن بعضى از احكام ظاھر و بلكه موجب فساد طرق باطنى و رويه تربیتى 

 .مى شود ھمین است

 

چگونه مى توان پذيرفت كه شريعت غّراء كه رھبانیت نصارى را به نّص كتاب الھى مردود 

دانسته است خود جواز به ترك زن و فرزند و پناه بردن به صحارى و بیابانھا نمايد؟ چگونه 

مى توان پذيرفت در مكتب ائمۀ معصومین كه جامع میان ظاھر و باطن و طريقت و شريعت 

به اتّم درجات جمع مى باشد، محّبت فرزند را منافى با محّبت خداوند تلّقى كرده و مھر 

پدرى را شرك تلّقى نمايد! در قضیه حضرت ابراھیم على نبّینا و علیه آالف التحّیة و 
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السالم، حضرت حّق ابراھیم (علیه السالم) را به داشتن مھر فرزندى توبیخ نكرد، بلكه وى 

را با نھايت محّبت و عالقه اى كه به فرزندش داشت به گذشتن از اين مھر امتحان كرد و 

آنھم امر به ذبح فرزند در حّد نمايان شدن جوھرۀ ذاتى ابراھیم و استوارى او در اطاعت 

و پس از آن ابراھیم ١ «َو َفَدْينٰاُه ِبِذْبٍح َعِظیٍم» امر مولى بود و صورت تحقق خارجى نگرفت

با فرزند بزرگوار و صادق الوعدش اسماعیل سالھا در نھايت عشق و محبت، اطاعت و 

 .بندگى خدا و تأسیس قواعد بیت اهللا الحرام را بجاى آورد

 

اين داستانھا اگر صّحت ھم داشته باشد، و اگرچه به حكم قاعدۀ كلى در مخالفت با 

نفس موجب ظھور و بروز كماالتى در اين سالكان صوفى مشرب مى گرديده است و لكن 

به حكم خروج از ضوابط تربیتى شرع مقّدس و خروج از چھارچوب تربیتى كاملترين 

 نمونه ھاى انسانیت يعنى امامان معصوم سالم اهللا علیھم اجمعین، خودبه خود موجب

 

 ١٠٧سورۀ صافات، آيۀ - (١

١١١ 

نقصان در بروز ھمه استعدادھاى ذاتى و تحقق مقام واليت كلّیه در صاحبان اين طرائق 

خواھد بود. و از اين قبیل مطالب الى ماشاءاهللا در احواالت صوفیان صافى منش يافت 

مى شود كه براى اطالع بر آنھا كافیست تذكرة االولیاء جناب عطار (قّدس سّره) را از نظر 

بگذرانید، حال بگذريم از انحرافات حاصلۀ ناشى از سوء برداشت يا سوء نّیات، مريدان و 

 .پیروان جاھل يا غافل كه حّدى بر آن مترتب نیست

 

وضع زندگى ظاھرى حضرت آقاى قاضى و مقايسۀ آن با روش 
صوفیه 
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استاد الكل مرحوم آقاى قاضى (به نقل از مرحوم آية اهللا قوچانى قّدس سّره) چھار عیال 

داشتند، و ھركدام در منزلى سكونت داشتند و از ھمه اوالد فراوان داشتند و ھنگام فوت 

نه پسر و مجموعا حدود بیست اوالد داشتند، و در اطاق شخصى ايشان غیر از حصیر 

 .خرمائى ابدا چیزى يافت نمى شد

 

مرحوم قاضى ابدا ديده نشد كه در منزل براى خود میوه بخرند، در تابستانھاى گرم میوۀ 

 :ايشان دوغ بود. حضرت آية اهللا طھرانى قّدس سره مرقوم داشته اند

 

از فقر و تھى دستى از جانبى و از جانب ديگر از استقامت و تمكین و شادابى مرحوم 

قاضى داستانھا و حكايتھا بر سر زبان ھاست و اين نیست مگر خروج از جزئیت، و پیوستن 

او به كلّیت به طورى كه از تقّیدات ماده و زمان و مكان بیرون آمده، و به واليت مطلقۀ الھیه 

درباره او ١ َأالٰ ِإنَّ َأْوِلیٰاَء َالّلِٰه الٰ َخْوٌف َعَلْیِھْم َو الٰ ُھْم َيْحَزُنوَن پیوسته، و مصداق حقیقى

 .تحّقق يافته است

حضرت استادنا االكرم عّالمه حاج سید محمد حسین طباطبائى قّدس الّله سّره 

 :مى فرمودند

 

در اّيامى كه ما در نجف اشرف تحصیل مى نموديم و تحت تربیت آن استاد گرامى بوديم؛ 

روزى در مدرسه به حضورشان نشسته بوديم در اين حال يكى از آقازادگان ايشان از منزل 

آمد و گفت: مادرم وضع حمل نموده است وجھى براى قابله بدھید، فرمودند چیزى 

 !نیست

 

 ۶٢سورۀ يونس، آيۀ - (١

١١٢ 
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رفت و برگشت و گفت: براى قابله، صابون و. . . مى خواھند. فرمودند: چیزى نیست. رفت 

و طفل ديگرى آمد و گفت: حال كه چیزى نیست براى قابله جیگاره (سیگار) بدھید! 

 :فرمودند

 .آن ھم نیست

و حالت ايشان چنان حالت تمكین و وجد، و حاوى عظمت و وسعت روحى بود كه قابل 

 .توصیف نیست

 

آقاى حاج شیخ عباس قوچانى وصّى آن مرحوم كه مدت سیزده سال كسب فیوضات از 

 :محضر آن مرحوم نموده است؛ مى فرمود

 

مرحوم قاضى يك حجره در مسجد كوفه داشت و يك حجره در مسجد سھله و با آنكه 

چھار عیال داشت غالبا در مسجد كوفه و يا در مسجد سھله بود، و بسیارى از شبھا را در 

آنجا بیتوته مى كرد، و به تھّجد و تالوت قرآن و شب زنده دارى مى گذرانید و غالبا ھم 

 . .مسافت میان نجف و كوفه و يا سھله را پیاده مى پیمود، و در بین راه غرق ذكر خدا بود

.» ١ 

 

منزل مسكونى مرحوم قاضى جز يك اطاق نبود، و لذا آقازاده محترم ايشان جناب حاج 

سید محمد حسن (حفظه الّله) در شب رحلت ايشان چون خواستند نزد ايشان بمانند جا 

 . «براى سكونت نبود، فرمودند «به مدرسه برو و صبح اول وقت بیا

 

غرض اينكه ايشان در فقر و تنگدستى عجیب و اليوصفى زندگى مى كردند و با وجود عائله 

سنگین و كثرت عیاالت، -كه آنھم ھیچ كدام به حسب معیارھاى ظاھرى در امر انتخاب 

عیال و ازدواج نبود، -و نگارنده به علت برخى محظورات از ذكر جھات مربوط به اين مسئله 
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كه خود از زبان برخى آقازادگان ايشان شنیدم خوددارى مى كنم-و از طرفى باوجود اينكه 

ايشان از علما و مجتھدين شناخته شده آن موقع نجف اشرف بودند ولى به عّلت مشى و 

روّيه عرفانى و اخالقى از سوى متصديان آن زمان حوزه در يك نوع حصر اقتصادى به سر 

 .مى بردند

 

مرحوم قاضى اسوه و نمونه اى از جمع میان روش ھاى تربیتى معنوى مانند عزلت و دورى 

از كثرات در عین حضور و زندگى مثبت در جامعه و عمل به وظايف و تكالیف شرعى 

 .ظاھرى بودند

 

 :حضرت آية اهللا طھرانى قدس اهللا سره مى نويسند

 

 مخطوطات- (١

١١٣ 

 ھجريه قمرّيه در پشت سر حضرت امام رضا در ١۴٠١ ذو القعدة الحرام سال ٢٨در روز »

حرم مطھر نشسته بوديم كه: عّالمۀ انصارى الھیجى ادام اهللا بقائه از مرحوم قاضى 

 :رضوان اهللا علیه نقل كردند كه

 

وقتى از اھل تبريز جمعى به نجف اشرف خدمت ايشان مشّرف شدند، و مرحوم قاضى از 

احوال يكى از شاگردان خود كه به تبريز رفته بود سؤال كرد، گفتند: در میان مردم شھرتى 

 .بسزا يافته است

 

مرحوم قاضى از اين كالم، ملول و مكّدر شده و فرمودند: شھرت، بسیار ضرر دارد و 

شخص مشھور به بالھايى مبتال مى گردد، خصوصا شخص سالك كه ھرچه منعزل تر 

 «.باشد، وصولش به مقصد بھتر است، و در صورت اشتھار دچار بلّیه مى گردد

 



نگارنده: البته سالك خود نبايد حتى المقدور اسباب شھرت خود را فراھم كند ولى 

شھرتى كه به ناگزير از عمل به تكالیف شرعى و وظايف ضرورى مانند تدريس و يا ھر 

عمل ديگر كه ال بّد منه است، براى وى حاصل مى شود-و آنھم مى بايد تا آنجا كه ممكن 

باشد به نحوى كه منجر به شھرت نشود صورت گیرد-چاره اى از آن نیست، اگرچه در ترّتب 

 ! !آثار وضعّیه اى كه حضرت استاد بیان فرموده اند بر آن نیز گريزى و گريزى نیست

 

روّيه ايشان نیز در زندگى اجتماعى در نجف اشرف بر ھمین اساس، پوشیدگى ھرچه 

 . . .بیشتر و عدم تعارض با اھواء و آراء نفسانى ديگران از مشتغلین به علم و فقاھت و

 .مى بوده است

 :حضرت عالمه طباطبائى رضوان اهللا علیه مى فرمودند

 

ما ھرچه داريم از مرحوم قاضى داريم. مرحوم قاضى از مجتھدين عظام بود، ولى  . . .»

مقّید بودند كه در منزل خود درس بگويند، و دوره ھائى از فقه درس داده اند. و نماز جماعت 

را نیز براى شاگردان خود در منزل اقامه مى نموده اند و نماز ايشان بسیار با طمأنینه بود و 

طول مى كشید. و پس از نماز مغرب كه در اّول استتار شمس تحت االفق، اقامه 

مى كردند، تا وقت عشاء به تعقیبات مى پرداختند و قدرى طول مى كشید. . . مرحوم 

قاضى در تفسیر قرآن كريم و معانى آن يد طوالئى داشتند و اين سبك تفسیر آيه به آيه را 

 مرحوم قاضى به ما تعلیم دادند،

١١۴ 

و در فھم معانى روايات وارده از ١ و ما در تفسیر از مسیر و ممشاى ايشان پیروى مى كنیم

ائمۀ معصومین ذھن بسیار باز و روشنى داشتند، و ما طريقۀ فھم احاديث را كه «فقه 

 ٢ «.الحديث» گويند از ايشان آموخته ايم

 

آرى اين بزرگوار كه چون كوھى عظیم سرشار از اسرار الھى بود عالوه بر حضرت استاد 

عالمه طباطبائى جمعى كثیر از شاگردان بزرگوارى را تحت تربیت اخالقى و علمى و 

معارفى خود داشت كه ھريك چون ستارگانى فروزنده در آسمان توحید و معنويت بودند كه 
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از آن جمله اند حضرت آيت اهللا حاج سید محمد حسن الھى برادر فقید مرحوم عالمه 

طباطبائى، حضرات آيات: حاج شیخ محمد تقى آملى، حاج شیخ على محمد بروجردى، 

حاج شیخ على اكبر مرندى، حاج سید حسن مسقطى، حاج سید احمد كشمیرى، حاج 

میرزا ابراھیم سیستانى، حاج شیخ على قّسام، حاج شیخ عباس ھاتف قوچانى، و نیز 

يكى از برجسته ترين شاگردان توحیدى خود كه اگرچه در سلك علماى ظاھر نبوده است 

ولى از حیث مقامات معنوى به تصديق ديگر ھم رديفان خود از موقعیت ويژه اى نزد مرحوم 

و نیز حضرت ٣ قاضى برخوردار بوده است يعنى مرحوم حاج سید ھاشم حداد موسوى

 آيت اهللا بھجت و نیز ده ھا عالم برجسته ديگر كه يا به طور

 

مرحوم قاضى بنا به گفته شاگردان و فرزندان محترم ايشان، تفسیرى بر قرآن كريم - (١

داشتند كه ناتمام مانده بود و تا اواسط سورۀ انعام بود، چند سال پیش در تھران، در 

نمايشگاھى كه با مشاركت وزارت ارشاد اسالمى و خانواده مرحوم عالمه طباطبائى، از 

آثار عالمه طباطبائى برگزار شده بود، در يك محفظۀ شیشه اى تفسیرى نیمه تمام را كه 

بصورت نسخۀ خطى بود از عالمه طباطبائى به نمايش گذاشته بودند كه به خط عالمه بود 

و البته بجز تفسیر مشھور المیزان، و چون از مسئولین غرفه سؤال كردم گفتند تحت طبع 

است و بزودى منتشر مى شود و چون حقیر خواستم كه اين نسخه را از نزديك و صفحات 

اول آن را ببینم البته مسئول مربوطه اجازه نداد، ولى براى بنده به ظّن قوى چنین حاصل 

شد كه اين تفسیر، متعلق به مرحوم قاضى رضوان اهللا تعالى علیه بوده است و طبیعى و 

مرسوم است كه شاگردى مانند عالمه طباطبائى نسخه اى براى خود استنساخ كرده 

باشد، و بازماندگان به اشتباه به مرحوم عالمه نسبت داده اند. به ھرحال آن تفسیر تاكنون 

كه چند سال مى گذرد منتشر نگرديده است و اينجانب ھمچنان بر ظن خود باقى ھستم 

و امیدوارم كه در ھر صورت «تفسیر قرآن» مرحوم قاضى قدس سره و نیز تعلیقاتى كه 

ايشان بر بعضى كتب و از جمله فتوحات شیخ محى الدين ابن عربى (قده) نگاشته اند به 

 .حلیۀ طبع آراسته شود

 .٢۶-٢٧مھر تابان، صص - (٢
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مرحوم آية اهللا طھرانى مى نويسد: «جناب محترم آقاى عالمه انصارى الھیجى أطال - (٣

اهللا عمره كه محضر آية الحق و سند الفريقین آقاى حاج میرزا على آقاى قاضى رضوان اهللا 

 علیه را در نجف اشرف ادراك نموده اند در روز ھفتم شھر

١١۵ 

مستقیم ولى نه عنوان شاگردى و يا به طور غیر مستقیم در مكتب تربیتى ايشان پرورده 

شده و به مدارج و معارج عالى علم و عمل رسیده اند، مقصود اين است كه فقر مرحوم 

قاضى از بیكارگى و كّل بر جامعه بودن، نبوده است ايشان به أتم و أحسن وجه وظايف 

مربوط به يك عالم روحانى درجه اّول را انجام مى دادند. اين حوزۀ علمیه آن روزگار بود كه 

بر اثر شدت تعصّبات و تبلیغات، علیه حكمت و عرفان، مشتغلین به اين معارف را از حقوق 

 .اّولیه زندگى حوزوى محروم مى كرد

آرى چنین اسوه اى از فضیلت و علم و حكمت و معرفت مى بايد به جرم گرايشات عرفانى 

رمى به تصوف و صوفیگرى شده و از حقوق متعارف و متناسب ھر عالم معمولى در حوزه 

 .نجف محروم مانده باشد و در فقرى وحشتناك و غیر قابل تصّور به سر برد

مقصود ما در اينجا مقايسه میان دو روش به كار گرفته شده توسط متصوفه و نیز توسط 

عرفاى ربانى در جھت تزكیه و تحصیل معرفت النفس بود. روش صوفیه از قبیل جناب 

ابراھیم ادھم در ترك زن و فرزند و بیابانگردى و امورى از اين قبیل مالحظه شد و اينك نیز 

روش مرحوم قاضى را كه چون كوھى استوار با عائله اى سنگین و با نداشتن كوچك ترين 

امكانات ظاھرى و مادى، ولى با اّتكال بر رّب العالمین و مالحظه عالم از منظر توحیدى، 

 .نفس را در معرض باالترين امتحانات قرار داده و از بوتۀ آزمايش موفق به درآمدند

 مقايسۀ مواردى ديگر از دو طريقۀ تربیت نفس

 

 از ابراھیم ادھم پرسیدند كه: تا در اين راه آمدى ھیچ شادى به تو رسید؟ گفت چند

 



 ھجريه قمريه كه در حرم مطّھر حضرت ثامن الحجج سالم اهللا علیه ١۴١١ربیع الثانى  (٣

زيارت و مالقات دست داد، از جمله فرمودند: «مرحوم قاضى به آقا سید ھاشم حّداد 

عنايت خاّصى داشت، مرحوم حداد بدوا در نجف اشرف در مدرسۀ ھندى حجره داشت، و 

در ھمان حجره اى كه مرحوم آية اهللا سید مھدى بحر العلوم حجره داشته است، و مرحوم 

قاضى به آقاى سید ھاشم حداد بعضى اوقات مى گفت: امشب حجره را خلوت كن، من 

و نیز از قول مرحوم آية ) ۵۵، ص ٢٢مى خواھم تا صبح در آن بیتوته كنم.» (مخطوطات، ج/

اهللا حاج شیخ عباس قوچانى نقل مى فرمودند كه: مرحوم آقا سید ھاشم در بین 

شاگردان مرحوم قاضى حاالت قوى داشت و مرحوم قاضى به آقا سید ھاشم عنايت 

 . «خاصى داشتند، و ايشان را به رفقا معرفى نمى كردند تا مزاحم حال وى نشوند

١١۶ 

بار، يك بار در كشتى بودم با جامۀ خلق و موى دراز، و با حالى بودم كه اھل كشتى از آن 

غافل بودند و بر من مى خنديدند، و مسخره اى در آنجا بود ھر ساعت بیامدى و موى سر 

من بگرفتى و بركندى و سیلى بر گردن من زدى، من خود را به مراد خود ديدم و بر آن 

 .خوارى نفس شاد شدم

و نیز سّیم، يك بار ديگر در جائى گرفتار شدم مسخره اى بر من بول كرد، آنجا نیز شاد 

 .شدم

 .از درويشى پرسید كه زن دارى؟ گفت نه گفت فرزند گفت نه گفت نیك است

درويش گفت چون؟ ابراھیم گفت: درويش كه زن كرد در كشتى نشست و چون فرزند آورد 

 ١ !غرق شد

حال اين ھا را با سیرۀ و شیوه زندگانى و سلوك اخالقى و معنوى مرحوم قاضى مقايسه 

 :كنید

مرحوم آيت اهللا طھرانى به نقل از مرحوم آيت الحق حاج سید ھاشم حداد قدس اهللا 

 :سّرھما آورده اند كه

 . . .مرحوم قاضى ھمیشه فرزندان خود را با عنوان آقا صدا مى زدند . . .»
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آقا سید مھدى. . . آقا سید تقى. . . آقا سید محمد حسن. . . و مى فرمودند: ايشان اوالد 

رسول خدايند، غاية االمر با فاصلۀ بیشترى، تكريم و تجلیل از آنھا فرض است، اگرچه اوالد 

 .من باشند

مرحوم قاضى عمامۀ خود را ھروقت مى خواستند به سر بگذارند، دو دستى بر 

مى داشتند، و مى بوسیدند و بر سر مى گذاردند، و ھمچنین در وقت خواب ھرگاه از سر 

مى خواستند بردارند، دو دستى برمى داشتند و مى بوسیدند و در كنارى مى نھادند، و 

مى فرمودند: حرمت عمامه واجب است. عمامه تاج رسول اهللا است. عمامه تاج فرشتگان 

 .است

به قدرى عمامۀ مرحوم قاضى و پیراھن و قبايشان نظیف و تمیز بود كه در اين نیم قرنى كه 

در نجف بودند، ابدا خالى و يا لكى، و يا چركى در آن مشاھده نشد، و در نظافت ضرب 

 ٢ «.المثل بودند

 :مرحوم عالمه طباطبائى مى فرمودند

 

 .١٢٠-١٢١، صص ٢طرائق الحقائق، ج - (١

 مخطوطات- (٢

١١٧ 

مرحوم قاضى از نقطۀ نظر عمل آيتى عجیب بود. اھل نجف و باالخّص اھل علم از او »

داستانھايى دارند در نھايت تھیدستى زندگى مى نمود با عائلۀ سنگین، و چنان غرق توّكل 

 .و تسلیم و تفويض و توحید بود كه اين عائله به قدر ذّره اى او را از مسیر خارج نمى كرد

يكى از رفقاى نجفى ما كه فعال از أعالم نجف است براى من مى گفت: من يك روز به 

دكان سبزى فروشى رفته بودم، ديدم مرحوم قاضى خم شده و مشغول كاھو سوا كردن 

 .است
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ولى بعكس معھود، كاھوھاى پالسیده و آنھايى كه داراى برگھاى خشن و بزرگ ھستند 

برمى دارد. من كامال متوجه بودم، تا مرحوم قاضى كاھوھا را به صاحب دّكان داد و ترازو 

كرد، و مرحوم قاضى آنھا را در زير عبا گرفت و روانه شد. من كه در آن وقت طلبه جوانى 

بودم و مرحوم قاضى مرد مسّن و پیرمردى بود، به دنبالش رفتم و عرض كردم: آقا من 

 سؤالى دارم! شما بعكس ھمه، چرا اين كاھوھاى غیر مطلوب را سوا كرديد؟

مرحوم قاضى فرمود: آقا جان من! اين مرد فروشنده، شخص بى بضاعت و فقیرى است، و 

من گھگاھى به او مساعدت مى كنم، و نمى خواھم چیزى بال عوض به او داده باشم تا 

اّوال آن عّزت و شرف آبرو از بین برود، و ثانیا خداى نخواسته عادت كند به مّجانى گرفتن و 

در كسب ھم ضعیف شود، و براى ما فرقى ندارد كاھوى لطیف و نازك بخوريم يا از اين 

كاھوھا، و من مى دانستم كه اين ھا باالخره خريدارى ندارد، و ظھر كه دّكان خود را 

 ١ «مى بندد به بیرون خواھد ريخت، لذا براى عدم تضّرر او مبادرت به خريدن كردم

 
توصیف آية اهللا طھرانى از شخصیت مرحوم قاضى (قّدس  

 
 (سّره

 

سخن در مرام و طريقۀ مرحوم قاضى و عرفاى باهللا عالم تشّیع، و تمايز آن با سبك و روش 

علماى ظاھرى از يك سو و با دراويش و متصّوفه از سوى ديگر بسیار است ولى اين بخش 

را به گفتار استوار و حكیمانۀ شاگرد با صالحیت و جامع االطراف اين مكتب يعنى مرحوم 

 :آية اهللا حاج سید محمد حسین حسینى طھرانى در اين خصوص خاتمه مى بخشیم

مرحوم قاضى داراى دو جنبه علم و عرفان بود، يعنى در علوم ظاھريه، فقیھى عظیم و »

 عالمى جلیل، و در علوم باطنیه، عارفى واصل و انسانى كامل بود كه «اسفار اربعه» را

 

 .٣١-٣٢مھر تابان، ص - (١

١١٨ 
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طّى نموده، و جمع میان ظاھر و باطن، و شريعت و طريقت او را بتمام معنى الكلمة به 

وادى حقیقت على التحقیق رھبرى نموده است. با علمائى كه پیوسته به نوشتن كتب 

ظاھرى و بحثھاى بال طائل و مفّصل اصول فقه مى پرداختند و بالنتیجه دستشان از معرفت 

 ١ .تھى مى ماند، خرده مى گرفت و در نزد شاگردان خود، اين طريقه را تقبیح مى نمود

و ھمچنین با دراويش و متصّوفه اى كه به ظاھر شرع اھمّیت نمى دادند، سخت در معارضه 

و نبرد بود و مى فرمود: «سلوك راه خدا با عدم اعتناى به شريعت كه نفس راه و طريق 

است جمع میان متضاّدين و يا متناقضین است و خود به قدرى در إتیان مستحّبات، و ترك 

 «.مكروھات ساعى و كوشا بود كه در نجف اشرف در اين امر ضرب المثل بود

 به طورى كه بعضى از معاندين و كور چشمانى كه قدرت بر تحمل تابش اين نور و

 

دربارۀ علوم ظاھرى نقل دو سه حكايت مفید و پرمعنا از حضرت آية اهللا طھرانى قدس - (١

اهللا سره خالى از فايده نیست. جناب محترم صديق ارجمند آية اهللا آقاى حاج سید عّز 

 در ضمن مذاكرات از استاد گرامى حضرت ٢٢/۴/١۴٠٢الدين زنجانى دام عمره در روز 

عالمه طباطبائى طاب ثراه كه سه ماه و چھار روز از ارتحالشان مى گذشت فرمودند: 

مرحوم والد من آقاى حاج سید محمود امام جمعه نقل كردند كه اوقاتى كه من در نجف 

اشرف تحصیل مى كردم يك شب در خواب ديدم كه سراسر يقۀ لباس من و جلوى يقه تا 

محّل دگمه ھاى قباى من مملّو از شپش شده است. (مرحوم والد به قدرى در نظافت 

اھتمام داشتند كه از نقطۀ نظر نظافت و پاكى بدن و دندان ھا و لباس ضرب المثل بودند) و 

متحّیر بودم كه تعبیر اين رؤيا چیست؟ تا ھمان روز براى تعبیر اين خواب به محضر مرحوم 

قاضى رضوان اهللا علیه رسیدم و تا آن روز خدمتشان نرسیده بودم، چون خواب را براى 

ايشان حكايت كردم، فرمودند: شما به علم اصول زياد اشتغال داريد» . و نیز آقاى حاج 

سید عّز الدين نقل كردند از پدرشان از آقاى كفايى آقا میرزا از پدرشان آخوند مال محمد 

كاظم خراسانى كه ايشان مى گفته اند: ما كه در درس مرحوم شیخ انصارى رضوان اهللا 

علیه مى رفتیم سّیدى ھم به طور مداوم درس ايشان مى آمد، ولى پیوسته ساكت بود و با 

احدى سخن نمى گفت و ما چنین مى پنداشتیم كه او در فقه و اصول و علوم ضعیف است 

و بر ھمین اساس تكّلم نمى كند. تا مرحوم شیخ فوت كرد و آن سّید را وادار كردند كه 
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بجاى شیخ بنشیند و درس را تعقیب كند، ھیچ نمى پذيرفت تا باالخره او را ملزم كردند. 

چون درس را شروع كرد ديديم عجیب بحر مّواجى است كه اصال ساحل ندارد و آن سّید 

آقا سید على شوشترى، استاد شیخ انصارى در اخالق است، و نیز مى گفتند: (يعنى 

آقاى سید عز الدين) كه مرحوم شیخ وصّیت كرده بود كه بر جنازۀ او ايشان نماز بگذارند و 

چون شیخ رحلت كرد مرحوم آقا سّید على بر جنازه او نماز گزاردند» . نیز آقاى حاج سید 

عز الدين مى گفتند: كه بسیارى از طھرانى ھا به مرحوم آقا سید احمد كربالئى مراجعه 

نموده و از او اجازه خواستند تا رساله اى بنويسد (و در آن زمان مطلب چنان بود كه اگر 

طھرانى ھا از كسى رساله مى خواستند او به طور حتم مرجع تقلید مى شد) آقا سّید 

احمد در جواب گفت: اگر جھّنم رفتن واجب كفائى باشد من به الكفاية موجود است» . 

 ) -مخطوطات١) (١(

١١٩ 

حقیقت را نداشتند-و ھمیشه در حوزه ھا و باالخّص در نجف اشرف ھم كم وبیش يافت 

مى شوند، و النه مى نمايند تا بتوانند به واسطۀ اّتھامات چھرۀ حقیقى عارفى جلیل و 

انسانى وارسته را مسخ كنند-مى گفتند: اين درجۀ زھد و عبادت و التزام به مستحّبات و 

ترك مكروھات قاضى، براى گول زدن عاّمه و شبھۀ در طريق است، وگرنه وى يك صوفى 

 .است كه به ھیچ چیز معتقد نیست و ملتزم نیست

روزى در مجلسى عظیم كه بسیارى از مراجع و علماى فقه و حديث از جمله مرحوم آية 

اهللا آقا سید ابو لحسن اصفھانى و آقا ضیاء الدين عراقى و غیرھما بودند و كالم در 

 :میانشان رّد و بدل بود، مرحوم قاضى، با صداى بلند به طورى كه ھمه بشنوند فرمود

 نعم الّرجل أن يكون فقیھا صوفیا

 .و اين مانند ضرب المثل از كلمات مرحوم قاضى بجاى ماند

فقیه يعنى عالم به شريعت و احكام، و صوفى يعنى عالم به راھھاى نفس اّماره و طريق 

جلوگیرى از دام ھاى شیطان، و مبارزه و مجاھده با مشتھیات نفسانى براى رضاى خاطر 

 ١ .رّب محمود، و پروردگار ذو الّطول و االحسان
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 دستورالعمل ھا جھت نیل به مرحلۀ معرفت النفس

 

آنچه تاكنون تحت عنوان «معرفة النفس» از آن ياد شد، مربوط به تفسیر ماھیت و اھمّیت 

آن بود. و اجماال چنین گفتیم كه مستفاد از ظھور صريح كلمات ائمۀ معصومین سالم اهللا 

علیھم اجمعین و عرفاى كملین از پويندگان راه توحید و لقاء محبوب چنین است كه معرفة 

النفس يك معرفت و علم شھودى و حضورى به حقیقت وجود آدمى است و نه از قبیل 

علم حصولى مفھومى، و لذا بحثھاى مربوط به ماھیت نفس و جوھريت و تجّرد و ساير 

خصوصیات نفس در عین جاللت قدر و قیمت آن، جملگى مربوط به علم حصولى و 

مفھومى بوده و نسبت به اين معرفت حضورى و شھودى جنبۀ مقّدمّیت داشته و از مقولۀ 

 معارف آفاقى محسوب مى گردد. ھمچنین گفته شد كه طريق

 

 مخطوطات- (١

١٢٠ 

 

معرفت نفس به عنوان طريقۀ اختصاصى عرفاى موّحدين عالم تشّیع كه جمع میان ظاھر و 

باطن و شريعت و طريقت را باھم دارند، سواى دقت در مقصود و مقصد و ھدف قرار دادن 

لقاى الھى، فقط و ال غیر، و نیز عدم توجه به تعّینات نفسانى اگرچه در باالترين درجات 

كمالیه بوده باشد و ھمچنین با اھتمام به رعايت ضوابط ظاھر شرع كه ھم در مرحلۀ آداب 

عملى و ھم در اّتخاذ شیوه ھاى معنوى براى مبارزه با نفس و نیل به مقام ذّلت و عبوديت 

 .كارگشاست، راه خود را از طوايف صوفى منش و. . . جدا مى كنند

 

اكنون پرسش نھايى در اين باب اين است كه چگونه نیل به اين مقصود ممكن است و 

شیوه ھاى اجرائى و عملى آن كدامست؟ به اختصار بگويیم، اين روش، به انجام يك 

دستور خاص و تكرار ذكر و ورد معین و يا اعمال ويژه محدود و مقصور نمى شود، و بلكه 



براى نیل به شھود حقیقت نفس، سالك مى بايد پس از التزام كامل به إتیان واجبات 

شرعى و ترك محّرمات و انجام مستحّبات حتى المقدور و دورى از مكروھات، شروع در 

 :برنامۀ خاص سلوكى بنمايد كه آن بر اركانى استوار است

 اركان سلوك

 

الف: مبادرت و انجام ھمه اعمال و شیوه ھايى كه منجر به تقويت جنبۀ وحدت و بساطت 

وجود آدمى مى شود كه به لحاظ وجود زمانى و مكانى او، در شروع امر سلوك جنبۀ 

 .وحدت در نھايت خفاست و جنبه كثرت در نھايت ظھور

 

ب: محور دوم: بريدن از كلیه اعمال و شیوه ھايى كه موجب تقويت جنبۀ كثرت در وجود 

 .آدمى و سوق دادن او به عالم محسوسات طبیعى است

 

از جمله امور مؤثر در محور الف: التزام به طھارت ظاھرى و مداومت بر وضوء در ھمه حال، 

و نیز رعايت صمت و سكوت در گفتار حتى المقدور مگر در موارد ضرورى، و نیز مالزمت 

اولیاء اهللا و اھل اهللا و مجالس و كتب و اشعار منّبه نسبت به امر باطن و در اين میان از 

ھمه مھم تر، مداومت بر بیدارى شب (سھر) و سحرخیزى تا ھنگام طلوع آفتاب و به پا 

داشتن نماز شب و قرائت قرآن كه اين از اوجب واجبات اين راه محسوب مى شود. و نیز 

 .بھره گیرى از اذكار و اوراد مناسب

١٢١ 

عارف واصل مرحوم آقا میرزا جواد آقا ملكى تبريزى از حضرت استاد الكل جناب آخوند مال 

حسین قلى ھمدانى رضوان اهللا علیھما نقل مى فرمايد كه: «استادم (يعنى مرحوم آخوند) 

به من فرمود: فقط متھّجدين ھستند كه به مقاماتى نائل مى گردند و غیر آنان به ھیچ 

 ١ . «جايى نخواھند رسید

http://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/image/15674%23footnote142
http://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/image/15674%23footnote142


 

و از جمله امور مؤثر در محور دوم: پیش گرفتن عزلت و دورى از اھل دنیا و حتى المقدور 

بیش از اندازۀ ضرورت چه ضرورت معیشت و يا ضرورت از حیث انجام واجبات شرعیه مانند 

صالة جماعت و جمعه و. . . به معاشرت با افراد و شركت در مجامع و جلسات بیھوده 

 . (نپرداختن و نیز اجتناب از شھرت (حتى المقدور

 

البته بجاى آوردن تمامى اين امور و اجتناب از منھیات مذكوره، بايد با توجه تام به غايت و 

مقصود در انجام آنھا كه حصول معرفت الھى باشد صورت گیرد كه به اين توجه به خود و 

بیدارى نسبت به راه، «مراقبه» گفته مى شود يعنى سالك بايد دائما در حال پائیدن و 

 .مراقبت از نفس خود باشد

و جز اين ھا البته در روش تربیتى اين بزرگان، چه در دستورات مرحوم قاضى و چه مرحوم 

حداد و چه در مكتوبات مرحوم عالمه طباطبائى و نیز در دستورات مرحوم آية اهللا سید 

محمد حسین طھرانى، به تناسب حال شاگرد، دستور خاصى براى توجه به حقیقت 

نفس به طور معین و مشخص در ھر روز و با رعايت شرائط عمومى ذكر مى دارند. كه اين 

دستور نیز پس از انجام مراقبه الزم توسط سالك، اثر ويژه اى در طلوع خورشید معرفت بر 

 .وى دارد

 
 صدق و ايثار سرمايۀ سلوك

 

و البته اين ھا ھمه از نقطه نظر «اعمال» است ولى چنانچه از نقطه نظر صفات نفسانى به 

مسئله سلوك الى اهللا نظر شود مى توان گفت كه محور سلوك بر دو صفت: صدق و ايثار 

 است: يعنى سالك بايد در ھمۀ عوالم وجودى در نھايت صدق و صفا حركت كند و كلیه

 

 .٢٩٣مرحوم میرزا جواد آقا ملكى تبريزى، اسرار الصالة، ص - (١



١٢٢ 

مراتب وجود خود را از طبع و مثال و عقل باھم منطبق سازد و با خالق و مخلوق يكرنگ و 

يكدل باشد. (رّب أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق) . و ثانیا با عشق و ايثار 

حركت كند و اصل حاكم در ھمۀ اعمال و افعال او گذشت و ايثار باشد و از ھرچه كه 

شائبه بخل و نفع پرستى و خودخواھى باشد دورى نمايد كه سلوك است و ايثار و ايثار و 

 ( َحّتٰى ُتْنِفُقوا ِمّمٰا ُتِحبُّوَن . . .) ايثار

و در پايان به دو نكته مھم ديگر كه ھركدام به نوعى خاص در به ثمر رسیدن مجاھدت 

 .سالكانه در طريق معرفت نفس نقش دارد اشاره مى شود

 
تأثیر ويژۀ روضه و عزادارى حضرت سید الشھداء در طلوع  

 
 سلطان معرفت

 

يكى مسئله التزام به عزادارى و روضه حضرت سید الشھداء علیه آالف التحیة و السالم 

است. توضیح بسیار مختصر در اين باره اينكه چون سلوك در واقع يك سیر عملى و عینى 

به سمت حضرت رّب العّزه است لذا نیازمند به يك قّوه محّركه است تا حقايق منطوى در 

بطون نفس را ظاھر نمايد. و اين قّوه محّركه آن است كه در اصطالح به آن عشق و سوز و 

 .گداز نسبت به معشوق گويند

 عاشق شو ارنه روزى كار جھان سرآيد

 و

 دال بسوز كه سوز تو كارھا بكند

منتھى عشق ورزيدن به ھر معشوقى نیاز به گونه اى مشاھده و دريافت جمال محبوب را 

دارد و اّال معشوق ناديده را عاشق ھرگز طلب نتوان كرد. روى اين اصل در باب سلوك براى 

حصول ملكه عشق به طرق مختلف راه گشائى كرده اند كه يك قسم تقلید و تكرار سخنان 

عاشقانه و كلمات نغز و لطیف سالكان دلسوخته است تا از اين راه فطرت خداجوى سالك 



مبتدى به جوش و خروش آيد، راه ديگر كه از نظر محققین از مشايخ سلوك مردود و محل 

خطرات است، توصیه به عشق مجازى در بادى امر و سپس تبديل آن به عشق حقیقى 

است اگرچه كه اين امر تأثیر خاصى در تلطیف نفس سالك دارد و چنانچه بتوان آن را از 

 ھمراھى شھوات و ھواجس نفسانى دور نگاه داشت و سپس عشق

١٢٣ 

مجازى را به معشوق حقیقى سوق داد، جھشى بزرگ در حركت نفسانى و سیر معنوى 

سالك خواھد بود ولى متأسفانه و على االغلب چنین چیزى در عمل بسیار مشكل است 

و ورود در وادى ھواھاى نفسانى و توجه به التذاذات جسمانى كه در عشق مجازى از آن 

گريزى نیست، امر را به تباھى مى كشاند و ھمین معناست كه غالبا منجر به تباھى و 

فساد سالك و مسلوك وى مى شود. و ظرائف اين معنا در رساله ھاى مختلف افالطون 

 .الھى مورد توجه وى قرار گرفته است

 

اّما راھى كه عارفان واصل مكتب تشیع بر آن بیش از ھر چیز پاى مى فشارند توجه به 

باالترين درجه تعالى انسانى در عشق ورزى به محبوب و ايثار تمامى تعّینات متصورۀ 

بشرى، يعنى حضرت ابا عبد اهللا سید الشھداء (علیه السالم) است كه در صحیفه 

عاشقى مكتوبى باالتر از آن ثبت نگرديده و نخواھد گرديد. و چون در وجود مبارك حضرت 

سید الشھداء ھیچ گونه رسمى و اسمى و اثرى و نشانى از انّیت و ھويت امكانى و 

بشرى نبود مگر آنكه آن را در طبق اخالص تقديم نمودند لذا وارث تمامى انبیاء و اولیاء 

 .الھى در حمل امانت الھى و سلطان مملكت عشق در دار وجود گرديده اند

 

الّسالم علیك يا وارث آدم صفوة اهللا، السالم علیك يا وارث نوح نبى اهللا، السالم علیك يا 

وارث ابراھیم خلیل اهللا، السالم علیك يا وارث موسى كلیم اهللا، السالم علیك يا وارث 

عیسى روح اهللا، السالم علیك يا وارث محمد حبیب اهللا، السالم علیك يا وارث امیر 

 . . . (المؤمنین (علیه السالم

 

لھذا توجه به مصیبت و عزادارى ايشان و اھل بیت و اصحاب باوفاى ايشان نفس سالك را 

 .از افق فرديت و خوديت خارج ساخته و به فضاى اليتناھاى الھوت وارد مى كند



مرحوم عالمه طباطبائى رضوان اهللا علیه در ضمن بیان طريقۀ معرفت نفس كه ھمان 

طريقه استاد الكل مرحوم آخوند مال حسین قلى ھمدانى و نیز مرحوم استاد حضرت آقاى 

قاضى است چون به تشريح مرحلۀ نھايى از نفى خواطر و عبور از عوالم نفس و دخول در 

 :عالم معرفت مى پردازند مى فرمايند

 

اكثر افرادى كه موفق به نفى خواطر شده و توانسته اند ذھن خود را پاك و صاف نموده و »

 از خواطر مصفا كنند و باالخره سلطان معرفت بر آنھا طلوع كرده است در يكى

١٢۴ 

 

از اين دو حال بوده است: اّول در حین تالوت قرآن مجید و التفات به خوانندۀ آن. دوم از راه 

توّسل به حضرت ابا عبد اهللا الحسین (علیه السالم) . زيرا آن حضرت را براى رفع حجاب و 

 ١ . «موانع طريق نسبت به سالكین راه خدا عنايتى عظیم است

 
حالت شیفتگى مرحوم قاضى نسبت به حضرت ابا عبد اهللا 

 ((ع

 

مرحوم آيت اهللا حاج شیخ عباس قوچانى مى فرمودند: مرحوم قاضى در اين اواخر عمر، يك 

گونه حالت تحّیر و شیفتگى و بى قرارى مخصوص نسبت به حضرت سید الشھداء (علیه 

السالم) داشت، ھر روز ھنگام طلوع آفتاب، و بخصوص وقت غروب آفتاب گريه مى كرد، و 

در ايام عزادارى سراسیمه و سر برھنه و واله بود. روزى كه قمه زنھا در حال قمه زدن از 

كوچه عبور مى كردند، با شتاب از منزل بیرون آمد و در برابر در مى ايستد و سر خود را بلند 

 ٢ «.كرده آماده مى سازد تا كه شايد يكى از آن قمه ھاى آنان به سرش اصابت كند

 :حضرت آقاى حاج سید ھاشم حّداد روحى فداه مى فرمودند

مرحوم قاضى براى زيارت حضرت ابا عبد اهللا الحسین (علیه السالم) از نجف اشرف، زياد »

به كربالى معّلى مى آمدند، و با ساير زّوار از عرب در كوچه و بازار مى آمیختند و ھیچ گاه نیز 
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ديده نشد كه در مسافرخانه و فندقى بروند، بلكه به مساجد و مدارس مى رفتند، و چه 

بسا كنار خیابان روى خاك مى خوابیدند. بسیارى از اوقات كه در صحن مطّھر جا براى توقف 

بود، در خود صحن بیتوته مى نمودند و تا به صبح به زيارت و نماز و دعا مشغول بودند، و 

 .احیانا ھم روى سنگ فرش عباى خود را بروى خود كشیده مى خوابیدند

 
 مرحوم قاضى: من در تمام نقاط صحن مطّھر خوابیده ام

 

مرحوم قاضى مى فرمود: «من در تمام نقاط صحن مطّھر خوابیده ام، در تمام مدت عمر كه 

بدينجا مشّرف بوده ام ھر شب را در نقطه اى بیتوته كرده و خوابیده ام به طورى كه جائى 

 . «بقدر وسعت بدن من يافت نمى شود كه در آن نخوابیده باشم

 

 ۵٠رسالۀ لب اللباب، ص - (١

 مخطوطات- (٢

١٢۵ 

 
 حضرت ابا الفضل (ع) : كعبة االولیاء

 

 .و اّما حضرت أبا الفضل العباس (علیه السالم) را شاگردان ايشان «كعبۀ اولیاء» مى گفتند

توضیح آنكه: مرحوم قاضى پس از سیر مدارج و معارج، و التزام به سلوك، و مجاھدۀ نفس 

و واردات قلبیه و كشف بعضى از حجابھاى نورانى، چندين سال گذشته بود و ھنوز وحدت 

حضرت حّق تعالى تجّلى ننموده بود، و يگانگى و توحید وى در ھمۀ عوالم، در پس پردۀ 

خفا باقى بود، و مرحوم قاضى به ھر عملى كه متوّسل مى شد اين حجاب گشوده 

 .نمى شد



تا ھنگامى كه ايشان از نجف به كربال براى زيارت تشّرف پیدا كرده، و پس از عبور از 

خیابان عباسّیه (خیابان شمالى صحن مطھر) و عبور از در صحن، در آن داالنى كه میان در 

صحن و خود صحن است و نسبتا قدرى طويل است، شخص ديوانه اى به ايشان مى گويد: 

 . ««ابو الفضل كعبۀ اولیاء است

مرحوم قاضى ھمین كه وارد رواق مطھر مى شود، در وقت دخول در حرم، حال توحید به 

ايشان دست مى دھد، و تا ده دقیقه باقى مى ماند، و سپس كه به حرم حضرت سید 

الشھداء (علیه السالم) مشّرف مى گردد. درحالى كه دستھاى خود را به ضريح مقّدس 

گذاشته بود، آن حال قدرى قوى تر دست مى دھد و تا يك ساعت باقى مى ماند. ديگر از آن 

به بعد مرتبا و متناوبا و سپس متوالیا حالت توحید براى ايشان بوده است رزقنا بمحّمد و 

أھل بیته و بحّق الحسین و أخیه كما رزقه بھم. و جعلنا من المّتبعین بمنھاجه فى فقره 

 ١ . «الى اهللا و تبّتله الیه

 شاه شمشادقدان خسرو شیرين دھنان

 كه به مژگان شكند قلب ھمه صف شكنان

 مست بگذشت و نظر بر من درويش انداخت

 گفت اى چشم و چراغ ھمه شیرين سخنان

 تا كى از سیم و زرت كیسه تھى خواھد بود

 بندۀ من شو و برخور ز ھمه سیم تنان

 

 

 .مخطوطات- (١

١٢۶ 

 كمتر از ذره نئى، َپست مشو، ِمھر بورز

 تا به خلوتگه خورشید رسى چرخ زنان

 بر جھان تكیه مكن ور قدحى مى دارى

 شادى زھره جبینان خور و نازك بدنان
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 پیر پیمانه كش من كه روانش خوش باد

 گفت پرھیز كن از صحبت پیمان شكنان

 دامن دوست بدست آر و ز دشمن ِبُگسل

 مرد يزدان شو و فارغ گذر از اھرمنان

 با صبا در چمن الله سحر مى گفتم

 كه شھیدان كه اند اين ھمه خونین كفنان

 گفت حافظ من و تو َمحرم اين راز نه ايم

 از مى لعل حكايت كن و شیرين دھنان

 

 اھمّیت و لزوم استاد

 

مسئله لزوم پیروى و متابعت از استاد تقريبا در ھمه طرق صوفیه مورد تأكید است، ولى 

در طريقۀ عارفان موّحد از مرحوم جوال تاكنون، تاكید بر اين مسئله بیش از ھر نحله و 

طريق ديگرى است، با اين خصوصیت كه استاد حتما و الزاما بايد كامل بوده و اسفار اربعه 

عرفانى را طّى كرده باشد و تا قبل از حصول مقام جمع الجمعى و وحدت در عین كثرت و 

بالعكس، صالحیت دست گیرى از سالكان را ندارد، اھمیت استاد نه تنھا در راھنمايى 

نسبت به عقبات طريق و چگونگى عبور از نشیب و فرازھاى نفس است كه امرى ضرورى 

است بلكه عالوه بر آن در ھر مرحله و مقامى آثار خاص سلوكى از باطن و قلب استاد 

است كه بر روح سالك افاضه مى شود. به اين جھت اين بزرگان تاكید بسیار فراوان در 

جستجو براى يافتن استاد كامل و بدون ھیچ گونه نقصان در فعلیت كلیه كماالت انسانى 

مى باشند. كالم دربارۀ استاد جدا به تفصیل خواھد انجامید و اين مقام را فعال گنجايش آن 

 نیست ان شاءاهللا در مقامى و موضعى ديگر چنانچه توفیق الھى مدد

١٢٧ 

فرمايد در اين خصوص بسط مقال خواھد شد. فعال جھت رعايت اختصار حسن ختام اين 

نوشتار را كه با نیت اختصار و به عنوان مقّدمه، آغاز شد و به صورت رساله اى پايان يافت با 



كالم درفشان اساتید عظام اين طريق، حضرت آية اهللا طھرانى و نیز عارف كامل حضرت 

 :استاد آية اهللا العظمى حاج سید على قاضى قّدس الّله سّرھما به پايان مى بريم

 

در مكتب تربیتى آية الحق مرحوم آخوند مالحسین قلى ھمدانى رضوان اهللا علیه ھیچیك 

از اين خطرات در ھیچ يك از شاگردان او ديده نشده است، با اينكه ھريك از آنھا در 

آسمانھاى فضیلت و كمال چنان درخشیدند كه تا زمانھائى را بعد از خود روشن نمودند، و 

در شعاع وسیعى اطراف محور و مركز وجود مثالى و نفسى خود را نور و گرمى بخشیده و 

مى بخشند. معارف الھیه و سلوك علمى و عملى آياتى از شاگردان او را مانند آقا سید 

احمد كربالئى و حاج شیخ محمد بھارى و حاج میرزا جواد آقا ملكى تبريزى و سید محمد 

سعید حّبوبى كجا تاريخ مى تواند به دست محو و نابودى سپرده و در محّل انزوا بايگانى 

 :كند. از اينجاست كه مرحوم حاج میرزا على آقا قاضى رضوان اهللا علیه مى فرموده است

اھّم از آنچه در اين راه الزم است، استاد خبیر و بصیر و از ھوا بیرون آمده و به معرفت »

الھیه رسیده و انسان كامل است، كه عالوه بر سیر الى اهللا سه سفر ديگر را طّى نموده 

 .و گردش و مشاھدۀ او در عالم خلق بالحّق بوده باشد

 

مرحوم قاضى فرموده است: «چنانچه كسى كه طالب راه و سلوك طريق خدا باشد، براى 

پیدا كردن استاد اين راه اگر نصف عمر خود را در جستجو و تفّحص بگذراند تا پیدا نمايد 

ارزش دارد.» و مى فرموده است: كسى كه به استاد رسیده نصف راه را طّى كرده 

 ١ .است

 رحمة اهللا علیھم اجمعین رحمة واسعة

الّلھّم أعل درجتھم و اجعلھم مع محمد و آله الطاھرين احّب الصالحین و لست منھم و 

 السالم على من اتبع الھدى

 حسین غفارى
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 .١٧۶رساله سیر و سلوك، منسوب به سّید بحر العلوم، ص - (١

١٢٩ 

و يكى از شاگردان سید احمد كربالئى، آيت حق و نادره ، عالم، عابد، فقیه محدث،  . . .»

سخن سرا و شاعر توانا، سرور علماى ربانى، حاج میرزا على آقا قاضى طباطبائى، 

 «. . . ھ . ق، مى باشد١٣۶۶متوفاى سال 

 عالمه طباطبائى مؤلف تفسیر المیزان

 

١٣١ 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 سپاس
 

بار إلھا سپاس تو راست؛ منزھى از آنكه تو را جز به نیكى وصف نمائیم، و كريمى ھستى 

كه جز ترس از عدالت تو ترس و واھمه اى بر ما چیره نیست؛ بر گناھكارانت از جور و ظلم 

تو ترسى نیست، و بر خوشنودكنندگانت از ندادن پاداشت واھمه اى نیست؛ به من امید 

ببخشاى و از راھنمائى ھايت بر من بیفزاى، تا كه در كارم توفیق يابم؛ بر محمد و خاندان 

پاك او، آنان كه بر ايشان كرامتى خاص داشتى و امین پیام ھاى خود قرار دادى، درود 

فرست، درودى مدام و فراوان و رو به فزون؛ و تا روز قیامت بر دشمنان و معاندان و 

انكاركنندگان فضیلت ھاى ايشان لعنتى ھمیشگى باد. آمین 

 

١٣٣ 

 ديباچه مترجم
 

قرنھا بود كه جھان اسالم، پس از يك دوره شكوفائى علمى، اجتماعى و اقتصادى و 

حكمروائى مطلق در منطقه وسیعى از جھان، به علت حمله مغول و تخريب و از بین بردن 

آثار تمدن آنھا، ھمچنین به علت آشوبھاى داخلى و ظلم و ستمى كه گروھى از حاكمان 

بر مردم روا مى داشتند، و چند دستگى مذھبى و مسائلى ديگر، چون شیرى از نبردى 



سھمگین بازگشته، در خود فرورفته بود؛ ھر از چندى زورمندى به بخشى از تن رنجديده او 

ضربه اى فرود مى آورد، گاه به آئین او، و زمانى به زبان و فرھنگ آسمانى او، يا مرزھا و 

سرحدات او، و اين وضع اسفناك قرنھا و قرنھا ادامه داشت، اما باالخره گذر زمان و تحوالت 

چشمگیر علمى، اقتصادى، اجتماعى و فكرى ملل جھان سبب شد كه بار ديگر 

مسلمانان به خودآگاھى برسند و از اين خواب سنگینى كه قرن ھا در آن فرورفته بودند 

بیدار شوند و در تالش براى به دست آوردن حقوق پايمال شده خود تالش نمايند. ايران 

ھم، بعنوان بخشى از جھان اسالم، از اين نعمت بیدارى بى نصیب نبود و، مانند ساير 

كشورھاى جھان اسالم، حدود يك صد و پنجاه سال پیش، از اين خواب غفلت به ھوش 

آمده و ھر از چندگاه به نحوى، براى گرفتن حقوق حقه خود و احیاى تمدن عظیم ملى و 

اسالمى خود، با دشمن دست و پنجه نرم مى كند؛ كه انقالب عظیم و اسالمى سال 

 . يكى از پرثمرترين تالشھاى ايران در رسیدن به اھداف بزرگ خود به شمار مى آيد١٣۵٧

با وقوع انقالب اسالمى در ايران، بار ديگر زمینه براى مسلمانان ايران و بیشتر كشورھاى 

 اسالمى جھان فراھم شد تا در ھويت و فرھنگ خود بازنگرى نمايند، و

١٣۴ 

جامعه روحانیت بار ديگر مورد توجه مردم قرار گیرد. اما اين بار، برخالف گذشته، كه جامعه 

روحانیت را در بیشتر موارد عنصرى واپس گرا و سوءاستفاده كننده از مردم ساده دل 

مى شناختند، اين طبقه را بعنوان چھره اى انقالبى و روشنفكر و مبارز و فداكار شناختند. 

زيرا از بركت وجود رھبر انقالب اسالمى، امام خمینى (رحمة اهللا علیه) ، افق ديد رجال 

حوزه ھاى علمیه قم گسترده تر شده، و حوزه از دايره محدود قرنھاى گذشته پا فراتر نھاده 

و درس فلسفه و عرفان كه مدتى، نه چندان طوالنى، مورد بى مھرى قرار گرفته بود، بار 

ديگر فعال و پويا گشت، و مورد توجه اقشار وسیعى از روحانیون و غیر روحانیون قرار 

 .گرفت

 

آرى، يكى از زمینه ھائى كه مورد توجه اقشار وسیعى از مردم حقیقت جو و وارسته قرار 

گرفت مسائل عرفانى بود، و شايد يكى از علل برجسته اين امر را بتوان آگاه شدن طیف 

وسیعى از مردم عالقه مند به گرايشھاى عرفانى امام امت (رضوان اهللا علیه) ، كه با 

انتشار آثار و اشعار عرفانى معظم له توجه عالقه مندان به اين مكتب اوج گرفت، قلمداد 



نمود. از طرفى در سالھاى آخر حیات مرحوم عالمه سید محمد حسین طباطبائى (رضوان 

اهللا علیه) حوزه درس ايشان ھم، شايد به علت دارا بودن گرايشھاى عرفانى، 

پرجنب وجوش گشت، مخصوصا به علت ھم زمان شدن اين تحوالت با انتشار تفسیر كبیر 

 .«المیزان» در ايران و كشورھاى اسالمى

 

در اين ھنگام، از زبان مرحوم عالمه بود كه براى اولین بار نام «قاضى» را به عنوان چھره اى 

درخشان در عالم عرفان معاصر شنیديم، و اين جمله معروف ايشان بود كه در پاسخ به 

سؤال يكى از خبرنگاران در مورد عرفاى معاصر و بخصوص شخص «آية اهللا قاضى» چنین 

پاسخ دادند: «ما ھرچه داريم از قاضى داريم» . ايشان درباره روشى كه در مورد تفسیر 

المیزان در پیش گرفته اند، و اينكه اول بار اين روش را مرحوم قاضى در تفسیر بخشى از 

قرآن كريم بكار برده است مطالبى مطرح كردند. مطرح شدن اين موضوع در محافل علمى 

روحانیت، بسیار مورد توجه قرار گرفت، و كم كم اين سؤال مطرح شد كه اين «قاضى» 

كیست؟ و چرا شخصیتى با اين مقام واال، ھیچ گونه اثرى، نه كتابى و نه نوشته اى، از خود 

باقى نگذاشته است. ھم در حوزه و ھم در دانشگاه، بخصوص با فرزندان ايشان، اين 

سؤال بسیار مطرح مى شد كه: «از پدر چه داريد؟ اطالعات حضورى، 

 

١٣۵ 

آثار، اشعار، عكس؟» ما ھم گاه وبیگاه آنچه در اختیار داشتیم، گاھى نوشته يا سفارشى، 

گاھى شعرى و گاه عكس و خاطره اى، در طبق اخالص گذاشته تقديم مريدان ايشان 

 .مى نموديم

 

با فوت مرحوم عالمه طباطبائى موضوع به شكل وسیع تر مطرح شد و، به اصطالح، پرده ھا 

باالتر رفت و مسئله به منابر و راديو (سیماى فرزانگان) و تلويزيون (برنامه ھاى كوتاه و گاه 

سخنرانى ھايى به مناسبت فوت تنى چند از تالمیذ مرحوم قاضى يا مراسم مذھبى) 

كشیده شد، و لذا بیشتر مورد سؤال و مؤاخذه مريدان قرار مى گرفتیم، كه شرح آن مفصل 

 .است

 



پاسخ اين تقاضاھاى روزافزون را، بھتر از ھمه، فرزند ايشان (اخوى) جناب سید محمد 

حسن مى توانستند بدھند. زيرا تقريبا ھمه اطالعات نزد ايشان بود؛ مقدارى از 

يادداشت ھا، نامه ھا و چند قصیده عربى و فارسى از معظم له؛ و، از ھمه بھتر، ايشان، 

به خاطر مصاحبتى كه با «مرحوم قاضى» داشتند، و به خاطر اعتماد و توجھى كه مرحوم 

قاضى بیش از ساير فرزندان به ايشان ابراز مى نمودند، مى توانستند در اين مورد قلم به 

دست بگیرند. اين ھا، و مسائلى ديگر، سبب شدند كه ايشان دست به نگارش كتابى 

بزنند كه جلد اول و دوم آن اكنون در اختیار ما قرار دارد، و مجلدات ديگر آن عن قريب، به 

 .يارى خدا، منتشر خواھد شد

 

مھم ترين مشكلى كه پس از انتشار جلد اول كتاب با آن مواجه شديم اين بود كه كتاب، 

عالوه بر محدود بودن نسخه ھاى چاپ شده به زبان عربى بود و امكان نداشت، مانند يك 

كتاب فارسى، بطور وسیع مورد استفاده عالقه مندان قرار گیرد. در اينجا بود كه وظیفه خود 

دانستم، در حد توان، آن را به فارسى ترجمه نمايم؛ اما در ترجمه كتاب با مشكالتى 

 :مواجه شدم كه نمونه اى از آنھا ذيال به استحضار مى رسد

 

ايشان درباره اشعار عرفانى مرحوم قاضى (رضوان اهللا علیه) ھیچ گونه شرح يا توضیحى -١

نداده اند، بلكه ھمه توضیحات ايشان يا جنبه ادبى دارد يا مسائلى در ارتباط با فرھنگ و 

معارف اسالم است، و به ندرت درباره مسائل عرفانى مطرح شده در اشعار توضیح 

داده اند؛ اين توضیحات ھم بسیار كلى است، و حتى درباره ساير ابیات ھم، ھمین رويه را 

 در پیش گرفته اند؛ اين موضوع سبب شد كه من ھم در ترجمه اشعار اظھارنظرى

١٣۶ 

ننمايم؛ و به ھمین جھت ترجمه حالت تحت اللفظى، البته به معنى صحیح و مثبت كلمه، 

 .به خود گرفته است

 

مسئله دوم عالقه مندى مفرط معظم له (قاضى بزرگ) به خاندان عصمت، علیھم -٢

السالم، است كه گاه، در البالى اشعار، بصورت ذم و تقبیح مخالفان ديده مى شد؛ و اين 

امر با جو حاكم بر جھان كنونى اسالم سازگار نیست. از طرفى اين را ھم نبايد فراموش 



كرد كه شرائط حاكم بر زمان حیات معظم له ايجاب مى كرد كه ھركس در توان خود درصدد 

پاسخگوئى به ياوه سرائى ھائى كه استعمار توسط ايادى خود يا افراد مغرض و فتنه جو 

علیه مذھب شیعه راه انداخته بودند برآيد. زيرا حوزه علمیه نجف و مذھب حقه شیعه 

بى رحمانه مورد اتھامات ناروا و نسبتھاى غیر واقعى قرار گرفته بودند، بدين ترتیب كه 

شعائرى را كه به مناسبت واقعه كربال در شھرھاى مقدس عراق بر پا مى شد بھانه قرار 

داده و كل مذھب شیعه را زير سؤال برده بودند. بھمین جھت علماى اعالم و بزرگان اھل 

فضل و نويسندگان، ھركدام به نحوى، درصدد پاسخگوئى به آن تھمت ھا برآمدند؛ گروھى 

به ايراد سخنرانى در كشورھاى اسالمى، و عده اى به نوشتن كتاب و مقاله و انتشار آنھا 

در مجالت و روزنامه ھاى مشھور آن زمان جھان اسالم، مانند: «الرسالة» و «الثقافة» ، و 

عده اى به مناظره با شخصیت ھاى برجسته اھل تسنن پرداختند، كه شرح آن مفصل بوده 

و از حوصله اين مقال خارج است. مى بینیم كه «مرحوم قاضى» ھم در اين زمینه احساس 

مسئولیت نموده و گاھى، به تبعیت از جو حاكم بر جھان تشیع، احساسات و تأثرات خود 

را در البالى اشعار خود ابراز مى دارند؛ باوجود اين، صالح چنین ديدم كه مقدارى از اين 

 .ابیات را از متن ترجمه حذف نمايم

 

بخشھاى زيادى از توضیحات نويسنده كتاب ھم حول وحوش ادبیات عربى بود كه آنھا را -٣

 .نیز مفید تشخیص نداده و حذف نمودم

 

مرحوم قاضى (رحمة اهللا علیه) ، گاه وبیگاه، در سخنان يا مكاتبات خود به شاگردان، اين -۴

نكته را مورد تأكید قرار مى دادند كه منظور اصلى از پیمودن اين راه، يعنى راه عرفان و 

متحلى شدن به صفات خدائى، ھمانا تھذيب اخالق و درآمدن به صورت انسانى نمونه و 

خدائى است، نه تظاھر و خود را تافته جدا بافته از مردم دانستن؛ و در اين مورد، 

 مخصوصا، تأكید دارند كه نبايد و نشايد خود را از مردم دور كرد يا خود را در

١٣٧ 

جامعه به صورت ھايى درآورد كه جلب توجه كنند. در حقیقت، ھمان گونه كه در روى جلد 

نسخه عربى ھم بدان اشاره شده است، مرحوم آية اهللا قاضى خواھان آن بودند كه 

مكتب عرفان را به صورتى نوين و مفید بحال جامعه معرفى كنند. البته اين مانع آن 



نمى شود كه عالقه مندان به عرفان به مدارج عالى عرفانى ھم برسند. وقوف بر اين نكته 

 .از امورى بود كه مرا به اين ترجمه تشويق نمود

 

امید است اين كار ناچیز پاسخى باشد به عالقه مندانى كه ھمواره خواھان آن بودند كه 

درباره مرحوم آية اهللا قاضى اطالعاتى كسب نمايند؛ يا دستور و اثرى از ايشان داشته 

باشند. اين چیزى است كه در توان داشتیم و امید است از نارسائى ھاى موجود در آن، با 

بزرگوارى خود، چشم بپوشند، و ما را از دعاى خیر فراموش نكنند، كه بسیار محتاج بدان 

 .ھستیم، و السالم علیكم و رحمة اهللا و بركاته

 (سید محمد على قاضى نیا (طباطبائى

 ١٣٧۶تیرماه 

 

١٣٩ 

 
 :تقديم

به آنكه چشمھايم با آموزش او گشوده شد، و اكنون نیز زندگى خود را با سخن گفتن از او 

به پايان مى برم؛ به جايگاه مصون و پايگاه بلندت، و به ھمت عالى و چھره شاد و 

درخشنده و دل نورانى و بینائى پرنفوذت، در دل دنیا و آنچه بر آن مى گذرد و خواھد 

گذشت؛ به آن ديده ھا كه از ديدنى ھا چشم پوشید و به آن گوشھا كه از شنیدن آنچه او 

را از مقصود دور مى كند ناشنوا گشت؛ به تو كه ھرگز گرد اندوخته ھا نچرخیدى، و از اقبال 

دنیا شادمان نگشتى، يا از پشت كردن آن پريشان نشدى؛ به تو كه، چون كوه، استوار در 

مقابل آن ايستادى؛ نه حركت كردى و نه تكان خوردى؛ اى آنكه در دانش و بینش و عرفان 

و منزلت يگانه بودى؛ به تو اى مرد دانا، كه دست سالكان طريقت و رھروان سرنوشت ساز 

 .وااليى را بگرفتى و آنھا را بسوى علو درجات رھنمون بودى

 

من كیستم؟ تا با اين قلم و دست ناتوانم از تو سخن بگويم و روشنگر راه تو باشم يا از 

 .چھره تو نقاب كنار زنم يا درى براى شناسائى تو بگشايم

 



نھايت سعى و كوشش من از اين كار آن است كه پیرامون راه و روش تو سخنى به زبان 

 .آورم

 

اين ھا خاطراتى است كه در اعماق دلم بجاى مانده است، و زمانى آنھا را براى تسلى 

خاطر خود به تحرير درآورده ام. آنھا را بر روى ھم انباشتم و اكنون بدين صورت كه ھست 

 .تقديم مى كنم

 

غنچه ھايى كه نسیم جان افزاى تو آنھا را شكفته مى كند، و بوى عطر آن از ياد و نام تو در 

 . . .فضا مى پیچد، كه بلبل از فیض گل آموخت سخن

١۴٠ 

آرى چنین به نظرم آمد كه آنھا را به گروھى از قدرشناسان و ھواخواھان راه و روش تو 

تقديم نمايم؛ آنان كه خواھان اطالعى كم وبیش از زندگانى تو ھستند و مشتاق آگاھى از 

حوادث استثنائى آن مى باشند. آنھا را، باوجود فاصله نه چندان اندكى كه بین من و تو 

 .وجود دارد و ھدف بسیار متفاوتى كه من و تو به دنبال آن ھستیم، به نگارش در مى آورم

 

و اگر با تأخیر دست به قلم برده ام، و حال آنكه سالھا است كه گرمى سوزش آنھا را در 

البالى استخوانھاى قفسه سینه خود احساس مى كنم، به خاطر آن است كه ھیچ گاه در 

خود اين شھامت را احساس نمى كردم كه به خود اجازه افشاى آنھا را بدھم، و ھرگز 

براى كنار زدن پرده از چھره آنھا زبانم به سخن نمى آمد؛ چه تحّقق درونى پاك و سخنى 

راستین و نیتى بى آاليش و انگیزه اى كه در درون براى اظھار مطلبى ايجاد مى شود، و 

ترس از آنكه چیزى بر زبان آورم كه مايه رضايت حق بارى تعالى نباشد، ھمه و ھمه ممكن 

 .نباشد مگر با توفیق خداوند و وسائلى كه از ناحیه او فراھم مى شود

 

آرى زمان مى گذشت و من در انتظار چنین توفیقاتى بودم؛ تا اينكه باالخره احساس نمودم 

كه اندك اندك شعله ھاى شھرت طلبى و مطرح شدن در جان و روحم خاموش مى شود. در 

 .اين زمان بود كه تصمیم گرفتم سخن از تو را آخرين سخن خود در اين جھان قرار دھم

 :اسوۀ عارفان و چراغ راه سالكان، امام على علیه السالم فرمايد



 

به گفته خود پايبند و اين را تضمین مى كنم كه ھركس از گذشته و نمونه ھاى حوادث آن »

 «.عبرت گیرد پرھیزگار شود و از قدم نھادن در كارھاى شبھه انگیز و پرمخاطره دورى نمايد

آرى نفس او آرامش يافته و به منظور تقرب به خداوند پاك و لطیف مى شود؛ براى به 

دست آوردن پاداش نیك شوق و ذوق پیدا مى كند و دلبستگى ھاى او به دنیا رنگ مى بازد؛ 

فشارھاى تنگدستى بر او سبك مى گردد و دل پراضطراب او آرامش مى يابد. و من اكنون 

دوستانى از اھل لطف و صفا براى راه دشوار خود، راه پرمانع و سخت خود، يافته ام تا 

راھنماى اين راه پرپیچ وخم من باشند، تا شايد آنچه بر من پنھان مانده است راھنما 

 .باشند و از گمراھى ھاى احتمالى، براى رسیدن به مقصد، او را دور نگھدارند

 

آرى اكنون كه حقائقى درخشان و پرتوى نورانى از تجلیات قدس در فضاى بینش و بصیرت 

 ھويدا گرديده است جاى آن دارد كه ناله و فرياد و اشك ھاى ريزان خود را به

 .محضر شما بزرگواران تقديم دارم

١۴١ 

اگر چیزھائى از خاطرم برود و فراموش شود ھرگز فراموش نخواھم كرد كه چگونه پیرامون 

آن مرد بزرگ-قاضى أعلى اهللا مقامه-حلقه مى زديد، درحالى كه دوش بر دوش ھم 

مى فشرديد و چشمھايتان به سوى او خیره شده بود و از ھرآنچه ھوا و ھوس دنیوى 

است به دور بوديد؛ آرى آن منظر از ذھنم محو نخواھد شد؛ لحظاتى كه در ضمن آن شما 

را بر نمونه ھايى از كارھاى درست واقف مى كرد و از پرتگاه ھاى پريشانى آگاھى مى داد؛ 

لحظه ھائى كه مردم دنیا به سوئى مى رفتند و شما به سويى ديگر؛ دست خود را در 

دست مرشدى گذاشته بوديد كه آستین ھا را براى رسیدن به حق و راه صواب باال زده 

بود؛ و شما كسانى نبوديد كه سختى بیراھه ھا و بیشه زارھا اراده شما را سست نمايد 

يا از ھمت شما بكاھد، چرا كه داراى عزم و جديت بوديد؛ نفوس شما متعالى و ھمت 

شما عالى و سعادتمند بود، و نجواھاى شما بى شباھت به نجواى پرھیزگاران يا بیدارى 

غافالن كه شیدا شده بودند نبود، و اين زمانى بود كه خواست شما راه ديگرى را در پیش 

 .گرفته بودند و به سوى سرچشمه شراب گوارا در منازلى بسیار واال سركشیده بودند

 



و من ھمواره خود را نزد شما مديون مى دانستم كه بخشى از وقت خود را، اگرچه بسیار 

اندك، صرف شما نمايم و بدين وسیله نام شما را، آن گونه كه شايسته است، بلند گردانم 

و بدان وسیله اندكى از دين خود را ادا كرده باشم، و نتیجۀ آن كوشش ھا ھمین برگ ھائى 

است كه اكنون بوى خوش آنھا شما را به ياد آن بستان وسیع مى اندازد، و اندكى است از 

بسیار و نسیمى است از بھشتى ماالمال از شادى و آسايش، و مرا با خداى خود، كه 

متعالى باد قدرت او و فراوان باد عطاياى او، عھد و پیمانى است كه اين ھدف را به سوى 

مقصدى نیك ادامه دھم؛ و اوست كه حركت ما را در مسیرى درست به ما عنايت 

 .مى فرمايد

 

از خداى متعال در اين راه دشوار يارى مى طلبم تا اين كار ناچیز را مورد قبول درگاھش قرار 

 :دھد و از فیض رحمتش مرا محروم نفرمايد و پاداشى نصیبم سازد كه

 . «و الباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا و خیر مردا»

 و اهللا ولى التوفیق

محمد حسن قاضى 

 

١۴٣ 
 

پیشگفتار مؤلف 
 

زمانى كه تحرير قسمت اول اين كتاب را به پايان رساندم، آن را به گروھى از دوستان -١

فاضل خود ارائه نمودم. يكى از ايشان به من پیشنھاد نمود كه مقدمه اى براى آن بنويسم 

و ضمن آن به چگونگى مطالب مندرج در كتاب اشاره نمايم؛ ھمچنین توضیحاتى دربارۀ 

شخصیت ھاى علمى نجف و سايرين، كه شرح حال ايشان در آن آمده است، بدھم؛ با 

اين ھدف كه خواننده به طور مختصر از كلیات مطالب كتاب آگاه شود؛ زيرا در اين كتاب در 

شرح حال افراد، فى المثل شخصیت ھاى ھر قرن با شخصیت ھاى مربوط به يك دانش، يا 

مسائلى شبیه به آنكه ھم اكنون در اين گونه كتب معمول و متداول است، مانند كتب 



مربوط به معرفى شخصیت ھا يا كتب راويان حديث و غیره، روشى كه معمول است به كار 

 .گرفته نشده است

آرى چنین پیشنھادى به من شد، اما از انجام آن خوددارى نمودم، به اين دلیل كه شايد 

اين امر سبب شود كه بسیارى از خوانندگان از خواندن آن خوددارى ورزند، زيرا كتب شرح 

احوال شخصیت ھا بسیار است، و نويسنده نیز داراى چنین شأن و مرتبه اى نیست كه 

كتاب يا نظرات او مورد استفاده و توجه ديگران قرار گیرد. اما اصرار بر اين امر ادامه پیدا كرد 

و به ھر ترتیب مرا در نوشتن مقدمه قانع نمودند، تا الاقل خواننده در آغاز مطالعه دريابد كه 

با چه موضوعاتى روبرو است، و خود را براى رويارويى و توجیه و توضیح مطالب بنا بر نظر 

 .خود آماده كند

اما حقیقت امر از اين قرار است كه اين كتاب داراى بافت خاصى است كه در كتب و -٢

 روش ھاى معروف و متعارف ديگر كمتر ديده شده است: در اين كتاب شرح حال

١۴۴ 

گروه معینى از شخصیت ھا و شرح آثار ادبى يا علمى اى كه آنان از خود باقى گذاشته اند 

آمده است. ھمچنین از میان مطالب مندرج در آنھا، با تأكید بر مطالب اخالقى و تربیتى پند 

 .و اندرزھايى استخراج شده است

بى ترديد، چنین مجموعه اى در بیان مطالب دربردارندۀ اندكى بى دقتى و پیچیدگى است. 

زيرا معرفى شخصیت علمى و اخالقى و رفتارى افراد، با نقل سخنان يا آراء پراكنده آنان از 

اينجا و آنجا، امكان پذير نیست؛ اگرچه اين ايراد بر بیشتر كتب تراجمى كه اكنون در اختیار 

داريم وارد است، زيرا بیشتر آنھا در ھمین سطح مى باشند؛ چه معرفى و در اختیار قرار 

دادن كلیه جوانب افراد و شخصیت ھا تقريبا غیرممكن است، و آنچه به نگارش درمى آيد 

اشارات كوتاه و خالصه وارى است به آنچه كه مترجم و نويسنده تحت تأثیر انديشه ھا و 

 .ديدگاھھاى خود و امورى ديگر آنھا را به رشته تحرير درآورده است

از كسانى كه، در درجه اول، به نوشتن شرح حال ايشان در اين كتاب پرداخته ايم شرح 

حال «سید على آقا قاضى» و رھروان نزديك اوست، كه تعداد ايشان از شمار انگشتان 

دست تجاوز نمى كند؛ عالوه بر آقاى قاضى، كسانى ھستند كه به مناسبتى از ايشان 

نامى برده مى شود، و آقاى قاضى به نحوى با ايشان رابطه اى دور يا نزديك داشته اند. 

البته ھدف اصلى ما از ذكر نام ايشان ذكر احواالت و آراء نقل شده يا مذكور در كتب ايشان 



بوده است؛ مضافا بر اينكه، اينان كسانى ھستند كه در نجف اشرف زندگى مى كردند 

(سخن گفتن از نجف اشرف، كه مورد عالقه نجفیان است، معموال با خاطرات و 

انديشه ھاى علمى و با سخن گفتن از فضیلت ھا و پرھیزكارى ھا و ديگر مضامین اجتماعى 

خاص ھمراه است؛ اين را ھم بايد پذيرفت كه سخن گفتن از نجف و خصوصیات اجتماعى 

و آداب و رسوم مخصوص به آن، ھرگز در يك كتاب نمى گنجد، ھرچند اين كتاب پرحجم 

باشد، بلكه اين موضوع به دايرة المعارفى نیاز دارد كه در نوشتن آن دانشمندان و فضالء و 

كارشناسان رشته ھاى مختلف شركت نمايند) . باوجود اينكه كسانى چون من توانايى اين 

كار را ندارند، ولى با ھمه ناتوانى ھا ذكر پاره اى نكات و خاطرات را به ھنگام شرح حال اين 

گروه از ياد نبرده ام؛ و از شرح و توصیف محیطى كه در آن زندگى نموده اند، با ھمه مسائل 

 و حوادثى كه باب میل بوده يا نبوده است، غافل

١۴۵ 

نمانده ام؛ خاطراتى كه، گرچه بى اھمیت و ناچیزند و جلب توجه نمى نمايند، در ھر حال 

آنھا را ناديده نگرفته ام، بلكه ھركدام را، و لو با اندك اشاره اى، در جاى خود ثبت و ضبط 

نموده و از زير ذره بین نقد و بررسى نیز گذرانده ام؛ و خود را در قبال آنچه گفته ام مسئول و 

 .پاسخگو ھم مى دانم

 

جناب سید على آقا قاضى از شخصیت ھاى درخشان جامعه اى است كه در آن -٣

مى زيسته است. از او بسیار سخن گفته شده است و مى گويند. ھرگاه، در اين اواخر، از 

علماى اخالق و عرفان سخن به میان آمده است از ايشان ھم سخن به میان آمده است؛ 

اما بدون اينكه به آثارى، كتابى، شعرى يا حتى نامه اى از نامه ھاى فراوان ايشان به ياران 

خود يا پاسخھايى كه مى داده اند اشاره اى بشود تا با استناد به آنھا چھره و انديشه ھا و 

 .ديدگاھھاى او شناخته شود

 

دانشمند توانا حاج آقا بزرگ طھرانى از ايشان چنین ياد مى كند: «او را حلقه درس و 

شاگردانى بوده است» . ديگرى گويد: «او در عرفان و تصوف داراى ديدگاه ھاى خاصى 

بوده است» . اما آنان از ياران او نامى نمى برند. و درباره چگونگى و نوع ديدگاھھاى 

عرفانى او ھیچ گونه اظھار نظرى نمى نمايند. عالمه طباطبايى از ايشان با عنوان شاعر نیز 



ياد مى كرد، ولى حتى يك بیت از اشعار ايشان را به ما عرضه نمى كند تا بدين وسیله 

بتوانیم سبك يا سطح شاعرى او را ارزيابى كنیم. ھمچنین عالمه فرزانه جناب سید محمد 

حسین طھرانى درباره ايشان اشاراتى كوتاه و كلى دارد، ولى ھرگز به شرح و تفصیل آن 

 .نپرداخته است

 

بدين ترتیب مى بینیم كه اين گونه مطالب و مسائل ديگرى از اين قبیل، گرچه در 

مجموعه ھا و يادداشت ھاى ياران او آمده است، ولى گمان مى رود كه ھمه به بوته 

فراموشى و اھمال سپرده شده باشند. گفته اند كه ايشان به دوستان و ياران خود، كه 

نجف را به داليلى ترك نموده بودند، نامه ھاى بسیارى مى نوشتند، اما ھیچ يك از ايشان 

درباره چگونگى اين نامه ھا و روش نگارش آنھا مطلبى را بیان ننموده اند. البته در اين 

سال ھاى متمادى بسیار كوشیدم كه دست كم نمونه اى از اين آثار را، چه شعر و چه نثر، 

نامه يا سخنى، مختصر يا مفصل، درباره شخصیت او يا ياران او، به دست آورم، اما توفیق 

 شايان توجھى نداشتم. در تھیه اين مجموعه از راھھاى گوناگونى مورد راھنمايى

١۴۶ 

قرار گرفته ام؛ خود ايشان (قدس سره) اشعارى از سروده ھاى خود را در اختیارم گذاشتند 

فقط بدان جھت كه مى ديدند در سالھاى آغازين تحصیالتم در نجف در زمینه ھاى گوناگون 

بھترين اشعار را گردآورى مى كنم؛ يا در نتیجه ديدارھايى كه گاه وبیگاه و به مناسبت ھاى 

مختلف با ياران او داشتم، يا استفاده ھايى كه از مجموعه ھا و يادداشت ھاى ايشان 

مى بردم، يا حضور در مجالس ايشان و گوش فرا دادن به آنچه از اشعار منسوب به ايشان 

خوانده مى شد، به جاھايى رسیدم. اين اشعار يا نثرھاى گردآورى شده ھم از جھت لفظ 

و ھم از جھت معنى، خالى از اشكال نبودند و آنچه را كه در اختیار داشتم به كمك ياران 

نزديك ايشان با آنچه قصد و ھدف ايشان بوده است، در حد توان، مورد نقد و بررسى قرار 

دادم. بدين سان اين مجموعه و يادداشت ھا گردآورى شده تدوين شدند تا شايد كوشش 

بى مقدارى باشد كه گوشه اى از شخصیت ايشان و نظرات اخالقى و عرفانى او را ترسیم 

نمايد، و احیانا پاره اى مسائل تاريخى را، البته با سعى بسیار در جھت امانتدارى و 

كوشش در اينكه گفته ھا و نوشته ھا تحت تأثیر عوامل خارجى يا شخصى قرار نگیرند، 

 .روشن نمايد



سخن گفتن از احواالت يكايك اين گروه، حضرت قاضى (ره) و ياران و معاصرين ايشان، 

سخن بسیار شیرينى است، البته براى كسانى كه مايلند از اين بزرگان و نیكان عبرت و 

درسى فراگیرند؛ بخت ھم با من يار بود كه با تعداد زيادى از ايشان ھمنشین باشم و به 

سخنان و راھنمائى ھاى ايشان گوش فرا دھم؛ ھمچنان كه نوشته ھاى ديگران را كه 

گاھى مفصل و گاھى مجمل بوده است درباره ايشان بخوانم. من از مدتى پیش به 

گردآورى اين نوشته ھاى پراكنده، كه گرچه كم و مختصر ھستند تا حدى به واقعیت نزديك 

مى باشند، پرداختم و آن را به صورت كتابى كه ھم اكنون در دسترس شما است در آوردم، 

كه در حقیقت جلد دوم يا بخش دوم كتاب قبلى به حساب مى آيد، و در اين كار مسائلى 

 :را مد نظر داشتم كه عبارتند از

 

در نوشتن اين مطالب بیشتر سلیقه شخصى خودم و آنچه از تأمل در زندگى ايشان به -۴

نظرم رسیده است، را إعمال نموده ام. لذا آنچه به نگارش درآمده است يا نوشته نشده 

است به ذوق و انتخاب خودم بستگى داشته است، و چنانچه بعدھا به مطالبى جديد 

 برخورد نمايم آن را در جلدھاى آتى منظور خواھم نمود. در ضمن، بزرگان ديگرى كه

١۴٧ 

با آنھا آشنا شدم و داراى مكاتب عرفانى ديگرى مى باشند در كتابى جدا مورد بحث قرار 

 .خواھند گرفت

 

سخن را به خالصه آورده ام و از تفصیل آن دورى كرده ام. بدين معنى كه بیشتر به -۵

مطالبى پرداخته ام كه بشود از آنھا پندى آموخت، و امورى را كه در آنھا سودى-به نظر 

 .خودم-نبود و با ھدف از تألیف كتاب منافات داشت ناديده گرفته ام

 

در رفتار عرفا پديده ھائى ديده مى شود كه تاكنون در شناخت آنھا به طور دقیق توفیق -۶

حاصل نشده است؛ لذا آنھا را براى زمانى ديگر محول نمودم، با اين امید كه در راه 

شناخت آنھا درى به روى ما گشوده شود. براى نمونه، گاھى ايشان را در حالتى ماالمال 

از شادى و نشاط، و گاھى، برعكس، در حالت اندوه، و گاھى نه اين و نه آن مشاھده 

مى كنیم؛ و ھمین احواالت نیز در شب و روز متفاوت است. گاھى نیز در خورد و خوراك و 



لباس آنھا حاالتى غیر معمول مشاھده مى كنیم، و احیانا حواس پرتى و پريشان حالى اى 

مى بینیم كه گردآورى ھمه اين احوال در چھارچوبى محدود امكان ناپذير است؛ اما 

درعین حال ھمۀ آنھا را مى توان نوعى رفتار منظم و برنامه ريزى شده به حساب آورد. 

ناگفته نماند گروھى كه از آنھا سخن مى گويیم در آنھا ھیچ يك از حاالت فوق مشخصا 

 .محسوس نیست، بلكه گھگاه و به صورت نادر از آنھا سر مى زند

 

ايشان غالبا در حالت متعادل روحى و اخالقى عالى مى باشند. و اين رفتار متعالى 

اخالقى و روحى در شخص استاد بیشتر به چشم مى خورد و نیازى به شرح و توضیح 

 .ندارد

آرى چنین مصلحت ديدم كه اين گونه حاالت استثنائى را در شرح حال ايشان نیاورم، بلكه 

بیشتر به مسائلى بپردازم كه فھم آنھا براى افرادى چون من آسان باشد. چه بسا 

مطالبى كه در اينجا مطرح مى شود در جاى ديگر كمتر ديده شود، و البته اين به معناى 

جلوگیرى از انتشار انديشه ھاى ديگران نیست، بلكه عكس آن است؛ و لذا احتمال دارد كه 

در چاپ و اوضاع و احوال آينده به اين مطالب اشاره اى بشود. اين قسمت را در بخش دوم 

كتاب يادآور مى شويم؛ و اين بدان معنى نیست كه سخن از ايشان در اجزاى بعدى به 

میان نیايد، بلكه رشته سخن ھمچنان ادامه دارد، و ھركجا كه مناسب باشد از ھر يك از 

 .ايشان سخنى گفته شود خواھیم گفت

 

 سخن گفتن از بزرگان نیكوصفت و اصالح گر سخنى شیرين است و به قلب آدمى

١۴٨ 

آرامش مى بخشد و احساسات بسیار دقیق را به وجد مى آورد و چھره ھاى گرفته را 

روشن مى نمايد، چھره آنھائى كه مى خواھند در جاده ھدايت، يعنى راه عرفان و پیرايش 

 .اخالقى، قرار گیرند

 

در خاتمه، الزم است به اين نكته نیز اشاره كنم كه اگرچه در سال ھاى اخیر از حوزه ھاى 

علمیه به دور بوده ام و با شخصیت ھاى علمى كمتر در ارتباط مستقیم بوده ام، اما دورادور 



از اخبار مربوط به اين حوزه ھا آگاه مى شدم و در حد توان از مطالعه آثار ايشان، چه 

 .اخالقى و چه فلسفى و تربیتى، غافل نمى شدم. و من اهللا التوفیق

  ھ ١۴١١ربیع االول 

 سید محمد حسن قاضى

 

١۴٩ 

 
 

 قسمت اول
  
 

 شرح احوال حاج سید میرزا على آقا قاضى
 

١۵١ 

 :نويسنده معتمد جناب شیخ آقا بزرگ طھرانى (قدس سره) چنین مى نگارد

 
حاج سید میرزا على آقا قاضى 

 

او سید میرزا على فرزند میرزا حسین فرزند میرزا احمد فرزند میرزا رحیم طباطبايى »

 ١٣تبريزى، قاضى، عالم مجتھد، متقى پرھیزكار و اخالقى فاضل است. نامبرده در 

 ھ  در تبريز متولد شد، و در خانواده اى اھل علم و فضل و محترم ١٢٨۵ذى حجه سال 

پرورش يافت. مقدمات را نزد اھل فضل بیاموخت و سپس نزد پدر خود و ھمچنین میرزا 

موسى تبريزى، صاحب حاشیه رسائل، و سید محمد على قره چه داغى، صاحب حاشیه 

 ھ  به نجف اشرف مھاجرت نمود و از ١٣١٣شرح لمعه، به شاگردى پرداخت. در سال 

محضر درس جناب محمد فاضل شربیانى و شیخ محمد حسن مامقانى و شیخ الشريعة 

اصفھانى و شیخ محمد كاظم خراسانى، صاحب كفايه، و میرزا حسین خلیلى بھره 



گرفت. ايشان از شاگردان ممتاز اخیر الذكر به شمار مى آيند. زيرا در فقه، اصول، حديث، 

 .تفسیر و غیر آن از خود مھارت نشان داد

او از شخصیت ھاى علم اخالق به حساب مى آيد، زيرا مراتب عالیه اين دانش را نزد 

خلیلى و ديگران پیمود، و در اين زمینه نزد اھل علم مشھور گرديد. او در اين رشته حلقه 

 .درس و شاگردان و مريدانى داشته است

آشنايى من با ايشان بسیار قديمى است، زيرا دست تقدير چنین مقدر كرد كه براى من و 

ايشان مھاجرت به نجف اشرف در يك سال اتفاق افتاد، و از آن زمان با ايشان رابطه 

 .دوستى داشته ام و دوستى و الفت بین ما دھھا سال ادامه داشت

١۵٢ 

او را داراى رفتار و منشى متین و استوار يافتم و اخالقى نیكو داشت و ذاتا انسانى 

بزرگوار بود. اھل فضل و دانش و درستى به او احترام مى گذاشتند، و او را بزرگوار 

 ھ  بدرود حیات گفت ١٣۶۶مى دانستند، تا اينكه در شب چھارشنبه ششم ربیع االول سنه 

 .و در وادى السالم نجف نزديك مقام حضرت مھدى (عج) مدفون گرديد

 

عالمه مرحوم شیخ محمد سماوى تاريخ وفات او را در چند بیت ثبت نموده بود، كه آن را 

 :گم كرده ام؛ اما ماده تاريخى وفات او را چنین سروده است

قضى علي العلم باالعمال» (على، آنكه منزلت علمى وااليى داشت، در حین عمل »

 . (درگذشت

 

ُقِل َالّلُٰه ُثمَّ َذْرُھْم ِفي َخْوِضِھْم » :او را تفسیرى است از قرآن از آغاز تا آنجا كه مى فرمايد

 . ( از سوره انعام٩١آيه ) «َيْلَعُبوَن

 

شنیده ام كه او داراى آثار ديگر و نوشته ھايى است كه از آنھا بى اطالعم. پدر او، متوفى 

 ھ ، نیز داراى تفسیرى است. آقا میرزا مھدى قاضى، عموى نامبرده، از ١٣١۴در سال 

بزرگان و مشاھیر بوده است. درباره جد مادرى ايشان، يعنى آقا میرزا محسن، بعدا سخن 

 . «خواھیم گفت. خانواده ايشان از ديرباز ھمگى اھل فضل و تقوى بوده اند



 .پايان سخن حاج آقا بزرگ طھرانى در كتاب بزرگ طبقات اعالم الشیعة، جلد نقباء البشر

 :و اينك به پاره اى توضیحات مى پردازيم

 

منظور از فراگیرى مقدمات نزد اھل فضل، ھمان علوم عربى است كه شامل صرف و نحو و 

علوم بالغت و غیره مى باشد. مى فرمود: نزد شاعر اديب میرزا محمد تقى تبريزى، معروف 

به حجة االسالم و متخلص به نّیر، شاگردى نمودم. از ايشان اشعار عربى و فارسى 

بسیار نقل مى كرد. از جمله آنچه از استاد خود نقل مى كرد و آن را حفظ كرده بود ارجوزه 

الفیه بود كه آن را فسوة الفصیل مى نامید؛ و اين نشانه شناخت وسیع ايشان از زبان 

 . ھ  وفات يافت١٣٢۴عربى است. میرزا محمد تقى در سال 

 

توضیحاتى دربارۀ اين سخن ايشان كه نزد پدر به شاگردى پرداخته است: ايشان نزد 

  ھ ) ، كه عالقمند و صاحب نظر در علم تفسیر١٣١۴پدرشان سید حسین قاضى (وفات:

١۵٣ 

قرآن بوده اند، شاگردى كرده اند و ھمواره يادآور مى شدند كه تفسیر كشاف زمخشرى را 

نزد ايشان خوانده اند. باوجود اينكه میرزا سید حسین (جدمان) كمتر با مردم معاشرت 

مى نمود، گفته شده است كه در جلسه ھفتگى نامبرده جھت تفسیر قرآن، كه از اول 

صبح تا پاسى از روز در تبريز تشكیل مى شده است، عده كثیرى از بزرگان و اھل فضل 

 .شركت مى نمودند

 

توضیحاتى پیرامون فرمايش ايشان كه تھذيب اخالق را نزد آيت اهللا حاج میرزا حسین 

خلیلى و ديگران فراگرفته است: حاج میرزا حسین خلیلى از بزرگان اھل علم و زھد عصر 

خويش است. ايشان از نامبرده بسیار سخن مى گفت و او را ستايش مى نمود و ھرگز 

نديدم آن گونه شیفتگى كه به ايشان داشت شیفته ديگرى باشد. ھرگاه نام او نزد ايشان 

برده مى شد، دچار بھت و سكوت عمیق مى شد و به تفكر درباره ايشان مى پرداخت. 

منظور از «ديگران» ، در پايان عبارت ايشان، شايد آيت اهللا سید احمد كرباليى و آيت اهللا 

سید مرتضى كشمیرى بوده باشد، كه اولى در عرفان عملى و نظرى و دومى در علم 

 .حديث و تفسیر و رجال الحديث يگانه زمان خويش بوده اند



 

عالمه طباطبايى، صاحب المیزان، در پاره اى اظھار نظرھا و حاشیه نويسى ھاى خود بر 

كتاب المحاكمات، كه شامل نامه ھاى رد و بدل شده بین دو نامور، يعنى سید احمد 

كرباليى و شیخ محمد حسین اصفھانى معروف به كمپانى، است، درباره سید احمد 

 :كرباليى چنین مى نگارد

 

ديگر از شاگردان آن مرحوم (سید احمد كرباليى) ، آيت حق و نادره روزگار، عالم عابد و »

فقیه محدث و شاعر توانا، سرور دانش آموختگان ربوبى، مرحوم حاج میرزا على قاضى 

تبريزى، متولد سال ھزار و دويست و ھشتاد و پنج و متوفاى سال ھزار و سیصد و شصت 

و شش ھجرى قمرى، است كه در معارف الھیه و فقه و حديث و اخالق استاد اين ناچیز 

مى باشند. رفع اهللا درجاته السامیة و افاض علینا من بركاته.» پايان سخن عالمه 

 .طباطبايى

 

نفر دوم كمپانى است كه قاضى (رحمة اهللا علیه) ھمواره از او ياد مى كرد، و از آثار و 

كرامات او در مجالس خود تمجید مى نمود، تا جايى كه بسیارى تصور نمودند او شاگرد 

 مخصوص ايشان بوده است، و حال آنكه اين دو در پاره اى مسائل ديدگاھھاى مختلفى

١۵۴ 

داشتند. در اينجا الزم است به اين مسئله اشاره شود كه آثارى از دوره نخستین 

تحصیالت استاد نزد ما موجود است؛ ھمچنین تصويرى از كتاب محاكمات را، گرچه به 

 .صورت مطلوبى به چاپ نرسیده است، در نھايت صحت و درستى ارائه خواھیم داد

 

محاكمات ھمان چیزى است كه عالمه شیخ محمد بھارى واسطه انتقال و ثبت آنھا بوده 

است. محاكمات، با نامه ھايى از دانشمند عابد مولى حسین قلى ھمدانى، به صورت 

 .كتابچه اى بچاپ رسیده است و چاپ آن چندين بار تجديد شده است

 

اينكه گفته شد «او داراى حلقه درس و شاگردان و مريدانى بوده است» بايد به استحضار 

برسانم: عالمه سید محمد حسین طھرانى، در ضمن نوشته ھاى خود درباره استادش 



عالمه طباطبايى، چنین آورده است: «و از جمله شاگردان ايشان (منظور آية اهللا حاج میرزا 

على قاضى است) و وابسته به ايشان، عالمه طباطبايى، شیخ محمد تقى آملى، سید 

حسن اصفھانى، و نیز آقايان مسقطى، شیخ على قسام، سید ھاشم حداد، شیخ 

عباس قوچانى، معروف به ھاتف، شیخ على محمد بروجردى، میرزا ابراھیم شريفى، 

شیخ محمد تقى الرى، شیخ على اكبر مرندى، سید ھاشم رضوى ھندى، و عده اى ديگر 

ھستند، كه در جاى مناسب اسامى ايشان را به ھمراه آنچه از شرح حال ايشان و سیره 

 .و زندگى ايشان بدست آورديم ذكر خواھیم نمود

در اينجا فقط به نقل اين مختصر از شرح حال ايشان اكتفا مى كنیم؛ تفصیل آن در ضمن 

ھمین كتاب خواھد آمد. آرى به اين مقدار اكتفا مى كنیم، با اين يادآورى: كسانى كه 

درباره شرح حال ھمنشینان ايشان، از قبیل عالمه طباطبائى، آيت اهللا شیخ محمد تقى 

آملى، آيت اهللا سید محمد حسن الھى، آيت اهللا شیخ على محمد بروجردى، آيت اهللا شیخ 

على اكبر مرندى و سايرين از شاگردان و ھم صحبتان ايشان، مطلبى نوشته اند به ايشان 

(حاج میرزا على قاضى) اشاره نموده اند. جناب آية اهللا حسن زاده آملى نیز به تفصیل در 

مناسبت ھاى مختلف، از طريق روابطى كه با فرزند ايشان سید مھدى قاضى داشتند، از 

 .شخصیت اخالقى و عرفانى ايشان مطالبى بیان نموده اند

١۵۵ 

در مجموعه اى كه در آن نمونه ھاى شعر و نثر خود را گردآورى نموده بودند، با خط در 

مجموعه اى كه در آن نمونه ھاى شعر و نثر خود را گردآورى نموده بودند، با خط مباركشان 

 :چنین نگاشته اند

 

 . . .قال علي بن الحسین الحسني عفى الّله عن جرائمھما

 . . .بعد حمد الّله تعالى. . . و الصالة و السالم على رسوله المختار و آله األطیاب

فقد كنت و السن في حداثة، و الغصن طري. . . مولعا بالشعر، حافظا لطرف منه، معجبا 

بطرائف و دقائق ما جاءت به أفكار الشعراء في بعض مقاالتھم، من حكمة شريفة، و معان 

لطیفة، و مقاصد رقیقة أنیقة، على بعدھم من الكتاب و فصل الخطاب. . . و تعسف بعضھم 



عن طريق الصواب. . . و ما ذلك إّال لتجردھم حالة اإلنشاد عن العالئق، و إمعان النظر في 

 .استخراج المعنى من الحقائق

على أن الكالم المنظوم فوق المنثور إذا كان حكمة، و الحكمة لألديب. . . أنھا فوق كل 

 .شيء و لو كان نثرا

و الكالم الشعري غیر المنظوم و قد يكون نثرا و المنظوم غیر المنھي عنه، و قد يكون 

 . . .حكمة. فال تالزم بینھما ال لفظا و ال حقیقة

 .فتحقق أن ال قدح في الشعر إذا كان حكمة. . . و ال فضل للنثر اذا لم يكن حكمة

فما أحسن كالما منظوما يجمع طرفا من الحكمة و العلم و الھدى و العظة و سائر المآرب 

 .المباحة إذا لم تكن محظورة على لسان الشارع

و لما الحظت ھذه المعاني و حداني الجد إلى الوصول، اذن لي الفھم في معلومه. . . و 

 .أذنت الذوق في شعره و منظومه

 .و إنما اشتغل به أيام الفراغ و الفترة، و أحیان اشتغال القلب بغیر الحظرة

 على أن أوقاتي تضیع كما يضیع الجمد في الضحى، و الدخان في السماء. . . فما

 :مباركشان چنین نگاشته اند

 . . .قال علي بن الحسین الحسني عفى الّله عن جرائمھما

 . . .بعد حمد الّله تعالى. . . و الصالة و السالم على رسوله المختار و آله األطیاب

فقد كنت و السن في حداثة، و الغصن طري. . . مولعا بالشعر، حافظا لطرف منه، معجبا 

بطرائف و دقائق ما جاءت به أفكار الشعراء في بعض مقاالتھم، من حكمة شريفة، و معان 

لطیفة، و مقاصد رقیقة أنیقة، على بعدھم من الكتاب و فصل الخطاب. . . و تعسف بعضھم 

عن طريق الصواب. . . و ما ذلك إّال لتجردھم حالة اإلنشاد عن العالئق، و إمعان النظر في 

 .استخراج المعنى من الحقائق

على أن الكالم المنظوم فوق المنثور إذا كان حكمة، و الحكمة لألديب. . . أنھا فوق كل 

 .شيء و لو كان نثرا

و الكالم الشعري غیر المنظوم و قد يكون نثرا و المنظوم غیر المنھي عنه، و قد يكون 

 . . .حكمة. فال تالزم بینھما ال لفظا و ال حقیقة

 .فتحقق أن ال قدح في الشعر إذا كان حكمة. . . و ال فضل للنثر اذا لم يكن حكمة



فما أحسن كالما منظوما يجمع طرفا من الحكمة و العلم و الھدى و العظة و سائر المآرب 

 .المباحة إذا لم تكن محظورة على لسان الشارع

و لما الحظت ھذه المعاني و حداني الجد إلى الوصول، اذن لي الفھم في معلومه. . . و 

 .أذنت الذوق في شعره و منظومه

 .و إنما اشتغل به أيام الفراغ و الفترة، و أحیان اشتغال القلب بغیر الحظرة

على أن أوقاتي تضیع كما يضیع الجمد في الضحى، و الدخان في السماء. . . فما 

 

١۵۶ 

 

أعذرني لو صرفت منھا آونة محصورة في المقالة المذكورة. . . عسى أن يترحم علّي بعض 

 .من يطلع علیه بعدي، حین الفقر و الخلة، من أھل الوفاء و الخلة

 . . .و الّله نعم الوكیل

على ابن حسین حسنى-خداوند از گناه ايشان درگذرد-گويد: پس از حمد خداوند و »

سالم و درود بر پیامبر برگزيده او و خاندان پاكش، به ھنگام جوانى به شعر عالقمند بودم 

و، ابیاتى زيبا از آن را حفظ مى كردم؛ شیفته نكات دقیق و زيباى شعرا بودم و با وجود 

دورى ايشان از دنیاى كتاب و گمراھى ايشان از راه صحیح، به آنچه در گفته ھاى ايشان از 

پندھاى باارزش و معانى زيبا و مفاھیم دقیق و ذوقى يافت مى شد توجه مى نمودم؛ اين 

نبود مگر به خاطر حالت خاصى كه شاعر در بیرون آوردن معانى زيبا از امور، بدان دچار 

 .مى گردد

البته سخن منظوم باالتر از نثر است، مشروط بر اينكه در آن پندى و حكمتى باشد. و 

حكمت و پند براى اديب باالتر از ھمه چیز است اگرچه نثر باشد. نفس آدمى، به خاطر 

تعلق آن به جھانى ديگر و عوالمى غیر از عوالم مادى، ھمچنین به خاطر تعلق به عوالم 

فلكى و حركتھاى كروى، ھمواره بیش از ھر چیزى تحت تاثیر كالم منظوم و آھنگین قرار 

مى گیرد؛ و اين به علت آن است كه حقیقت و واقعیت ترانه ھا از ھیئت كروى شكل عالم 

پیروى مى كنند. و چون محتمل است افراد ناآگاه از اين آھنگھا در زمینه ھائى سواى حالت 

شرعى و مطلوب آنھا استفاده نمايند، شرع مقدس دسته اى از اشعار را كه محتمل است 



براى نادانان وسیله قرار گیرند و از ھدف مقدس سرودن شعر منحرف گردند منع نموده 

 .است

 

كالم شاعرانه و شعر سخنى است سواى سخن منظوم، كه گاھى ممكن است نثر 

باشد؛ و مراد از منظوم سخنى است كه نھى نشده باشد، چرا كه ممكن است حكمت و 

پندى در بر داشته باشد. بنابراين، آن دو، نه از نظر لفظ و نه از نظر حقیقت، الزم و ملزوم 

 .يكديگر نیستند

 

چنین نتیجه مى گیريم: شعرى كه در آن پند و حكمتى باشد نكوھیده نباشد، و نثر را 

فضیلتى نباشد اگر كه خالى از حكمت و پندى باشد؛ پس چه نیكوست سخن منظومى 

 كه در آن حكمت و دانش و راھنمايى و موعظه و ديگر مسائل مجاز، كه شرع آن را منع

١۵٧ 

نكرده است، باشد. ھنگامى كه بدين معانى دست يافتم و در من میلى جدى براى 

رسیدن به آن ھدف پديد آمد، اجازه درك اين معنى به من داده شد؛ من نیز به سلیقه و 

ذوق خود البته در روزھاى فراغت و فترت و زمانى كه قلب به مجاز مى پردازد، اجازه دادم 

 .كه به شعر و نثر بپردازد

 

البته وقت من، مانند آب شدن يخ به ھنگام تابش آفتاب پیش از ظھر يا چون گم شدن و 

متالشى شدن دود در آسمان، ضايع مى گشت. . . پس بى تقصیرم كه ھرآينه برھه اى از 

وقتم را منحصرا صرف آن كنم، تا شايد آنان كه پس از من بر آن آگاھى مى يابند، به ھنگام 

فقر و نبود ياران وفا و صمیمیت، مرا مورد شفقت قرار داده عنايتى بنمايند. و اهللا نعم 

 .الوكیل

 على بن الحسین الطباطبايى

ھ   ١١/١٣٢۵/٢۵

١۵٩ 

ضمنا بايد يادآورى كنم كه، اين قسمت را مستقیما از نوشته خود ايشان كه به عنوان 

مقدمه بر يكى از اشعار خود نوشته بودند نقل مى كنم. نويسنده متن عربى، در اين مورد، 



به شرح و توضیح بعضى كلمات اين مقاله كه در متن فارسى به آن نیازى نیست، 

 :مى پردازد؛ ولى به چند نكته كه در شرح اين مقاله آمده است، اشاره مى شود

 

مقصود گوينده (قدس سره) از نغم ھمان موسیقى است. ايشان به لحاظ محیطى كه -١

 .در آن زندگى مى كرده است از به كار بردن آن دورى مى كند

 

علم را چنین معنى كرده است: حقیقتى كه انسان از طريق تجربه به دست مى آورد و -٢

 .در زندگى عملى از آن بھره مى برد. اين علم به معناى خاص است

 

 .موعظه به پندى گفته مى شود كه انسان را از افتادن در مخاطره محفوظ مى دارد-٣

 .اين موعظه به معنايى بسیار خاص است

 

حكیمان درباره كالم حكیمانه گفته اند: منظور از آن سخن معقول و متوازنى است كه -۴

 . . .ھدفش حقیقت اشیاء و واقعیت زندگى انسان در گذشته و حال و آينده است

فرموده اند كه حكمت از «حكمه» گرفته شده؛ و آن عبارت از لگام اسب است، كه مانع از 

 .رھا شدن آن مى شود

 

درباره نفوس انسانى مى فرمايند: نفس غیر از تنى است كه آن را مى بینیم، بلكه -۵

نفسى به آن اضافه شده است يا با آن تركیب شده است يا داراى ھر نوع تسلطى است 

كه تنى بر تن دارد يا ھرگونه رابطه ديگرى است كه بین تن و روح باشد. گويند بین جان و 

تن ھیچ گونه سنخیت وجود ندارد: تن خاكى است و جان از عالم ديگرى است كه به تن 

 .مرتبط است

 

 درباره «لتعلقھا باألفالك» مى فرمايند: چون روح به افالك متعّلق است، و بین-۶
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موسیقى اى كه در اين عالم مى شنود با موسیقى اى كه در افالك موجود است تشابھى 

وجود دارد. گويا اشاره به اين رأى «بطلمیوس» است كه افالك و سیارات آسمانى و 

حركت منسجم و متوازن آنھا داراى موسیقى و آھنگى بس مأنوس و روح افزا ھستند، كه 

گوش اين تن خاكى از آن محروم است، ولى نزد روح و نفس مألوف و مأنوس است، و 

ھرگاه جان صداى موزيك را بشنود نسبت به آن احساس آرامش مى كند و به آن انس و 

 .الفت مى گیرد

 

 .گويند، در مراحل اولیه كشف و شھود، گوش جان انسان با اين صداھا آشنا مى شود

و اين موجب جذبه و رھا شدن از اين بدن خاكى خواھد بود. البته مراتبى وجود دارد كه در 

 .موقع مناسب به شرح آن مى پردازيم

 

او اضافه مى نمايد كه براى پاسخگوئى به اين سؤال كه «حدود اطالعات و برداشت و ذوق 

و آگاھى ايشان در زمینه سرودن اشعار در چه حدى بوده است؟» ما مالحظات خوبى را، 

از طريق ارائه نمونه ھائى از آنچه نزد ما موجود است، اگرچه در حدى نیستند كه امثال 

ايشان بدانھا اھمیت بدھند، در نظر گرفته ايم؛ از قبیل مقدمه نامه اى براى يكى از دوستان 

ايشان، يا سفارش و توصیه ھائى كه به شاگردان و مريدان خود نموده است، و چندين 

قصیده در مدح يا رثاى خاندان پیامبر كه، بدون توجه به نظم و ترتیب، آنھا را منعكس 

 .خواھیم نمود

 

ھمان طور كه گفته شد، اين نمونه ھا تصوير روشنى است از جنبه ھاى مختلف شخصیت 

معظم له، و حدود اطالعات و ذوق ايشان درباره سرودن اشعار. و چنین به نظر مى رسد 

كه الزم است، پیش از ارائه نمونه ھائى از شعر ايشان، به چند نكته اشاره كنیم، اما 

 :اصرارى در پذيرش آنھا نیست

 

بیشتر اشعار ارائه شده ايشان از آثار دھه آخر عمر شريف ايشان مى باشد، و به نظر -١

مى رسد كه انديشه ھاى تحقیقى ايشان در دھه آخر عمر شكل گرفته باشد، و آثار 

 .آرامش و اطمینان خاطر در آنھا آشكار است



از جمله آراء ايشان در مورد شعر اين بود كه: شعر بھترين وسیله ضبط و حفظ است، -٢

بخصوص در مورد مسائل تاريخى؛ زيرا حفظ كردن شعر راحت تر است، و از گزند حوادث 

 .بیشتر در امان است
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آنچه در قصائد سه گانه ايشان مى خوانیم، در حقیقت، بازتابى است از اصول عرفانى  -٣ 

ثابت ايشان، و اين امر بیشتر در اصرار ايشان به اين نوع شعر و صرف نظر از گونه ھاى ديگر 

آشكار مى گردد؛ و آنچه در جنگھاى شخصى ديگران از ايشان نقل مى شود، نمى تواند 

 .مورد اطمینان خاطر ما باشد

 

در مورد حاالت كشف و شھود ايشان، بايد گفت كه ايشان به اين موضوع اشاره اى -۴

نمى نمايند، به جز اشاره اى بسیار گذرا در يكى از قصائدشان. ضمنا بعید نیست كه اشاره 

ايشان، چه از طريق شعر يا نثر، از آن گونه بوده است كه نمى خواسته اند بر سر زبانھا افتد 

 .و در سینه ھا حفظ شود، به ھمان ترتیب كه پیشوايان طريقت عمل نموده اند
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 غديريه

 : ھ . ق سروده شده است١٣۵۶چكامه غدير خم، كه در سال 

  قصیدة ھى لالعداء كالشھبخذ يا ولّى غداة العید و الطرب

ترجمه: اى دوستدار على! در اين بامدادان روز عید و طرب چكامه اى را كه براى دشمنان 

 .ھمانند شعله آتش است از من برگیر

 



توضیح: مقصود از «ولّى» ظاھرا محبان حضرت امیر مؤمنان است. منظور از روز عید ھمان 

روز عید غدير است. شايد مقصود ايشان از بكارگیرى كلمه «شھب» درخشندگى 

 .ستارگان باشد، و او قصیده و مناسبت سرودن آن را بدانھا تشبیه نموده است

  في شعر قومى و إن أمعنت في الطلبقصیدة ما ترى شبھا لھا أبدا

ترجمه: چكامه اى كه نظیر آن را در میان چكامه اى سروده شده از ناحیه قوم و عشیره من 

 .نخواھى يافت، ھرچند عمیقانه خواستار آن باشى

توضیح: ظاھرا مقصود ارجحیت دادن به مضمون قصیده خود است كه در مقايسه با 

سروده ھاى آن زمان، كه بیشتر رنگ سیاسى و عقايد سوسیالیستى و ديگر مسائل 

دنیوى داشته است، رجحان معنوى دارد؛ و شايد در بیت بعدى معنى روشن تر شود كه 

 :مى فرمايد

  اّال تفاخر دار اللھو و اللعبشاھت وجوه األولى ما الفضل عندھم

ترجمه: زشت باد چھره آنان كه مايه تفاخرشان به چه چیز بوده است؟ لھو و لعب و 

 ! سرگرمى ھاى تمام شدنى؟

 توضیح: زشت باد چھره ايشان كه ھمواره گرفتار مسائل دنیوى و گرفتار لھو و لعب

١۶۴ 

بوده اند. گفته اند: فضیلت بمعنى درجات عالیه فضل مى باشد؛ لذا كسب برترى در امور 

پست و حقیر دنیوى، مانند فخرفروشى در اين عالم لھو و لعب-دنیا-، چیزى نیست كه آدم 

عاقل آن را بپذيرد و به آن خوشنود گردد. زيرا فضیلت در رسیدن به ھدفھاى واال است و 

اين میسر نگردد مگر به واسطه امورى كه آدمى را به خداوند متعال نزديك گرداند و او را 

 .قرين رحمت خود فرمايد

  و لیس ھذا بأني عالم علمبل الندراس رسوم العلم و األدب

ترجمه: اين بدان معنى نیست كه بگويم من دانا و شھره ام، بلكه مقصودم از بین رفتن 

 .نشانه ھاى دانش و ادب است

توضیح: غرض آن نیست كه بگويم چنین و چنانم، بلكه مى خواھم بگويم كه اين نشانه 

فقر علمى و ادبى است كه شعرا و ادباى ما، به جاى غور در معارف صرف اسالمى، يا در 



ھمین حد باقى مى مانند و ديگر از حركت باز مى ايستند يا اينكه پیش از مھارت يافتن در 

زبان ادب عرب به شناخت معارف اسالمى مى پردازند، غافل از اينكه بدون دانستن زبان 

عربى، به صورت اصولى و عمیق، نمى توانند حقايق آن معارف را عمیقا درك نمايند؛ نمونه 

 :آن طلبه علوم دينى بود كه وقتى در وزن شعر از او ايراد گرفتم گفت

مھم نیست كه وزن شعر صحیح يا غلط باشد، بلكه مھم آن است كه معنى شعر خوب »

 . «فھمیده شود

  و العلم فى نفسه المطلوب لألرب//تعّلموه لھا تعسا لھم و أسى

ترجمه: دانش را براى امور دنیوى كسب مى نمايند؛ نابودى و اندوه بر آنان باد؛ و حال آنكه 

 .آدم دانا آن است كه علم را براى خود علم بیاموزد

توضیح: بايد دانش را براى نفس فضیلت دانش بیندوزيم، نه براى ھدفھاى مادى؛ شخص 

 .دانا چنین نكند

  واسموه علما و ھذا اعظم النكب//و آخرين جھالیال لھم قمش

ترجمه: و آن ديگر كسان از دانستنى ھاى دنیا دانستنى ھاى بى ارزش را انتخاب نمودند و 

 .آن را به زعم خود دانش نامیدند، و اين چه مصیبت بزرگى است

توضیح: معلوم نیست كه منظور ايشان از ديگران كدام گروه علمى است، چون به غیر از 

 طالبین علوم دنیوى كه در بیت قبل به آنھا اشاره نموده است كس ديگرى باقى
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نمى ماند. آيا منظور آنانى است كه تصور مى كنند از راه انديشه و استدالل مى توانند به 

حقايق امور پى ببرند؟ ! به نظر عرفا اين خطاست و فقط از طريق سیر و سلوك است كه 

 .مى توان به حقايق امور پى برد و از فیض الھى بھره مند گرديد

  و لیس يسلب عنھم ساعة الّسلب//و العلم تحیى قلوب العارفین به

ترجمه: دانش دل دانش اندوختگان را زنده نگه مى دارد، و به ھنگام مرگ از آنان گرفته 

 .نمى شود

توضیح: دانش واقعى آن دانشى است كه حتى پس از مرگ دل دانشمندان ھمواره با آن 

زنده و روشن است (و شايد بدنبال بیت سابق و با توجه به برداشتى كه در زمینه عرفان 

از آن كردم در مورد اين بیت بگوئیم كه آن دانستنى ھاى عرفا است كه دلھا را حتى پس از 

 . (مرگ روشن نگه مى دارد



  و العلم علمان علم منه مكتسبو افضل العلم ما قد جاء بالوھب

ترجمه: دانش دوگونه است، يكى دانشى است كه آن را تحصیل مى كنیم و كسب 

 .مى نمائیم، اما بھترين دانش آن است كه به انسان عطا شده و به قلب او القا شود

توضیح: دانش را با تحصیل كسب مى كنیم، اما دانشى وجود دارد كه از طرف خداوند به 

انسان عطا مى شود، و آن بھترين دانش ھا است (شايد اشاره به عنايتى است كه 

خداوند نسبت به عرفا مى فرمايد: البته ھر نوع دانش مرحمتى است كه خداوند به بندگان 

 . (خود مى نمايد

  بعد التعّشق بالعشق الجذوب لھمع التھّیؤ أزمانا كمرتقب

ترجمه: پس از دل باختن و عاشق شدن به عشقى كه آن دانستن ھا را به سوى تو جذب 

نمايد، ھمراه با آمادگى (براى گرفتن آن معارف) در زمانھاى طوالنى و در حالت چشم به راه 

 .و امیدوار بودن

توضیح: بايد دلباخته و عاشق معارف الھى باشى، آن چنان كه آن معارف را به خود جلب 

نمايى؛ لذا ھمواره و براى مدتى چه بسا طوالنى (ازمان-زمانھا) و در حالت چشم انتظار 

 .بايد آماده پذيرش الطاف الھى باشى

در اخبار آمده است كه: «و إن لربكم فى ايام دھركم نفحات أال فتعرضوا لھا و ال تعرضوا 

 عنھا (در دوران زندگى ھر انسانى لحظاتى وجود دارد كه مورد عنايت خداوند
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قرار مى گیرد، پس مراقب اين لحظات باشید)» (رساله لّب اللباب در سیر و سلوك اولى 

 . (٢۵ و ٢۴االلباب، چاپ چھارم، صفحه 

  خذ يا ولّى فأنى خائف قلقمنى الكالم ألھل الشك و الريب

ترجمه: بگیر از من، اى دلباخته على (علیه السالم) ، كه من ترسان و پريشان حالم به 

 .خاطر اينكه مبادا اين سخنھا كه مى گويم نزد شكاكان مطرح شود

توضیح: ترس آن دارم كه گفته ھاى من نزد اھل شك و ترديد گفته شود، و شعر مرا براى 

 ايشان نقل كنند. اكنون اين سؤال مطرح است كه: منظور ايشان چه كسانى است؟

آن گونه كه اطالع حاصل كرده ام و تا حدى خود ناظر بوده ام، منظور ايشان مراجع تقلید 

وقت است كه غیر مستقیم عدم رضايت خود را از فعالیت اھل حكمت و عرفان ابراز 

داشته بودند، و اين دو گروه را از ھرگونه كمك! مادى محروم كردند. بديھى است كه غرض 



استفاده از مزيت مذكور نیست، بلكه ترس ايشان از آن جھت بود كه اختالف عقیدتى و 

مشربى حوزه آشكار و برمال نشود؛ و ھمواره در سايه يك فرد، كه بعنوان زعیم حوزه 

 .معروف شده است، جمع باشند و تفرقه اى در بین نباشد

  إّن العوالم للرحمن وحدتھالھا اختالف مبین الفرق فى الرتب

ترجمه: رتبه ھاى عالم و تسلسل آنھا براى انسان متفاوت است، ولى ھمه در نظم و 

حساب و كتاب ھستند و در نزد خدا يكسان و در يك مرتبه ھستند؛ يعنى علم او نسبت 

به آنھا، اول جماد بعد نبات بعد حیوان و بعد تا قبر و برزخ، اگرچه فى نفسه بین آنھا تفاوت 

 .در رتبه وجود دارد، در يك مرتبه است

توضیح: شايد در اينجا منظور از عوالم، عوالمى است كه جمعى از علما به آنھا قائل 

ھستند، و آنھا عبارتند از عوالم چھارگانه: جھان انوار قاھره، جھان انوار مدبره، عالم اشباح 

و صور معلقه طیبه و خبیثه برزخى روشن و ظلمانى. . . كه ھمۀ اين ھا غیر از عالم 

جسمانى دنیوى ھستند كه در آن زندگى مى كنیم. عوالم نامبرده نشانه ھا و تأثیراتى بر 

يكديگر دارند كه مشروحا در جاى خود شرح داده شده اند. شايد ھم منظور از آن عوالم 

مراحل زندگى انسان باشد، كه آنھا را براى رسیدن به كماالت طى مى كند، مانند عالم 

جمادات و عوالم نباتى و حیوانى. . . تا اينكه مى رسیم به عالم صور برزخى و پس از آن 

عالم حشر و معاد و. . . كه آدمى براى رسیدن به كماالت و زيبايى حقیقى بايد طى 

 نمايد؛
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 .و ھمچنین براى حركت بسوى پستى و سیر نزولى بطرف عوالم ظلمت طى مى كند

  و كّل فرد له وجه يبین بھیمتاز عن غیره كالخط فى الكتب

ترجمه: و ھر عالمى داراى صورتى است كه بدان صورت مشخص مى شود و از ديگران 

 .ممتاز مى گردد، ھمچون خط در كتابھا

  و ھو الكتاب الذى ال ريب فیه كماال ريب يعرض فى قرآننا العجب

ترجمه: اين عوالم كتابى است كه نشانه ھاى عظمت خداوندى است و نشانه صفات و 

ذِٰلَك َاْلِكتٰاُب الٰ َرْيَب » .معناى اسماء و دالئل اعجاز او مى باشد، و شكى ھم در آن نیست

 . ( بقره٢اين كتاب بى ھیچ ريب و شك است)» (آيه ) ِفیِه



  ھما كتابان ال بل واحد ابداال نكر بینھما فأقرأھما تصب

ترجمه: قرآن و جھان ھستى دو كتاب آفرينش ھستند و اختالفى در آن دو ھم وجود 

آيات ) َسُنِريِھْم آيٰاِتنٰا ِفي َاْلآفٰاِق َو ِفي َأْنُفِسِھْم» :ندارد، پس در آن دو تدبر كن. خداوند مى فرمايد

قدرت و حكمت خود را در آفاق جھان و نفوس بندگان كامال ھويدا و روشن مى گردانیم» 

 . ( فصلت۵٣(آيه 

  يھدى الى الرشد منھا كلما نزلتلألنبیاء مدى األعصار و الحقب

ترجمه: اين قرآن راھنماى ھدايت است، ھمچنان كه ھمه آنچه براى پیامبران ديگر نازل 

 .شده است، در دورانھاى مختلف، براى ھدايت بوده است

آيا در قرآن از روى فكر و تأمل ) َأ َفالٰ َيَتَدبَُّروَن َاْلُقْرآَن» :توضیح: خداوند متعال مى فرمايد

َأ َو َلْم َيَتَفكَُّروا ِفي َأْنُفِسِھْم مٰا َخَلَق َالّلُٰه َالسَّمٰاوٰاِت َو َاْلَأْرَض َو مٰا » . ( نساء٨٢نمى نگرند)» (آيه 

آيا در پیش خود تفكر نكردند كه خدا آسمانھا و زمین و ھرچه را كه در بین ) َبْیَنُھمٰا ِإّالٰ ِباْلَحقِّ

 روم) . زيرا اين تدبر و تفكر در مخلوقات خداوند ٨آنھا است جز به حق نیافريده است» (آيه 

 .انسان را به راه راست ھدايت مى كند

  كصحف موسى و ابراھیم و الولد ال مخلوق روحا على جسم بغیر أب

ترجمه: چون كتاب موسى و ابراھیم و فرزند آفريده شده از روح و در بدن فرود آمده كه پدر 

 .ندارد

اين گفتار  «ُصُحِف ِإْبرٰاِھیَم َو ُموسىٰ ِإنَّ ھٰذٰا َلِفي َالصُُّحِف َاْلُأولىٰ» :توضیح: خداوند متعال مى فرمايد

 به حقیقت در كتب رسوالن پیشین ذكر شده است، بخصوص در صحف ابراھیم و
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-اعلى) اما قدر مسلم آن است كه از ١٨تورات موسى مفصل بیان گرديده است.)» (

كتاب ھاى ابراھیم چیزى جز «تلمود» را در دست نداريم. اين كتاب و كتاب ھاى موسى و 

ما قبل موسى را «عھد قديم» مى نامند. انجیل ھا را ھم با ھمه اشكاالتى كه در آنھا 

 .است «عھد جديد» مى نامند

  ما أوتى األنبیا من ربھم و كذاما جاء وحیا و ما يدريه كّل نبى

ترجمه: آنچه از طرف خداوند به پیامبران عطا شده است، و نیز آنچه بر آنان به صورت 

 .وحى نازل شده و آنچه ھمه پیامبران از آن آگاه بوده اند



توضیح: شايد منظور خصوصیات ويژه پیامبران است كه پیش از وحى بدان متصف بوده اند، 

از قبیل بخشندگى و بزرگوارى و راستگوئى و بريدن از غیر خدا و دعاى به درگاه او بطور 

مستقیم. بدين ترتیب انبیا (علیھم السالم) كم وبیش از ھمۀ احواالت جھان و آنچه در آن 

مى گذرد، و نیز تكالیفى كه خداوند براى بندگان خود در زمینه عبوديت تعیین كرده است 

 .آگاه اند؛ زيرا پیامبران حجت خدايند. و شايد ھم منظور ھمه انبیا باشد

  و كل علم ففى القرآن أجمعھمھیمن الكتب فى تبیانه العجب

ترجمه: قرآن جامع ھمه دانشھا است، و با بیان عربى خود دربرگیرنده ھمه كتب است. 

 .قرآن در عین حالى كه كمترين الفاظ را دارا است شامل ھمه معانى است

  و كلما فیه مجموع بجملتھفى سورة الحمد سبع نخبة الّنخب

ترجمه: و ھرآنچه در سوره حمد است، خالصه اى است از معانى بسیار كه در قرآن موجود 

است، و اين از آنچه در اھمیت و فضیلت اين سوره آمده است و اينكه اين سوره 

 .دربردارنده مطالب ھمه قرآن است معلوم مى گردد

  و كلما قد حوته الحمد بسملةقد احتوته كأم األم فى النسب

ترجمه: بسم اهللا در برگیرنده كل معانى حمد است، و اين زايیده آن و آن مادر اين است 

 . ((«أم األم» اصطالح عربى است

  و البابھا كل ما فیھا و نقطتھاتحوى الجمیع فسّبح فیه و اقترب

 .ترجمه: ھمچنین است در مورد باء و نقطه آن، پس تسبیح و تقرب بجوى

نخست توضیحى درباره «فسبح فیه و اقترب (تسبیح گوى و نزديك شو)» : خداوند در 

 پس اى رسول نام بزرگ خداى) َفَسبِّْح ِباْسِم َربَِّك َاْلَعِظیِم» :قرآن مجید مى فرمايد
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 واقعه) . پس از برشمردن تعدادى از آيات مربوط به آفاق و ٧۴خود را تسبیح گوى)» (آيه 

 . .َأ َفَرَأْيُتُم َالّنٰاَر َالَِّتي ُتوُروَن . . .َأ َفَرَأْيُتُم َاْلمٰاَء َالَِّذي َتْشَرُبوَن . . .َأ َفَرَأْيُتْم مٰا َتْحُرُثوَن» :انفس مى فرمايد

آيا نديدى تخمى را كه در زمین كشتید. . . آيا آبى كه مى نوشید متوجھید. . . آيا به ) .

َفالٰ »: واقعه) . سپس مى فرمايد٨٠ تا ۶٣آتشى كه روشن مى كنید مى نگريد. . .)» (آيه 

الٰ َيَمسُُّه ِإالَّ  ِفي ِكتٰاٍب َمْكُنوٍن، ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكِريٌم، َو ِإنَُّه َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُموَن َعِظیٌم، ُأْقِسُم ِبَموٰاِقِع َالنُُّجوِم

سوگند ياد نمى كنم به مواقع نزول ستارگان و اين ) . . .َتْنِزيٌل ِمْن َربِّ َاْلعٰاَلِمیَن َاْلُمَطھَُّروَن،

سوگند اگر بدانید سوگند بسیار بزرگى است كه اين قرآن كتاب بسیار سودمند و بزرگوار 



است، در لوح محفوظ مقام دارد، جز دست پاكان (و فھم خاصان) بدان نرسد، تنزيلى از 

پروردگار عالم است)» . پس تسبیح پروردگار نوعى تقرب به پروردگار است، مانند انفاق و 

بذل و جھاد. . . مھم ترين مورد براى تسبیح خداوند مشاھده آيتى از آيات خداوندى است 

كه موجب تقرب و نزديكى به خداوند مى شود. و قرآن كريم و آنچه در او جمع گرديده است 

 .از بزرگترين اسرار الھى است و نمايانگر عظمت و بزرگوارى او، جلت قدرته، است

  و البابھا ألف فى الّدرج إن سقطتتخّص بالسین فافھمھا و ال ترب

  و األلف إن قورنت منھا النقاط ترىفاتت عن العّد إن تحسب لدى الحسب

توضیح: اگر منظور از «قورنت» جدا شدن باشد، بايد گفت كه از اين لغت استفاده 

 .نامأنوسى شده است. من اين لغت را در كتاب ھايى كه نزد خودم موجود است نیافتم

 .تحسب به معنى شمردن و برشمردن از حساب است

  فھى الوالية فیھم قائم أبداأكرم بقاعدھم فیھا و منتصب

ترجمه: آنان كسانى ھستند كه واليت در ايشان برقرار است و گرامى باد آنان كه ھم 

 .اكنون منصوب ھستند يا منصوب بوده اند

توضیح: حضرت پیامبر (صلى اهللا علیه و آله) مى فرمايد: حسن و حسین، ھر دو، ھمیشه 

امام مى باشند، چه قیام بكنند يا قیام نكنند. در اينجا اشاره اى است به كسى كه به 

خالفت منصوب شده است، يا كسى كه منتظر دوران امامت و ظھورش مى باشند. و اين 

ھمان معنائى است كه شیعه از امام خود انتظار دارند و قصد آن را مى كنند و گفته اند كه 

 .ھرگز بیزارى يا اشتباھكارى يا زياده روى بر او چیره نمى شود

و گفته اند واليت، با فتحه، بمعنى يارى كردن و فرمانبردارى مى باشد؛ اما، با كسره، 
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به معناى متصدى شدن و اداره كردن امور است؛ ھمچنین بمعنى حق تصّرف در امورى 

است از ناحیۀ مثال ولى يتیم و والى شھر. به اين معنى، در صورت مضاف بودن چنین 

 .خواھد بود: واليتكم، و ھرگاه به معناى نخست باشد به فاعل اضافه خواھد شد

الولى: گفته اند: فعیل به معنى مفعول است و آن به كسى گفته مى شود كه خداوند او را 

 . «(و او ياور نیكوكاران است) َو ُھَو َيَتَولَّى َالّصٰاِلِحیَن» :عھده دار واليت كرده است. فرمايد



گفته اند كه به معنى فاعل نیز آمده است، يعنى كسى كه عھده دار پرستش خداوند 

است و اطاعت از او را متوالیا و متواصال و بدون ھیچ گونه معصیتى ادامه مى دھد. در ھر 

 .حال، ھر دو صفت، شرط واليت ھستند

 

باز دربارۀ(ولى) گفته اند كه «ولى» آن كسى است كه از حقايق امور الھى، ھم از طريق 

كشف و ھم از طريق شھود، آگاھى دارد. اين به خاطر بھره مند شدن صاحب آن صفات از 

عنايت الھى است. زيرا نفس او اين توانائى را پیدا كرده است كه با جھان برتر ارتباط برقرار 

 .كند و امور را از راه دانش غیب بیاموزد

  يا صاح دع لرموز انت قاصدھافالفضل فى سترھا عن جاھل و غبي

ترجمه: اى دوست من پوشیده بودن حقايق بھتر از آشكار كردن آنھا است و براى شخص 

خواھان اشاره اى مختصر كفايت مى كند، زيرا ھمین مقدار اشاره براى اشخاصى كه مورد 

 .عنايت قرار گرفته اند كافى است تا او را به جستجو و حركت وادارد

  فأنزل اهللا يوم الّدوح آيتھمنجاة خلق من األوصاب و الّنصب

ترجمه: پس خداوند روز درخت تنومند (يعنى روزى كه زير درخت تنومند و در كنار آب غدير 

 .مستتر شد) آيه خود را نازل نمود، آيه اى كه نجات خلق از سستى و رنج در آن بود

توضیحات: منظور آيه ابالغ است. سنى و شیعى پذيرفته اند كه اين آيه در حجة الوداع نازل 

شده است، و عده قلیلى گويند دو بار نازل شده است، يك بار در مكه و بار ديگر در حجة 

اى پیغمبر آنچه از ) يٰا َأيَُّھا َالرَُّسوُل َبلِّْغ مٰا ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك َو ِإْن َلْم َتْفَعْل َفمٰا َبلَّْغَت ِرسٰاَلَتُه» .الوداع

خدا بر تو نازل شده است به خلق برسان كه اگر نرسانى تبلیغ رسالت و اداء وظیفه 

 . «(نكرده اى

  لیعرفوھا كما ھم يعرفونك بى//أظھر من البا لھذا الخلق نقطتھا
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ترجمه و معنى: آشكار كن براى خاليق رمز نقطه «ب » را تا آنھا ھم آن را بشناسند، 

ھمچنان كه تو را به وسیله من شناختند. در حديث دعا آمده است كه: «اللھم عرفنى 

 . «. . .نبیك

  آيا بإّياك اعنى و اسمعي نزلتفال تخّیل لخیر الخلق من عتب

ترجمه: حقائقى را بر ما آشكار كن و آيه ھائى مانند ضرب المثل عربى «اياك اعنى و 



اسمعى يا جارة (به در مى گويم ديوار بشنود)» نازل شده است، و جاى گله گذارى از 

 .پیامبر باقى مگذار

  و الّله عاصمه من شّر ذى النصب//بّلغ و إّال فلم تبلغ رسالته

ترجمه: ابالغ كن كه در غیر اين صورت رسالت را ابالغ نكرده اى و خداوند تو را از شّر 

 .بدخواھان حفظ مى كند

يٰا َأيَُّھا َالرَُّسوُل َبلِّْغ مٰا ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك َو ِإْن َلْم َتْفَعْل َفمٰا َبلَّْغَت » :توضیح: خداوند متعال مى فرمايد

اى پیامبر ھرآنچه بر تو نازل مى گردد ابالغ كن، كه اگر چنین ) ِرسٰاَلَتُه َو َالّلُٰه َيْعِصُمَك ِمَن َالّنٰاِس

نكنى پیام خدا را به بندگان ابالغ نكرده اى و خداوند تو را از گزند دشمنان محفوظ 

 .مى دارد)» . بیت فوق به اين آيه اشاره دارد

  من الحجارة و االحداج و القتب//فھّیئت لرسول اهللا مرقبة

 .ترجمه: پس جاى بلندى براى رسول خدا آماده شد از سنگ و مكانى و جايى

  بخطبة ھي حقا أحسن الخطب//و قام سید من في الكون يخطبھم

 .ترجمه: سرور كائنات برخاست و خطبه اى ايراد نمود كه از بھترين خطبه ھا است

توضیح: گفته اند كه حضرت پیامبر در حجة الوداع داراى چندين خطبه است، كه از آن جمله 

خطبه اى است كه در آن مى فرمايد: «أال و إن الدنیا قد دارت دورتھا كیوم خلق اهللا 

 . «السموات و األرض

منظور پیامبر از آن رد كردن اشتباھى است كه در مورد ماه ھاى قمرى بسبب (نسيء) ، 

يعنى به عقب كشیدن ماه ھا، رخ داده است. گويى خطبه ايشان در غدير خم آخرين 

خطبه بوده است. منظور ايشان از «بھترين خطبه ھا» قطعا بھترين از جھاتى بوده است نه 

از ھر جھت؛ فى المثل در مقايسه با خطبه ھاى ديگران يا به خاطر اھمیتى كه خطبه غدير 

براى مسلمانان در برداشته است؛ زيرا خطبه ھاى پیامبر ھمگى نیكو و شیوا و پرمعنى 

 .ھستند
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  ! و أّي سمع ترى للجاھل الوغب؟//فقال ما قال في ھذا و أسمعھم

 .ترجمه: پس در اين باره آنچه را بايد بگويد بگفت اما نادان و پست كجا و گوش شنوا كجا



  قالوا: بلى، قال: ھذا السید ابن أبي//أ لست أولى بكم منكم ألنفسكم

ترجمه: آيا ولى و سخنگوى شما نیستم؟ ! گفتند بلى، فرمود: اين بزرگوار فرزند پدر من 

 .است

  كمثله في العلى و الفضل و الّنسب//بعدي ولّیكم ما فیكم أحد

ترجمه: پس از من او كه در مرتبت و فضل در بین شما كسى با او ھمتا نیست ولى امر 

 .شما است

  فضال من الّله أعطاه بال طلب//من ذا يدانیه في عّز يخّص به

ترجمه: چه كسى تواند در مرتبه بزرگى كه خداوند به او اختصاص داده به او نزديك شود. 

 .اين برترى را خداوند به او بدون تقاضائى از جانب او اختصاص داده است

 .توضیح: داناه: يعنى نزديك او شد

 .فى عّز يخّص به: منظور واليت امر مسلمانان است

فضال من اهللا: تفضلى از خداوند به على (علیه السالم) ، و حال آنكه او چنین انتظارى را 

 .نداشت

   ال بتول صنو له فى الدين و الحسب//نفس الرسول ابو السبطین بضعته

ترجمه: خود پیامبر و پدر دو نوه و پاره تن او و كسى كه فقط حضرت فاطمه (علیھا سالم) 

 .در دين و بزرگى با او ھم طراز است

  شمس الظھیرة لكن أعجب العجب//دع يا ولّي فإن األمر أظھر من

ترجمه: اى دوست من رھا كن سخن را (در اين زمینه) كه اين مسئله امرى بسیار واضح 

 .و آشكار است حتى آشكارتر از آفتاب در میانه ظھر و من در شگفتم

توضیحات: در اينجا منظور از امر واضح اشاره به خالفت على (علیه السالم) و بیان آن در 

 .روز غدير است

  و في الحشا النار بل فیه أبو لھب//أن قام «شین» الى «سین» فبخبخه

 ترجمه: اينكه «شین» بسوى «سین» آمد و به او تبريك گفت و اين در حالى بود كه در

١٧٣ 

 .درون او آتش شعله ور بود

توضیح: از يكى از نزديكان او شنیدم كه مى گفت: حروف و ادوات داراى اختالف درجاتند، 

چه از نظر گستردگى و چه از نظر نورانى بودن؛ و مى فرمود: حرف شین در بین حروف 



عربى بیش از ساير حروف عربى داراى پیچیدگى است و از نظر مذھب اشراق داراى 

 .كثرات است

  يحبى علّي علیھم مثل ذا اللقب//يقول: ھذا الذي قد كان يحذره

ترجمه: آنكه به على (علیه السالم) تبريك گفت به زبان شخص ثالث با خود چنین 

 .مى گفت: من از او حذر داشتم و امروز بر ما برترى يافته و به او لقب داده مى شود

  أبا تراب كذا أباه مثل أبي//أبي أبى لتراب قبل سجدته

ترجمه: پدرم كسى بود كه از سجده كردن و به خاك (-تراب) افتادن خوددارى كرد؛ من ھم 

 . (! مانند پدرم از على ابو تراب اطاعت نمى كنم و پیرو او نیستم (از زبان عمر است؟

  منه أو النور موھوب لدى الوقب//لكنه قد سھى نور السھا أ ترى

 .سھو: غفلت غافل بودن، فراموشى

 .الوقب: فروكش، افول

عرب معتقد است كه ستاره «سھا» نور خود را از ستاره ديگرى كه در مجاورت او است 

 .مى گیرد؛ باز گفته اند كه نور خود را از ماه مى گیرد

  فكّل نور من الدنیا و ظلمتھاقد بان بالنور لو يدرون بالّرتب

ھر چیز به وسیله نور ديده مى شود؛ منتھا اشیاء نورانى درجات متفاوت دارند؛ آنكه نورش 

 .كمتر است به وسیله آنكه نورش بیشتر است قابل رؤيت است

  فانظر إذا طلعت شمس الضحى أ يرىنور الكواكب في اآلفاق و الشھب؟

ترجمه: ببین آيا مى توان با درخشش آفتاب نزديك ظھر درخشش ستارگان را در آسمان 

 !مشاھده كرد؟ ! البته نه

  كم ذا يطاوله و الكّل منه لھبه يقوم إذا حّققت في الطلب

توضیح: از سخنان حضرت على (علیه السالم) است كه فرمود: «ينحدر عنى السیل و ال 

يرقى الى الطیر. . .» . شارحان متفق القول اند كه منظور اين است كه من مصدر ھمه 

 خوبیھا و

١٧۴ 

فیضھاى معنوى اى كه به شما مى رسد ھستم، و اين در حالى است كه ھیچ كس به 

مرتبت من نمى رسد و ھیچ كدام از شما به واالئى من نخواھد رسید ھر اندازه بلندنظر و 

 .بلند مرتبت باشید



  و قّل قلب رزين لیس بالّلغب//لّخص أخاف لقومي الیوم من ملل

 .لغب: خستگى و فرسودگى

 .الرزين: آرام و بردبار

ترجمه و توضیح: به درازا كشیدن سخن را ھمه كس نمى پذيرند مگر آنان كه داراى 

دلھايى بردبار و سنگین كه متعلق به قلوب مؤمنین است باشند. پس ھمه كس در برابر 

شرح و تفصیل بردبار نخواھد بود، آن ھم درباره امورى كه نسبت به آنھا بیگانه است و در 

سطح او نیست و قادر نیست. درباره آنھا تعمق كند. آرى عوام الناس به مسائل ساده 

عالقه مندى نشان مى دھند، درحالى كه مردم دانا با بردبارى و پشتكار به كارھاى پیچیده 

 .عالقمند ھستند

  من بعد إيمانھم نكصا على عقب//و ال يسؤك االولى في الدين قد دغلوا

 .دغلوا: چیزى را در چیز ديگر وارد كردن تا آن شىء دوم را فاسد كند

 .نكصا: فقط در مورد برگشت از كارھاى نیك بكار مى رود

توضیح: توقف و مكث براى اينان فقط از دست دادن وقت است. بنابراين نگران مباش و 

غمگین ) َو الٰ َتْحَزْن َعَلْیِھْم َو الٰ َتُك ِفي َضْیٍق ِمّمٰا َيْمُكُروَن» :توقف منماى. شاھدى از قرآن كريم

 . ( النحل١٢٧مشو و از مكر و حیله آنان دلتنگ مباش)» (آيه 

  و إن شیاطینھم منھم لفي الثقب//بل لم يلج قط إيمان قلوبھم

ترجمه و توضیح: دلھاى معارضان را به ديوارى تشبیه نموده است كه در آن سوراخھائى 

است كه شیاطین در اين سوراخھا قرار گرفته اند. شیطان گاھى به معنى ھر چیز زشت 

 .بكار مى رود

  كما غنمت و الء اآلل و احتسب//ھم لنا غنم فاغنم عداوتھم

 غنم: غنیمت

شرح و ترجمه: واليت اھل بیت (علیھم السالم) و برائت از دشمنان ايشان در يك حد و 

 اندازه است و ھر دو توأمان الزم و واجب است. زيرا واليت و محبت ايشان كامل و
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 .صحیح نمى باشد مگر آنكه ھمراه با برائت از دشمنان آنان باشد



  نور الّدراري ھدى المظلم في الّشعب//لو ال حنادس ھذا اللیل ما اتضحت

ترجمه: اگر تاريكى شب نمى بود ھرگز پرتو ستارگان درخشان (سنگھاى درخشان) براى 

 .ره گم كردگان آشكار نمى گرديد

  من شر صحب لخیر الخلق مصطحب//أھل أسفت لقوم خاب سعیھم

شرح و ترجمه: آيا از مصاحبت بدترين ياران با بھترين خلق خدا افسوس مى خورى و 

 .معتقدى كه آنھا در اين عمل كه مرتكب شده اند بدترين ياران بوده اند

  و كنت في الشك لو قامت و لم تغب//إّن اللیالي تريك الشمس ظاھرة

اين شب است كه آفتاب را آشكار مى كند و چه بسا اگر شب نمى بود و غروبى نبود وجود 

 .آن را انكار مى كردى

  على الّنحور و من كاد الھدى يخب//كادوا الوصّي فرّد الّله كیدھم

توضیح: آنھا نسبت به جانشین حضرت پیامبر توطئه و خبث طینت نشان دادند، اما خداوند 

بدطینتى ايشان را به خود  «َو َمَكُروا َو َمَكَر َالّلُٰه َو َالّلُٰه َخْیُر َاْلمٰاِكِريَن» :با توجه به آيه شريفه

 .ايشان بازگرداند

 .تناحروا على الشى: به جان ھم افتادند براى به چنگ آوردن چیزى

  من يفتري الشرك للّرحمن بالكذب//إال قلیل أووا للكھف حین رأوا

ترجمه: مگر ياران كھف زمانى كه ديدند و دريافتند كه آنان راه افترا و دروغ در پیش 

 .گرفته اند

  يرون كھفھم في الصلب و السلب//ھم فتیة دون أھل الكھف عدتھم

ترجمه: اينان كه عده آنھا كمتر از تعداد اھل الكھف بود (منظور ياران حضرت على علیه 

السالم است كه پنج نفر بودند-مترجم) مى دانستند كه سرنوشت ايشان صلیب (چوبه 

 .دار) و غارت شدن است

  دين االله و إن القوم فى الّنھب//جازاھم الّله خیر الخیر إذ نصروا

ترجمه: خدا به آنان پاداش نیك دھد كه دين خدا را يارى كردند و اين ھنگامى بود كه 

 .ديگران در سقیفه مشغول چپاول بودند

  بعد ارتداد و إن تابوا له يتب//و ثّم قوم إلى نھج الھدى رجعوا
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ترجمه: در آنجا گروھى به راه راست بازگشتند و ھركس به راه راست برگردد و توبه نمايد 

َفَمْن تٰاَب ِمْن َبْعِد ُظْلِمِه َو َأْصَلَح َفِإنَّ َالّلَٰه َيُتوُب َعَلْیِه ِإنَّ َالّلَٰه »:خداوند توبه او را مى پذيرد

 . (قرآن كريم) «َغُفوٌر َرِحیٌم

  للمؤمنین وعید غیر معتقب//فھو الولّي و ھذا يومه طربا

ترجمه: پس او ولّى است و امروز روز شادمانى مؤمنین براى او است و امروز روزى است 

 .كه شادمانى (و طرب: خارج شدن از وضع معمولى) بازخواستى ندارد

  يوم الغدير و من يخبث فلم يطب//من طاب مولده فالعیش طاب له

ترجمه: در روز غدير اين مردم پاك نسب ھستند كه شادمانى مى كنند، اما ناپاكان 

شادمانى نمى كنند. اشاره به حديثى از حضرت پیامبر (صلوات اهللا علیه) است كه در اين 

 .مورد صادر شده است

  يرى الخالفة غضبا شّر مغتصب//لكنه أّي عیش للوصي و قد

ترجمه: اما چه آسودگى خاطرى براى جانشین خدا است درحالى كه غصب خالفت را 

 .توسط بدترين غاصبان نظاره مى كند

  ترثي أباھا بصوت بّح بالنحب//و أّي عیش لنا و الطھر في جزع

ترجمه: كدام آسايش خاطرى است براى ما درحالى كه پاكان، ناشكیب و در رنج 

 .مى باشند، و براى پدر خود با آواى بلند نوحه سرائى مى كنند

  و ارتّد قومك فاشھدھم على نكب//إّنا فقدناك فقد األرض و ابلھا

ترجمه: ما تو را از دست داديم ھمانند از دست دادن زمین ياران را، و قوم و عشیره ات از 

 .راه صحیح برگشته اند و تو بر ارتداد ايشان شاھد باش

  لو كنت شاھدھا لم نلق في الخطب//قد كان بعدك أنباء و ھنبثة

ترجمه: پس از تو خبرھا و جّر و بحث ھا بود؛ اگر مى بودى ھرگز در اين ھمه مصیبت قرار 

 .نمى گرفتیم

  يطّھر األرض من شرك و من نصب//أو أن يقوم بأمر الّله قائمة

ترجمه: تا اينكه به دستور خداوند قائم بالحق پھنه زمین را از شرك و كینه توزى نسبت به 

 .خاندان عصمت پاك گردانى

  و أنت أدرى بما فیھا و لم تغب//يا صاحب الدار أنت المرتجى أبدا
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ترجمه: اى صاحب خانه تو آرزوى ھمیشگى ما ھستى و تو بھتر مى دانى كه بر ما چه 

 .مى گذرد (پس در میان ما درآى) و تو بر اين حوادث آگاھى و غايب نبودى

  بالعجز معترف و الجھل مكتسب//يا صاحب الدار أنجح حاج ممتدح

ترجمه: اى صاحب خانه (دنیا) نیاز اين ثناگوى را كه به ناتوانى خود معترف است و جز 

 .نادانى چیزى ندارد برآورده ساز

  للفضل مرتقب بالباب منتصب//بالذل مقترب بالقل منتسب

ترجمه: با حقارت روى به شما آورده و به مرحمت و عطاى شما امید دارد و در درگاه شما 

 .انتظار مى كشد

  من المنّبإ من أنبائه الحجب//فالعلم و الكشف و االيقان قد ظھرت

ترجمه: ھرچه بدانیم و ھر يقینى كه براى ما حاصل شود ھمه و ھمه از خزائن اسرار 

 . (خداوندى است (كه به وسیله شما نصیب ما مى شود

در زيارت جامعه كبیره نیز چنین آمده است: «من اراد اهللا بدأ بكم. . . و من قصده توجه 

بكم» . (ھركس را كه خدا بخواھد از شما شروع مى كند و ھركس قصد توجه به پروردگار 

 . (را دارد به سوى شما مى نگرد

 پايان غديريه

غرض از پیش انداختن اين قصیده اين بود كه نشان داده شود تا چه حد معظم له به 

خاندان عصمت عشق مى ورزيدند و بدين ترتیب عقیده او را درباره واليت روشن گردانیم. 

اين موضوع را مورد تأكید قرار داده و اضافه مى نمايیم كه اين طرز تفكر از زمانى كه در 

زادگاه خود (تبريز) بوده در او وجود داشته است و يكى از آرزوھاى ديرينه ايشان، از دوران 

جوانى، و از زمانى كه چشمان او به نوشتن و خواندن نورانى گرديد و توانست شعرى 

 .بسرايد، يعنى قبل از بیست سالگى، مھاجرت به نجف و اقامت در آنجا بوده است

 :به اين قطعه زيبا توجه فرمائید

  أّول أولى عدة إلى الغد//وادي السالم أم بقیع الغرقد

ترجمه: وادى السالم (نام قبرستان نجف كه منظور نجف است) يا كه قبرستان تلخ بقیع 

 «است، كه اسم قبلى آن بمناسبت درخت تلخى كه در آن مى رويیده است «غرقد

١٧٨ 

 ! بوده است؟



توضیح بیشتر: از ھر دوى آنھا بايد توشه حركت برداشت؛ اما وادى السالم، كه قبر حضرت 

على (علیه السالم) در آنجا است، براى اين منظور بھتر و مقدم است؛ و اين به خاطر 

 .اخبارى است كه از سوى ائمه در مورد آن مكان شريف به ما رسیده است

  في كل أمر ذو السبیل األرشدى//فیه وصّي المصطفى المھتدي

ترجمه: در آنجا جانشین حضرت پیامبر (صلى اهللا علیه و آله) قرار دارد، كسى كه در ھر 

 .كارى ھدايت كننده و راھنماى ما است

  و لیتني في غیرھا لم أرقد//ال ھجعت عیني بغیر أرضه

ترجمه: چشم من در ھیچ جاى ديگر به غیر از آنجا آرام نگیرد و آرزومندم كه در مكانى غیر 

 .از آنجا آرام نگیرم

  تطاير الفراش حول الموقد//تطايرت قلوبنا نحو الحمى

ترجمه: دلھاى ما به سوى آن پناھگاه به پرواز در مى آيد، مثل به پرواز درآمدن پروانه در 

 .اطراف آتش

  كما تھیم النیب نحو المورد//يھیم قلبي نحوه منذ الصبا

ترجمه: دل من از دوران صباوت بدانجا عشق مى ورزد، مانند عشق و شوق شتران به 

 .آبشخور و حمله آنھا به محل آب از فرط تشنگى

  يا رب قّرب للرحیل موعدي//أعّد ساعاتي صباحا و مسا

 

ترجمه: شب و روز ساعتھا را مى شمارم (براى وصال) ، خداوندا ساعت حركت را برايم 

 .نزديك گردان

 

در اينجا الزم است يادآور شوم كه ايشان براى روز عید غدير آمادگى قبلى زيادى را تدارك 

مى ديدند؛ لباس ھاى فاخر در بر مى كردند، و با شیرينى از میھمانان پذيرائى مى نمودند و 

ھمیشه به يكى از دوستان يا فامیل تكلیف مى نمودند كه خطبه روز غدير حضرت پیامبر 

(صلى اهللا علیه و على آله) را با صداى رسا قرائت نمايند. در يكى از ھمین روزھا بود كه 

درحالى كه حالت وجد و نشاط بر او مستولى گشته بود فى البداھه به گفتن اين قصیده 

 .پرداختند و يكى از حاضرين در مجلس آن را يادداشت كردند

 



  ھم مخور انده كه آيد دير دير//شاد باش اى دل كه شاد آمد غدير
١٧٩ 

  لیلة القدر است شبھا بى نظیر//روزھايت زو چو نوروز است عید
  يا كه گردد لطف يزدان دستگیر//كى توانى مدح اين فرخنده گفت

  تا شود مدح و ثنايت دلپذير//پس درود كردگار اول بگوى
  چشم خود سرمه نكردستى تو دير//گفتمش اين جادوئى از جادوئیست

  نقطه او عالم به گردش مستديرست//بس غدير اى جان در او اسرارھا
  كه فروماند در او عقل دبیر//مدح مداحان عالم آن اوست

  شادى عشاق جان و دل اسیر//روز فضل و فصل و اصل روزھاست
  فرشى از سندس لباسى از حرير//روز الطاف است از يزدان پاك

  سلسبیل جارى از عرش كبیر//روز جنات است و غلمان و قصور
  نه در او حر و نه ضدش زمھرير//باغھا از قدرت حق ساخته
  اندكى گر گفته آيد از كثیر//گر بگويم تا ابد من روز روز

  از چه از شادى نتانى گشت سیر//بازگو آخر چه بود اى جان دل
  اى عجب سور و سرور از كھنه پیر//كه پس از پیرى تو خندانى و خوش

  تا يكى وردى كنى موى چو شیر//رو تو خاك خويش آماده بكن
  پس پیمبر احمد و حیدر وزير//گفت از آن شادم كه اللھم خدا است

  مى رسد در سر بشارات بشیر//از چه پژمان گردم و آشفته رنگ
  كور بودم گشتم از نورش بصیر//پیر بودم گشتم از يوسف جوان
  مى زيم به از كیان و اردشیر//بس به ملك فقر عین سلطنت

  حوروش آن به كه باشد در ستیر//سر بنھفته ھمان ناگفته به
  خوش نیايد صوتشان صوت الحمیر//بانگ ناى و چنگ و گوش گاو و خر

  ھست از لوز و شكر بى میل و سیر//ھمچو كركس كو به مردارى خوش است
  كه شد از صوت حسن در دار و گیر//لوز و شكر طوطى خوش لھجه راست

  بشنوى تا شر شر شر شرير//شرح نھج و آن حكايتھا ببین
  با على كارى ندارند اين نفیر//با پیامبر يا كه قرآن مجید

  پیش اينان خورده تر از يك نقیر//جمله عالمھاى جاويد خداى
  حیف میدان ياد سگ در نزد شیر//خويش را مسكین رھا كن زين مقال

١٨٠ 

  حسبك الرحمن ذو العرش الكبیر//خويش را مى كن فداى خاندان

بیت: «پس درود كردگار اول بگوى» و آنچه بعد از آن آمده است از شطحیات اشراقى 

است و كمتر در شعر و نثر ايشان ديده شده است. مالحظه مى فرمائید كه ايشان خود را 



بسیار بدان مقید نموده است، ولى اين در سبك فقھا معمول نمى باشد. امید است كه 

 .براى بررسى آن مناسبتى پیش آيد

 

مطلب قابل ذكر ديگرى باقى نمى ماند، جز آنكه وقتى ايشان مى خواستند به عراق بروند 

در مرز از ورود ايشان ممانعت كردند و اين در حالى بود كه ايشان به ھمراه عده اى از 

بستگان بودند؛ اما ايشان به دنبال راه چاره اى بودند، بدين ترتیب كه نامه اى به نماينده 

كشور روم، يعنى مرزبان كشور عراق كه مقر او در كرمانشاه بود، نوشتند كه از آغاز تا 

پايان ھمه شعر بود و به زبان عربى. اين نماينده حسن على خان گروسى بود كه به او 

لقب امیر شمشیر و قلم داده بودند و ضمن ابیاتى از او تقاضاى ورود به عراق را 

 .مى نمايند

 

 . ھجرى قمرى صورت گرفته است١٣٠٨ورود ايشان به عراق براى اولین بار در حدود سال 

در اينجا الزم به يادآورى است كه جنابش اين شعر را فقط با ھدف رسیدن به درگاه حضرت 

امیر المؤمنین (علیه السالم) سروده است، نه ثناگويى از مرزبان عثمانى، چرا كه ايشان 

را با شعر گفتن براى منظورھايى بى ارزش رابطه اى نیست. اكنون ابیات مذكور را مالحظه 

 :مى فرمائید

 

  فقّصر ذو السبق الذي ھو بارع//تسابقت األفكار في مدح ماجد

ترجمه: انديشه ھا براى مدح بزرگوارى از ھم پیشى مى گیرند، و اكنون صاحب اين 

 .انديشه ھا كه توانا نیز ھست در حیرت است كه چه بگويد

  و كل إلیه مستعاد و راجع//و نبطئ في رقي المفاخر و العلى

 .ترجمه: براى رسیدن به افتخارات زمان الزم است و ما دير به ھدف مى رسیم

  و أنت لنا فیه مديل و رافع//و كیف يفى المدح الذكا بسنائه؟

ترجمه: من چگونه آفتاب را با آن ھمه روشنائى ستايش كنم، و اين در حالى است كه تو 

 .بركناركننده يا برقراركننده ھستى

  لك الكل فیه ذو اقتداء و تابع//سبقت إلى مجد فأحسنت شربه

١٨١ 



ترجمه: تو به بزرگى ھا دست يافته و نیكو جام آن را نوشیده اى و ديگران به دنبال تو 

 .ھستند و از تو پیروى مى كنند

  بشملة مجد دونه المجد طامع//طمعت إلى الجلى و ال شك نائل

 .ترجمه: تو بزرگى را اراده كردى و بدان رسیده اى

  إذا اخضّل لیل أنت كالشمس طالع//و فیك خصال حّیر اللب دونھا

ترجمه: تو صاحب صفاتى ھستى كه دل را در حیرت فرومى برد و در شب بسیار تاريك 

 .ھمانند خورشیدى آشكار و نمايان ھستى

  لرق و أخالق الملوك تقارع//و رأفة آباء و ھیبة سائس

 .ترجمه: تو رأفت پدران و ھیبت سیاست مداران و اخالق پادشاھان را دارى

  و سیفك قوس الّله في األرض قاطع//لك القلم الملقاة من سیف اعزل

ترجمه: تو اگر از سالح به دورى قلم دارى، و شمشیر تو چون كمانى از طرف خداوند بر 

 .روى زمین است

  بذلك من أبواب فضلك قارع//و قل ثنائى فیك يا كھف أھله

ترجمه: ھرچه بگويم كم گفته ام اى پناه مردم خويش، و آن را براى لطف تو و با لطف تو 

 .مى گويم

  بجنب الغري فالدموع ھوامع//فإن شئت فاطلب لي وصوال الى الحمى

ترجمه: اين اراده تو است كه مرا به پناھگاه در كنار غرى (شھر نجف) برسانى، آنجا كه 

 .اشكھا ريزان است

  فقد غلبت قدما فكیف تدافع//فإن منع الروم الدخول ألرضھا

ترجمه: اگر دولت روم مانع است كه وارد سرزمین آنھا شويم، آنھا كه خیلى پیش مغلوب 

 .ما شدند

در اين زمان عراق جزء  . «ُغِلَبِت َالرُّوُم» :اشاره به آيه اى از قرآن مجید است كه مى فرمايد

 .متصرفات عثمانى ھا بوده و پايتخت آنھا در گذشته پايتخت روم شرقى بوده است

  حفاظ على عن مدح غیرك مانع//و ال حاجة لي غیر ھذا و إّن لي

ترجمه: خواست من ھمین است و بس، و از مدح ديگران معذورم، زيرا نگھبان عزت خود 

 .ھستم

١٨٢ 



گويند به خاطر ھمین ابیات-شايد ھم بیش از اين ھا بوده باشد-به ايشان اجازه ورود به 

 .عراق را به اتفاق ھمراھان مى دھند

 

در اينجا الزم است به اين نكته اشاره شود كه معظم له فوق العاده به شھر نجف اشرف 

عالقمند بودند؛ و از زمانى كه وارد آن شدند ھیچ گاه از آن خارج نشدند، مگر براى زيارت 

 ھ  به مشھد ١٣٣٠عتبات متبركه، كربال و كاظمین و سامراء؛ يك بار نیز در حدود سال 

مقدس مشرف شدند و پس از تشرف به تھران آمدند و در حضرت عبد العظیم (شھر رى) 

اقامت گزيدند، البته براى مدت كوتاھى. ضمن اين اقامت كوتاه، نامه اى به يكى از دوستان 

مى نويسند كه با ابیاتى شروع مى شود؛ چنین به نظر مى رسد كه تحريرنامه و شروع آن 

با چند بیت عربى، يعنى از دوران جوانى تا كھولت، عادت ديرينه ايشان بوده است؛ در 

 .جاى مناسب به اين موضوع خواھیم پرداخت

 

و از آنجا كه كار نوشتن براى ايشان بسیار آسان بوده است توجه چندانى به وسیله 

نوشتن، يعنى قلم، نداشتند، تا جائى كه گاھى با چوب كبريت يا ھر وسیله اى ديگرى كه 

از چوب باشد به نوشتن مطالب خود مى پرداختند؛ نمونه ھاى موجود نزد من گواھى بر آن 

است. به ھمین دلیل گاھى از خواندن اشعار ايشان ناتوان مى ماندم. آنجا ھم كه صاحب 

نامه از دادن نسخه اصلى نامه به من دريغ ورزيد، با شتاب چند بیت زير را از آن استنساخ 

كردم و در اينجا آنھا را مى نويسم تا مقدار تعلق خاطر ايشان به شھر نجف اشرف را نشان 

 .دھم

 

  أبرد بعیش وفقوا برشاد//مستنقع يشفى لظى األكباد

ترجمه: (نجف براى من) پرطراوت است و تشنگى جگر را شفا مى بخشد، چه زندگى 

 . (پرطراوتى و چه سعادتى نصیب آنھا شده است (كه در نجف اند

  و على الحمى فاذكر و جیب فؤادي//و إذا أخذت الكأس ثّمة طمھا

ترجمه: آنگاه كه جام لبريز را در آنجا گرفتن، در پناه على (علیه السالم) قلب لرزان مرا 

 .بیاور



  او رابعا فیھا بجنب الوادي//و اذكر بھا وقفاتنا و منازل

 .ترجمه: به ياد آور توقفگاه ھا و چراگاه ھاى آنجا را در كنار وادى السالم

  نرجوا معاودة مع العّواد//و استنظرونا بالمآب فإننا

١٨٣ 

 .ترجمه: و در انتظار ما باشید ما ھم امیدواريم كه با ديگر معاودان باز گرديم

  و العود أحمد عند أھل البادي//فالقرب بعد البعد أحلى مطعما

ترجمه: نزديكى پس از دورى نیكو ھدفى است، ضرب المثل ھم مى گويد كه بازگشت 

 . «نیكو است «العود احمد

  سئما و يومك صاحب األنجاد//شّتان ما يومي ابا بكر للعدى

ترجمه: چه اندازه فرق است میان روزى كه در خدمت شما بودم و امروز كه با دشمنان 

 .خود روز را به شام مى رسانم

اكنون كه سخن از غدير و عشق فوق العاده ايشان به خاندان نبوت و ھمچنین عالقه مفرط 

ايشان به وطن جديد خود، يعنى نجف اشرف، را به پايان مى بريم، اگرچه گفته اند «اين 

وطن مصر و عراق و شام نیست» بايد عرض كنم نوشته اى را يافتم كه ھنگام رسیدن به 

 :نجف خطاب به امیر مؤمنان نوشته بودند، بدين شرح

من به اين شھر به عنوان مھمان شما آمده ام، و عادت مھمان آن است كه سه روز اقامت »

 . «كند، ولى من بقیه عمر خود را اگر خدا بخواھد در اينجا سپرى خواھم كرد

و بیت معروفى را از بديع الزمان ھمدانى، صاحب مقامات، به عنوان شاھد آورده است كه 

 :مى گويد

  فطاب لنا حتى أقمنا بھا عشرا//وردنا بھا إن المقام ثالثة

 . (و ايشان اضافه نموده بودند كه (بل عمرا ان شاء اهللا

آرى پس از اين سخن، اگرچه سخن درباره آن به پايان نرسیده و بار ديگر با مطالبى از 

نوعى ديگر بدان باز خواھیم گشت، از آن مطالب و سخنان كه به ھنگام خلوت كردن 

مى گفته اند، بايد به استحضار برسانم، ھرگاه مطلبى به ذھن ايشان خطور مى كرد 

دلواپس بودند كه مبادا از بین برود؛ به ھمین جھت با ھرچه دم دست ايشان بود آن را 

 .مى نوشتند، و لو با چوب كبريت يا تكه زغالى بر روى ديوار



اين قصیده را به دالئل ذكر شده از كاغذھاى پراكنده موجود نزد ايشان به دست آورديم. از 

 .اينكه مرتب نیست نبايد آزرده خاطر شويد، چرا كه گاھى نظم تاريخى را ھم دارا نیست

 ايشان در اين زمان در خانه محقرى در محله «عماره» نجف زندگى مى كردند. ضمنا

١٨۴ 

تألمات عمیق ايشان از مصیبت ھاى وارده بر خاندان نبوت و ھمچنین ستم ھائى كه در 

 .حق ايشان روا داشته شده است در اين قصیده كامال آشكار است

 

در اينجا بى مناسبت نیست كه بگويم: ايشان براى ما تعريف مى كردند كه در نخستین 

سال ھاى ورود به عراق، يعنى نجف، با يكى از «پاشاھا» ى ترك آشنا شد كه نماينده 

دولت متبوع خود بود و بیشتر روزھا در صحن مقدس حضرت على (علیه السالم) با او 

 .ديدار مى كرد

 

ايشان درباره اين شخصیت چنین مى گفتند: «من بسیار در شگفت بودم از اطالعات 

وسیع او درباره كتب تاريخ و حديث. يك روز مرا در لباسى بسیار زيبا و شیك ديد و به 

شوخى به من گفت: گويا آماده ازدواج مى شوى؟ ! گفتم خیر، بلكه به مناسبت عید غدير 

است. گوئى ھرگز اين اسم به گوشش نخورده بود. براى او توضیح دادم، و ھمچنین 

كتاب ھائى را كه به اين موضوع اشاره كرده بودند به او معرفى كردم، و او بیشتر تعجب 

مى كرد. چند روز بعد مرا در لباس سیاه عزا ديد.  

 

اين بار نیز اظھار تعجب كرد، اما چند لحظه بعد متوجه شد كه ما در روزھاى اول محرم 

ھستیم، و من فرصت را از دست ندادم و به او چنین گفتم: اين را ديگر نمى توانید منكر 

شويد، ما ھم ھرگز از لحظه اى كه امام حسین (علیه السالم) كشته شدند آن را رھا 

نكرديم، و از آن نخستین لحظات كه اھل بیت او را مانند اسیران ترك و ديلم از كربال بردند 

اھل بیت افشاگرى را با خطبه ھا و نقل مطالب و حوادث اتفاق افتاده شروع كردند و على 

بن الحسین (علیه السالم) بیش از سى سال و پس از او شیعیان ايشان قرن به قرن و 

دوره به دوره بر پدر او گريستند. آن شخص ترك گفت: تو مرا كامال تحت تأثیر قراردادى، من 



به شھر خود خواھم رفت و از كار خود استعفا خواھم داد تا فرصت بیابم و اين دو مسئله 

 .مھم را مورد بررسى و تحقیق مجدد قرار دھم» . پايان سخن پدر

 

آرى شیعه از نخستین سده ھا و بنا بر توصیه ائمه اطھار (علیھم السالم) خود را در احیاى 

اين مراسم در ھمه دوره ھا مقید و متعھد دانسته و ھرگز، در شرائط گوناگون، آن را 

 .فراموش نكرده اند

 

چه در دوران بسیار دشوار و تاريك، كه حاكمان مانع برپائى اين مراسم مى شدند و از 

 تشكیل مجالس عزادارى جلوگیرى مى نمودند، و چه در روزگارانى كه اين مراسم با

١٨۵ 

ترس و وحشت در سرداب ھا و زيرزمین ھا بر پا مى شد، ھمواره پدران برپائى اين مراسم 

 .را به فرزندان سفارش مى كردند

 

 . ھجرى قمرى سروده اند١٣۵۶قصیده زير را حضرتش (قدس سره) حدود سال 

ايشان آن را با سوگ حضرت پیامبر (صلى اهللا علیه و آله) و حوادث بعد از فوت ايشان 

 بیت آن را ذكر ۵٠شروع مى كنند (نظر به اينكه اين چكامه بسیار مفصل است فقط 

مى كنیم و اگر كسى بقیه آن را خواسته باشد بايد به متن عربى اين كتاب رجوع نمايد- 

 . (مترجم

  و من يومه األرزاء قسم األطائب//مصاب رسول الّله أشجى المصائب

ترجمه: مصیبت فقدان حضرت رسول اكرم (صلى اهللا علیه و آله) حزن انگیزترين مصیبت ھا 

 .است و از آن روز مصیبت ھا نصیب نیكان (منظور خاندان پیامبر است) شده است

  أمینین من كید العدا و النواصب//و كان لھم طوبى و ھم في ظالله

ترجمه: حضرتش براى ايشان (خاندان پیامبر) چون درخت بھشتى بودند و در سايه آن از 

 .گزند دشمنان و بدخواھى ايشان در امان بودند

  كما اتخذ القرآن ھجر الجوانب//فمن حینما غاب استذلوا بفقده

ترجمه: پس از غیبت و فقدان ايشان مردم (و به گمانم: خانواده ايشان) دچار ذلت شدند، 



ھمچنان كه قرآن ھم از جھت خواندن و تعلیم و تعلم آن و عمل كردن به مضامین عالى آن 

 .متروك گرديد

با توجه به بیت قبل و اين بیت و ابیات بعدى و ھمچنین با توجه به ساير اشعارى كه از )

ايشان در اختیار داريم و عالقه و دلبستگى فوق العاده ايشان به خاندان نبوت، گمان بر اين 

 (.است كه مراد از ضمیر «ايشان» اھل بیت است

  لیشفي في أعقابه غیظ الھب//و كان ابن حرب الّرذل يرقب موته

توضیح و ترجمه: منظور از ابن حرب، ابو سفیان است. مى فرمايد: ابو سفیان پست و رذل 

انتظار مرگ او (حضرت پیامبر) را مى كشید تا كینه آتشین خود را در فرزندان او آرامش 

 .بخشد

  المة كفر قّتلوا كاألكالب//لھیب ترات كان قبل بصدره

١٨۶ 

ترجمه: شعله ھاى كینه اى كه به سینه داشت، جماعت كفارى كه چون سگان كشت و 

 .كشتار مى كردند

  ببدر و أخرى عرقبوا كالعقارب//كتسع و عشر في القلیب قبورھم

ترجمه: آنان كه قبرشان چاه بود، در نبرد بدر، و چون عقرب (كنايه از كسى كه مرگش 

 .قابل تأسف نیست) ريشه كن شدند

توضیح: انتقام از كشته ھاى بدر كه آنھا را در چاه انداختند و پیامبر اكرم با آنھا سخنانى 

 .فرمودند

  من الالت و العزى و باقي الّربائب//و من كسر أصنام يراھا آلھة

ترجمه: يا به خاطر بت ھائى كه به دست مسلمانان شكسته شدند و حال آنكه آنھا را 

 .الھه خود مى دانستند؛ بت ھاى «الت» و «عزى» و ديگر الھه آنھا

  و خالقه المصمود عند المصائب//يرى الصنم المصنوع بالكف ربه

ترجمه: بت ھاى ساخته دست خود را خداى خود مى پنداشتند، و به ھنگام مصیبت به آنھا 

 .متوسل مى شدند و دست نیاز به آنھا دراز مى كردند

  حجارات لعب لّمھا للّتالعب//و يعشقھا عشق الولید لدى الصبا

ترجمه: به آنھا، مانند كودكان، عشق مى ورزيدند، چون سنگ ھاى بازى كه كودكان آنھا را 

 .براى بازى گردآورى مى كنند



  و ال خیر فیمن بّولت بالّثعالب//و ربا يبول الثعلبان برأسه

ترجمه و توضیح: خدائى كه روباه بر سر او بول مى كند امید خیرى به او نیست (اشاره اى 

است به بیتى از ابو ذر غفارى، به ھمین معنى و ھمین كلمات با اندكى تغییرات، و آن 

اشاره است به اين داستان كه عرب ترجیح مى داده است پیش از خوردن خرما له شده آن 

را به صورت بت درآورده سپس، به خاطر تیمن و تبرك، بخورد، اما ھنگامى كه ابو ذر در 

صحرا چنین مى كند و به خواب مى رود، پس از بیدارى متوجه مى شود كه روباھى بر آن 

 . (بول نموده است و آن بیت را مى سرايد

 :پس از چند بیت اشاره به ابى سفیان نموده چنین ادامه مى دھند

  لحاه رسول الّله لعنة خائب//لعین أبو الملعون في كل موطن

 ترجمه: ملعون است و از ھمه جا طرد شده، رسول خدا ھم او را لعن كرده و (از

 .رحمت الھى) محروم نموده است

١٨٧ 

  لملك و سلطان و نیل مناصب//قد اتخذوا دين اإلله وسیلة

ترجمه: دين خدا را براى رسیدن به ھدف ھاى مادى-مملكت دارى و تسلط و منصب-وسیله 

 .قرار دادند

  و ما طالب الدنیا لدينا بطالبي//رضینا من العدل الحكیم قضائه

ترجمه: ما در برابر عدل و خواست خدا تسلیم ھستیم (اشاره است به آنچه بر سر 

 .خاندان نبوت (علیه السالم) آمده است) و خاندان ابو طالب ھرگز طالب دنیا نیستند

  لما اعطي الكفار شربة شارب//و لو ساوت الدنیا جناح بعوضة

 .ترجمه: اگر دنیا معادل يك بال پشه بود (كه نیست) يك جرعه آب به كفار نمى دادم

  أعّز من الكفار من ألف عاكب//و من رأس عبد مؤمن رأس شعرة

 .ترجمه: در نزد من ارزش يك موى سر مؤمن بیشتر از گروه ھزار نفرى كفار است

  و للدنیا أصحابه في التكالب//أ يغشى على خیر الورى كّل ساعة

ترجمه: بھترين مخلوق عالم ھر لحظه در حالت اغما باشد و دوستداران دنیا در انديشه به 

دست آوردن آن باشند؟ ! (در كتب سیره روايت شده است كه، در لحظات آخر حیات 

حضرت پیامبر، درحالى كه ايشان در حال ھوش و بیھوشى بودند گروھى مشغول امر 

 . (خالفت و جانشینى بودند



  و كم قّبحوا أو فّضحوا في التجالب//ھي الدنیا كم طالب جالب لھا

ترجمه: اين گونه است دنیا كه طالبان زيادى دارد و چه بسا اين طالبان براى به دست 

 .آوردن مال دچار آبروريزى گشته و مفتضح شده اند

  و امته في ملكه في التواثب//يسّجى رسول الّله يلقى إلھه

ترجمه: حضرتش براى ديدار حق به پھلو خوابیده اند درحالى كه پیروان ايشان درصدد به 

دست آوردن امتیازات مى باشند، و اين در حالى است كه ھمگى در پرتو ملك قدرت 

 . (ايشان ھستند (كه به اراده خداوند بر ھر كارى قادر است

  و ناحوا نیاح الثاكالت النوادب//فھّال حثوا فوق الرءوس ترابھا

 ترجمه: آيا بھتر نبود كه، چون مادران فرزند از دست داده و نوحه خوان، خاك بر سر

١٨٨ 

 ! بريزند و شیون كنند؟

  و ھّال فدوا أرواحھم في التناحب//و ھّال جثوا فوق الّرماد ألجله

 ! ترجمه: و آيا بھتر نبود كه خاكستر بر سر خود ريزند و در نوحه سرايى جان فدا كنند؟

  و ما وّسدوا تربا لتلك الّذوائب//فیا لیت كّل العالمین فداءه

 ذؤابة: الشعر المفتول

 .ترجمه: ھمه عالم فداى او باد و اى كاش موھاى او بر روى متكاى خاكین قرار نمى گرفت

  لنیل منى الدنیا نفاق الكواذب//بلى إنما ھذا االصیحاب صاحبوا

ترجمه: بلى اين نیمچه ياران براى رسیدن به آرزوھاى خود به اين دروغ پردازى ھاى 

 .منافقانه متوسل شده اند

  فیجلب جلبا صاحب بعد صاحب//يرون تراث الملك نھبا أمامھم

ترجمه: حكومت و خالفت را جز چیزى كه بايد آن را به چپاول برد نمى بینند و بنابراين ياران 

را يكى پس از ديگرى به زور ھم كه شده است (به محل اجتماع و راى گیرى و توطئه) 

 .جلب مى كنند

  فھاجر سعد لیس سعد بآئب//أرادوا لھا تدبیر سعد فلم يفد

توضیح: در روز سقیفه، قصد اين بود كه برنامه «سعد بن عباده» عملى شود، اما او 

انتخاب نشد و ھمان گونه كه معروف است به شام مھاجرت كرد و به قولى در آنجا كشته 

 .شد



  كیوسف للمختار بعض الصواحب//و ظاھرتا بنتاھما ألبیھما

ترجمه و توضیح: و ظاھرتا (اشاره به آيه قرآنى است) . ھمان گونه كه يوسف مورد عالقه 

ظاھرى زنان قرار گرفت (اما دل آنھا جاى ديگرى بود) اين دو دختر ھم به ظاھر نسبت به 

پیامبر اظھار عالقه مى نمودند ولى دل آنھا جاى ديگرى بود (نزد پدرانشان بود و به دنبال 

 . (آنھا فرستادند

  آن التشاغب لكي يأتیا قد آن//فأرسلتا بنتاھما ألبیھما

 .ترجمه: لذا به دنبال پدران خود فرستادند كه بیائید كه زمان، زمان فتنه انگیزى است

  علیه و لألطھار من آل غالب//و قال و صّلى الّله من خیر قائل

١٨٩ 

ترجمه: او، كه بھترين گوينده است، گفت كه بر او و بر خاندان پاك او، كه فرزندان غالب 

 .(جد ھفتم حضرت پیامبر) باشند، درود باد

  و شّر عظیم موبقات العواقب//لقد طرق اللیل المدينة فتنة

 .ترجمه: فتنه اى بزرگ كه عاقبت آن بس وخیم و ھالكت بار است درب شھر را مى كوبد

  و الم أسیفا في كالم مغاضب//و إذ حضرا أبدى النكیر علیھما

ترجمه: و زمانى كه آن دو حضور يافتند از طرف حضرتش با خشم مورد نكوھش قرار 

 .گرفتند

  بجیش أسام عّذرا عذر كاذب//و قال: أ لم آمركما أن تنفذوا

ترجمه: (وقتى آمدند) پیامبر فرمود مگر نگفتم به جیش اسامه بپیونديد، اما آنھا عذر 

 .دروغ گويان را آوردند و به عذر و بھانه متوسل شدند

  و قد كذبا و الّله لیسا بآئب//و قاال نئوب اآلن بعد سويعة

ترجمه: گفتند پس از اندك زمانى باز خواھیم گشت، اما دروغ گفتند، به خدا سوگند كه آن 

 .دو ھرگز برنخواھند برگشت

  عن الجیش لعنات علیھم صوائب//فقال: أال لعن األولى قد تخّلفوا

 .ترجمه: خدا لعنت كند كسانى كه از لشكر اسامه تخلف كردند

  ابّین لكم مھداتكم في المذاھب//و قال: أن ائتوني بكتف و محبر

ترجمه: سپس فرمود: به من يك كتف و دوات بدھید تا آنچه كه شما را از گمراھى برھاند 

 .بنويسم



  إذا غبرتكم داجیات الغیاھب//ابّین لكم ما ال تضلون بعده

ترجمه: آشكار و روشن كنم براى شما آنچه را كه پس از آن ديگر گمراه نخواھید شد، 

 .زمانى كه در تاريكى ھاى شب دچار مشكالت مى شويد

  و قد رفعوا أصواتھم بالتخاطب//فصاروا خصوما عنده و تنازعوا

 .ترجمه: پس با ھمديگر به خصومت و دشمنى برخاستند و صداى خود را بلند كردند

  و ال مّتق فیھم و ال من مراقب//فبعض يقول اتوا و بعض أن امنعوا

 ترجمه: گروھى مى گفتند (آنچه را طلب مى كند) بیاوريد و گروھى مى گفتند مانع

١٩٠ 

 .شويد (و نیاوريد) ؛ ھیچ پرھیزگارى در میان ايشان نبود

  فال ينبغي عندي لكم من تجاذب//فقال لھم: قوموا و ال تقعدوا ھنا

ترجمه: به ايشان فرمود: برخیزيد و بیرون شويد و نزد من جّر و بحث نكنید كه جّر و بحث و 

 .خصومت در محضر من روا نیست

  و قال الرفیق العال خیر الّرغائب//فأعرض عنھم و ھو زار علیھم

ترجمه: پس روى از ايشان برگرداند درحالى كه از ايشان ناراضى بود و میل به رفیق اعلى 

 .(زندگى و آسايش اخروى) داشت

  لعمرك ھذا من أشد المعاطب//و فارقھم و الكّل عاص ألمره

ترجمه: درحالى كه از ھمه ناراضى بود از آنھا جدا شد، و اين بزرگ ترين صدمه (و ناراحتى) 

 .است

  جماعتھم رّدوا إلى شرك رائب//سوى فتیة عادوا إلى الكھف اذ رأوا

ترجمه: مگر چند نفرى كه، به علت ترس از شريك شدن در اين كار كفرآمیز، خود را مانند 

 .اصحاب كھف كنار كشیدند

  مجال لريب أو مقال لعاتب//ھموا ھم حوارّي الرسول فما بھم

ترجمه: آنان ياران خاص حضرت پیامبر ھستند، پس جاى شك يا سخنى از مالمت كننده اى 

 .نیست

  و صّلى علیھم مثل غیث السحائب//جزاھم ملیك العرش خیر جزائه

ترجمه: خداوند، مالك جھان، به ايشان بھترين پاداش ھا را عطا فرمايد و برايشان باران 

 .رحمت خود را فروريزد



  لیأتي تاريخ بشعر لكاتب//إلى كم اطیل القول فیھم و لم يكن

 .ترجمه: تا به كجا سخن را به درازا كشم و حال آنكه تاريخ را به شعر نشايد گفتن

  من النار مخزى كل وغد مخالب//فخذ من صحیح للبخارّي كي ترى

ترجمه: كتاب «صحیح بخارى» را بردار و ببین (چه رواياتى را در آن مى بینى) از عاقبت 

 .شوم ايشان در آتش جھنم بسبب بديھا و دوروئیھاى آنان

توضیح: اشاره است به روايتى از حضرت پیامبر در صحیح بخارى كه روز قیامت مى فرمايند: 

 اصحابى! اصحابى! كه ندا مى آيد اين قدر از اصحاب خود نام مبر. اينان پس

١٩١ 

 .از تو چه كارھا كه نكردند

  ألصحابه في الحشر عند التحاسبروى أّن خیر الخلق ينحو شفاعة

ترجمه: روايت شده است كه حضرتش-كه بھترين خلق خداست-در روز قیامت براى ياران 

 .خود تمناى شفاعت مى كند

  عقیبك من سوء و شر معايبفیأتي الندا لم تدر ما القوم أحدثوا

ترجمه: پس ندا آيد نمى دانى پس از تو اين مردم چه سان عمل كردند و چه رفتارھاى بدى 

 ! داشتند؟

  فتأخذھم أخذا كضربة الزبفیخرج من نار الجحیم لھیبھا

 .ترجمه: پس شعله ھاى جھنم آنھا را در بر مى گیرد و با آنھا مالزم مى شود

  عتیق و ھل من حظوة من مناقبفیا لیت شعري مّم صار خلیفة

 .ترجمه: اى كاش مى دانستم كه او از چه چیز و كدام منقبت خلیفه شد

  و بسطة جسم أو لقربى مناسبلرجحان علم أو ثبوت والية

ترجمه: به خاطر برترى در دانش يا نصى كه واليت او را به اثبات برساند يا توانائى 

 .جسمى يا قرابت



  لسبق بسلم أو بمحض التغالبلتطھیر رب أو نزول سكینة

ترجمه: به خاطر اينكه خداوند ايشان را پاك قلمداد كرده است يا بر آنھا سكینه نازل كرده 

 .است يا به خاطر پیشقدمى در اسالم آوردن يا پیشى گرفتن بدون دلیل و حساب

 

 :نمونه اى از تواضع ايشان
 

ايشان را عقیده بر اين بود كارھائى كه به قصد تقرب به خدا صورت مى گیرد ھرگز نبايد 

ھمراه با ذكر نام باشد، زيرا خود خداوند پاداش آدمى را خواھد داد. يكى از مريدان ايشان 

به نام جناب شیخ جاسم األعسم (رحمة اهللا علیه) چنین نقل مى كند كه در سال ھاى 

نخست آمدن «سید آغا» (منظور حاج میرزا على آقا قاضى است؛ در زبان عربى 

محاوره اى نجف معموال روحانیان ايرانى سید را اين گونه مخاطب قرار مى دادند) به نجف 

اشرف، ايشان به دو مسجد كوفه و سھله زياد تردد مى كردند. در وسط مسجد كوفه 

 گودالى بود كه معموال در آن اشغال و خاكروبه مى ريختند و من به ايشان يادآور

١٩٢ 

شدم كه خوب است فكرى براى اين مكان بشود؛ با مراجعه ايشان به چند نفر توانگر 

خیرخواه قرار بر اين شد كه در مكان مورد نظر بنائى بر پا شود؛ پس از چند ماه اين كار 

انجام پذيرفت. و من از «سید آغا» تقاضا كردم كه تشريف بیاورند و نتیجه اقدامات را 

ببینند. اما ايشان پس از مالحظه اقدامات انجام شده ھنگامى كه چشمشان به 

نوشته اى كه نزديك درب خروجى روى ديوار نوشته شده بود افتاد كه در آن به كوشش 

ايشان براى ايجاد اين بنا اشاره شده بود، سخت آشفته شدند و آثار مخالفت در 

چھره شان كامال آشكار گرديد. من درصدد توجیه كار خود شدم ولى ھرگز نتوانستم ايشان 

 .را راضى كنم

 

و باالخره مجبور شديم آن نوشته را از بین برده و ديوار را با ساير قسمتھا ھماھنگ كنیم؛ 

 .با اين عمل خوشنودى نامبرده فراھم شد و به نكته پردازى معمول خود پرداختند



عالمه سید محمد حسین طھرانى در كتاب «مھر تابان» كه در آن به شرح حال استاد خود 

عالمه فقید طباطبائى پرداخته است از قول ايشان چنین نقل مى كند: «مرحوم قاضى 

گاه وبیگاه به يك باره غیبشان مى زد و به ھركجا كه احتمال مى داديم آنجا باشند، به 

مسجد كوفه و سھله، يا به خانه ھمسران متعدد ايشان، مراجعه مى كرديم ولى ايشان 

را نمى يافتیم. اما پس از چند روز بدون مقدمه پیدا مى شدند و بار ديگر مجالس بحث ھاى 

اخالقى ما شروع مى شد. اين موضوع سالى چندين بار تكرار مى شد» . گويم: چه بسا 

در اين اوقات نامه ھائى به شاگردان و ياران خود مى نگاشته اند كه ضمن آنھا سفارش ھاى 

اخالقى خود را به آنان گوشزد مى نمودند. من يكى از اين نامه ھا را كه گويا به علت عدم 

 .تناسب با سطح فكرى ما، آن را از ما پنھان داشته اند به دست آورده ام

 

ايشان در آن زمان ھمیشه به ما، فرزندانش، سفارش مى نمودند كه فقط در فكر تحصیل 

خود باشیم و درباره ھیچ چیز ديگر فكر نكنیم. آرى به يكى از اين نامه ھا دسترسى پیدا 

كرديم كه آن را در اينجا ذكر مى كنیم. اين نامه طبق عادت ايشان با ابیاتى به زبان عربى 

كه معموال در آنھا خالصه و محتواى نامه ذكر شده است شروع مى شود. اين نامه نزد 

 :چندين تن از ياران بزرگ ايشان يافت شده است. اينك متن نامه

١٩٣ 

بسم اهللا الرحمن الرحیم  

 

الحمد هللا رب العالمین، و الصالة و السالم على الرسول المبین و وزيره الوصى األمین، و 

ابنائھما الخلفاء الراشدين، و الذرية الطاھرين و الخلف الصالح و الماء المعین، صلى اهللا و 

 .سلم علیھم أجمعین

  تیّقظ لكي تزداد في الزاد و اغتنم//تنّبه فقد وافتكم األشھر الحرم

ترجمه: بیدار باش كه ماه ھاى حرام فرارسیده اند؛ شب زنده دارى كن تا بیشتر بھره مند 

 .شوى و فرصتھا را غنیمت بدان

  لشكر إله تّم في لطفه و عم//فقم في لیالیھا و صم من نھارھا

ترجمه: شبھا بیدار شو و روزھا روزه دارى كن، جھت سپاس از خدائى كه نعمت و لطف او 

 .فراگیر بوده است



  تھّجد و كم صّب من اللیل لم ينم//و ال تھجعن في اللیل إال أقله

ترجمه: فقط پاسى از شب را بخواب و بقیه را در خواب و بیدارى باش، چون عاشقان 

(ايشان را روش خواب چنین بود كه چندين بار تا صبح برمى خاستند و نماز مى خواندند و 

 . (بار آخر نمازھاى شفع و وتر و فريضه را انجام مى دادند

  بأحسن صوت نوره يشرق الظلم//و رّتل كتاب الحق و اقرأه ماكثا

ترجمه: كتاب خدا را تالوت نما و آن را با تأمل قرائت كن، با بھترين صداھا كه نور آن 

 .تاريكیھا را روشن مى گرداند

  و أخطأ من غیر الذي قلته زعم//فلم تحظ بل لم يحظ قط بمثله

 ترجمه: كه نه تو و نه ديگران ھرگز مانند آن را نخواھند يافت و ھركس غیر از اين

١٩۴ 

 .گويد در اشتباه است

  بقیة آل الّله كن عبده الّسلم// و سّلم على أصل القرآن و فصله

ترجمه: بر قرآن و آنان كه بدان عمل نموده و آن را تشريح نمودند، اين وابستگان به خدا، 

 .درود فرست و بنده خدا باش

  فقد ضل في إنكاره أعظم النعم//فمن دان للرحمن في غیر حبھم

ترجمه: ھركس بخواھد بدون عشق ورزيدن به خاندان نبوت (علیھم السالم) به خدا نزديك 

 .شود حتما گمراه شده است، به خاطر ناديده گرفتن بزرگترين نعمت خداوند متعال

  ھم العروة الوثقى فبالعروة اعتصم//فحّبھم حّب اإلله استعذبه

ترجمه: عشق به ايشان عشق به خداست، پس به آنان پناه ببر كه ايشان ريسمان 

 .مستحكم ھستند

  معانیه كي ترقى إلى أرفع القمم//و ال تك بالالھي عن القول و اعتبر

 .ترجمه: از قرآن غافل مباش و از معانى آن پند و درس بگیر تا به مكانھاى رفیع برسى

  و ال تن فیه ال تقل كیف ذا و كم//علیك بذكر الّله في كل حالة

 .ترجمه: ھمواره ذكر خداى گو، بدون حد و مرز، و ھرگز ترديد به خود راه مده

  لحرماته فیھا و عّظمه و التزم//فھذا حمى الرحمن فادخل مراعیا

ترجمه: كه آنھا (ماھھاى) رحمت خداوندى اند، پس با حفظ حرمت و رعايت بر آنھا وارد شو 

 .و آنھا را بزرگ شمار و خود را بر آنھا متعھد دان



  فإن قلت ربي الّله يا صاح فاستقم//فمن يعتصم بالّله يھد صراطه

ترجمه: ھركس به خداى متعال متوسل شود به راه راست خدا ھدايت خواھد شد، 

 . (دوست من! ھرگاه اهللا را خداى خود نامیدى ديگر استوار باش (و به راه خود ادامه بده

ھركس به دين خدا ) «َو َمْن َيْعَتِصْم ِبالّلِٰه َفَقْد ُھِدَي ِإلىٰ ِصرٰاٍط ُمْسَتِقیٍم» :خداوند متعال فرمايد

 آل عمران) ؛ و ١٠١متمسك شود محققا به راه مستقیم ھدايت يافته است) (آيه 

ِإنَّ َالَِّذيَن قٰاُلوا َربَُّنا َالّلُٰه ُثمَّ ِاْسَتقٰاُموا َتَتَنزَُّل َعَلْیِھُم » :و فرمود َو ِاْسَتِقْم َكمٰا ُأِمْرَت» ؛» :فرمود

 آنكه گفتند خداى يكتا است و بر اين ايمان ماندند فرشتگان بر آنان نازل) «َاْلَمالِٰئَكُة

١٩۵ 

 . ( فصلت٣٠مى شوند) (آيه 

برادران عزيز ھوشیار باشید-خداوند شما را توفیق طاعت دھد-كه وارد ماه ھاى حرام 

مى شويم؛ نعمت ھاى خداوند بر ما چه بزرگ و كامل است؛ آنچه-قبل از ھر چیز- بر ما 

واجب است توبه اى ھمراه با شرط و شروط مخصوص به خود و نمازھاى معروف به آن، و 

 .آنگاه دورى جستن از گناھان كبیره و صغیره در حد توان است

 

پس شب جمعه-در شب جمعه يا روز آن-يا روز يكشنبه نماز توبه را به پا داريد و سپس آن 

را روز يكشنبه دوم ماه تكرار كنید (شايد در آن ھنگام روز يكشنبه با دوم ماه مصادف بوده 

 . (است-مترجم

 

سپس مراقبت صغرى و مراقبت كبرى، محاسبه و معاقبه را به آنچه شايسته تر است و آن 

طريق كه بھتر است انجام مى دھید، كه در آنھا يادآورى و تذكر است براى كسانى كه 

خواھان يادآورى و داراى ترس مى باشند؛ سپس از صمیم قلب نیت كنید و بیمارى ھاى 

گناھان خود را معالجه نمائید و به وسیله استغفار نابسامانى ھاى درون خود را سامان 

 .دھید

و بپرھیزيد از ھتك حرمت ھا. زيرا ھركس چنین كند، اگرچه خداوند كريم او را ھتك نكند، 

 .اما از او ھتك حرمت خواھد شد



چگونه مى توان دلى را كه شك و شبھه پريشان نموده است رھا كرد و آن را به راه راست 

ھدايت نمود و آن را از سرچشمه زالل سیراب كرد؛ بايد از خدا كمك بگیريم كه اوست 

 .بھترين يارى دھنده

 

خود را به انجام فرائض در بھترين اوقات آن، با نوافل آنكه مجموعا پنجاه و يك ركعت -١

مى شود، مكلف نمائید. و اگر ممكن نشد چھل و چھار ركعت بخوانید. و ھرگاه 

گرفتارى ھاى دنیوى شما را مشغول داشت اين نبايد كمتر از نماز (اوابین) ، كه ھمان 

 .ھشت ركعت نافله ظھر است، باشد

 

نوافل را بجا آور مخصوصا نماز شب را كه چاره از آن نیست. عجب مى دارم از آن كس كه -٢

كمال مى طلبد اما شب زنده دارى نمى كند. سراغ نداريم كه كسى بدون آن به كماالتى 

 .رسیده باشد

 

 قرآن كريم را با صداى نیكو و حزن انگیز به ھنگام شب تالوت نمائید كه شراب-٣

 .مؤمن است

١٩۶ 

وردھاى معمول را كه ھمواره در اختیار شما است انجام دھید و سجده معروفه را از -۴

 .پانصد تا يك ھزار مالزم باشید

 

ھمچنین به زيارت ھرروزه حرم مبارك حضرت على (علیه السالم) -براى كسانى كه -۵

مجاور ھستند-و رفتن ھرچه بیشتر به مساجد معظمه و ساير مساجد ملتزم شويد، كه 

 .حالت مؤمن در مساجد مانند ماھى است در آب

 

و ھرگز بعد از نمازھاى واجب تسبیح حضرت صديقه (صلوات اهللا علیھا) را ترك نكنید كه -۶

 .آن ذكر كبیر است و الاقل در ھر مجلسى يك دوره آن ترك نشود

 



و دعاى فرج جھت ظھور حضرت حجت (صلوات اهللا علیه) ، به ھنگام قنوت وتر بعد از -٧

 .نوافل شب و بلكه در ھر روز و در ھمه دعاھا، از ضروريات است

 

 .خواندن زيارت جامعه-منظور جامعه كبیره است-در ھر روز جمعه از ديگر ضروريات است-٨

 .تالوت قرآن كريم كمتر از يك جزء نباشد-٩

 

 .دوستان نیكوكار را زياد مالقات كنید، كه آنان برادران راه و ھمراھان تنگه ھا ھستند-١٠

 

 .و اھل قبور را به ھنگام روز، يك در میان، زيارت كنید؛ شب به زيارت قبور نرويد-١١

 

ما را چه به دنیا كه مغرور بدارد ما را؛ آن ما را گرفتار نموده و به خود مى كشاند، 

درحالى كه از آن ما نیست. طوبى و خوشى دائم براى كسانى كه بدن ھاى آنھا در عالم 

خاكى است اما دلھايشان در الھوت (يعنى در عالم احديت و عّز پروردگار) است؛ آنان عده 

 .محدودى ھستند اما واقعیت و اصالت آنھا بیشتر و افزون تر است

 .من آنچه را مى شنويد مى گويم و از خدا آمرزش مى طلبم

 

 (/ھ ٢/١٣۵٧آخر ج )

 

گويم: در اين نامه بیش از ده نكته مھم وجود دارد كه از طرف ايشان مورد تأكید قرار گرفته 

است و من در جلد دوم به شرح و بسط آنھا خواھم پرداخت. اما در اينجا فقط به طور گذرا 

 :به چند نكته اشاره مى نمايم. در صدر نامه آمده است

١٩٧ 

الرسول المبین: اين صفت در چندين مورد براى توصیف انبیا و مرسلین به كار رفته است. 

 . «َأّنٰى َلُھُم َالذِّْكرىٰ َو َقْد جٰاَءُھْم َرُسوٌل ُمِبیٌن»:خداوند متعال مى فرمايد

الوصى االمین: متصف كردن وصى به امین از رساترين و جامع ترين صفاتى است كه بايد 

در شخص وصى موجود باشد، زيرا وصى امانتدار وديعه ھاى نبوت است و او است كه آن را 



حفظ مى كند. و امانتدارى جھت نگھدارى اين وديعه و محافظت و انجام آن از نخستین 

 .شرايطى است كه الزم است وصى داشته باشد و به آن آراسته باشد

 

و ھمچنین در نامه آمده است: ابنائھما الخلفاء الراشدين. . . به طور متواتر از حضرت پیامبر 

اكرم منقول است كه: «خلفاء راشدين پس از من دوازده نفراند، و ھمگى از قريش 

 . «ھستند

 

ذريه طاھره: منظور جانشینان طاھر ايشان است كه ھمگى از خطا و لغزش معصوم 

مى باشند. و احتمال مى رود كه مقصود غیر معصومین، يعنى اولیاء اهللا صالح از ھمین 

 .خاندان پاك، باشد

 

الخلف الصالح: شامل دودمان و ساير مردم صالح و اولیاء متقى مى شود، آنان كه خداوند 

واليت خود را از آن آنان نموده است و آنھا را براى دين خود در نظر گرفته و به راه راست 

ھدايت نموده است. خداوند دستور داد (در خبرھاى مأثور) تا بر آنان درود فرستیم و طلب 

 .مغفرت نمائیم

 

الماء المعین: آب آشكار و جارى بر روى زمین. شايد مقصود، سنت جاريه اى است كه 

ھمه آن را مى بینند؛ ھمان سنتى كه از طرف او جارى شد و سپس به وصى او و سپس 

به جانشینان پاك او و پس از ايشان به اولیاء خلف آنھا سريان يافت. پس آن ھمچون آب 

زالل جريان دارد، ھمگى آن را به چشم مى بینند و از فیض آن مستفید مى گردند؛ البته 

 .ھركس به اندازه قدرت و قابلیت خود

 

 .تیقظ: از خواب بیدار شدن، و دقت داشتن است

لكى تزداد فى الزاد و اغتنم: گفته اند كه الف و الم تعريف را بر سر اسم مى گذارند تا 

َفِإنَّ َاْلَجِحیَم  َو آَثَر َاْلَحیٰاَة َالدُّْنیٰا َفَأّمٰا َمْن َطغىٰ» :معنى ضمیر بدھد. خداوند متعال فرمايد

» ؛  .يعنى با حذف ضمیر (پناه او) ، و اهللا اعلم ِھَي َاْلَمْأوىٰ

 و صم من نھارھا: ايشان تاكید داشتند كه روزھاى سیزدھم و چھاردھم و پانزدھم ھر
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 «ماه، بخصوص ماه رجب، روزه گرفته شود؛ شايد ھم به عنوان مقدمه جھت «عمل ام داود

. 

كلمه تھجد از اضداد است؛ زيرا «ھجد» به معنى خوابیدن بھنگام شب است و ھمچنین 

به معنى شب زنده دارى كردن است. ھمچنین آن را به معنى بیدارى و خواب نرفتن پس از 

خواب دانسته اند؛ در اين صورت معنى آن شب زنده دارى براى عبادت نخواھد بود، بلكه 

منظور خوابیدن و سپس بیدار شدن از خواب است تا بدن به اندازه الزم استراحت نمايد و 

براى عبادت توانا شود. خود ايشان (رحمة اهللا علیه) تھجد را چنین تفسیر مى نمودند كه 

اول شب اندكى مى خوابیدند، سپس بیدار مى شدند و چھار ركعت نافله شب را به جا 

مى آوردند، سپس اندكى مى خوابیدند و دوباره برمى خاستند براى چھار ركعت ديگر از 

نافله شب، آنگاه مى خوابیدند و پیش از طلوع فجر براى نمازھاى شفع و وتر و فريضه 

برمى خاستند. اين عادت ايشان بود و ھمین صورت شب بیدارى از حضرت پیامبر (صلوات 

 .اهللا علیه و على آبائه) نقل شده است

 

 . «اصل القرآن و فصله: عرب گويد: «ال اصل له و ال فصل» يا «ھو ذو اصل و فصل

 .منظور از اصل، نزد ايشان، نسب و اصالت شخص است از نظر پدر و مادر و عمو و دائى

و منظورشان از فصل، زبان و بیان و منطق شخص است. زيرا عرب را عقیده بر اين بود كه 

 .اگر انسان داراى نسب روشنى نیست فصل و بیان او مى تواند به جاى نسب او قرار گیرد

بدين ترتیب معلوم مى گردد كه منظور از اصل قرآن و فصل آن، مطالبى است كه قرآن كريم 

در بر دارد: پندھا و اندرزھا و احكام الھى. و منظور از فصل كسانى مى باشند كه نكات 

پیچیده قرآن را روشن كردند، و مضمون ھاى مختلف را تشريح نمودند. به ھمین جھت است 

كه مالحظه مى فرمائید بعد از فصل «بقیة آل اهللا» را آورده اند. به طور كلى منظور از آل اهللا 

و آل الرسول دوستداران او و نزديك ترين آنھا به ايشان و خاندان پاك او مى باشند. . . و پس 

 .از ايشان جانشینان پاك او كه از ايشان پیروى كردند مى باشند

 

منظور از «البقیة الصالحة من آل اهللا» حضرت حجت (علیه السالم) است؛ «بقیة اهللا خیر 

 .لكم ان كنتم تعقلون» . . . درود خداوند بر او و فرزندانش باد



 .الصب: عاشق واله كه از شدت سوزش نمى تواند شب بخوابد

 .ماكثا: «مكث» يعنى ايست و انتظار، و «مكیث» به كسى گويند كه شتاب نكند
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 .يعنى با تأنى براى مردم بخوانى ، «َو ُقْرآنًا َفَرْقنٰاُه ِلَتْقَرَأُه َعَلى َالّنٰاِس َعلىٰ ُمْكٍث» :خداوند فرمايد

نوره يشرق الظلم: در دعاى حضرت سجاد (علیه السالم) به مناسبت ختم قرآن چنین 

آمده است: «و اجعل القرآن فى ظلم اللیالى لنا مؤنسا (قرآن را در تاريكى شب ھا براى ما 

مونس قرار بده)» . و بھترين مونس انسان در تاريكى روشنائى است و شايد منظور 

 .حضرت تاريكى لحظات مرگ يا قبر يا برزخ باشد

 

َو ُيِتمُّ ِنْعَمَتُه » :اعظم النعم: در قرآن كريم لفظ نعمت و اتمام نعمت در چندين جا به صورت

 يوسف) آمده است، مگر در يك ۶٠و نعمت و لطفش را در حق تو تمام گرداند)» (آيه ) َعَلْیَك

مورد و آن آيه شريفه اى است كه اتفاق رأى بر آن است كه در حجة الوداع در غدير خم 

َاْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو َأْتَمْمُت َعَلْیُكْم » :نازل شده است؛ اين آيه كه خداوند متعال فرمايد

امروز دين شما را به حد كمال رساندم و بر شما نعمت را ) ِنْعَمِتي َو َرِضیُت َلُكُم َاْلِإْسالَٰم ِدينًا

 مائده) . مسئله ٣٠تمام كردم و بھترين آئین را كه اسالم است بر شما برگزيدم)» (آيه 

اعالم اين مطلب است كه آنچه در غدير خم نازل شده است و در حجة الوداع اتفاق افتاده 

است و بطور مشخص تعیین حضرت على (علیه السالم) جھت جانشینى حضرت پیامبر از 

 .بزرگترين نعمتھاست، زيرا به وسیله آن است كه دين و نعمت خدا كامل گشته است

 

 .عبده السلم: يعنى عبده المسلم؛ خود را تسلیم خداوند نموده است

 .و ال تن فیه: «ونى» به معنى ترديد و سستى است

 .ضل فى انكاره: يعنى ھدايت نشد و گمراه باقى ماند؛ يا: به علت انكار گمراه شد

حمى الرحمن: منظور ماه ھاى حرام است، كه خداوند بندگان خود را در آنھا مورد عنايت 

 .خود قرار مى دھد. بنابراين بايد به ھنگام ورود در آنھا در نھايت احتیاط و پرھیزكارى باشیم

نماز األوابین: يعنى نماز كسانى كه خیلى توبه كار بودند؛ منظور از آن نماز ھشت ركعتى 

 .قبل از ظھر مى باشد

 



 .مراقبت صغرى: يعنى باز خواست آدمى از خود درباره آنچه انجام داده است

مراقبت كبرى: يعنى دائما مشغول ذكر بودن، و غافل نبودن. ارباب سلوك گفته اند كه 
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 .مراقبت را چھار مرحله است: مراقبت، محاسبت، معاتبت و معاقبت

و در حديث يمانى آمده است: «از ما نیست آن كس كه ھر روز خود را مورد محاسبه قرار 

ندھد» . حال كه سخن از «مراقبت» به میان آمد بد نیست كه در اينجا خالصه اى از 

 :سخنان سید مھدى بحر العلوم را در اين مورد يادآور شويم

 

و آن عبارت از اين است كه سالك مدام به خود توجه نمايد و در ھمه حال ملتفت نفس »

خود باشد كه از آنچه خود را متعھد نموده و بر آن عزم كرده است تخلف ننمايد، و اين امر 

امكان پذير نباشد مگر آنكه ساعتى را از شب يا روز با خود خلوت نمايد؛ ببیند آيا نفس او 

در پیمانى كه بسته، خیانت نموده است يا خیر؟ پس اگر به میل او بود بیش از پیش بر 

اين حال ادامه دھد وگرنه آن را سرزنش نمايد و ھرگاه تكرار شود آن را عقاب نمايد. . . تا 

جائى كه گفته شده است كه كسى در مكانى كه خود را محاسبه مى نمود، تازيانه اى 

 . «نھاده بود و گھگاه خود را با تازيانه مى نواخت

 

 .اين «مراقبت» نوعى يادآورى و تنبه است براى نفس كه تخطى ننمايد و از حدود نگذرد

الٰ ِإلَٰه ِإّالٰ َأْنَت  . . .َو َذا َالنُّوِن» سجده معروفه: ھمان تسبیح يونسى است كه در آيه شريفه

آمده است. قسمت آخر آيه ھمان سجده معروف نزد ايشان  «ُسْبحٰاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن َالّظٰاِلِمیَن

 .است. ايشان (رحمة اهللا علیه) ھرگز به ھنگام صبح آن را ترك نمى نمود

مساجد معظمه: منظور دو مسجد كوفه و سھله است كه نزديك به ھم ھستند و به 

 .خاطر نزديكى آنھا به نجف اشرف از آنھا نام مى برد

در پايان ذكر اين نكته الزم است كه مخاطب اين نامه يك نفر است، زيرا ايشان نامه ھا را 

 .به افراد مى فرستادند



چنین به نظر مى رسد. . . اكنون كه درباره يك شخصیت مذھبى داراى ابعاد مختلف سخن 

مى گوئیم و امكان برداشت ھاى مختلف درباره شخصیت او مى رود الزم است اين 

 .شخصیت در حد امكان و توان، از ھمه جھات، مورد بررسى و ارزيابى قرار گیرد

 

ھمچنین پیش از ورود به قسمت مكاتبات ايشان با شاگردان و اطرافیان خود، كه ضمن اين 

نامه ھا تعلیمات و ارشادات الزم را به ايشان ارائه مى دادند، ذكر اين نكته الزم است كه 

 ايشان غالبا فرزندان خود را مكلف مى نمودند كه «حديث عنوان البصرى» را براى
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ايشان، بنويسیم؛ بعدا نسخه اى كه خط بھترى داشت براى خود نگه مى داشتند، كه در 

ضمن صحیح ترين آنھا نیز بوده است؛ اين نسخه را به كسانى مى دادند كه نزد او آمده و 

تقاضاى دستورالعمل و برنامه مى كردند، بخصوص كسانى كه قادر نبودند در مجالس 

 .ايشان حضور يابند

 

 : «اكنون ترجمه حديث «عنوان البصرى
 

پیرمردى بود كه نود و چھار سال از عمر او مى گذشت. او چنین مى گويد: سال ھا بود كه »

نزد مالك ابن انس رفت و آمد داشتم ولى ھنگامى كه جعفر بن محمد صادق (علیه 

السالم) به مدينه آمد نزد او رفتم و قصد من آن بود كه به جاى انس ابن مالك مطالب و 

معارف خود را از ايشان فراگیرم، ولى يك روز به من چنین گفت: من آدم بدھكارى (بدھكار 

خدا) ھستم و مرا در ھريك از ساعات شبانه روز ذكر و دعائى است كه بايد انجام دھم، 

 .پس مرا از كار خود بازمدار، نزد مالك رفته ھمچون گذشته مطالب خود را از او بگیر

 

 :از شنیدن اين سخن) غمگین شدم و از حضرتش خارج شدم و نزد خود چنین گفتم)



اگر در من چیز قابل توجھى مى ديد مرا از خود دور نمى كرد. پس وارد مسجد حضرت 

رسول (صلى اهللا علیه) شده و سالم كردم و روز بعد به مسجد حضرت پیامبر (صلى اهللا 

 :علیه) -روضه-آمدم و دو ركعت نماز خواندم و چنین دعا كردم

 

أسألك يا اهللا يا اهللا ان تعطف على قلب جعفر، و ترزقنى من علمه ما اھتدى به الى »

صراطك المستقیم» (خداوندا از تو مى خواھم دل جعفر را نسبت به من متمايل گردانى و 

به من از دانش او عطا فرمايى، ھمان دانشى كه به وسیله آن به راه مستقیم تو ھدايت 

 . (شوم

 

سپس غمگین به خانه بازگشتم و نزد مالك ابن انس نرفتم. اين به خاطر عشقى بود كه 

نسبت به جعفر پیدا كرده بودم. ھرگز از خانه خود خارج نمى شدم مگر براى نماز واجب، 

تا اينكه صبرم تمام شد. روزى بعد از ظھر لباس پوشیده نزد جعفر رفتم، خادمى به در 

خانه آمد و پرسید حاجت تو چیست؟ گفتم: سالم كنم بر آن شريف، گفت در حال نماز 

است. . . پس از اندك زمانى كه در درگاه خانه ايستادم آن خادم آمد و گفت: على بركة 

 .اهللا (بفرما) . وارد خانه شدم و سالم كردم و ايشان (علیه السالم) جواب سالم دادند

٢٠٢ 

 و گفتند: بنشین خدا تو را بیامرزد، كنیه ات چیست؟

 .گفتم: ابو عبد اهللا

 گفت: خدا كنیه تو را نگھدارد و به تو توفیق عنايت فرمايد، بگو ببینم خواست تو چیست؟

 .نزد خود گفتم: اگر از زيارت او غیر از اين دعا نمى بود باز ھم مرا زياد بود

سپس سر برداشته فرمود: مسئله تو چیست؟ 

 

گفتم: از خدا تقاضا كرده ام دل تو را نسبت به من متمايل نمايد و به من از دانشى كه به 

تو داده است عنايت فرمايد و اكنون امیدوارم آنچه را خواسته ام آن شريف! به من عنايت 

 .فرمايد



فرمود: اى ابا عبد اهللا علم به زياد آموختن نیست، بلكه علم نورى است كه به دل ھركس 

كه خداوند اراده كند او را ھدايت نمايد مى تابد؛ پس اگر خواھان علم ھستى، نخست از 

خود بخواه كه حقیقت بندگى را قبول كنى و به كمك آن طلب علم كن و از خدا سؤال كن 

 .و بخواه تا خدا ھم به تو بیاموزد و عطا نمايد

 . . .گفتم: اى شريف

 .فرمود: بگو يا ابا عبد اهللا

 گفتم: اى ابا عبد اهللا حقیقت بندگى چیست؟

 . . .فرمود: سه چیز

اينكه بنده نسبت به آنچه خداوند به او داده است احساس مالكیت ننمايد. زيرا بندگان را -

دارائى نیست؛ ثروت را از آن خدا مى دانند و آن را جائى مصرف مى كنند كه خداوند دستور 

 .داده است

 .براى خود مآل انديشى نكند-

 .و ھمه سرگرمى و اشتغاالت او پیرامون اوامر و نواھى خداوند متعال باشد-

 

پس ھرگاه بنده نسبت به چیزھائى كه خداوند به او تفضل نموده است احساس مالكیت 

ننمود، انفاق كردن آن مال براى او آسان مى گردد؛ و ھرگاه بنده تدبر درباره خود را به مدبر 

خود واگذار نمايد، پیش آمدھاى ناگوار دنیا براى او ناچیز مى گردد؛ و ھرگاه بنده خود را 

 مشغول به اوامر و نواھى خداوند كند، ھرگز به رياكارى و مباھات
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نمى پردازد. پس ھرگاه خداوند اين سه چیز را به او عطا نمود دنیا و ھمچنین شیطان و 

مردم به چشم او ناچیز و سھل مى گردد و ديگر دنیا را از روى زياده طلبى و تفاخر 

نمى طلبد، و ھرگز آنچه را نزد مردم است به خاطر عزت و بزرگوارى خود نمى طلبد و روزگار 

 .خود را به بطالت نمى گذراند

 

ِتْلَك َالّدٰاُر َاْلآِخَرُة َنْجَعُلھٰا ِللَِّذيَن الٰ ُيِريُدوَن » :اين اولین مرحله تقوى است؛ خداوند متعال مى فرمايد

ما در آخرت «بھشت» را براى آنان اختصاص داديم ) ُعُلوا ِفي َاْلَأْرِض َو الٰ َفسٰادًا َو َاْلعٰاِقَبُة ِلْلُمتَِّقیَن

 .كه در زمین اراده علو و فساد و سركشى ندارند



 .گفتم: اى ابا عبد اهللا مرا سفارشى كن

 

پس فرمود: تو را به نه چیز سفارش مى كنم كه آنھا سفارش ھاى من است به كسانى 

كه خواھان راھیابى به خداوند مى باشند و از خداوند مى خواھم كه تو را براى انجام آنھا 

 .موفق بدارد

 

سه چیز از آنھا درباره تربیت و تأديب نفس، و سه ديگر دربارۀ بردبارى و سه ديگر درباره 

 .دانش است. پس آنھا را به خاطر بسپار و ھرگز دست كم مگیر

 .عنوان گفت: پس دل خود را آماده پذيرش آنھا نمودم

 :پس فرمود: آنھائى كه درباره رياضت نفس اند

 .مبادا غذائى را از روى بى میلى بخورى كه سبب كودنى و ابلھى مى گردد-

 .ھرگز غذا مخور مگر بھنگام گرسنگى-

و ھرگاه خورد چیز حالل بخور و اسم خدا ببر و به ياد آور اين حديث حضرت پیامبر (بر او و -

خاندانش درود باد) را: «انسان ھیچ ظرفى چون شكم را از شر پر ننموده است؛ اگر 

ناچاريم، پس يك سوم آن را براى طعام و يك سوم براى نوشابه و يك سوم آن را براى 

 .تنفس خود اختصاص دھیم

 :و اما سه امرى كه درباره بردبارى است

ھركس به تو بگويد: اگر يكى بگوئى ده برابر آن را خواھى شنید، به او بگو: اگر ده كلمه -

 .بگوئى پاسخ يكى را ھم از من نخواھى شنید

و ھركس به تو دشنام داد به او بگو: اگر آنچه مى گوئى حقیقت دارد از خداوند براى خود -

 طلب مغفرت مى كنم و اگر آنچه مى گوئى دروغ است از خداوند براى تو

٢٠۴ 

 .طلب مغفرت مى كنم

 .و ھركس تو را به بدى تھديد كرد پس تو به او وعده نصیحت و دعا بده-

 :و اما آنھائى كه درباره علم مى باشند

آنچه نمى دانى از علما بپرس، و مبادا كه آنھا را براى حواس پرتى يا آزمايش مورد سؤال -

 .قرار دھى، و ھرگز كارى طبق رأى خود انجام مده



 .و ھمیشه احتیاط را از دست مده-

از فتوا دادن گريزان باش، چون گريز از شیر؛ و گردن خود را براى رفتن به جھنم پل قرار -

 .مده

 

سپس فرمود: بلند شو اى ابا عبد اهللا كه تو را نصیحت نمودم و وقت ذكر و ورد مرا بر من 

خراب نكن كه من نسبت به خود آدمى بخیل ھستم و درود بر كسانى كه از راه راست 

 .پیروى مى كنند

 

 «پايان ترجمه حديث «عنوان البصرى

َو ِعبٰاُد َالرَّْحمِٰن َالَِّذيَن َيْمُشوَن » :و مى فرمايد ُكُلوا َو ِاْشَرُبوا َو الٰ ُتْسِرُفوا» ؛» :خداوند متعال فرمايد

و بندگان خاص ) َو ِإذٰا َمرُّوا ِباللَّْغِو َمرُّوا ِكرٰامًا . َعَلى َاْلَأْرِض َھْونًا َو ِإذٰا خٰاَطَبُھُم َاْلجٰاِھُلوَن قٰاُلوا َسالٰمًا

خداوند رحمان آنان اند كه بر روى زمین به تواضع و فروتنى روند و ھرگاه مردم جاھل به آنھا 

َو الٰ َتْقُف » :خطاب (و عتابى) كنند با سالمت نفس (و زبان خوش) جواب دھند)» ؛ و فرمود

و ھرگز به آنچه علم و ) مٰا َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ َالسَّْمَع َو َاْلَبَصَر َو َاْلُفؤٰاَد ُكلُّ ُأولِٰئَك كٰاَن َعْنُه َمْسُؤًال

 . «(اطمینان ندارى دنبال مكن كه چشم و گوش و دل ھمه در پیشگاه خدا مسئولند

 

مالحظه مى فرمائید كه اين حديث، چه از نظر سبك و چه از نظر بیان، حديث بسیار 

روشنى است؛ ھم علما و ھم اقشار مختلف مردم مى تواند آن را به كار بندند و الحق 

 .سخنى جامع است كه جز از مصادر وحى و الھام الھى صادر نمى شود

 

دل خود را آماده پذيرش آنھا نمودم: يعنى دل خود را از ھرآنچه آن را به خود مشغول 

َسَنْفُرُغ » :مى كند فارغ و خالى كردم، تا سخن ايشان را نیكو فراگیرم. خداوند متعال فرمايد

اى گروه انس و جن به زودى به حساب كار شما خواھیم پرداخت)» . از اين ) َلُكْم َأيَُّه َالثََّقالِٰن

 گفته است: (سأتفرغ لتأديبك.) زيرا آدم فارغ براى پذيرش

٢٠۵ 

 .آموزش ھا آماده تر است، و اهللا اعلم



و اينكه (علیه السالم) مى فرمايد: به كسانى كه خواھان (مريد) راھیابى به خداوند 

ھستند. كلمه «مريد» بین اھل سلوك فراگیر شده است و به نظر ايشان منظور از «مريد» 

كسى است كه در خدمت استادى معین درآيد تا دست او را بگیرد و او را به مراتب عالیه 

 .برساند

 

منظور از «ورد» در قديم بخشى از قرآن بوده است كه ھر روز و شب خود را ملزم به تالوت 

آن مى كردند. اما متأخرين آن را اصطالحا به كلماتى گويند كه استاد (مرشد) ، جھت از 

 .بین رفتن موانع در راه رسیدن به ھدفھاى عالى عرفانى، دستور تكرار آن را داده است

و به مناسبت به كار رفتن كلمه «استاد يا راھبر» بايد بگويم كه ايشان درباره استاد 

(مرشد) و راھنما نظر خاصى داشتند و مى فرمودند: اگر نصف عمر خود را صرف يافتن 

راھنما نمائید زيانى متوجه شما نشده است، زيرا با يافتن استاد و راھنما نصف راه را 

پیموده ايد، زيرا براى سالك بى نیازى از استاد دانا، كه مراحل تھذيب نفس را طى نموده 

باشد و به مرحله انسان كامل رسیده باشد، غیرممكن است، و اين به خاطر قدرت و 

توانائى اى است كه استاد در راھنمايى شاگرد (مريد) دارد و به خاطر تجربه اى است كه 

در طى كردن اين مراحل دشوار سیر و سلوك آموخته است. اين مطلب را حضرت عالمه 

 .طھرانى بواسطۀ عالمه طباطبايى از مرحوم قاضى نقل نموده است

 

با اينكه مايل نیستم به بحثھايى كشانده شوم كه احتماال نتوانم از عھدۀ آنھا برآيم، و 

اينكه پاره اى مباحث جاى بخصوص خود را دارند، و در كتب مربوط به طور مفصل مورد 

بررسى قرار گرفته اند، شايد ھم به خاطر اينكه نظرات خاص خود را با نظر ديگران تلفیق 

ننمايم-آرى بخاطر اين مسائل و مسائل ديگر-مايل بودم به چنین مباحثى كشانده نشوم. 

اما اكنون مشاھده مى كنم كه مجبورم براى توضیح پاره اى مسائل، اگرچه به طور گذرا، به 

پاره اى موضوعات اشاره نمايم تا براى توضیح نظرات و گوشه ھايى از شرح حال شخصیت 

 .آية اهللا قاضى توضیحاتى مقدماتى را فراھم نمايد

 



يكى از اين مسائل، مسئله استاد و راھنما است، كه منظور راھنماى عام و راھنماى 

خاص است. منظور از اولى شخصیتى نورانى است كه مشمول عنايات الھى شده است 

 و

٢٠۶ 

فقط او است كه واسطۀ كسب لطف و فیض ازلى است. . . او راھنماى عام است و در 

ھیچ زمان و مكان واحدى جز يك نفر نمى تواند باشد. مقصود از اين شخصیت بزرگوار در 

زمان غیبت كبرى حضرت حجت منتظر (علیه السالم) است، كه دسترسى به ايشان 

بدون واسطه امكان پذير نیست؛ لذا واسطه اى الزم است تا به واسطۀ او به ايشان 

دسترسى پیدا كنیم و از انوار الھى او و از حقائق الھى مكنون در نزد او مستفیض گرديم. 

. . اين شخص واسطه، از نظر فقھا بايد «فقیه جامع الشرايط» باشد و از نظر اھل سیر و 

سلوك ھمان استاد يا راھنما يا مرشدى خواھد بود كه جامع موھبت ھاى اخالقى و 

 .كماالت نفسانى است

 

منظور از ذكر اين مقدمه مطرح كردن نامۀ زير است كه غالبا موضوع بحث و اظھار نظرھاى 

مختلف شاگردان ايشان بوده است. ما، به خاطر وجود پاره اى پیچیدگى ھا و ابھامات 

موجود در آن، ھمه نامه را مورد بحث قرار نمى دھیم؛ زيرا اصل آن نزد ما موجود نیست، 

ولى آغاز نامه با چند بیت شعر شروع مى شود كه در اينجا مى آيد، تا پیش درآمدى باشد 

 :جھت وارد شدن در مطلبى جديد، ان شاءاهللا

 

  و أجريت في ذا الھند و اني رونقا//سننت لھذا الرمح غربا مذّلقا

ھمان طور كه مالحظه مى فرمايید قصیدۀ آية الّله قاضى با اين بیت از قصیده «شريف 

رضى» شروع مى شود و در پاسخ به يكى از شاگردان خود شريف رضى (رحمة اهللا علیه) 

 .است

 .ترجمه: تو سر اين نیزه را خوب تیز كرده اى و آن را براى ھمیشه كارا نموده اى

 .شرح: در تو استعداد و زمینه ھاى موفقیت براى درك مراتب عالیه احساس مى شود

  و طّیب لي روحا و عطرا منشّقا//و بّشرت میعاد اللقا طاب عرفه

 .ترجمه: به تو بشارت ديدارى عطرانگیز داده شده است



  و ما كان ذبال من غصوني فأورقا//و ما كان غورا من معیني فأنبطت

ترجمه: چاھاى گود من (به علت نرسیدن به آب) باالخره به آب رسید و جوشان شد و 

 .شاخه ھاى درخت پژمرده شده من شاداب گرديد

  و ما كان فیه من ظالل فأشرقا//و ما كان فیه من ضالل غدا ھدى

ترجمه: آنچه در آن گمراھى بود بدل به ھدايت شده و آنچه سايه بود به روشنائى بدل 

 .شد

٢٠٧ 

  و ال مرتقى فضل إلیه فیرتقى//و لم يبق بعد المجد مجد فیرتجى

ترجمه: با رسیدن به اين مرتبت ديگر نه منزلت واالئى است كه خواھان آن شوى 

 .(باشیم) و نه قله فضل و شكوھى است كه بر آن رويم

  كذا الدنیا و العز و الفخر و البقا//فإن صّح ھذا الفأل فالدين عندنا

ترجمه: اگر اين فال درست درآيد ما ھم دين و ھم دنیا و ھم عزت و افتخار و جاودانگى 

 .داريم

  و ترفع ما بین الموالین بیدقا//و ال غرو أن أعطاك تاج كرامة

ترجمه: عجب نیست (كه خداوند متعال) به تو تاج بزرگى بخشید و اينكه بین ھواخواھان 

 .راھنما و پیشوا باشى

  و قد كنت ماء ثم لحما مخّلقا//و ال عجب فاألمر لّله كله

ترجمه: آرى تعجبى ندارد كه ھمه چیز به دست او است، تو ھمانى كه آبى و بعد 

 .گوشتى نرم (و ناتوان) بودى

  و عّلمه منه البیان فأنطقا//فھیاك إنسانا بأحسن صورة

ترجمه: پس تو را به ھیئت انسانى كامل درآورد و به او توانائى سخن گفتن آموخت و گويا 

 .كرد

  فحمدا لرب الخلق حمدا يخصھو ما لمزيد الفضل أحرى و أخلقا

ترجمه: پس سپاس گويم خداى بندگان را سپاسى شايسته او، و ھرآنچه براى مزيد لطف 

 .او شايسته است

  طاھر صفو العالمین و منتقى//و صّل على خیر األنام و آله ال 

 .ترجمه: و درود بفرست بر بھترين خلق (خدا) و خاندان پاك او، برگزيده عالم



  فأوف بوعد الصادقین و أصدقا//و أرجو لك الفضل العظیم بفضلھم

ترجمه: كه من براى تو، از كرم ايشان، كرامت بزرگ آرزو مى كنم، پس به وعده ھاى خود 

 .وفا كن ھمانند وفاكنندگان صادق

  علوت من الطود الشوامخ مزلقا//و لكن تثّبت في الذي قلت إنه

ترجمه: اما در آنچه مى گوئى دقت كن و ثابت قدم باش، تو بر فراز كوه بلندى (از كرامت) 

 .رفته اى كه بسیار لغزنده (و خطرناك) است

٢٠٨ 

  يخالفه القرآن خالف توّفقا //فما وافق القرآن وافقه و الذي

ترجمه: پس ھرآنچه را كه با قرآن موافق است تو با آن موافق باش، و با آنچه مخالف 

 .است مخالف باش تا موفق شوى

  تشوق قلبي نحوه و تعّشقا//فإّن ولّي األمر و الغائب الذي

 .ترجمه: ھمانا ولى امر غائب كسى است كه دل من نسبت به او پركشش و واله است

  سیعرف بالقرآن و العلم و التقى//إذا شرف الدنیا بنور ظھوره

 

 .ترجمه: دنیا را با ظھور خود مشرف گرداند، آنكه به قرآن و دانش و تقوى شھره خواھد بود

ھمان گونه كه اشاره شد بیت اول اين قصیده از آن سید شريف رضى است و درآمدى 

است بر قصیده اى كه سید در پاسخ به استاد خود أبى اسحاق صابى داده است. و 

خالصه داستان از اين قرار است كه گويا استاد سید، در چھره او نشانه ھاى بزرگى و 

تعالى و رسیدن به مناصب عالیه را مى بیند تا جائى كه دست به سرودن قصیده اى در ثنا 

و منقبت و آينده درخشان شاگرد خود مى زند و در پاسخ به آن قصیده سید اين قصیده را 

با اين درآمد مى سرايد. اين توضیح براى اين داده شده است كه رابطه سرودن اين قصیده 

توسط آيت اهللا قاضى (رحمة اهللا علیه) با قصیده اصلى شريف رضى روشن گردد. نكته اى 

كه الزم است در اينجا بدان اشاره شود موضوع دو قصیده است. قصیده نخستین كه 

استاد سید رضى در ثناى سید رضى سروده است تا حد زياد در مورد درك مدارج عالى در 

مسائل دنیوى است، ولى موضوعات قصیده آقاى قاضى (اعلى اهللا مقامه) درك درجات 

 .عالى معنوى و عرفانى است



پاره اى توضیحات پیرامون چند اصطالح موجود در اشعار فوق و اشاره اى به چند نكته توسط 

 :مؤلف كه مترجم ھمچون موارد ديگر، گاھى آنھا را تلخیص نموده است

 

اذا شرف الدنیا. . . اشاره به ظھور حضرت حجت (علیه السالم) است كه با 

تشريف فرمائى خود ابھام بسیارى از مسائل قرآن كريم برطرف مى گردد و برطرف شدن 

اين ابھامات يكى از علل برجسته ظھور مباركش مى باشد، و بدون انجام اين امر خطیر چه 

 .بسا رسالت پیامبران ناتمام بماند

 

 عامه مسلمانان بر اين اعتقاداند كه اگر يك روز ھم از عمر اين جھان باقى مانده باشد

٢٠٩ 

خداوند آن روز را بقدرى طوالنى مى گرداند كه توسط فردى از اھل بیت پرده از روى اسرار 

 .قرآن كريم و حقايق نھانى كتاب مقدس كنار رود

 

و بشرت میعاد اللقا. . . در بیت دوم، بشارت ديدار، مطلوب اكثريت بزرگان بوده است، 

ھمچنان كه مورد توجه مخاطب قصیده يعنى سید حسن اصفھانى معروف به مسقطى 

بوده است، كه درعین حال نماينده آيت اهللا العظمى سید ابو الحسن اصفھانى (قدس 

 .سره) در مسقط عمان مى باشد

 

آرى اين مسئله ھمواره مورد توجه شیعه امامیه بوده است، منتھا براى رسیدن به اين 

ھدف گاھى افراد خود را دچار مشكالتى نیز مى نمايند، چه به تصور خود با مشرف شدن 

به ديدار مى توانند بسیارى از مشكالت و امور خفیه را در محضر مباركش حل نمايند و به 

مراتب و درجات عالیه نائل آيند. اما بايد ديد آيا توانائى و استعداد ديدار حضرتش را داريم؟ ! 

 .اما آن گونه كه پاره اى از بزرگان معاصر نقل نموده اند گويا اين استعداد در ما ضعیف است

اكنون به نامه اى مى پردازيم كه جناب ايشان به سید حسن الھى طباطبائى، برادر 

كوچكتر مرحوم عالمه طباطبائى-صاحب المیزان-، نگاشته اند. اين نامه و نامه ھاى بسیار 

ديگرى را، اگرچه به زبان فارسى است، براى شما عینا نقل مى كنم و سپس به شرح 



نكاتى از آنھا مى پردازم تا شايد موفق شوم تا حدى اين عدم توانائى و ترس از ديدار را 

 :روشن سازم

 

عزيز دلم، مورخه ھفتم شوال، كه ھشت در بھشت تفتیح، و لئالى درر علوم و معارف را »

تصفیه و تجلیه و تلمیح. . . و اشكاالت عويصه را بلسان فصیح اشارت، و رسیدن بعضى 

احواالت شريفه را بشارت، و بمحاسن ظنون عقل افسرده را اغارت، و از سكوت از جواب 

ھم از جسارت خائف است. و ال بد است ھرچه باشد. . . دو كلمه جواب بنحو اختصار 

 . . .عرض مى شود

 

اوال خودتان مى دانید-و اال بدانید-كه اين مطلب فى الحضور بنحو اشاره القاء مى شود. . . 

كه احتمال مى رود به غیر اھل برسد. . . و تمام مطالب حضرت عالى در چند بیت شعر 

عربى عرض شد. . . و فى الجمله جواب الزم است. (مختصرى ھم بدين صورت بیان 

 . (مى شود

 

٢١٠ 

ذكر بعضھم قال: كنت أتعبد فى مكان خال. . . إذ دخل علّى احد، فذعرت، يعنى: على 

 . . .غیر میعاد

 .فقال لى: ال تخف. . . فان من أنس باهللا ال يخاف

 فقلت: يا سیدى بم يصیر األبدال أبداال؟

 .فقال: بالست الذى ذكره. . . و منھا التوكل

 .بلى كارى كه شده زود به آن كلمه جلیله چسبیده ايد، بھتر است باذكار مركبه برگرديد

 . (بقیه مطالب در پارچه كاغذ على حده عرض مى شود)

و بعد از قدرى. . . حصول استعداد ھم. . . ترقى يك جور ديگر است كه عرض مى شود. به 

 .اين كلمه جلیله مراجعه ننمائید، تا استعداد كامل شود

 .از ترتیبى كه آگاھان فرموده اند نمى شود تخلف كرد

 .حرف را بر خود راه ندھید

 .عجله ننمائید



 .رفق را شعار خود نمائید

و از اوراد بدادن غیر مضايقه نیست. . . اال اينكه محل را مالحظه نمائید، تا طلب صادق 

 .نديديد ندھید

 .و اذاعه اسرار حرام است

 .و اجازه ديگر الزم نیست

 .و بنده با قرآن استخاره نمى كند

 .و تمام طرق. . . توسل به ائمه اطھار و توجه تام به مبدأ است

 .چونكه صد آمد. . . نود ھم پیش ما است

 .با دراويش و طريق آنھا كارى نداريم

 .طريقه. . . طريقه علما و فقھا است، با صدق و صفا

 . . .بلى ھم صحبت الزم است. . . اگر نشد

و دستور كلى به مراجعات كثیره معلوم مى شود. . . يك دفعه دستور دادن چطور مى شود 

اآلن عريضه نگار مى شوم، يك نفر مخل و نامحرم تشريف دارد، ببینید حال بنده چه است؟ 

 ! كاغذ را جورى مى گردانم كه او نبیند، خیلى عفو فرمائید، بیشتر از اين عرض

٢١١ 

ندارم. صورت ديگر على حده نوشته شده است. سپس نامه را با اين دو بیت عربى به 

 :پايان مى برند

  يمّل السمع من طول الكالم//فديتك لو عرضت علیك شوقي

ترجمه: فدايت شوم ھرگاه بخواھم مراتب عالقه خود را به تو توضیح دھم، ھمانا از درازى 

 .سخن گوش به مالل آيد

  لقد كسفت و صارت في ظالم//فإني بعد بعدكما كشمس

ترجمه: كه من بدون شما مانند آفتابى ھستم كه به علت كسوف در تاريكى قرار گرفته 

 .است

 :و ھمراه ھمین نامه چند بیت شعر عربى است بدين مضمون

  و لكنه شوقته فتشّوقا//و قد كان قلبي قبل ذا عنك الھیا

 .ترجمه: پیش از اين قلب من از تو غافل بود، ولى آن را به شوق آوردى پس به شوق آمد



  و رفقا لعل الّله يجعل مرفقا//فال توجلن ال تعجلن و توكلن

ترجمه: مترس، عجله مكن، توكل نما، آرام باش شايد كه خداى متعال مورد لطف قرار 

 .دھد

  و قد ربح األعواض من كان أنفقا//فال تربح األزواد قّط بجمعھا

ترجمه: زياده طلبى تو در طى مراحل و گرفتن مطالب جديد سودى ندارد، تو فعال به آنچه 

 .دارى عمل كن كه فايده بسیار خواھى ديد

  رسیأتیك ما ترضى و تأخذ في الرقى//و ال تعجلن فاألمر قسم مقّد

ترجمه: شتاب مكن كه سھم ھركس تقدير و تعیین شده است و سھم خوشنودكننده تو 

 .خواھد رسید و به پیشرفت نايل خواھى شد

  كفايته من قد توّكل و اتقى//توكل على الّرّب الكريم أ ال ترى

ترجمه: بر خداى كريم توكل كن مگر كفايت او را براى ھر توكل كننده و پرھیزكارى 

 ! نمى دانى؟

  لترقى به حتى تلّذد (في ظ) باللقا//إلیك كتاب الحق فاقرأه ماكثا

 ترجمه: اين قرآن در اختیار تو است پس آن را با دقت بخوان تا به مراتب عالى رسیده

 .و لذت برى

٢١٢ 

  تراك تراب األرض ال أصل الصقا//و في الصبح فاسجد شاكرا و مسبحا

ترجمه: بھنگام صبح سجده سپاسگزارى را برقرار كن و او را ثنا بگو و آن چنان به خاك 

 . (بچسب كه گوئى جزء خاك زمینى (و ديده و محسوس نباش

 

تصفیه» و «تحلیه» و «تخلیه» و «تجلیه» از مصطلحات اھل سیر و سلوك است. آنھا »

عبارتند از مراحل تطھیر و تنزيه كه الزم است سالك آنھا را بگذراند تا به مرحله عمل به 

اوراد و تسبیحات برسد، آنگاه به كارھاى ذھنى و فكرى و نفسانى، مانند تمرين جھت دور 

كردن آنچه به ذھن خطور مى كند، و متمركز كردن ذھن، و توجه به عوالم قلب، و سپس 

سیر و حركت به سوى كماالت نفسانى، تا بدين وسیله نشانه ھا بر او متجلى گردد و انوار 

 .و فیوضات و الطاف خدائى بر او تابیدن بگیرد



راھیان سیر و سلوك اين مراتب را در كتب خود مشروحا ذكر نموده اند. در صورت امكان، 

ھنگام تلخیص رساله سید مھدى بحر العلوم (قدس سره) و ترجمه آنكه اخیرا در تھران 

 .منتشر گرديده است، به اين موضوع اشاره اى خواھیم نمود

 

بمحاسن ظنون عقل افسرده مرا اغارت. . . شايد منظور آن باشد كه جناب ايشان 

خواسته اند بگويند كه نامبرده به جنابش گمان نیك نموده اند، و شايد ھم خواسته اند 

بگويند كه باوجود كاھلى و سستى نسبت به من خوش گمان بوده اى، و اين تفكر تو درباره 

من سبب وجد و نشاط من شده است. . . و ھمین طرز برخورد در بیت ذيل محسوس 

 :است كه فرمايد

 

  و لكنه شوقته فتشوقا//و قد كان قلبى قبل ذا عنك الھیا

حرف را بر خود راه ندھید. . . كه از آن به سخن دل (نفس) تعبیر مى كنند. و مقصود آن 

است كه ھرگاه سالك جھت آماده شدن براى ورد با خود خلوت كند يا اينكه قصد كند ذھن 

خود را از ھر نوع مشغولیت ذھنى به دور نگھدارد (و آماده دريافت شود) ذھن دچار اين 

پديده و حالت (حديث و سخن نفس) مى گردد و براى رھائى از اين حالت نیاز به رياضت 

 .شاق پیدا مى كند، و شايد ھم، به تفاوت افراد، نیاز به زمانى طوالنى پیدا كند

 اوال خودتان مى دانید. . . اين مطالب عرفانى بايد حضورى، بین استاد و شاگرد، القا

٢١٣ 

 .شود تا مبادا دست اغیار بیفتد، و اين، كار صحیحى نیست

 .زيرا روش ايشان سكوت و خوددارى از بیان اسرار و پنھان ماندن آن نزد خود بود

و از مطلب چنین برداشت مى شود كه گويا سؤال كننده به ھنگام ذكر، نوعى ترس و 

تشويش خاطر او را فرا مى گیرد، بخصوص كسانى كه به خلوتگاه مى روند و در مراحل 

 .نخستین مى باشند

 

ارباب سیر و سلوك در كتب خود به اين حالت به طور مفصل اشاره نموده اند، و گويا اين 

حالتى است كه پس از تكان شديدى كه انسان در نتیجه توجه و تمركز به احوال قلبى 

دچار آن مى شود براى او حاصل مى گردد، حاالت روحى اى كه ضمن آن انسان سعى 



مى كند ھرچه به ذھن خطور مى كند، رد و نفى نمايد و كلیه حواس خود را در نقطه 

معینى متمركز كند، و گرفتار صور مثالى اى مى شود كه در مقابل او مجسم مى شوند و 

اين در حالى است كه حواس ظاھرى ھنوز به فعالیت خود ادامه مى دھند، اما با روبرو 

شدن با اين وضعیت، آدم به كلى دچار اضطراب و پريشانى و شايد ھم ترس و وحشت 

 .مى گردد

 

ولى بعدا در اثر تمرينات و عادت به مسلط شدن بر خود، ديگر حواس ظاھرى فاقد توانائى 

 .الزم مى شوند، و به ھنگام خلوت كردن و خواندن اوراد به كلى از كار مى افتند

 

بھمین جھت دل و حواس باطنى براى فعالیت، قوى مى گردد. اضافه مى نمايم كه اين 

مطالب با اين الفاظ توسط صاحب نظران و اھل فن بیان نشده است، اما كوشش نمودم با 

اين الفاظ درك مطلب را به ذھن نزديك و آسان گردانم. اين مطلب ھم بايد افزوده شود كه 

تخیل و حاالتى كه بر نفس آدمى مى گذرد و ھمچنین قدرت اوھام اثر و نقش بسیار با 

 .اھمیتى در به وجود آمدن اين حاالت غیر منتظره دارند

 

كارى كه شده. . . گويا اين قسمت اشاره به اين مطلب است كه آنچه اتفاق افتاده است 

در نتیجه راھنمائى ھاى ايشان نبوده است، زيرا مريد و خواستار، بايد تعلیمات الزم را به 

 .خاطر جلوگیرى از پاره اى محذورات و حوادث غیر مترقبه، مرحله به مرحله از استاد فراگیرد

و بعد از قدرى حصول استعداد. . . زيرا پیشرفت به صورت ديگر خواھد بود و استاد است 

 .كه برحسب عرف ايشان، راھنما خواھد بود

 

 به اين كلمه جلیله مراجعه ننمائید. . . مقصود آن است كه ديگر اين ورد مورد عمل را

٢١۴ 

انجام ندھد مگر ھنگامى كه اجازه استفاده از آن به او داده شود، يعنى پس از مھیا شدن 

 .به اندازه كافى

 



از ترتیبى كه آگاھان فرموده اند. . . سالك را برنامه ھائى است كه بايد يك به يك آنھا را طى 

نمايد. در اصطالح، به آنھا «طريقه» گفته مى شود. روش و طريقه را معموال مرشد بعدى از 

قبلى مى گیرد. به ھمین ترتیب در اينجا تذكر مى دھند كه نبايد از ترتیب ذكر شده تخطى 

 .نمايد، ھمان روشھايى كه «اھل معرفت» آنھا را به كار بسته اند

 

حرف را بر خود راه ندھید. . . مقصود آن است كه به سخنان نفس خود توجه نكن، ھمان 

 .گونه كه قبال بدان اشاره رفت

 

رفق را شعار خود نمائید. . . كلمه «شعار» به معنى لباس مماس به موى بدن است؛ 

چنین به نظر مى آيد كه منظور از آن عادت دادن و رياضت دادن نفس به عبادت به صورت 

 .تدريجى است

 

از دادن اوراد به غیر مضايقه نیست. . . يعنى ايشان (رحمة اهللا علیه) به عنوان مرشد با 

 .دادن اوراد، اعالم موافقت مى فرمايند، منتھا تحت شرائط خاصى

اذاعه اسرار حرام است. . . پنھان كردن اسرار و حرام بودن انتشار آنھا را مورد تأكید قرار 

مى دھند. زيرا علماى اخالق و عرفان بر اين امر اتفاق نظر دارند، و آن را مورد تعھد و التزام 

خود قرار داده اند. و آن را عللى است كه در جاى خود بدانھا اشاره خواھد شد، اما بطور 

 :خالصه مى توان آنھا را اين گونه بیان نمود

 

مرشد و شیخ مانند طبیب است و احوال مريضان، اسرارى است كه بايد آنھا را پنھان 

داشت، از طرفى نبايد ھرچه را كه بدان آگاھى پیدا مى كنیم بر زبان آوريم؛ نفوس و عقول 

 .ما جھت پذيرش امور، از نظر قدرت و ظرفیت، بسیار متفاوتند

 

اجازه ديگر الزم نیست. . . ظاھرا براى اوراد خواندن يا ملزم كردن خود به انجام ذكرى 

خاص اجازه مى گیرند، و حتى منكر اثرات «ورد» يا «اورادى» ھستند كه بدون اجازه مرشد 

 .صورت گرفته باشد



بنده با قرآن استخاره نمى كنم. . . آرى اين نظر قاطع ايشان در اين مورد است، و ھرگاه 

ايشان را به گرفتن استخاره با قرآن مكلف مى نمودند مى گفتند من آيۀ شريفه را استخراج 

 .و قرائت مى نمايم و خود درخواست كننده، برداشت الزم را از آن بنمايد

٢١۵ 

تمام طرق. . . در توسل به ائمه اطھار منحصر است. . . شايد مقصود ايشان اين باشد كه 

مرجع بزرگان ھر طريقت (حتى اھل سنت) باالخره يكى از ائمه است، ھمچنان كه اين 

 .مطلب به طور مفصل در كتب مربوط به آن ذكر شده است

شايد ھم منظور ايشان اين باشد كه ھمه طريقتھا باطل است مگر اينكه منتھى به ائمه 

اطھار (علیھم السالم) باشد و بايد جھت رسیدن به مراتب عرفانى و عروج توحیدى به 

ايشان متوسل شد. اگر طريقتى يافت شود كه فاقد اين خصوصیت باشد، از نظر ايشان 

بى ارزش است. به ھمین جھت مالحظه مى كنیم كه ايشان سخنان خود را اين گونه دنبال 

مى كنند (با دراويش و طريق آنھا ما را كارى نیست) . روش ما ھمان روش علماى ما و 

فقھاى ماست كه به ايشان (علیھم السالم) منتھى مى شود؛ آنان روشنگران راه ما 

 .ھستند

 

 :اينك نامه اى ديگر

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 .الحمد هللا الملك العالم و الصالة و السالم على سید الرسل و آله الكرام الفخام»

و بعد. . . جعلت فداك، در رقیمه فخیمه قلمى شده بود، كه اگر مطالب علمى و عرفانى 

باشد به جناب عالى عريضه نگار شود، و اال منتظر جواب نیستید. اين فرمايش از صفاى ذات 

ملكوتى الصفات آن جناب است. ولى واضح است كه مطالب عالیه در طى مراتب جاريه 

 .بنحو اشاره به اھلش معلوم است

  گفته آيد در حديث ديگران//وه چه خوش باشد كه سر دلبران

سپس، مانند معمول در ساير نامه ھا، به درج ابیاتى عربى كه فى البداھه سروده اند 

 :مى پردازند، و من به اين چھار بیت از آنھا دست يافتم



  ذكر و عن فھم الجھول مكّتم//فانظر إلى الذكر الحكیم و سره»

ترجمه: درباره قرآن و اسرار آن بینديش كه براى آدمى تذكر است اما از فھم اشخاص 

 .نادان به دور است

  أو جنة و نعیمھا ال يعدم//قصص و أخبار و ذكر جھّنم

 .ترجمه: سرگذشت و حكايت، خبر، و توصیف جھنم يا بھشت و نعیم آنكه پايان ناپذير است

٢١۶ 

  أو كافر و منافق ال يسلم//حكم و أحكام و ذكرى مؤمن

 .ترجمه: پند و دستورات و تذكراتى به مؤمن يا به كافر و منافق كه تسلیم نمى شود

  من لم يكن من أھله ال يعلم//ما فیه من شيء سوى توحیده

ترجمه: ھمه چیز آن دربارۀ يگانگى خداوند است كه اگر اھل اين امور نباشى قادر به درك 

 «.آن نخواھى بود

 . «سپس مى فرمايد: «خود را به شعر مقید نمودن زشت است

 .عزيز دلم الطرق الى اهللا جل اسمه يعدد انفس الخالئق او انفاسھا»

 

عرض مى شود، كسانى را كه به جھت ضعف، و عدم استعداد قوه خیالیه، كه مسكنش 

دماغ است، كشف حجب به (آلة) خیالیه تعذر يا تعسر دارد. مناسب يا متعین است، كه 

پس از فراغ از مزاوالت اعمال بدنیه، من الصالة و الصوم و الحج و الخمس و اشباھھا، 

بعوالم قلبیه اختیاريه، مثل ترك اراده به قدر طاعت، و دوام حضور، و ترك ھم و غم و سرور، 

 .و اشباه آنھا بپردازد، و كم كم در خود فراگرفته. . . تا ملكه شود. . . ان شاءاهللا تعالى

و الزم است-مع ذلك-حال كه رفیق و ھم سفر نیست، كتاب يا كتابھا مثل آن كتاب كه در 

 .نجف نداشتید، داشته باشید، كه جواھر مكلله بیواقیت كتاب اعظم است

  اوستادان جھان را اوستاد//أي ضیاء الحق حسام الدين زاد

 . «و السالم علیكم و رحمة اهللا

 

 :وعده داده بودم راجع به استخاره مطالبى بگويم

در پاره اى از يادداشت ھاى خود راجع به اين مطلب مشاھده كردم كه اشاره و مرجع گفته 

 :ايشان در اين باب، و سخن عالمه مجلسى است (رحمة اهللا علیه) كه مى فرمايد



به منظور جلوگیرى از استنباط امورى كه در آينده اتفاق بیفتند يا اتفاق نیفتند، يا به »

دست آوردن و اطالع يافتن بر مسائل غیبى و پنھانى، ھمچنان كه بعضى از مردم در مورد 

استخاره با قرآن انجام مى دھند، امر استخاره را نھى نموده اند. البته اين نھى در يكى از 

 .اخبار مذكور در كافى آمده است، اگرچه جواز استخاره با قرآن نیز در آن مذكور است

نیز محتمل است كه منظور از منع، منع تفأل (فال زدن و استنباط نیكوى امرى) به ھنگام 

 شنیدن آيه اى باشد؛ ھمچنان كه اين فال نیك زدن در مورد چیزھاى ديگر نیز

٢١٧ 

معمول و متعارف است، مانند ديدن پیشانى اسب يا شنیدن صداى كالغ؛ شايد ھم 

جلوگیرى از بد عقیده شدن مردم نسبت به قرآن كريم به ھنگام تحقق نیافتن آنچه 

 .پیش بینى شده است باشد

وجه اخیر به ذھن من متبادر شد و به نظر من روشن تر است، نظرگاه ھاى پیش از آن به 

 . «نقل از بزرگان مشايخ (رحمة اهللا علیھم) است

 .پايان سخن عالمه مجلسى (ره) با تصرف

اما ايشان (قدس سره) از استخاره گرفتن با قرآن خوددارى مى كردند و اين به علت 

اختالف نظرھاى موجود در برداشت از آيات، و مشكل بودن مطابقت دادن آيه با مورد خاص 

مورد نظر استخاره گیرنده، و ھمچنین برداشت «امر» يا «نھى» از آيه است؛ زيرا در اين 

موارد، مقدارى ابھام وجود دارد. و اين در حالى است كه استخاره با تسبیح يا «رقاع» يا 

«فندق» ، برخالف قرآن، صريح و روشن است و اخبار مربوط به آن صريح تر، بیشتر، قوى تر 

 .و آشكارتر است

در مورد لفظ استخاره، گفته شده است كه از ريشه «خیر» است، نه از «خور» يا «خوار» 

بمعنى طلب عطوفت. پس استخاره كردن طلب انتخاب يكى از دو راه يا چند راه از خداوند 

 .متعال است

و در خصوص نفس استخاره، بايد بگويم كه ھیچیك از علما و فقھاى ما منكر آن نبوده اند. 

البته استخاره به ترتیبى كه نزد ما متداول است، اختصاص به شیعه امامیه دارد و ساير 

 .فرقه ھاى اسالمى، منكر آن مى باشند

و خالصۀ سخن آنكه: استخاره از نظر ايشان امرى واالتر از آن است كه ھمۀ مردم 

مى پندارند؛ به نظر ايشان استخاره يعنى چیره شدن حالتى روحانى بر وجود انسان 



روحانى و مؤمن در ھمه شئون زندگى، حالتى كه در ھمه حال، شیرينى و لطافت آن را 

حس كند؛ چه اين حالت، توأم با امر يا نھى از انجام كارى باشد، او در ھمه حال راستى و 

درستى را در اين دستور حس كند. بايد اذعان داشت كه سخن دربارۀ استخاره ھرگز پايان 

 .ندارد

اين ھم نامه ديگرى از نامه ھاى ايشان است كه يكى از بزرگان به ما تفضل نمودند، اگرچه 

 اصل كامل آن را ارائه ندادند، ولى در ھمین مقدار ھم نشانه ھاى برجسته اى از

٢١٨ 

 .شخصیت فوق العاده و استثنائى ايشان (قدس سره) را احساس مى كنیم

الى حضرة الولى الحمیم و االخ الكريم الشیخ ابراھیم، رزقه اهللا الرشاد و التسلیم. اما بعد 

 :حمد اهللا الملك العالم، و الصالة و السالم على سید رسله و آله الكرام سادة االنام

  عمرى و إّن شفاءنا لكتاب//بلغ الكتاب و بّشر األصحاب

ترجمه: نامه اى كه ياران را بدان بشارت دادى رسید سوگند كه آسايش ما بدان نامه (يا 

 .كتاب قرآن) است

  و مرابع الولي النھى أخصاب//فكتابنا في طیه لمراتع

ترجمه: كه در كتاب ما خوراك و آشامیدنى و فراوانى نعمت و باران بھارى براى دانايان 

 .بسیار است

چنین به نظر مى آيد كه پیش از اين قسمت سخن ديگرى بوده است كه نويسنده نامه از )

 . (ما دريغ داشته است

  صم و بكم ما لھم ألباب//عمیت عیون ال تراھا إنھم

ترجمه: چشمان كسانى كه اين نعمت ھا را نمى بینند كور است و آنان كر و الل اند و فاقد 

 .دل مى باشند

  في جھل جھال أو تدّق رقاب//وھم ھم السفھا و ما علموا به

 .ترجمه: آنان اند نادانان و جھال كه مأيوس گشته اند

تدق رقاب: يعنى مأيوس شدن از درك مطلبى؛ دو شىء را بھم كوبیدن؛ و كنايه از يأس 

 .است



  في خصب عیش ماله إجداب//و الطالبون من الكتاب ربوعه

ترجمه: آنان كه از قرآن بھره ورى مى خواھند (و به اين امر امیدواراند بدانند كه) زندگى آنان 

 .پربار و ھرگز دچار كمبود نخواھد شد

  إال حلت و أولئك األنجاب//حلو المذاق و ال تمر بمرة

ترجمه: آنان شیرين كام اند و ھرگاه دچار تلخى شوند باز آن تلخى در كام ايشان مبدل به 

 .شیرينى گردد

  بین العلوم لدّي منه حساب//و لننظر األسما و ما أسمى بھا

 ترجمه: بايد در اين اسماء (اسماء حسنى) دقت نمود كه چه اسم ھاى واالئى

٢١٩ 

 .مى باشند؛ آنھا را نزد من شأن و حسابى است

  برقّي علم ما له أسباب//نرقى بھا فوق السماوات العلى

ترجمه: به وسیله آنھا در آسمان ھا مى گرديم، با پیشرفتى كه در دانش خواھیم كرد (اما 

 . (نه دانش وسیله سفر يا پرواز

  إن كان فیك من الطھور شراب//فاسمي مع اسمك واحد فاعرف به

 .مرتبه اند؛ اگر شراب (معرفت الھى) در تو اثر نموده است به آن پى خواھى برد

  فیھا اعتبر ھب إنني مغتاب//و لباسمي العالي السمّي لعبرة

ترجمه: در نام بلند مرتبت من (على) ھم مطلبى است كه بايد از آن عبرت بیاموزى؛ كارى 

 .ھم به آنان كه از ما غیبت مى كنند و ما (مغتاب) شده ايم نداشته باش

  ما عندنا للعاذلین جواب//فاصفح ھديت عن العذول تكّرما

ترجمه: با كرم خود از تقصیر مالمت كننده ھا بگذر كه خدا تو را ھدايت كند، ما پاسخى 

 .براى ايشان نداريم

  لغد فما للعاشقین حساب//إال السالم و لم نؤخر نظرة

ترجمه: جز سالم كردن به آنھا (كار ديگرى نخواھیم كرد) ، براى فردا (ى قیامت) ھم با 

آنھا حساب و كتابى (جھت گرفتن حق خود) نخواھیم داشت. و در كار عاشقان حساب و 

 .كتابى (ضرر و زيانى) وجود ندارد

  لم يجد نصح ال يفید سباب//أ فھمت أم أزد الكالم صراحة

 .ترجمه: آيا باز ھم نیازمند به توضیحات ھستى، آرى نصیحت يا دشنام سودى ندارد



علم اسماء حسنى بعد از علوم توحید از اشرف علوم است. . . و نیز وارد شده است كه 

 . ««األسماء تنزل من السماء

 فكرى بايد نمود كه موافق باشد با اسم اهللا. . . و السالم علیكم و رحمة اهللا» . پايان نامه

بعد از اين ابیات نامه اى به زبان فارسى است، ولى نمى دانیم آيا اين نامه دنباله نامه 

شعرى باال است يا اينكه نامه مستقلى است؛ اما متن نامه را در جاى مناسب خود ذكر 

 .خواھیم كرد، ان شاءاهللا تعالى

پاره اى توضیحات خالصه شده از متن كتاب كه مترجم به تشخیص خود آنھا را ضرورى 

 :دانسته و ما بقى را حذف نموده است

٢٢٠ 

 .بلغ الكتاب. . . معلوم مى شود نامه فوق در پاسخ به نامه ديگرى بوده است

فكتابنا. . . معلوم مى شود مطالب ديگرى پیش از اين بوده است كه نويسنده آنھا را حذف 

نموده است و منظور از «الكتاب» در «فكتابنا» قرآن كريم است، به سبب وجود قرينه ھا در 

 .ابیات بعدى

 

يٰا َمْعَشَر َاْلِجنِّ َو َاْلِإْنِس ِإِن ِاْسَتَطْعُتْم َأْن » :نرقى بھا فوق السماوات. . . خداوند متعالى فرمايد

و آن را چنین تفسیر نموده اند  . «َتْنُفُذوا ِمْن َأْقطٰاِر َالسَّمٰاوٰاِت َو َاْلَأْرِض َفاْنُفُذوا الٰ َتْنُفُذوَن ِإّالٰ ِبُسْلطٰاٍن

 .كه منظور اسباب و وسیله است

 

بین العلوم لدى منه حساب. . . سخنى عجیب است، و شايد منظور ايشان اشاره به 

 .علوم غريبه (جفر يا رمل) ، يا علم اسماء حسنى، باشد

 

از حضرت على (علیه السالم) منقول است كه فرمود: «كان لدى جفر أكتب فیه ما 

يعلمنیه حبیبى رسول اهللا (صلى اهللا علیه و آله) من العلوم و المعارف. . . الف باب يفتح 

 . «لى من كل باب الف باب

 

ھستند كسانى كه ادعا مى كنند علم جفر را سابقه اى است طوالنى كه به پیش از 

اسالم برمى گردد، اما نه به صورت فعلى بلكه مختصر و ساده، مانند ساير علوم و معارفى 



كه با آمدن اسالم كامل شده اند، آيینى كه مردم را بر راه درك معارف و ترقیات قرار داد تا 

 .به طرف كماالت نفسانى و اخالقى و علمى حركت كنند

 

و خالصه آنكه: سخن درباره اين نامه و نامه ھاى شبیه به آن را مى توان در سطور زير 

 :خالصه كرد

اول: ايشان ھرگاه در كسى استعداد و آمادگى پذيرش امور عالیه و عرفانى را احساس 

كنند او را با سخنانى يا با ارشاداتى محترمانه ترغیب و تشويق به اين كار مى كنند، 

ھمچنان كه اين عمل را با عالمه طباطبائى (قدس سره) انجام داده اند. از عالمه (رحمة 

اهللا علیه) به كرات نقل شده است كه مى گفت: زمانى كه به نجف اشرف مشرف شديم 

نسبت به آقاى قاضى به عنوان اينكه ھم اھل علم بودند و ھم از بزرگان خانواده بودند و 

منزلت خاصى داشتند محترمانه رفتار مى كرديم. يك بار كه در يكى از كوچه ھا به ھم 

رسیديم، عمیقانه در صورت من نگاه انداختند و پس از آنكه دست خود را روى كتف من 

گذاشتند چنین گفتند: «پسرم از نماز شب غافل مشو، اگر دنیا مى خواھى نماز شب 

 بخوان و اگر آخرت

٢٢١ 

مى خواھى نماز شب بخوان» . گويى اين كلمات بمانند خونى بود كه در رگھاى من به 

 .جريان درآمد، ناگھان با تمام وجود به سوى اين كار رفتم

 

ھمچنین است در مورد شیخ محمد تقى آملى (رضوان اهللا علیه) كه مى گفتند يك بار از 

ايشان سؤال كردم: ما خوانده يا شنیده ايم كه ديگران ھرگاه قرآن تالوت مى كنند افقھاى 

عالم در برابر ديد ايشان باز مى شود، ولى ھنگامى كه ما قرآن مى خوانیم اثرى از اين امور 

 :مشاھده نمى نمايیم. ايشان نگاھى به صورت من انداختند و گفتند

 

آرى ايشان در شرائط خاصى قرآن مى خوانند، آنان ايستاده و روبه قبله قرآن مى خوانند. . »

. سر خود را لخت مى كنند و با دو دست خود قرآن را باال مى گیرند! و با ھمه وجود به آنچه 

 . . .مى خوانند توجه دارند و توجه دارند كه در برابر چه كسى ايستاده اند

 



ولى شما. . . شما قرآن را مى خوانید درحالى كه زير كرسى رفته تا نزديك چانه لحاف را بر 

 . «روى خود كشیده و قرآن را روى زمین نھاده و آن را نگاه مى كنى

 

جناب آملى ادامه دادند «آرى. . . به ھمین صورت قرآن را مى خواندم و بسیار ھم 

مى خواندم؛ گويى ايشان در كنار من بوده و مراقب اعمال من بودند؛ ديگر از آن روز با تمام 

 . «وجود قرآن مى خواندم و در مجالس او حاضر مى شدم

 

ھمچنین است درباره افراد ديگر و ياران ديگر كه امیدوارم در جلد دوم در شرح حال 

 .شاگردان آقا، به اين موضوع اشاره نمايم

دوم: زمانى كه ايشان با دوست جديدى روبرو مى شدند نخست كلیه تعلیمات خود را در 

مرحله نخست در اختیار او قرار مى دادند كه معموال عبارت بود از انجام تكلیف به نحو 

احسن؛ اين تكالیف ھمان تكالیف دينى است كه ھمه انجام مى دھند، و مى توان آنھا را 

پوست و فاقد مغز نامید و ھیچ گونه ارزش قابل توجھى به آثار نفسانى، اخالقى، و 

 .طريقتى ندارند

 

نماز كجا و اين كارى كه به نام نماز انجام مى گیرد؛ گويى ھر شبانه روز پنج بار دوش 

 . (مى گیرند (حمام مى روند

 

و معناى اين سخن خداوند كه مى فرمايد: «الصوم لى و انا اجزى به (روزه براى من است 

و من جزاى او مى شوم [يا جزاى او را مى دھم-به دو صورت خوانده و نقل شده است])» 

 چیست؟ ! و ھمچنین است ساير تكالیف. چه بسا كسانى كه قرآن را تالوت

٢٢٢ 

 . (مى كنند ولى قرآن آنان را لعن مى كند (يا نفرين مى كند و غیره

از شاگرد مى خواھد كه نسبت به آنچه مى خواند دقت كافى به كار برد، و تكالیف شرعى 

 .را به نحو احسن انجام دھد، تا آثار مثبت آن را در زندگى عادى خود ببیند

 



سوم: مراقبت و آمادگى دائمى جھت پذيرش و درك فیوضات ربانى و نسیم ھاى معنوى. 

ھمچنان كه رسول خدا (صلوات اهللا علیه) فرموده است: «اال ان فى ساعات لیلكم و 

نھاركم نفخات فترقبوھا (ھان مراقب باشید كه در ساعات شبانه روز بر شما نسیم ھايى 

مى وزد، پس مراقب و منتظر آنھا باشید)» ؛ كه آمادگى براى دريافت و پذيرش اين فیوضات 

توسط آدم غافل و سرگرم كار خود امكان پذير نیست، بلكه آنھا براى كسانى است كه 

 .ھمواره چشم انتظار و آماده ھستند

 

  مع التھّیؤ أزمانا كمرتقب//بعد التعّشق بالعشق الجذوب له

ترجمه: با عشق ورزيدن به آن، عشقى ھمراه با جذبه، و مدت ھاى مديد آمادگى و چشم 

 .به انتظار بودن

 :چھارم: و آن مرحله آخر است كه (رحمة اهللا علیه) آن را اين گونه خالصه نموده اند

 

پس از فراغ از مزاوالت (انجام) اعمال بدنیه من الصالة و الصوم و الحج و الخمس و »

اشباھھا، بعوالم قلبیه اختیاريه مثل ترك اراده به قدر طاقت، و دوام حضور، و ترك ھم و غم 

 . «و بھجت و سرور و اشباه آنھا

 

پنجم: ممكن است اين ھم يكى از شروط بشمار آيد و آن عبارت از اين است كه 

طى كننده راه ھدايت رحمانى بايد اسرار را پنھان نگھدارد، و ھرآنچه را كه مى بیند يا 

مى شنود به كسى نگويد، مگر به استاد و مرشد خود، به منظور گرفتن راھنمايى و 

 .شناخت راه ھا و رفتارھايى كه ھنگام مشاھده يا شنیدن امورى بايد انجام دھد

 

البته منظور آن نیست كه با ذكر اين چند مطلب خواسته باشیم راه ھاى سیر و سلوك نزد 

عرفا را خالصه كرده باشیم. . . استغفر اهللا، بلكه غرض آن بود كه اشاره اى به اين مطلب 

كرده باشیم كه تعالیم مرحوم قاضى براساس آنچه از ايشان خوانده ام يا مشاھده 

 .نموده ام، يا از نزديكترين شاگردان ايشان شنیده ام، خارج از اين حدود نبوده است

 



سپس نوبت به مسئله تعھد و ملزم بودن به امورى مى رسد كه از نظر شرعى ريشه اى و 

 اساسى به شمار مى روند، مانند زيارت عتبات عالیات و اماكن متبركه و متوسل شدن به

٢٢٣ 

ائمه (صلوات اهللا علیھم اجمعین) ؛ ديگر استغفار كردن، كه در استغفار عبارات خاصى را 

به كار مى بردند و بدان سفارش مى نمودند، و آن عبارت از اين است: «استغفر اهللا الذى ال 

إله اال ھو من جمیع ظلمى و جرمى و اسرافى على نفسى و اتوب الیه» (اسرافى على 

نفسى، يعنى بديھايى كه خودم به خودم كرده ام) ؛ و نماز شب، كه آن از تكالیف مؤكد 

است و ھمواره تكرار مى كردند: «كیف يرجو ان ينال مرتبة من الكمال من لم يسھر اللیال 

(چگونه مى خواھد كسى كه شب زنده دارى نمى كند به مرتبه اى از كمال برسد)» ؛ و 

 .زيارت اھل قبور (قبرستانھا) ، كه سوره توحید را بسیار بر سر قبر مؤمنین مى خواند

 

و صورت و رفتارى غیر متعارف و غیر عادى، از نظر متشرعان، در لباس و شكل ظاھرى يا 

روابط اجتماعى، از خود بروز ندھد؛ از مريضان آنان عیادت كند؛ در تشییع جنازه ايشان 

شركت نمايد، در مجالس شادى يا حزن آنان حاضر شود؛ در رفتار و برخورد با مردم 

به گونه اى عمل نكند كه او را از سايرين متمايز گرداند و او را منتسب به گروھى بدانند كه 

داراى صفات خاصى مى باشند، و اين تصور بھانه اى شود براى متھم كردن ايشان به 

 .امورى كه از آنھا برى ھستند

 

در مورد اھل علم و طالب، ھمواره به ايشان تأكید مى نمودند كه در مجالس درس و بحث 

حتما حاضر شوند و از آموزش خود غافل نباشند، و مانع آن مى شدند كه كسى از ايشان 

در مسجد بزرگ كوفه معتكف و مقیم گردد، البته درصورتى كه اين اعتكاف سبب محروم 

شدن و غیبت از درس يا مباحثه گردد. از شاگردان خود ديدن مى كردند و در خصوص 

 .مسائل مطروحه جديد درسى يا ارشادى استادان و مرشدان خود سؤال مى نمودند

 

و در مورد سايرين، ايشان توصیه مى نمودند كه به دنبال كارھاى بازرگانى و كسب و كار 

خود باشند، تكالیف شرعى و فقھى خود را به نحو احسن انجام دھند؛ و ھرگز عملى را 

به ايشان تكلیف نمى كردند كه مانع كسب و كار ايشان باشد، بلكه ھمواره به نظم و 



ترتیب و اداره صحیح امور و اصول جاريه سفارش مى كردند، به نحوى كه ايشان به صورت 

غیر عادى و نامانوس در بین مردم انگشت نما نشوند، يا براى استفاده از كسب حالل، از 

ديگران عقب نمانند، زيرا كاسب حبیب خداست و كسى كه جھت كسب روزى و آسايش 

 خانواده كوشش مى نمايد «كالمجاھد فى سبیل اهللا» است؛ و

٢٢۴ 

مى فرمودند: «كونوا بین إخوانكم كأحدھم، و علیكم بالرفق و المداراة فى معاشرتھم، و 

احذروا من التزمت (در بین دوستان خود مانند سايرين باشید، و در معاشرت مدارا و 

 . «(ھمراھى را رعايت كنید، بپرھیزيد از بزرگ و موقر جلوه دادن خود

 

و اين رفتار و روش متعادل در سیر و سلوك است كه گروھى از علماى متأخر آن را عرفان 

مثبت (موجب) نامیده اند، كه برخالف عرفان منفى است و متضمن ترك روش ھائى است 

كه به عزلت و انزوا و احیانا رھبانیت دعوت مى كند، بدان گونه كه در رفتار عرفا و متصوفه 

معروف و در كتاب ھاى ايشان و مخصوصا در كتب اھل سنت، و در رفتار عرفا و متصوفه اى 

 .چون ذو النون مصرى، ابراھیم ادھم، و بسطامى و سايرين ديده شده است

 

خوب. . . سخن به درازا كشید بدون آنكه قصد ما اين باشد، بلكه ھمچنان كه گفته اند 

الكالم يجر الكالم و الحديث يستتبع او يستتبع او تستتبعه لواحقه و توالیه. . . و غرض از 

ذكر اين نامه اين نبود كه آراء و نظرات بزرگان سیر و سلوك، صاحبدالن آگاه و وجدان ھاى 

بیدار را در معرض آگاھى شما قرار دھیم، و از چگونگى دريافت افاضات ربانى و الطاف 

الھى يا نحوۀ مواجھه با آنھا سخن بگويیم، بلكه ھدف زنده كردن پاره اى خاطرات شیرين 

اين بزرگان بود. اكنون كه بیشتر ايشان به ابديت پیوسته اند و زنده كردن ياد ايشان بمنظور 

طلب مغفرت و رحمت براى ايشان است و اگر ھم در اين راستا بھره اى از تعلیمات ايشان 

نصیبمان شود كه بتوانیم از تجلیات آن راه خود را روشن كنیم و به كار دنیا و آخرت ما 

بخورد، خدا را براى آن سپاسگزاريم، كه توفیق از او است و اوست كه به راه راست 

 .راھنما است

 



اكنون پیش از پرداختن به نامه ديگرى كه به يكى از نزديكان ارسال داشته اند و به زبان 

 :فارسى است، در اينجا الزم است به چند نكته مھم اشاره شود

 :در يكى از نامه ھاى ايشان اين دو بیت آمده بود-١

  و رفقا لعل الّله يجعل مرفقا//فال تعجلن ال توجلن و توكلن

  و قد ربح األعواض من كان أنفقا//فال تربح األزواد قط بجمعھا

ِإنََّما » :وجل» يعنى ترس يا نشانه ھاى ترس؛ در آيه زير معناى دوم مورد نظر است»

مرفقا» به معنى رفق و كمك است؛ خداوند » . «. . .َاْلُمْؤِمُنوَن َالَِّذيَن ِإذٰا ُذِكَر َالّلُٰه َوِجَلْت ُقُلوُبُھْم

 متعال

يعنى آنچه براى شما  َيْنُشْر َلُكْم َربُُّكْم ِمْن َرْحَمِتِه َو ُيَھیِّْئ َلُكْم ِمْن َأْمِرُكْم ِمرَفقًا» ؛» :فرمايد٢٢۵

كمك است و از آن استفاده مى بريد. در اينجا اضافه مى نمايد كه در سالھاى اخیر موفق 

به ديدارى از عالم عابد زاھد جناب آيت اهللا شیخ محمد تقى رشتى (فومنى) معروف به 

«آقاى بھجت» شدم كه اكنون مقیم قم ھستند و به تدريس و راھنمايى اشتغال دارند و 

مورد توجه خاص بودند، زيرا مورد اعتماد طالب در مسائل علمى و اخالقى و تھذيب نفس 

 .قرار گرفته اند

 

روزھاى جمعه مجلس پرجمعیتى در محضر ايشان تشكیل مى شود و او ھم بسیار ساده 

در میان جمع قرار مى گیرد. ھنوز حضور او را در مجلس پدر (مرحوم قاضى) فراموش 

نكرده ام و لذا مرا مورد تفقد قرار دادند. پیش از آنكه مجلس پايان پذيرد يكى از حضار نزديك 

ايشان آمد و گفت: «حاج آقا چیزى به ما بیاموز كه از آن بھره مند شويم.» او در حالى كه 

در خود فرورفته بود سر بلند كرد و فرمود: «آيا واقعا از آنچه تاكنون آموخته اى استفاده الزم 

را كرده اى» . آن شخص پاسخ داد: منظور كدام عمل ھاست؟ جناب ايشان پاسخ دادند: 

«فى المثل ھمین نماز» ؟ و چنین ادامه دادند: «شما بحمد اهللا ھمگى نماز مى خوانید 

ولى آيا واقعا از نظر نفسانى و معنوى از اين نماز كه عمود دين و مايه تقرب به خداوند 

است بھره كافى برده ايد؟ آيا آثار آن را در نفوس خود احساس نموده ايد؟ شما كه روزى 

پنج بار آن را تكرار مى كنید؟ ! من اين نكته را مورد تأكید قرار مى دھم كه شما ھرگاه از 

اين مرحله بگذريد، و نفوس شما آماده پذيرش دستورات و اعمال ديگر شد خداوند متعال 

قطعا به لطف خود كسى را مكلف خواھد كرد كه مرحله بعدى را به شما نشان دھد و 



راھنماى شما جھت رسیدن به مراحل بعدى شود. پس برگرديد به خود، و بپردازيد به 

درست انجام دادن آنچه از تكلیف بر شما تعیین شده است، زيرا كسانى مكلف شده اند 

مراحل بعدى را به شما ارائه بدھند و قطعا آنھا آن را به شما خواھند گفت. ھريك از ما 

چیزھاى زيادى را آموخته است، اما نمى داند يا نیاموخته است كه چگونه از آنھا استفاده 

نمايد. ھمه بايد بدانند كه اين نخستین مرحله رسیدن به ھدفھاى واال و درجات عالیه 

 . «كمال و معرفت است

 

زمانى كه مردم بیرون رفتند و من ھم قصد خروج داشتم و به او سالم كردم به بنده رو 

كرده و چنین فرمودند: زمانى كه به محضر استادمان (قاضى) مشرف مى شديم اين گونه 

 به ما تعلیم مى دادند، اما ما معناى اين سخن را نیك نمى دانستیم مگر بعد از مجاھدتھا و

٢٢۶ 

كوشش ھاى بسیار و رياضت و تأمل و تفكر. . . بر شما الزم است كه قدم اول را با صدق و 

صفا برداريد تا نفس شما آماده پذيرش الطاف و اشراقات گردد. قدم دوم را اگر نمى دانى 

پس بدانكه خداوند متعال با لطف و كرم خود كسى را نزد تو خواھد فرستاد كه دستت را 

َو َالَِّذيَن جٰاَھُدوا ِفینٰا » :بگیرد و راھنمايى و تعلیم دھد. سپس اين آيه را تالوت فرمودند

 «َلَنْھِدَينَُّھْم ُسُبَلنٰا َو ِإنَّ َالّلَٰه َلَمَع َاْلُمْحِسِنیَن

 . . .از محضر ايشان خارج شدم درحالى كه نزد خود تكرار مى كردم: فلم تربح. . . أو

 

در اينجا بد نیست اين واقعه را ھم بگويم در مراسم تشییع و تدفین اخوى مرحوم سید 

مھدى قاضى ھم عالمه و ھم آية اهللا بھجت و ھم آية اهللا حسن زاده آملى ھمگى حضور 

داشتند، ولى با اصرار عالمه (رضوان اهللا علیه) ھمه به امامت آية اهللا بھجت نماز خواندند. 

زمانى كه مى خواستند جنازه را به طواف ببرند چند قدمى آية اهللا بھجت پشت سر جنازه 

حركت كردند و در اين وقت بود كه عالمه (رحمة اهللا علیه) پشت سر ايشان حركت كردند 

و زمانى كه مى خواستم عباى ايشان را مرتب كنم فرمودند دستت را كنار بكش 

مى خواھم چند قدم پشت سر شیخ حركت كنم، درحالى كه ھر دو از شاگردان و مالزمان 

 .نزديك مرحوم قاضى بوده اند

 



الزم به توضیح است كه معرف آية اهللا العظمى بھجت به آية اهللا قاضى حضرت عالمه )

 . (طباطبائى بوده اند و اكنون به اين درجه كه عرض شد رسیده بودند-مترجم

 :ضمن قصیده اى كه گذشت اين بیت در قصیده غديريه وجود داشت-٢

  مع التھّیؤ أزمانا كمرتقب//بعد التعّشق بالعشق الجذوب له

عشق جذوب يعنى عشق پركشش. جذوب صیغه مبالغه است و در اين مورد عشق با 

اين صفت موصوف شده است تا شدت و والگى آن را برساند. گفته اند كه اين میل شديد 

 .و عشق مفرط كمتر در انسان ديده مى شود، بخصوص در مسائل معنوى

 

در مورد عشق و عاشقى در مسائل دنیوى كه ھمان عشق مجازى باشد بايد گفت 

نوعى پافشارى و لجاجت ھمراه با افراط در میل به چیزى است (مثال غذا) كه به علت 

میل شديد و تأمل و نگاه در انسان شدت و حّدت پیدا مى كند، و گاھى مبدل به عشقى 

 .پركشش و بى قرارى زائد الوصف مى گردد

 

 اما عده اى عكس اين را معتقدند و مدعیند كه عشق ظاھرى به درجه والگى كمتر

٢٢٧ 

اتفاق مى افتد، اما عشق معنوى چه بسا به حد جنون ھم برسد، و اين برخالف عشق به 

اصطالح معمولى است كه با برطرف شدن علل و مسببات آن، از قبیل زيبائى يا چیزھاى 

 .ديگر، ضعیف گشته و از بین مى رود

 

حال چه اين عشق (مجازى و غیر از آن) جنبه مالیخولیائى داشته باشد يا يك میل فطرى 

و جزء ذات انسان باشد جھت رسیدن به كمال، يا اصرار و الحاح در طبیعت آدمى و يا به 

علت میل شديد، آنچه براى ما مطرح است اين است كه براى رسیدن به درجات عالیه 

كمال به چنین عشق و والگى، و اراده اى قوى در طلب آن، نیاز است؛ زيرا ھرگز به آدمى 

كه اتفاقى از جائى مى گذرد اين عطیه بزرگ داده نمى شود، مگر اينكه اين عشق 

 :پركشش در او ايجاد شده باشد، و به قول شاعر اين جماعت

 



  ديا تن رسد به جانان يا جان ز تن برآيد//دست از طلب ندارم تا كام من برآي

  كز آتش درونم دود از كفن برآيد//بگشاى تربتم را بعد از وفات و بنگر

 

آرى اينان بر اين عقیده اند كه اين مسئله به اراده اى صادقانه و بیدارى مستمر و شكیبايى 

و آرامش بسیار طوالنى، كه ممكن است گاھى آدمھاى پوست كلفت و پرمدعا نتوانند از 

 .عھده آن برآيند، بلكه چه بسا ياس و ناامیدى بر آنان مستولى شود، نیاز دارد

 

و اين بیشتر در مواردى است كه انسان سست ايمان و ضعیف النفس باشد؛ خداوند 

تا آنجا كه پیامبران ) «َحّتٰى ِإَذا ِاْسَتْیَأَس َالرُُّسُل َو َظنُّوا َأنَُّھْم َقْد ُكِذُبوا جٰاَءُھْم َنْصُرنٰا» :متعالى فرمايد

مأيوس شده و گمان كردند كه وعده نصرت خدا اتفاق نخواھد افتاد پس در ھمان حال 

 . (يأس و ناامیدى يارى ما فرارسید

 

بد نیست در اينجا اتفاقى كه براى ايشان افتاده است ذكر نمايم كه بارھا آن را از ايشان 

شنیده ام، و غرض ايشان از ذكر آن اين بود كه براى رسیدن به ھدفھاى واال بايد عالقه 

مفرط وجود داشته باشد، بخصوص در مسائل معنوى و كماالت نفسانى. ايشان اين گونه 

 :نقل مى كردند

 

مشكلى داشتم كه بسیار گره خورده بود و ھرگز قادر نبودم آن را حل نمايم، و پرده از »

نقاب برنمى داشت، و چه بسا طلب مساعدت از دوستان قديمى مى كردم، اما پاسخى 

جز متمسك شدن به بردبارى و اين گفته «ان اهللا تعالى ھو الذى يقدر لعباده و يفتح لھم 

 االبواب و ينیر له السبیل (خود خداوند متعالى كارھا را براى بندگان خود مقدر مى سازد
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و درھا را براى ايشان مى گشايد و راه را براى ايشان روشن مى كند)» نمى شنیدم، و از 

شدت پريشانى و اھمیت زيادى كه به آن موضوع مى دادم بیشتر روزھا، عصرھا يا نزديك 

غروب، پیاده به مسجد «سھله» مى رفتم تا نماز را آنجا بخوانم و از آنجا به مسجد 

 .«كوفه» مى رفتم و شب را در آنجا بیتوته مى كردم يا اينكه به نجف بازمى گشتم



سالھا وضع به ھمین منوال مى گذشت، تا حدى كه نزديك بود يأس بر من مستولى شود. 

در يك شب زمستانى بسیار سخت به سمت مسجد سھله بیرون آمدم، و بعد از اداى 

نماز واجب به علت سردى ھوا شتابزده به طرف مسجد كوفه حركت كردم، زيرا وسائل 

بیشترى در آنجا داشتم. زمانى كه از مسجد «سھله» خارج شدم شنیدم يكى از 

ھمسايگان در اين مسجد مرا صدا مى كرد، اما به علت مشغولیت ذھنى كه داشتم 

توجھى به صداى او نكردم و به راه خود ادامه دادم (الزم به يادآورى است كه راه بین كوفه 

و سھله جاده اى است به عرض دو متر و در دو طرف آن گودالھا و چال و چوله ھايى است 

پر از حیوانات موذى و گاھى خطرناك) . ھمین كه از مسجد «سھله» دور شدم طوفان 

شنى بسیار شديدى وزيدن گرفت و مرا چندين بار به دور خود چرخاند، به طورى كه جھت 

حركت خود را گم كردم، و دنیا در چشمانم سیاه شد؛ 

 

 پس مجبور شدم بدون ھدف معینى حركت كنم، به طورى كه بادھا به ھر طرف كه 

مى وزيدند مرا ھم با خود مى بردند؛ آنگاه تصمیم گرفتم شايد بتوانم لحظه اى ايستاده و 

چشم ھاى خود را پاك كنم، تا شايد جھت صحیح راه را تشخیص دھم، و از افتادن در 

حفره ھاى خطرناك موجود در دو طرف راه در امان باشم؛ آنگاه نگاھى به جلو انداختم و 

ناگھان ديدم شبح عظیم الجثه اى از روبرو به طرف من بسرعت در حركت است؛ در چند 

لحظه از شدت ترس تصمیم گرفتم من ھم به او حمله ور شوم، زيرا چنین به نظرم آمد كه 

حمله بھتر از توقف و خاموش ايستادن در برابر آن شبح خطرناك است؛ پس عصاى خود را 

باال بردم و آن را به حركت درآورده و به خود حالت تھاجم گرفتم و چند قدمى به سوى آن 

 .شبح برداشتم، اما ديگر نمى دانم چه اتفاقى افتاد

 

بعد از مدتى خود را در يكى از آن چاله ھاى عمیق در دو طرف جاده يافتم، و چند لحظه 

بعد آن شبح عظیم الجثه بر دھانه آن حفره قرار گرفت و تقريبا دھانه حفره را پوشاند. پس 

 عصاى خود را به طرف آن دراز كردم، اما فھمیدم كه آن شبح چیزى جز
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خس و خاشاك صحرا چیز ديگرى نیست، كه باد آنھا را جمع كرده است و به اين صورت 

 .به طرف من به حركت درآورده است



لحظاتى گذشت و من احساس لرزشى در سراسر بدن خود مى كردم و كامال احساس 

مى كردم كه در وضعیت بدى ھستم. در گودالى افتاده بودم و باالى سر من انبوھى از 

خس و خاشاك بود؛ به ھیچ وجه امیدى به رھايى از اين وضع ناگوار نبود؛ از طرفى ماندن 

 .در اين مكان ھم به خاطر وجود جانوران خطرناك و مسموم كننده ممكن نبود

 

از طرف ديگر گويى از درون خود صدايى را مى شنیدم كه به من پند بردبارى و استقامت 

مى داد، به من مى گفت كه مشكل خود را به خداوند متعال واگذار كن. . . پس در اين راه 

كوشش كردم و سعى نمودم كه بر اعصاب خود مسلط شوم و آرامش را به خود تلقین 

كنم؛ اما آنچه در پیرامون من قرار داشت تأثیر بیشترى بر من مى گذاشت و فوق تصمیم 

من بود؛ ناگھان احساس كردم كه با تمام وجود به جھتى واحد و مشخص چشم 

 . .دوخته ام، مثل اينكه دارم با كسى كه از روبرويم پیش مى آيد سخن و نجوائى مى كنم

.» 

 :در اينجا سخنان ايشان قطع مى شود. . . اما بار ديگر چنین ادامه مى دھند

چند دقیقه اى نگذشته بود كه احساس كردم بار ديگر آرامش سراسر وجودم را فرا »

مى گیرد؛ پس خود را بر روى خاك انداختم و عبايم را به دور خود پیچیدم، و حدود يك 

ساعت استراحتى كردم. احساس مى كردم در اتاق راحت خود ھستم، و ھرگونه 

احساس گرسنگى و ترس و خستگى را فراموش كردم؛ ھم نفسم راحت شد و ھم 

نفسم آرام گرديد؛ سپس مشكالتم در برابر چشمانم به نمايش درآمدند، و درھاى بسته 

گرفتاريھاى خود را در برابر چشم خود، بسیار روشن و به دور از ھرگونه ابھام، باز 

 «!مى ديدم؛ و در خاتمه آن راز كه سالھا درگیر فھمیدن آن بودم برايم آشكار شد

 

سپس چنین ادامه دادند: «و پس از استراحت كوتاھى نشستم و شروع كردم به كارھاى 

عبادت شبانه، به تالوت قرآن يا نماز. سپس گونه خود را بر روى خاك زمین نھادم و عباى 

خود را روى خود كشیده و به خوابى راحت پناه بردم. بیدار نشدم مگر با صداى قطره ھاى 

باران كه روى عباى من مى ريخت. پس از جاى خود برخاستم، در حالى كه خطھاى 

نقره اى نور مھتاب از البالى ابرھا به چشمم مى خورد. نگاھى بر توده خس و خاشاك ھاى 

 جمع شده در كنار گودالم انداختم، و به دقت در اطراف خود
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نگريستم و دريافتم كه اين جائى كه من در آن-ظاھرا-گرفتار آمده ام بھترين جائى بوده 

است جھت جلوگیرى از اين ھمه خطرات موجود در پیرامون خود در آن شب طوفانى كه 

 .ھرگز امیدى به يافتن راه مقصد نمى رفت

 

پس شروع كردم به عقب زدن خس و خاشاك ھا با عصاى خود، و سعى نمودم كه از 

گودال خارج شوم. ناگھان صدائى مرا به خود آورد، دقت كردم، دريافتم كه صداى «شیخ 

سھالوى» است كه در بیابان به دنبال من مى گردد. با صداى بلند به او پاسخ دادم و او 

به طرف من آمد و به من كمك كرد تا از گودال خارج شوم. سپس اظھار داشت: من 

مى دانستم كه تو دچار اين سرنوشت مى شوى؛ به ھنگام شب و شروع طوفان كارى از 

دستم ساخته نبود، تا اينكه نزديكى ھاى طلوع فجر طوفان آرام شد و اآلن حدود يك 

ساعت است كه به دنبال شما مى گردم؛ چندين بار از اين مكان رد شدم اما تصور 

نمى كردم كه شما در اينجا باشید، تا اينكه باالخره صداى شما را شنیدم. . . تصور 

مى كردم كه دچار ناراحتى شده اى، اما مى بینم كه سرحال و شادابید، گويى شب 

خوشى را در اينجا گذرانده ايد. . . اين را در حالت مسخره و شوخى به من گفت. من 

سكوت كردم و چیزى را به او نگفتم؛ سپس مرا به مسجد برد و لباس ھاى گل آلود مرا 

 . «شست

 

سپس چنین ادامه دادند: «اين آقاى شیخ جواد سھالوى بودند كه اين خبر را پراكنده 

كردند، و اگر او نبود من آن را به كسى نمى گفتم، زيرا دست قدر ما را دچار گرفتارى اى 

كرده بود كه اگر لطف خداوند نمى بود اآلن از فراموش شده ھا مى بودم؛ كافى بود دچار 

 . «گزندگى يكى از موجودات گزنده پراكنده در صحرا و در آن مكان بخصوص مى شدم

 

 

توضیح: شیخ محمد جواد سھالوى بخشى از زندگى خود را در نجف اشرف در طلب علم 

سپرى كرد؛ سپس به زھد و عبادت پرداخت و مقیم مسجد سھله شد؛ بیرون از مسجد 

او شبھا را به عبادت سپرى  .ھم اتاقى داشت كه خانواده خود را در آن سكونت داده بود



مى كرد و به ھنگام روز بیشتر وقت خود را صرف خدمت به زائران مسجد مذكور مى كرد؛ 

به زھاد و عابدان خدمت بسیار نمود و عمرى طوالنى كرد. در حوادث سال ھاى ھفتاد 

عراق متھم به ايرانى االصل بودن شد و به موجب اين قانون بايد از عراق اخراج مى شد؛ 

ھنگامى كه اين خبر را شنید به مسجد آمد و در آنجا مشغول عبادت و ركوع و 
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 .سجود شد. او را در حال سجده مرده يافتند

در يكى ديگر از نامه ھا چنین آمده بود: «ما را با دراويش كارى نیست، طريقه ھمان -٣

 . «. . .طريقه علما و فقھا است

 

ظاھرا مقصود ايشان اين است كه نبايد به آن جماعت توجه كرد، و طريقت ايشان با 

طريقت آنان تفاوت دارد. ايشان اين گونه مسائل را، چه در مجالس بحث و چه به طور 

خصوصى، ھمچنین در نامه ھائى كه به مريدان خود ارسال مى داشتند، بسیار تكرار 

 .مى كردند

 

درويش در زبان فارسى به معناى توانگر (ھمچنین تھیدست و زاھد و گوشه گیر- مترجم) 

است و در عرف صوفیه به گروه معینى از عرفا و متصوفه گفته مى شود كه توجھى به خود 

ندارند و به خاطر توجھى كه به مسائل مھم تر دارند ديگر به لباس و غذا و مسكن و عادات 

 . . .و رسوم جارى چندان اعتنائى نمى كنند

 

 .شكى نیست كه به روش درويشى زندگى كردن ھم شرعا و ھم عرفا جائز نیست

مخصوصا اگر براى تظاھر، يا فريب دادن مردم ساده باشد. . . حال ھدف ھرچه باشد، زيرا 

 .ھدف نمى تواند بھانه اى باشد براى عمل نكردن به واجبات و خوددارى از محرمات

 

اين نامه ھم خطاب به يكى از دو برادر عالیقدر، جناب سید حسن الھى يا اخوى ايشان 

حضرت عالمه طباطبائى، فرستاده شده است. بنابراين، اين احتمال مطرح است كه 

ايشان از مرحوم قاضى (قدس سره) سؤاالتى در اين خصوص نموده اند كه اكنون اين 

جواب از طرف ايشان به نامبردگان داده شده است. گويا در تبريز گروھى از دراويش 



بوده اند و جلسات منظمى داشته اند و كارھا و اعمالى انجام مى دادند و دم و دستگاھى 

 .و طرح مطالبى چشم گیر داشتند

 

و در پاسخ به ايشان مرحوم والد خواسته اند كه به طور كلى مخالفت خود را با مسلك 

درويشى اعالم نمايند، حتى اگر ھم در بین آنان شخصیت ھاى برجسته اى وجود داشته 

 .باشد

 

ديگر مطالبى كه الزم است بدانھا اشاره شود مطالبى در ارتباط با مسئله تعلیمات و -۴

 ارشادات مخصوص ايشان به شاگردان و مريدان است. آرى ھنگامى كه ايشان
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رضوان اهللا علیه) شاگردان و مريدان خود را در جاده طريقت قرار مى دھند ايشان را به )

حال خود وانمى گذارند، بلكه خطوط كلى حركت و ترتیبى را كه بايد روى آن حركت كنند و 

ھرگز از مرز خارج نشوند به ايشان نشان مى دھند. اين روش را در يكى از نامه ھاى 

ايشان به يكى از شاگردان و مريدان خود كه مورد تأكید و سفارش قرار گرفته است 

مالحظه مى كنیم. بديھى است كه اين خط مشى و طريقت بايد خطى روشن و جامع و 

واضح و روشنگر باشد؛ به نحوى كه ھر نوع میل به كماالت را در انسان سیر كند و رسیدن 

به ھدف ھاى عالى را ممكن سازد؛ ھمچنین او را براى درك اشراقات و فیوضات الھى مھیا 

سازد؛ ھیچ گونه ھدف متعالى را در انسان باقى نگذارد، مگر آنكه شامل آن اھداف باشد؛ 

تشنگى او را برطرف سازد و ناراحتى ھاى ناشى از اين تشنگى را زائل گرداند و او را در 

 .جاده اى مستقیم، جھت طى طريق، تا آخرين مرحله قرار دھد

 

از طرفى ايشان در ضمن حكايات تاريخى عبرت انگیزى كه براى ما تعريف مى كردند چنین 

نقل مى كردند كه: گروھى از جنگجويان در يكى از غزوات شكست خوردند و رئیس آنھا به 

دست دشمنان اسیر شد. او را به اتاقكى بردند و در آنجا زندانى كردند تا در روز بعد او را 

مجازات كنند. اما زمانى كه اسیر مذكور وارد اتاق شد، قرآنى را در آنجا يافت، و لذا 

نتوانست به خاطر وجود قرآن بخوابد يا استراحت نمايد يا حتى بنشیند. بنابراين تا صبح 

كت بسته در مقابل قرآن ايستاد. به ھنگام صبح كه ياران نزد او آمدند و او را بدان حال 



يافتند اعتقاد پیدا كردند كه به بركت قرآن قطعا پیروز خواھند شد. زيرا انتظار نداشتند كه 

فرمانده اى اسیر شود و اين گونه بر خود مسلط باشد، و به دستورات دين عمل نمايد، 

درحالى كه مى داند به ھرحال كشته خواھد شد. ھمین طور ھم شد. زيرا بر آن مملكت 

چیره شدند و قرن ھاى متمادى در آنجا حكومت كردند، درحالى كه مى دانستند اين نبود 

 .مگر به بركت قرآن كريم

 :آرى قبال ھم در اشعار ايشان (قدس سره) قسمت ھاى زير را خوانده بوديم

 . . .و كل علم ففى القرآن اجمعه

 . . .و رتل كتاب الحق و اقرأه ماكثا

 . . .فانظر الى الذكر الحكیم و ذكره

 :اكنون نامه اى ديگر

٢٣٣ 

كلمه ثانیه. . . آنكه در وقت حركت و در مكتوب شريف منیف تقاضاى دستورالعمل فرموده 

بوديد، بنده به مثل حضرتعالى دستورالعمل ندارم، و اگر باشد بنده نمى دانم، و مراد از 

آنھائى كه سابق عرض شده بود تحصیل فى الجمله علم و يقین بود كه الحمد هللا تعالى 

 .به جاى آمد

و حاال دستورالعمل. . . قرآن كريم است. . . (فیه دواء كل داء و شفاء كل علة و رواء كل 

غلة علما و عمال. . .) و حاال آن قرة العیون مخلصین را جلو چشم ھمیشه داشته باشید، 

و با آن ھادى طريق مقیم و صراط مستقیم سیر نمائید. . . و از جمله سیرھاى شريف آن، 

 .قرائت است به حسن صوت. . . آداب ديگر. . . خصوصا در دل شب

 :نمونه اى ديگر از نامه ھائى كه به يكى از دوستان خود فرستاده اند ***

 

بسم اهللا الرحمن الرحیم  

 

 بعد حمد اهللا جل شانه و الصالة و السالم على رسوله و آله

حضرت آقا. . . تمام اين خرابى ھا كه از جمله است وسواس و عدم طمأنینه، از غفلت 

است. . . و غفلت كمتر مرتبه اش غفلت از اوامر الھیه است. و مراتب ديگر دارد كه به آنھا 



 . .ان شاءاهللا نمى رسید. . . سبب تمام غفالت، غفلت از مرگ است، و تخیل ماندن در دنیا

. 

پس اگر مى خواھید از جمیع ترس و ھراس و وسواس ايمن باشید دائما در فكر مرگ و 

 . .استعداد لقاء اهللا تعالى باش. . . و اين است جوھر گرانبھا و مفتاح سعادت دنیا و آخرت

. 

پس فكر و مالحظه نمائید چه چیز شما را از او مانع و مشغول مى كند، اگر عاقلى! و به 

 .جھت تسھیل اين معنى چند چیز ديگر به سركار بنويسید بلكه از آنھا استعانتى بجويى

اول-بعد از تصحیح تقلید يا اجتھاد، مواظبت تامه به فرائض خمسه و سائر فرائض در 

 . . .احسن اوقات

 

 . . .و سعى كردن كه روز به روز خشوع و خضوع بیشتر گردد

تسبیح صديقه طاھره (صلوات اهللا علیھا) بعد از ھر نماز. . . و خواندن آية الكرسى كذلك و 

 . . .سجده شكر

 

 . . .و خواندن سوره ياسین بعد از نماز صبح و واقعه در شب ھا

 

٢٣۴ 

 

 . . .و مواظبت بر نوافل لیلیه

 

 . . .و قرائت مسبحات در ھر شب قبل از خواب

و خواندن معوذات در شفع و وتر. . . و استغفار ھفتاد مرتبه در آن. . . و ايضا بعد از صالة 

 . . .عصر

 . . .و اين ذكر را بعد از صالة صبح و مغرب يا در صباح و عشاء ده دفعه بخوانید

ال إله اال اهللا وحده ال شريك له، له الحمد و له الملك و ھو على كل شىء قدير، اعوذ باهللا 

 .من ھمزات الشیاطین و اعوذ بك ربى أن يحضرونى، ان اهللا ھو السمیع العلیم



مدتى به اين مداومت نمائید، بلكه حالى رخ دھد كه طالب استقامت شويد، ان شاءاهللا 

 .تعالى

 

اين نامه، به شرحى كه گذشت، گويا به يكى از آموختگان متوسط الحال او نگاشته شده 

است. و چنین به نظر مى رسد كه وضعیت ايشان دشوارتر از علما مى باشد. زيرا علمائى 

كه بر دانش و فقاھت خود تكیه دارند و با آگاھى و درايت طى طريق مى نمايند، با شخص 

نادانى كه ھنوز دچار ترديد و شك است، و براى مشكالت خود، به فقیه و راھنما مراجعه 

مى كند تفاوت دارند. شايد عده اى از اين شاگردان متوسط الحال دچار غرور و تكبر شوند، 

و حاضر نباشند در مقابل دانشمندى كه مسلم االجتھاد است حالت فروتنى و تسلیم 

 .پیش گیرند، و در نتیجه به حالت بینابین باقى بمانند

 

آرى متوسطالحال ھا ھمواره در مخاطره به سر مى برند، و بنابراين مى بینیم كه به صراحت 

از ايشان مى خواھد كه تكلیف خود را در امر اجتھاد يا تقلید روشن نمايند. اين چیزى است 

كه انتظار آن را ھم داشتیم، بخصوص بعد از مطالعه نامه ھاى ايشان به حضرات علمايى 

كه علم و اجتھاد ايشان مورد اطمینان بود. اينان امید ايشان در جھت پیشرفت با گام ھايى 

 .بلند بودند

 

غفلتى» كه در آغاز نامه بدان اشاره شده است و آن را منشأ ھمه وسوسه ھا به شمار »

آورده اند و «مادر ھمه بیمارى ھا» دانسته اند، يعنى ھمان حالتى كه گاھى انسان را به 

زياده روى در گمراھى و گناه مى كشاند و از گوش فرادادن به نداى وجدان باز مى دارد و 

چاره آن را به ياد مرگ بودن يا زيارت قبرستان دانسته اند، در نامه ھاى ديگر ھم مورد 

 

٢٣۵ 

 

 .اشاره قرار گرفته است

و خالصه، سخن درباره آن چنین است كه يادآورى مرگ و پیامدھاى آن براى ھريك از ما 

چه بسا مانع طغیان و جلوگیرى از غفلت مى شود، و آدمى را-در صورتى كه به فكر آينده 



نامشخص خود باشد-به سوى تفكر در مورد امور اخروى مى اندازد، و اين حالت به نوبه 

خود از توجه بسیار به امور دنیوى مى كاھد، و مى دانیم كه عشق ورزيدن به دنیا 

 .سرچشمه ھمه گناھان و مادر مصیبت ھا است

 

به ياد آوردن مكرر حالت مرگ، در حقیقت عبارت است از عبور و حركت به جھان (عالم) و 

 .حیاتى ديگر كه با زندگى كنونى ما تفاوت زيادى دارد

و حسب الظاھر مراد از بیان اين معنى توسط ائمه (علیھم السالم) كه فرموده اند: «اذا 

 :مات المرء قامت قیامته» يكى از دو امر زير باشد

 

يا اينكه منظور اين است كه فاصله بین مرگ و رستاخیز فاصله بسیار كمى است، تا حدى 

َلْم َيْلَبُثوا ِإّالٰ سٰاَعًة » :كه مى توان گفت مجازا متصل به ھم ھستند. خداوند متعال مى فرمايد

 . «ِمَن َالنَّھٰاِر

 

يا اينكه منظور آن است كه لحظات آخر زندگى انسان و لحظات نخستین مرگ او لحظاتى 

 .است كه انسان حقائق را به چشم خود مى بیند، و اين حقیقت قیامت است

 

و اذكار و اورادى كه در آخر نامه (ال إله اال اهللا. . .) بدان ھا اشاره شده است ھمان ذكرھا 

و اورادى است كه، صبح و شب و در ھمۀ اوقات، بدانھا عمل مى كنند. . . ، و آثار روحانى 

بسیار شگفتى در آنھا وجود دارد كه باعث آسايش فكر و روان مى گردد و جاى شك و 

شبھه براى كسى باقى نمى گذارد. و به طور خالصه، مى توان مسائل مطروحه در نامه را 

 :اين گونه بیان كرد

 

 .غفلت و انواع و درجات و آثار آن كدام اند-١

مرگ، كه نبايد فراموش شود، و زيارت قبرستان ھا و اثر اين كار در بناى شخصیت -٢

 .اخالقى آدمى

 .اجتھاد يا تقلید، كه پیش از شروع به طى طريق عرفانى بايد روشن و محقق گردد-٣



خشوع و خضوع و تواضع يا تظاھر به آنھا به عنوان شروع، تا بر آنھا عادت كنیم و ارزش -۴

 .آن را به ھنگام نماز يا در ھمه شئون زندگى درك نمايیم

٢٣۶ 

اگرچه بزرگان طريقت (اعلى اهللا مقامھم) تمام اين امور را مفصال شرح داده اند اما، با توجه 

به اينكه ما به اين مطالب از زاويه خاصى نظر مى افكنیم، امیدواريم كه موضع گیرى خود را 

در شرح مفصلى كه در جلد سوم بدان خواھیم پرداخت روشن كنیم تا با آنچه ھدف اين 

 .كتاب است و آن را وعده داده بوديم ھمسو گردد. ان شاءاهللا تعالى

 

و باالخره به فصل پايانى اين بحث و تحقیق درباره اين شخصیت بزرگوار (قدس سره) -۵

مى رسیم. و تصويرى نه آن گونه كامل و رسا، بلكه در حد توانائى مان، از انديشه و طريقت 

و اھداف و تعلیمات ايشان ترسیم مى نمائیم. و موضوع را به آنچه دستورالعمل مى نامند 

به پايان مى بريم. و اين بدان معنى است كه استاد (مرشد) تعلیمات خود را به صورت 

 .سفارش به مريدان صادر مى نموده اند

 

ضمنا مخاطب ايشان در اين رھنمودھا و سفارش ھا بیشتر مريدان خاص و كسانى بوده اند 

كه آمادگى روحى و رفتارى بیشترى داشته اند. اينان اند كه بیشتر از سايرين به قیام به 

 .اين تعلیمات، و نیز برحذر بودن از اغیار، پنھان كارى و سّر نگھداشتن دعوت شده اند

 

زيرا در اين رھگذر راھزنان و گمراه كنندگان بسیاراند و زمینه ھاى لغزش و سر خوردن به 

درون پرتگاه ھا فراوان است. و اين ھمان چیزى است كه بزرگان اخالق و عرفان الھى 

سعى نموده اند آنھا را تشريح و توضیح نمايند، و علل و اسباب افتادن در مھلكه ھا را در 

 .كتب ارزشمند خود بیان نمايند

 

متصوفه و تعدادى از عرفاى بزرگ، يا گروھى از ايشان، اجازه ورود به اين مراحل را به 

كسى نمى دادند مگر پس از طى مراحل دشوارى از آزمون ھاى شاق و دشوار جھت ارائه 

مقدار آمادگى و زمینه ھاى موجود در شخص سالك، مانند انجام دادن پاره اى اعمال از 

قبیل گدائى در خیابان ھا يا ترك شغل يا ھرگونه عملى كه سالك به آنھا مشغول بوده 



است، مانند كسب يا تحصیل يا چشم پوشى از پست و مقامى كه دارند. اين گونه مسائل 

است كه صرف نظر كردن از آنھا براى سالك مشكل است و چه بسا او را از چھارچوب 

 .آدم ھاى طبیعى و معمول جامعه خارج سازد

 

 .براى تمام اين موارد نمونه ھائى موجود بوده است كه در كتب ايشان ذكر شده است

اما طرفداران سلوك و اخالق-مانند قاضى (رحمة اهللا علیه) -كه طريقت ايشان بیشتر به 

 سلوك و روش علما و فقھا نزديك است ھیچیك از اين رفتارھا را نمى پذيرند، و به ھر

٢٣٧ 

حال آغوش خود را براى ھر داوطلبى ھم باز نمى كنند مگر اينكه اطمینان كنند كه در او 

آمادگى ھائى وجود دارد و او حقیقتا و واقعا آمادگى خود را براى طى طريق اعالم كرده 

 .باشد

 

و باالخره آمادگى الزم جھت وارد شدن به مرحله جديد، يعنى ملحق شدن به گروھى كه 

«دستورالعمل» مخصوصى مى دھند؛ و چه بسا جماعت اخیر داوطلب را- حتى اگر ھم 

براى يك بار شده-موظف كنند كه عمل يا دستور مشكلى را انجام دھد، تا قدرت روحى و 

 .توان گردن نھادن او را به دستورات بیازمايند

 

يك بار چنین اتفاق مى افتد كه به يكى از حاضران در مجلس خود، كه شخصیت علمى 

برجسته اى بوده است و در حلقه ايشان براى كسب پاره اى تعلیمات و ارشادات حاضر 

مى شده است، دستور مى دھند كه به شخص فقیر و بدلباسى كه براى گدائى بر ايشان 

وارد مى شود و پس از نشستن ديگر قادر نبوده است برخیزد، بلند شوند و به اين شخص 

مسكین جھت برخاستن كمك نمايند. اما اين دستور براى آن عالم جلیل گران مى آيد؛ 

شايد ھم به خاطر اينكه او را به نام صدا مى كنند، و از دادن القاب به ايشان خوددارى 

مى نمايند؛ و لذا در انجام دستور مرشد وقت كشى كرده دستور را بسرعت اجرا 

نمى نمايد. پس خود استاد مرحوم قاضى (رحمة اهللا علیه) از جاى خود برخاسته و به 

كمك مشار الیه مى شتابند و آن گدا را در آغوش مى گیرند تا روى پاى خود بايستد؛ سپس 

كفش او را به پايش مى كنند و تا درب خانه ھمراھى مى نمايند، درحالى كه با او به 



مالطفت سخن مى گويند. عالم از اين صحنه شرمنده شده و حضور در مجلس را براى 

مدتى ترك مى نمايد، اما بعدھا دوستان خود را واسطه قرار مى دھد و از آنھا تقاضا 

مى نمايد تا وساطت نمايند و او مجددا در اين مجالس حاضر شود؛ به او اجازه حضور داده 

مى شود. و چنین بود كه ھرگاه اين عالم قصد خروج را داشت جناب استاد و مرشد 

پیشقدم شده كفش عالم را جلوى پاى او مرتب مى نموده است و گويا ھدف اين بوده 

است كه به حضرت عالم بفھمانند كه اين عمل از شخصیت واالى عالم نمى كاھد و 

منزلت علمى او را پايین نمى آورد، و درجه علمى آقايان نزد او محفوظ است. و نتیجه اين 

شد كه ھرگاه اين عالم جلیل در مجلس ايشان حاضر مى شدند كفشھاى خود را زيربغل 

 .مى گرفتند تا مبادا مرشد او را غافلگیر كند

 

آرى عرض شد كه اين گونه اعمال به مناسبت ھاى مختلف و به صورت ھاى گوناگون از ٢٣٨

ايشان سر مى زده است، و منظور از آن اين بوده است كه طالبان و عالقمندان به طريقت 

و سیر و سلوك بدانند كه ھرگونه وصول به مدارج عالیه بايد با نوعى رياضت و آزمايش ھاى 

نفسانى قبلى و تواضع و تھذيب اخالقى، و ھمچنین ايثار و از خود گذشتن ھمراه باشد، و 

اين راه بر روى كسانى كه تازه به اين مجالس، يا به اصطالح ايشان، مجالس اھل حال و 

دل، راه يافته اند گشوده نخواھد شد. در نجف اشرف بیشتر زھاد و آنھا كه به دورى از 

تجمل و عدم توجه به ماديات معروف بودند قباى آبى به تن مى كردند كه آبى روشن بود؛ 

اما قاضى (رحمة اهللا علیه) لباس ھاى سفید را ترجیح مى دادند، و از ديگران متمايز بودند، 

و اين رنگ لباس را بیشتر در فصل طوالنى تابستان نجف مى پوشیدند. آرى اين لباس آبى 

كم رنگ را، كه به دلیل ناشناخته آن را «فدك» مى نامیدند و عبارت بود از يك قباى 

مخصوص، آدم ھاى پرھیزكار و خّیر و بیشتر شخصیت ھاى آن زمان كه به زھد و عرفان 

معروف بودند به تن مى كردند؛ شخصیت ھايى از قبیل شیخ مشكور حوالوى و فرزند او 

شیخ حسن مشكور، شیخ على قمى، سید عبد الغفار موسوى، كه در مسجد ھندى 

نجف در غیاب شیخ على قمى به جاى ايشان نماز مى خواندند، سید جمال گلپايگانى، كه 

رھبريت شیعه براى مدت كوتاھى به دست او بود، شیخ على و شیخ حسن ھمدر، شیخ 

باقر قاموسى، شیخ زين العابدين، شیخ رعیبل و عده اى ديگر كه نام آنھا را در حال حاضر 

به ياد ندارم؛ ھمه ايشان لباس آبى به تن مى كردند، كه عبارت بود از پارچه سفید رنگ 



شده به رنگ آبى روشن. ولى ھمان طور كه گفته شد ايشان رنگ سفید را ترجیح 

 .مى دادند

 

به ھمین مناسبت بد نیست در اينجا از دوستى زغال فروش كه ايشان در شھر كوفه 

(حدود شش كیلومترى نجف) داشتند ذكرى شود. ايشان الاقل ماھى يك بار به او سر 

مى زدند و روى زمین مى نشستند و با او به گفتگو مى پرداختند؛ اين ديدار چه بسا 

ساعت ھا طول مى كشید؛ زغال فروش به كار خود مشغول بود و مشتريان را يكى پس از 

ديگرى به اصطالح رد مى كرد، و اين در حالى بود كه غبار زغال ھا بر سر و روى و لباس او 

مى نشست و او به اين موضوع اھمیتى نمى داد؛ البته گاھى كه ما بچه ھا نزديك 

 مى شديم با عصا به ما اشاره مى كردند كه دور شويد تا مبادا به علت كثیف شدن

٢٣٩ 

لباسھايمان مزاحم مادرانمان شويم؛ پس از مدتى گفتگوھاى دوستانه و راز و نیاز كردن 

مغازه را ترك مى كردند درحالى كه نشانه ھاى رضايت و شادمانى در چھره شان نمايان بود، 

و با خود زمزمه ھائى مى كردند كه براى ما نامفھوم بود، و راه منزل خود را در كوفه پیش 

مى گرفتند، و با رسیدن به خانه بود كه فريادھاى اعتراض آمیز ھمسرشان (ام حسین) در 

فضا مى پیچید كه اين چه لباسى است و چه وضعى است، اما ايشان با آرامش و زبان 

خوش به اين فريادھا پاسخ مى دادند و مى گفتند كه در شستن لباس ھا به ايشان كمك 

 .خواھند كرد

 

اخوى، سید مھدى قاضى، كه ده سال از من بزرگتر بودند نقل مى كردند كه دوستى پدر 

با اين زغال فروش از مدت ھا قبل بوده است، و عجب آنكه ايشان (رحمة اهللا علیه) در آن 

 .وضعیت از بازار نمى گذشتند

 

آرى تربیت نفس و آموزش دادن به آنكه از پاره اى شئونات اجتماعى چشم پوشى كند و 

عدم توجه به قواعد و اصول اجتماعى مورد توجه مردم جھت سركوب ھواھاى نفسانى و 

خودخواھى ھا و سركشى ھاى آن از جمله شرائط الزم جھت داخل شدن در اين راه و 

مرام است، اما نه تا آن اندازه زياده روى كردن كه به شخصیت و مقام اجتماعى شخص 



مؤمن صدمه بزند، يا اينكه ھدف اين باشد كه از آنچه بین مردم معمول و متداول است 

 .خارج گردد

 

تشخیص حد و مرز اين مسئله ھم يكى از دشوارترين مسائل نزد عرفا و اخالقیون است. 

زيرا ايشان ھزار و يك دلیل بر وجوب رعايت مسائل اجتماعى و اينكه بايد شخص مؤمن 

آنھا را رعايت نمايد مى آورند. زيرا شخص مؤمن را حرمت و موقعیتى است كه نبايد آن را 

در معرض تھاجم ديگران قرار دھد، و ايشان ھم اين جھت را بدقت مراعات مى كردند، اما 

مريدان ايشان مى دانستند يك بار ھم كه شده، بايد مورد اين آزمايش قرار بگیرند. در اين 

مورد داستان ھايى ھم از زبان كسانى كه در مجالس ايشان حضور داشته اند نقل شده 

است كه ما از ذكر آنھا خوددارى نموديم. چیزى كه اھمیت دارد اين است كه به طور كلى 

ھركس كه مى خواھد به خدمت اين بزرگان برسد الزم است يكى از اين مراحل دشوار را 

پشت سر گذاشته باشد، بخصوص در زمینه نفس و عادت دادن آن به مشكالت و 

 دشوارى ھا، و تواضع و پشت پا زدن به تمايالت و

٢۴٠ 

 .ھواھاى نفسانى، كه بايد سرلوحه برنامه ھاى زندگى روزمره خود قرار دھد

 

يكى از مريدان ايشان چنین نقل مى كند كه: «من در مجلس آقاى قاضى شركت 

مى كردم، و از نظر مالى مانند بیشتر طالب حوزه علمیه نجف اشرف بسیار در مضیقه 

بودم، بیشتر شب ھا شام من نان و چاى بود. در يكى از شب ھا فقط سكه پولى داشتم 

كه براى خريد نان كفايت مى كرد، و تصمیم من اين بود كه در بازگشت از جلسه با آن پول 

نانى بخرم. در اثناى صحبت ھاى ايشان كه در يكى از اتاق ھاى «مدرسه ھندى» صورت 

مى گرفت فقیرى بر ما وارد شد و طلب كمك كرد؛ ناگھان آقاى قاضى دست خود را به 

سوى من دراز كرده گفت: آيا چیزى (پول) در اختیار دارى كه به اين بیچاره بدھم؟ دست 

خود را در جیب كرده و آن سكه را به ايشان دادم؛ آن را از من گرفت و به فقیر داد؛ سپس 

 .به سخنان خود ادامه داد

 



پس از ختم جلسه با دوستان خداحافظى كردم، بدون اينكه چیزى به كسى بگويم راه 

منزل (اتاق) را در پیش گرفتم. آن شب به علت نداشتن نان، چاى ھم درست نكردم، و به 

آماده كردن دروس خود شروع كردم. اين وضع ادامه داشت تا اينكه زمان استراحت فرا 

رسید و درحالى كه گرسنگى مرا آزار مى داد به رختخواب رفتم. وسوسه ھاى شیطانى بر 

من يورش مى بردند، ولى من با استغفار آنھا را از خود دور مى كردم. در اين حال بودم كه 

 .در نواخته شد؛ در را باز كردم ديدم آقاى قاضى است

 

سالم كردند و گفتند: امشب مى خواھم با تو شام بخورم آيا اجازه مى دھى؟ ! از پیشنھاد 

ايشان استقبال كردم؛ ايشان نشستند و از زير لباس خود ظرفى بیرون آوردند كه محتوى 

عدس پلو و اندكى گوشت و نان بود؛ از من خواست كه غذا بخورم؛ من ھم خوردم تا 

اينكه سیر شدم؛ سپس برخالف عادت خود با صداى بلند گفت: پس چاى چه شد؟ از 

جاى خود بسرعت برخاستم و چاى را آماده كردم؛ پس از صرف يك فنجان چاى از جاى 

 . «برخاسته و با من خداحافظى كرد و رفت

 

اين داستان نمونه ناچیزى است از اقداماتى كه گاه با شاگردان خود مى كردند و آن نمونه 

خوبى است براى از خودگذشتگى و ايثار. اين دو صفت، دو صفت بسیار زيبنده اى ھستند 

كه الزم است شخص مؤمن بھنگام آغاز كار براى پیشرفت در درك مراحل عالى و سیر و 

 سلوك ملكوتى در آفاق و انفس بدانھا آراسته شود. اين مقدار شكیبائى و توان

٢۴١ 

مقاومت در برابر مشكالت، شايد گاھى ھم بیشتر از آن، براى تجربه آموزى داوطلب و 

 .سالك طريق، جائز و بال اشكال است

 

 :جناب شیخ ابراھیم شريفى شبستانى (رحمة اهللا علیه) -داماد ايشان-مى فرمايند

ھنگامى كه در زندان بودم، بى نظمى در دادن غذا دوستان مرا در زندان آزار مى داد؛ زيرا »

گاھى براى انتقام گیرى و اذيت و آزار ما يك روز كامل به ما غذا نمى دادند؛ اما تنھا من 

بودم كه از نرسیدن غذا ناراحت نمى شدم؛ اين به خاطر دستوراتى بود كه استاد و 



مرشدم (قاضى) در مورد پاره اى عبادات و روزه به من تعلیم داده بودند. يك بار ھم به من 

 . «دستور دادند كه اعمال مربوط به «ام داود» را ھمه ماھه به مدت يك سال انجام دھم

دستورات ايشان ھمواره با مقیاس ھا و موازين شرعى مطابقت تام داشته است و ھمواره 

سعى مى نمودند دستوراتشان با رفتار فقھا و بزرگان مباينت نداشته باشد؛ ھم او و ھم 

 .استاد و مرشدشان ھر دو فقھى بوده اند

 

دانشمند نامور و فیلسوف فرزانه حضرت سید جالل الدين آشتیانى به نقل از عالمه 

طباطبائى، و ايشان به نقل از استادشان شیخ محمد حسین غروى كمپانى، فقیه و 

اصولى مشھور، چنین نقل مى كنند كه فرموده اند: «در نجف اشرف ھیچ كس فقیه تر و 

عالم تر و عادل تر از سید احمد كربالئى حائرى نبوده است، اما ايشان ھمواره جھت 

اظھارنظر و دادن فتوى از دست مردم فرار مى كردند و اين كار را به ديگر علما حواله 

 . «مى دادند

 

و ھمان گونه كه مى دانید كلمه دستور كلمه اى فارسى است و به معنى «مقررات» نیز 

آمده است. ما از دستوراتى كه احیانا براى پیروان و مريدان خود صادر مى كرده اند اطالعى 

نداريم؛ فقط در يكى از نامه ھاى خود چنین نوشته اند: «دستورالعمل در ورقه جداگانه 

نوشته شده است» ، و اين نشانه آن است كه دستورات خود را به صورت محرمانه و 

 .مكتوب صادر مى كردند تا كسى توانايى اطالع بر آنھا را نداشته باشد

 

اكنون و در پايان مى خواھیم آخرين نگاه ھاى كوتاه خود را بر زندگى خصوصى و رابطه  ***

ايشان با ديگران بیندازيم؛ نگاھى بر آنچه از ايشان ديده ايم يا شنیده ايم، يا از كسانى كه 

 با ايشان معاشرت داشته اند براى ما نقل كرده اند؛ يا رفتار و روابط ايشان را با

٢۴٢ 

 .ديگران در نجف اشرف زير نظر قرار دھیم

 

پدر ايشان، آيت اهللا سید محمد حسین قاضى تبريزى يكى از شخصیتھاى بنام تبريز، بود و 

شايد ھم به نام كوچك خود-حسین-شناخته مى شد. ايشان شاگرد آية اهللا العظمى 



شیرازى معروف (سید میرزا حسن شیرازى، مقیم سامراء) بوده اند. گويا يك بار حضرت آية 

اهللا شیرازى از يكى از دوستان سید محمد حسین قاضى، كه از تبريز آمده بودند، احوال 

ايشان را مى پرسند و آن دوست به آية اهللا پاسخ مى دھد: «آن يك ساعتى كه دستور 

داده بوديد آقاى قاضى به خود بپردازند اكنون تمام ساعات شبانه روز او را شامل شده 

 . «است

 

در ضمن، اين بدان معنى است كه زمانى كه سید محمد حسین قاضى تبريزى قصد 

داشته اند شھر سامراء را به مقصد تبريز ترك كنند نزد استاد خود حضرت آية اهللا العظمى 

میرزاى شیرازى جھت گرفتن سفارش و خداحافظى مراجعه مى كنند و اين دستور را در 

 .آن وقت از ايشان دريافت مى كنند

 

چنین نقل مى كنند كه میرزاى شیرازى براى آقاى سید محمد حسین قاضى ساعتى را از 

شبانه روز تعیین مى كنند كه به خود بپردازد و خود و اعمال خود را زير نظر داشته باشند؛ و 

عملى را بر اين دستور اضافه نمى نمايند؛ زيرا حضرت آية اهللا العظمى شیرازى 

مى دانستند كه شاگرد ايشان در نھايت زھد و پرھیزكارى و عبادت زندگى مى كنند و در 

 .زمینه مذكور نیازى به سفارش نداشته اند

 

اين پدر (سید محمد حسین قاضى تبريزى) خود را متعھد و ملزم به تربیت دو فرزند خود، 

يعنى سید على (قدس سره) و سید احمد، مى كنند؛ و اوست كه راه عرفانى را بر ايشان 

مى گشايد و او را بر سر راه طريقت قرار مى دھد؛ و اين نكته را اين دو نفر ھمواره تا 

واپسین دم زندگى بر زبان مى آورده اند كه ارشاد و راھنمائى ايشان توسط پدر صورت 

 .گرفته است

 

آية اهللا سید محمد حسین قاضى تبريزى در علم تفسیر و حديث صاحب نظر بوده اند، ضمن 

اينكه در مسجد «مقبره» معروف تبريز منبر ھم مى رفتند. حسب الظاھر ايشان يك سال 

پس از آمدن فرزند خود سید على قاضى به شھر نجف، دار فانى را ترك مى كنند و 

 جنازه شان به نجف منتقل و در مقبره خاندان قاضى در قبرستان نجف نزديك مقام



٢۴٣ 

ھود» و «صالح» دفن مى شود. مقبره ايشان و فرزند ايشان سید على در آنجا معروف »

 .است

 

حضرت آية اهللا سید محمد حسین قاضى تبريزى در سال ھاى آخر زندگى توانائى حضور در 

مسجد را نداشتند و لذا عده اى از مردم خّیر از فرزند او سید على تقاضا مى كنند كه آن 

مھم را به عھده بگیرند. ايشان ھم به اين تقاضا پاسخ مثبت داده و منبر مى رفتند، اما 

 .ھرگز مانند پدر، امامت نماز را به عھده نگرفته است

 

ديگر از چیزھائى كه الزم است در اينجا گفته شود اين است كه پدر به فرزند سفارش 

مى كرده است كه شما به حالت روزه باالى منبر مى رويد، ولى بھتر است كه به گوشه اى 

بروى و يكى دو لقمه غذا بخورى تا صداى بلند و رسا و مؤثر واقع شود. بعدھا فرزند (سید 

على) گفته است كه من معناى اين سخن را تقريبا چھل سال بعد فھمیدم و آن زمانى 

بود كه با عده اى از برادرانم نشسته و براى ايشان مطلبى مى گفتم؛ در آنجا بود كه 

مفھوم «وعظكننده» و «وعظشونده» و «موعظه» و اثرات آن را خوب درك نمودم؛ اين را كه 

 .چگونه و در چه ھنگام در گوش شنونده و روح آنان تأثیرپذير است

 

احتماال توجه يك جوان كمتر از بیست سال به آھنگ صداى خود و تأثیر آن در ديگران 

بیشتر از توجه او و انديشیدن درباره نفس مطلب موعظه و تأثیر آن در شنوندگان است. 

عمل منبر رفتن را نبايد دست كم گرفت و آن را به ھركس واگذار نمود، مگر آنكه خطیب و 

 .منبرى، مراحلى را در زمینه تزكیه نفس و تھذيب اخالق گذرانده باشد

 

باوجود اينكه آية اهللا حاج میرزا على آقا قاضى (رحمة اهللا علیه) از عھده منبر رفتن به 

خوبى برآمده بودند، ولى پدر ايشان اجازه سفر به نجف را به ايشان نمى دھند، بلكه از او 

مى خواھند كه در تكمیل علوم ادبى و مسائل علمى كوشش بیشتر بعمل آورند. چرا كه 

رسم بر اين بود كه ھر شاگرد مقدمات علوم اولیه را، آن گونه كه از آنھا نام مى برند، در 



محل تولد خود به پايان برده و سپس به نجف اشرف مى آمده است. به نظر ما اين مسئله 

 :به علل زير بوده است

 

به خاطر اينكه شھرھاى بزرگ ايران و ھمچنین شخصیت ھاى بزرگ دين و دانش و اھل 

 .طريقت از وجود شاگردان زياد محروم نشوند

 براى اينكه پدران مراحل تحصیل اولیه فرزندان را زير نظر داشته باشند؛ زيرا بیشتر در

٢۴۴ 

اين مرحله است كه لغزش ھا و انحراف ھا شروع مى شود؛ از طرفى، پدران الزم است كه، 

از نظر مادى و بھداشتى، ھزينه ھاى زندگى فرزند را تأمین نمايند. پس از حصول اطمینان 

از اينكه فرزند اين مرحله را به سالمت گذرانده است اجازه مى دھند كه فرزند به نجف 

 .اشرف مسافرت نموده و در حوزه علمیه و مجالس علما شركت نمايد

 

ممكن است در اين مورد و در مورد ايشان فرض ديگرى كرد و آن اينكه از اين مى ترسیدند 

كه فرزند به نجف اشرف برود و در آنجا اقامت نمايد و ديگر به تبريز باز نگردد، و حال آنكه 

 .روزھاى زندگى پدر به پايان مى رسید و مسجد «مقبره» بدون مرشد و مبلغ مى شد

 

ھمین ممانعت از حركت به سوى نجف مسأله اى بود كه فكر فرزند را پريشان كرده بود؛ 

زيرا نشانه ھاى آن را در اشعار ايشان مالحظه مى كنیم. و شايد به ھمین علت است كه 

دست به تصحیح و چاپ كتاب «ارشاد» شیخ مفید (علیه الرحمة) مى زنند و آن را 

حاشیه نويسى مى كنند و شرح حال خود را ھم بدان اضافه مى نمايند و براى كتاب مقدمه 

و خاتمه مى نويسند. اين اقدام، در مورد كتاب مذكور، مورد توجه فضالى آن روز قرار 

 ھ . ق. به زيور چاپ درمى آيد، اما پدر اجازه ١٣٠٨ ربیع االول ١٧مى گیرد. اين كتاب به تاريخ 

) ؛ در اين زمان است كه گويا پدر ١٣١٢سفر به نجف را به فرزند نمى دھند مگر در سال (

 .از منحرف نشدن فرزند و حركت و سیر بر جاده صواب، مطمئن مى گردند

 

در تبريز، خواھر آية اهللا سید میرزا باقر آقا قاضى را به عقد ازدواج خود در مى آورند و 

ايشان پدر شھید حجة االسالم و المسلمین سید محمد على قاضى طباطبائى 



مى باشند. اين بانو يكى از دخترعموھاى ثروتمند و مالك چندين ده و مزرعه در تبريز بوده 

است. به ھمین جھت، توانائى سفر به نجف اشرف، براى ھمسر و چند نفر ديگر از 

ثروتمندان و شخصیت ھاى ديگر به ھمراه ايشان فراھم مى گردد، و در كاروانى بسیار 

مجلل و باشكوه به نجف و از آنجا به زيارت خانه خدا و انجام مناسك حج در حدود سال 

 . نائل مى گردند١٣٢٠

 

از مطالبى كه درباره اين سفر حج براى ما تعريف مى كردند يكى ھم اين بود كه بیشتر 

ھم سفران ايشان در اين زيارت اھل «دود» بودند و توانائى دست كشیدن از دود كردن را 

 نداشتند، از طرفى وارد كردن ھر نوع تنباكو (توتون) به سرزمین ھاى مقدس در روزھاى

٢۴۵ 

حكومت «شرفا» ممنوع بود. بنابراين ياران ھم سفر از ايشان تقاضا مى كنند كه ھرچه 

(توتون) دارند به ايشان بسپارند. چون ايشان به زبان عرب آشنا بودند و نیز ھرطور كه 

 .صالح بدانند عمل نمايند. ايشان ھم در رودربايستى قرار گرفته و اين مھم را مى پذيرند

 

اما مرحوم قاضى مشاھده مى كنند كه امر بازرسى بسیار جدى است. اندكى دچار 

ناراحتى مى شوند كه بايد چه كار كرد؟ ! خود ايشان چنین ادامه مى دھند: «نزد خود 

چنین انديشیدم كه «النجاة فى الصدق (راه رھائى ھمان راست گفتن است)» و در آنجا 

اتاقى بود كه حجاج با بار و بنه خود مى بايستى از آن بگذرند؛ پس با اثاثیه خود وارد آن 

اتاق شدم و اين در حالى بود كه چمدان محتوى تنباكو را به دست خود گرفته بودم. 

بازرسان شروع كردند به بازرسى دقیق و در پايان از من سؤال كردند محتويات چمدانى كه 

 . (در دست دارى چیست؟ ! من ھم جواب دادم: مقدارى تنباكو (توتون

 

مأمور بازرسى كه اين را از من شنید بر سرم فرياد زد و گفت: تو ما را مسخره مى كنى؟ 

فورا خارج شو و بدانكه اگر سید محترمى نمى بودى اآلن دستور زندانى كردنت را صادر 

مى كردم؛ شايسته نیست كه آدم محترمى مانند شما به مأمور دولت توھین كند يا دروغ 

بگويد. من ھم فورى اثاث خود را از اتاق خارج كردم و دور شدم و تصمیم گرفتم در ھیچ 

 ! !وضعیتى در زندگى دروغ نگويم



 

 ھ . ق. و سال ھاى پس ١٣٢٠شايان ذكر است كه نجف اشرف در اين برھه، يعنى سال 

از آن، در موجى سھمگین از انديشه ھاى گوناگون سیاسى و مرامى (مشروطه و 

مستبده) و آشوب ھاى شديد عشايرى و محلى (داخل نجف) بین دو گروه «شمرت و 

زگرت» و ھمچنین قیام انتفاضه عربى ضد حكومت عثمانى و آغاز استیالى استعمار جديد 

 .«انگلیس ھا» غوطه ور بود

 

حاج آقا بزرگ تھرانى در خصوص اين برھه زمانى و نام بردن از آيت اهللا شیخ حاج میرزا 

حسین، فرزند حاج میرزا خلیل، چنین مى نگارند: «خانه او مركز تجمع شخصیت ھاى 

برجسته نھضت پیشرو و طرفداران دستور (قانون اساسى) يا حكومت طبق قانون بود كه 

سعى مى كردند حكومت قاجاريه را واژگون كنند و آن را به يك حكومت قانونى پارلمانى 

 .تبديل نمايند

 

 آقاى قاضى (رحمة اهللا علیه) از شاگردان بسیار صمیمى و نزديك «خلیلى» بودند و

٢۴۶ 

ھرگز مجلس او را ترك نمى كردند؛ ولى ايشان توجھى به آنچه پیرامون استاد خود 

مى گذشت نداشتند، و يگانه مسأله اى كه مورد توجه او بود فقه و ساير معارف بود. و اين 

به خاطر شھرت فوق العاده اى بود كه استادش در معارف اسالمى و بخصوص فقه و اصول 

 .بدان مشھور بودند. «خلیلى» ھمچنین از نظر زھد و تقوى و عبادات، نمونه بودند

 

در نجف اشرف و در آغاز كار با سید جلیل جمال السالكین سید مرتضى كشمیرى رضوى 

به مدت ده سال مصاحبت و مالزمت داشت؛ و از او-آن گونه كه خود مى گويند -اقسام 

گوناگونى از معارف اسالمى و اخالقى و رياضت ھاى نفسانى و مراتب رضا و تسلیم و 

عبادت را فراگرفت؛ و او بود كه آتش درك مراتب عالیه را، كه در طول عمر شريفش ھمواره 

آن را به ياد مى آورد، در قلب ايشان روشن كرد؛ او ھمواره براى استاد خود طلب رحمت و 

 .مغفرت و بخشش مى نمود

 



او اگرچه مرشدى «كشمیرى» را به طور اخص بر خود رد مى كرد، اما وى را از كسانى 

مى دانست كه او را در جاده و طريق سلوك قرار دادند، و در طى طريق و مراحل نخستین 

 .سیر و سلوك اخالقى به طور كلى دست او را گرفته و راھنمائى نموده است

 

بعد از مرگ سید جمال السالكین رضوى، ايشان در سلك و خدمت سید احمد كربالئى كه 

 .يكى از بزرگترين پیشوايان علم و تقوى و طريقت بوده است در مى آيد

 

سید قاضى (ره) از عجائب آنچه از استاد خود، يعنى «رضوى» و «كربالئى طھرانى» ، 

ديده و مشاھده نموده است، سخن مى گويد و از مراتب تقوى و تعبد و زھد و از كارھاى 

خارق العاده اى كه مشاھده نموده است و از خصوصیات نفسانى عالى و از باالئى درجه 

 .اراده و ھمت و بزرگى و آقايى ايشان، تمجید مى نمايد

 

ھمچنین در زمینه علم و فقاھت و روايت حديث كه شبیه به آن دو، كمتر در بین طلبه 

علوم و ساير فضال و علماى برجسته و پیشوايان مذھبى ديده شده است، معروف 

بوده اند. ايشان به واالئى شخصیت آن دو اعتراف داشتند و به آنھا احترام فوق العاده 

مى گذاشتند، اما منكر اين بودند كه شاگرد ايشان باشند يا اينكه آن دو ايشان را در طريق 

ھدايت قرار داده باشند. اگرچه از ايشان از جھت معنوى و نفسانى و اخالقى كمك ھم 

گرفته اند، اما مى گفتند كسى كه ايشان را بر سر راه قرار داد والد معظم ايشان سید 

 محمد حسین قاضى بوده است؛ كسى كه نزد آية اهللا العظمى میرزا حسن شیرازى

٢۴٧ 

قدس سره الشريف) در فقه، شاگردى نموده است، اما در عرفان، شاگرد «امام قلى» )

بود كه به نوبه خود، او ھم شاگرد «سید قريش» بوده است، با شرحى كه-ان شاءاهللا -

 .دربارۀ آن خواھیم كرد

 

ما سخن درباره اين سه شخصیت را از زبان آية اهللا عالمه سید محمد حسین طھرانى، 

ساكن مشھد مقدس امام رضا (علیه السالم) ، نقل كرديم، و اين به خاطر اعتمادى است 

كه به دقت و انضباط و صحت عمل ايشان داريم. خود ما ھم اين سخن را از قول كسانى 



شنیده ايم كه در انضباط و نسبت دادن امور به مصادر صحیح و دقیق خود، كمتر از ايشان 

نیستند. عالمه سید محمد حسین طھرانى در مجموعه خود چنین ادامه مى دھند: ايشان 

(سید على قاضى) از ذكر دنباله سلسله اى كه بدان منسوب ھستند خوددارى 

 .مى نمايند، و اين رويه اى است كه بیشتر عرفا و صوفیه در پیش مى گیرند

 

عالمه سید محمد حسین طھرانى چنین ادامه مى دھند كه ايشان (سید على قاضى) 

سپس چنین ادامه مى دھند: «براى ما سلسله درست نكن، طريقه ھمان طريقه علماء و 

 . «فقھاء است

 

اين مطلب را شیخ عباس قوچانى، عالم عارف، و جانشین معنوى آقاى قاضى ھم نقل 

 .نموده است

در مورد جانشینى بايد عرض شود زمانى كه از جناب ايشان سؤال شد ايشان (شايد ھم 

از روى تواضع) پاسخ دادند: «اين تعیین براى اشغال منصب و مقام معینى نبوده است، 

 . «بلكه منظور از آن نفى ديگران بوده است

 

و اين امر داللت بر آن دارد كه جناب شیخ عباس میل ندارد خود را از ديگران ممتاز كند زيرا 

 .او ھم مانند سايرين و طبق برنامۀ ايشان حركت مى كند و به راه ايشان ھدايت مى شود

عرض شد كه اين سلسله را، اگرچه بسیار مختصر است و از سه نفر تجاوز نمى كند، سه 

نفر از اولیاء اهللا صالح، از نوشته عالمه سید طھرانى نقل كردم و او ھم از عالمه 

 .طباطبائى يا شیخ عباس قوچانى نقل نموده است

 

ضمنا دانستیم كه شیخ عباس قوچانى جانشین و وصى ايشان (سید على قاضى) 

 .مى باشند؛ در جاى ديگر، به تفضیل بدان پرداخته ايم

٢۴٨ 

عالمه سید محمد حسین طھرانى مى فرمايد: «سید محمد حسین قاضى تبريزى، 

شاگرد آيت اهللا العظمى سید میرزا حسن شیرازى، رھبر شیعه امامیه كه مركز رھبريت 

خود را در شھر مقدس سامراء قرار داده بود، بوده است و او به خاطر خدمات بزرگى كه به 



عالم تشیع نموده است و نیز به خاطر شاگردان متعددى كه در زمینه فقه و شرع الھى و 

اصول آن داشته است از ھرگونه معرفى بى نیاز است. آرى سید محمد حسین قاضى 

(والد سید على قاضى) شاگرد ايشان در فقه و اصول بوده است، و زمانى كه مى خواھد 

عتبات را به قصد مملكت خود ترك كند از استاد خود اجازه مى گیرد، و استاد اجازه سفر 

مى دھند، اما اين سفر را مشروط بر اين مى كنند كه از ساعات شبانه روزى خود، يك 

ساعت را براى خلوت كردن با خود قرار دھند (كه قبال ھم به اين موضوع اشاره شده 

است) و اين مسئله حاكى از آن است كه اين مرجع عظیم الشأن فقط مرجعى به معنى 

مصطلح نبوده اند، بلكه رھبرى روحانى و استاد اخالق بسیار عالى و نمونه اى بوده اند كه 

امثال او در جامعه اسالمى، كمتر يافت مى شوند. ضمنا اين مسئله نشان مى دھد كه 

استاد بزرگوار درباره شاگرد خويش ھمه چیز را مى دانسته اند و از پیش اطالع حاصل كرده 

بودند كه او به شھر خود باز خواھند گشت و به كار خويش، يعنى ترويج و تبلیغ و ھدايت و 

آموزش ديگران، خواھند پرداخت و لذا مى ديدند كه براى شخصى مانند سید حسین 

قاضى اين تكالیف، كافى نیست، ھر مقدار ھم در اين كار ساعى و كوشا باشند. بنابراين، 

از او مى خواھند كه مقدارى از وقت خود را صرف رسیدگى به وضع خود نمايند، از نفس 

خود مراقبت نمايند و آن را به محاسبه بكشند، و امثال اين امور كه احتمال دارد بیشتر 

 .اشخاص شیفته تبلیغ و راھنمائى، از آنھا غافل بمانند. حقیقت امر ھم ھمین طور است

زيرا انسان درحالى كه مشغول تبلیغ و ارشاد ديگران است چه بسا به اين عمل نیازمند 

باشد تا خويشتن خويش را مورد محاسبه قرار داده و از اينكه راه صحیح را مى پیمايد 

 .اطمینان حاصل كند

 

نويسنده اضافه مى نمايد: سید حسین قاضى، در عرفان و سیر و سلوك به معنى مصطلح 

آن، شاگرد «امام قلى» بوده است. حال ما درباره اين شخصیت عرفانى كه خود را در 

مقابل میرزاى شیرازى قرار مى دھد چه چیزى مى دانیم؟ 

 

 عبارت «خود را در مقابل میرزاى شیرازى قرار مى دھد» كمى توھین آمیز است، اما

٢۴٩ 



به ھرحال اين گونه اتفاق افتاده است. زيرا سید حسین قاضى، پس از ترك عتبات و 

بازگشت به شھر خود تبريز، با «امام قلى» رابطه برقرار مى كند، و او شخصى بازارى 

است و داراى مغازه بوده و دادوستد مى كرده است، و لذا چنین مردى حسب الظاھر 

نمى تواند مرشد و استاد قاضى باشد، كسى كه شاگرد آية اهللا العظمى میرزاى شیرازى 

است. اما درعین حال چیز غريبى نیست. زيرا ھركدام را شأن و وظیفه اى است و نمى توان 

رودرروى ھم قرار گرفتن اين دو را نشانه ضديت دانست، زيرا ھدف ھا و جھت ھا متفاوت 

 .است

 

البته سید شیرازى را كرامات و كارھاى نیك فراوانى است كه از حد و شمارش خارج 

است. و ممكن است به تعدادى از آنھا در شرح حال سید احمد قاضى تبريزى و فرزند او 

سید حسین قاضى تبريزى، عم و ابن عم ما، اشاره بشود، زيرا اين صحبت از قول ايشان 

 .نقل شده است. خداوند ھمه ايشان را مشمول رحمت خود گرداند

 

عرض شد كه «امام قلى» شخصى بازارى بوده است، ولى داستان خود را اين گونه بیان 

مى كند: كه در دوران جوانى گرفتار عشق مجازى مى شود، به طورى كه اين عشق 

آسايش و راحتى را از او مى گیرد و مانند مجنون ھمه امور زندگى در شھر خود (نخجوان) 

را فراموش مى كند. در يكى از روزھا كه دچار اين حالت بوده است و در يكى از خیابانھا 

قدم مى زده است مردى را مشاھده مى كند كه به او مى گويد «تو گمراه شده اى و اين 

معشوق كه به دنبال او ھستى و ھوش و حواس تو را گرفته است چیز قابل توجھى 

 «.نیست. لذا الزم است راه خود را در اين عشق تغییر دھى

 

خداوند ھدايت را به خاطر ھمین كلمه نصیب او مى كند. او از خواب غفلت بیدار مى شود و 

به خود مى آيد و به اشتباھى كه در آن افتاده است، پى مى برد، و لذا عشق مجازى او به 

عشقى از نوع ديگر بدل مى گردد؛ يعنى روى آوردن به خداى متعال و زھد و پرھیزكارى. 

 .سپس در انديشه پیدا كردن مرشد و استاد مى افتد كه راه را به او نشان دھد

 



به او توصیه مى شود به ديار مقدس مكه و مدينه سفر كند. خود را آماده اين سفر 

مى كند، سفرى كه براى او خالى از زحمت و مشقت نبوده است، اما او سختى ھا را به 

خاطر ھدف واالئى كه از اين سفر داشت ھموار مى كند و به اين امید كه شايد گشايشى 

در مشكل او حاصل گردد راھى ديار مقدس مى گردد، اما پس از گذشت چھار سال چنین 

 .نمى شود، تا جائى كه در آستانه يأس و نومیدى قرار مى گیرد

 

٢۵٠ 

به او توصیه مى شود كه به آستان رضوى مشرف شود و او به زيارت امام رضا (علیه 

السالم) مى رود و چندين ماه در آنجا اقامت مى كند. اما دعا و توسل به ائمه اطھار 

(علیھم السالم) كارى براى او نمى كند. و باالخره به او سفارش مى شود كه به شھر 

قزوين رفته، به خدمت جناب (سید قريش) برسد. او بار و بنه را بر دوش كشیده و به آنجا 

مى رود، اما پس از تحمل مشقات و زحمات بسیار، زمانى كه به قزوين مى رسد و به 

جستجو مى پردازد، نشانه ھاى يأس و نومیدى در او پديد مى آيد. زيرا اطالع حاصل مى كند 

كه «سید قريش» داراى موقعیت بسیار مھمى در شھر است و ھمه طبقات براى حل 

معضالت خود و قضاوت و فتاوى به او مراجعه مى كنند، كارھائى كه معموال در مورد آنھا به 

شخصیت ھاى برجسته مذھبى يا پیشوايان زاھد آن روزگار مراجعه مى شده است. و 

چنین شخصیتى چگونه ممكن است كه مرشد عرفا يا بزرگ يك طريقت يا الاقل 

تعلیم دھنده اى از آن گونه كه او به دنبال آن بوده است باشد؟ ! اما پس از مدتى احساس 

 .مى كند كه او مكلف و موظف به ديدار با ايشان است

 

روزى نزد او رفته و در بین مراجعه كنندگان به ايشان كه براى حل و فصل مشاكل خود نزد 

او بودند قرار مى گیرد. خدمتكارانى ارباب رجوع را به نوبت خدمت ايشان (سید قريش) 

معرفى مى كردند. و پس از مدتى باالخره كلیه حاضران، مجلس را ترك مى كنند و كسى 

جز «امام قلى» نمى ماند. اما خدمتكاران از حاجت و علت مراجعه او اطالعى نداشتند كه 

او را به سید معرفى كنند. او ھم بالتكلیف بوده و نمى دانسته است كه بايد چه كند؛ 

ناگھان سید (سید قريش) به او اشاره مى كند كه به دنبال او به طبقه باالى منزل 

شكوھمند او بیايد. او دستور را اجرا كرده و به طبقه دوم مى رود؛ سپس وارد چندين اتاق 



تودرتو مى شود تا اينكه از چشم اغیار بدور مى شود. در پشت درھاى بسته بود كه «امام 

قلى» احساس كرد كه در جوار كسى قرار گرفته است كه در اماكن مقدس به دنبال او 

مى گشته است و اكنون كه نزد او و در كنار اوست ديگر نمى تواند چیزى از او پنھان كند. و 

اين آقاى «سید قريش» گويا از ھمه شئون زندگى او باخبر است، از دوران عاشقى او، 

ھمان عشقى كه ھمه چیز را از او دريغ كرده بود، حتى عقل و ادراك او را، و تا به امروز و 

 .اين ساعت كه در مقابل ايشان قرار دارد

 

 اين جناب (سید قريش) شخصیتى استوار و محكم و قوى االراده و شجاع داشت. به

٢۵١ 

ھمین مناسبت مشكالت را براى مھمان خود آسان جلوه مى دھد و از او مى خواھد تا خود 

را براى اعمال خاصى و وردھاى معین آماده نمايد. از جمله چیزھائى كه انجام آن را از او 

مى طلبد اين بود كه به تبريز بازگردد و مشغول كار و كسب خود شود و بین مردم مانند 

سايرين زندگى كند و ھرگز خود را از ايشان متمايز نگرداند مگر آنكه مقدارى تعھدات 

 .عبادى و وظائف شرعى را انجام دھد

 

بعدھا «امام قلى» گفته است: به زودى، پس از رسیدن به تبريز و پس از مدت كوتاھى، 

مأموريت خود را كه به خاطر آن به تبريز گسیل شده بودم دريافتم. زيرا در تبريز گروھى از 

صوفیان گمراه وجود داشتند كه اينان بیشتر اوقات خود را به لعن فرستادن-فى المثل- به 

صاحب كتاب «جواھر» ، كه يكى از فقھا بود، صرف مى كردند. مأموريت من آن بود كه اينان 

را راھنمائى كنم. من نھايت كوشش خود را در اين ھدف به كار بردم و موفق ھم شدم. 

ھمگى آنان اھل تقلید و رفتار و مسلك نیك، و امور ديگرى كه شرح آنھا به درازا مى كشد، 

 .گشتند

 

استاد و راھنماى قاضى در عرفان و سلوك عرفانى ھمین «امام قلى» است؛ مردى بلند 

باال كه شوكت دائم او بر شكوھمنديش مى افزايد، و ھرگز مگر به ھنگام ضرورت سخن 

نمى گويد، و نیازھاى مراجعین خود را برآورده مى سازد؛ بدون آنكه لب به سخن گشايد، 

ھمگى به او احترام مى گذارند و از او تجلیل مى كنند. شخصیت ھاى واال نزد او مى آيند و از 



او دستورات بخصوصى دريافت مى كنند؛ آنان نزد او بدور از چشم رقیبان و متعديان 

مى نشینند، گوئى كه ايشان ھم از زمره مراجعین اند؛ اما اين طور نیست؛ زيرا آنھا به خاطر 

 .نیازھاى باالتر و واالتر و ھدفھايى گران بھاتر و جلیل تر نزد او مى آيند

 

به مناسبت اينكه از «عشق مجازى» سخن به میان آمد بد نیست در اين مورد ھم  ***

به نكاتى اشاره نمائیم: عشق مجازى كه معموال انسانھاى بسیار حساس و داراى بینش 

عارفانه دچار آن مى شوند و غالبا حكايت از يك نوع كماالت نفسانى و جسمانى و اخالقى 

دارد تا حدى مى تواند به منزله پلى به سمت عشق الھى و روحانى باشد، بخصوص كه در 

شرح حال بزرگان حكمت و عرفان نمونه ھائى از اين نوع عشق را مشاھده مى كنیم. اينان 

 اين مرحله از دلباختگى را معموال پشت سر گذاشته اند، و مزه و

٢۵٢ 

سوزش بى خوابى و تحمل آزار و اذيتھا و رسیدن به مراحل پراحساس و درك معانى زيباى 

آن را احساس نموده اند. با توجه به مراتب فوق، عجبى نیست كه عشق مجازى را پلى 

بدانیم جھت رسیدن به عشق حقیقى. ابن سینا ھم عشق مجازى را نوعى از تمايل 

 .انسان به درك كماالت مى داند

 

٢۵٣ 

 
  قسمت دوم

 
 

  شرح احوال اساتید، دوستان و شاگردان
 

 مرحوم قاضى
 

٢۵۵ 



 آقا سید حسین قاضى

 

در يكى از مجموعه ھاى شھید سعید آيت اهللا سید محمد على قاضى، أعلى اهللا تعالى 

مقامه، كه در آن راجع به شرح حال عده اى از بزرگان و شخصیت ھاى خاندان خود 

 :(خاندانى بزرگ و اھل علم و تقوى) نوشته است، چنین خواندم

 

سید حسین قاضى (و دو برادرش، میرزا احمد و میرزا رحیم) مجتھدى نیكورفتار و »

نیكوسرشت بوده و داراى مقامى واال و با منزلت بوده است (و اين در حالى بود كه میرزا 

احمد شخصى منزوى و در خود فرورفته و مشغول رياضت و مراقبتھاى نفسانى بود و در 

سالھاى آخر عمر خود به شیراز منتقل شد و در آنجا وفات يافت) . سید حسین قاضى، 

 متولد شده بود، براى تكمیل تحصیالت خود در زمینه علوم و معارف ١٢۵۴كه در سال 

اسالمى به نجف اشرف مھاجرت نمود و در زمرۀ شاگردان كوشا بود؛ پايان راه او به 

 .شاگردى نزد آيت اهللا العظمى سید میرزا حسن شیرازى، رضوان اهللا علیه، منتھى گشت

 

پس از آنكه مرحله اجتھاد را پشت سر گذاشت به زادگاه خود تبريز بازگشت، و اين 

 :ھنگامى بود كه دستورات الزم را از استاد خود دريافت نموده بود، از جمله آنكه

ساعتى از شب يا روز خود را به خود و نفس خود، يعنى جھت بازرسى و حساب گرفتن از 

خويشتن، اختصاص مى دھد؛ و اينكه ھمه وقت خود را صرف ديگران، و لو راھنمائى و 

ارشاد باشد، نكند (گويا ھمین يك ساعت است كه بعدھا بر ھمۀ اوقات شبانه روز او 

سايه مى فكند. او، در ابتداى ورود به تبريز، به سبب قدر و منزلت علمى و اخالقى و 

 خانوادگى اى كه نزد ايشان داشت با مردم بیشتر معاشرت مى كرد، اما ناگھان اين روابط
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قطع شد، و عزلت گزيد و به جھاد نفسانى و رياضت و تصفیه درون، جھت رسیدن به 

صفاى روح و تجرد، پرداخت. براى ھمین منظور بود كه با شخصیت ھاى برجسته اى از 



مردان خدا تماس داشت، و به مدارج عالیه عرفان و سلوك و تھذيب اخالق رسید، و مرد 

علم و عمل شد؛ او ھمچنین داراى اخالق و معاشرتھايى نیكو، و صاحب مقامات و كرامات 

 .گرديد. از آثار علمى او تفسیر سوره «الحمد» و سورۀ «انعام» است

 

پدر، قدس سره، مى گفت كه نامبرده زندگى بسیار ساده اى، چه از نظر لباس و چه از نظر 

خوراك، داشت؛ بسیار متواضع و بسیار پرعبادت بود، و در میان اشخاصى كه بین آنھا 

مى زيست پراجر و منزلت بوده، و كسى جسارت آن را نداشت كه بر ضد او چیزى بگويد، 

تا بدانجا كه حجت االسالم محمد تقى تبريزى، متخلص به «نیر» ، كه در قصیده خود 

بسیارى از اھل علم و فضل را مورد تعرض قرار داده بود، ھرگز متعرض او نگرديد، و اين به 

 .علت تجلیل و احترامى بود كه در دلھاى مردم داشت

 

منشأ دگرگونى و انصراف او از رفتار و سیر و سلوكش و تحولى كه در او پديد آمد و سبب 

گرديد كه در برخوردھاى اجتماعى خود پس از مراجعت به مسقط الرأس خود تجديدنظر 

نمايد، ارتباط او با «امام قلى» ، مرشد او و مرشد فرزند ارشدش حاج میرزا على آقا 

قاضى، است، كه پس از او جانشینان او شدند، و آنچه از خود باقى گذاشته بود به دست 

 .ايشان رسید، ھمچنان كه مفصال خواھیم خواند

 

اما آنچه از «امام قلى» مى دانیم اين است كه نامبرده در آغاز جوانى گرفتار عشقى 

مجازى مى شود كه اين عشق مجازى وى را به عشقى حقیقى توسط يكى از راھنمايان 

 .رھنمون مى گردد

 

مكتب عرفانى نامبرده، يعنى «امام قلى» ، با ساير مكاتب عرفانى تفاوت دارد. زيرا در اين 

مكتب از فرد داوطلب خواسته مى شود كه به كار روزمره خود، فى المثل به عنوان يك فرد 

روحانى يا بازارى، ادامه دھد و تكالیف شرعى خود را نیز انجام دھد، اما ھمراه با مراقبت 

و حسابرسى و بازخواست از خود؛ ھمچنان كه او نیز يك بازارى بود و به فروش حبوبات در 

بازار مشھور تبريز مى پرداخت، منتھا ھمراه با تعھدات و قیام به اقدامات ارزشمند در زمینه 

 .اخالق و عرفان و سلوك به معنى خاص آن



 و اين مال قلى يا امام قلى (كه از جانب پدر مورد ترديد مى باشد) غیر از (جوال) است،

٢۵٧ 

كه آيت اهللا سید على شوشترى به او پیوست و او (يعنى جوال) با نشان دادن برخى 

عجايب در زمینه كرامات و خبر دادن از امور غیبیه او را در مسیر سلوك قرار داد. شیخ 

اعظم انصارى و مال حسین قلى ھمدانى از شاگردان سید على شوشترى مى باشند، و 

نزد ايشان سید احمد كربالئى و سید سعید حبوبى و شیخ باقر قاموسى و عده اى ديگر 

كه به سى نفر يا بیشتر مى رسند شاگردى كرده اند (خداوند ھمه را غريق رحمت و 

 . (رضوان خود گرداند

 

مال قلى» يكى از برجستگان اھل طريقت است و طرفداران ظاھر و اھل «كسوت» را »

قبول ندارد؛ او به «چله نشینى» يا رياضت ھاى روحى و جسمانى طاقت فرسا يا 

بى خوابى ھاى طوالنى و روزه دارى ھاى بسیار و ختم قرآن و خواندن وردھاى پیچیده و 

سخت، و چیزھاى ديگرى از اين قبیل را كه بزرگان اھل سلوك سفارش مى كنند 

نمى پذيرد و سفارش نمى كند؛ بلكه به تعبد خالصانه و مسئولیت عظیمى در برابر معبود، 

و در كنار آن پرداختن به امور مادى زندگى و جامعه و، در عین حال، حركت با مرشد خود 

را، ھمراه با تزكیه نفس و اخالق نیكو و پاك كردن درون خود و شناخت حاالت خود، و پى 

بردن به توانائى ھاى نفس جھت چیره شدن بر اسرار عوالم پیرامون خود سفارش مى كند. 

تمام اين اعمال به واسطه مراقبت شديد و ھوشیار بودن نسبت به آنچه بر او و ذھن او 

خطور مى كند يا حاالتى كه عارض او مى شود و حال و ھواى خوبى كه بر او دست 

 .مى دھد به وجود مى آيند

 

نخستین مرحله پیشرفت در اين زمینه پديدار شدن صورت ھاى مثالى در برابر چشمان او، 

يا باز شدن درھاى عالم برزخ در برابر بصیرت او است (آن طور كه خود آنھا مى گويند) ؛ و 

شايد اين مراتب از طريق رؤياھاى صادقانه صورت پذيرد. و ھرگاه سالك به اين مرحله از 

ھدايت و راھنمائى رسید و توانست از آنچه ديده يا دانسته است چشم بپوشاند، در او 

توانائى راھنمائى و كمك به ديگران به وجود مى آيد؛ اما او به چنین كارى دست نمى زند، 

مگر برحسب دستورى يا در مورد چیزى يا كسى كه به او دستور داده مى شود. اين بود 



خالصه اى از آنچه از طريقه امام قلى نخجوانى مى دانستیم. اين را نیز بگويم كه متوسل 

شدن به ائمه اطھار و معصومین علیھم السالم و بزرگداشت ايشان و چھره به آستان پاك 

ايشان مالیدن از نظر ايشان يگانه وسیله جھت رسیدن به ھرگونه مقامات و مراتب كمال 

 است. بلكه نظر ايشان اين بود كه رسیدن به ھیچ يك از مراتب ياد

٢۵٨ 

شده امكان ندارد مگر به وسیله ايشان و با عمل به روش ايشان، و ھرآنچه غیر از آن به 

 .دست آوريم چیز ديگرى جز گمراھى و زيان نیست

شھید سعید آيت اهللا سید محمد على قاضى در مقاله خود پیرامون شرح حال بستگان 

 :خويش چنین ادامه مى دھند

 

حاج میرزا على آقا قاضى طباطبائى شخصیتى اديب، شاعر، فقیه و عارف ربانى بودند؛ »

و استادى ايشان در زبان عربى و امال و انشا و نظم شعر فوق العاده بود؛ ھم فقیه و ھم 

محدث و محقق و صاحب نظر بودند. و مى توان گفت كه ايشان، بدون مبالغه، مايه افتخار 

 .سادات طباطبائى (خدا ما را از بركات ايشان مستفیض فرمايد) بوده است

 

 ھ . ق. در تبريز بوده است. ايشان، پس از رسیدن به سن رشد، ١٢٨٠تولد او در سال 

تحصیل علوم ادبى و دينى و شرعى را نزد والد خود شروع مى كند، و از علوم و دانشھاى 

 ھ . ق. به آستانه مباركه علويه در ١٣١٣ظاھرى و باطنى او بھره مى گیرد. سپس در سال 

نجف اشرف مشرف مى شود و از محضر استاد خود آيت اهللا العظمى شیخ محمد حسن 

ممقانى بھره مند مى شود، و آنگاه به تھذيب نفس و درون خود پرداخته، و وسائل آسايش 

را از خود دور مى كند، و دستھاى خود را از لذتھاى دنیوى شسته، و به طور كلى از تدارك 

لوازم معمول زندگى دست مى كشد، و به طور كامل وجود خود را براى تزكیه نفس و 

صفاى باطن مھّیا مى نمايد. او خوشبختانه در خدمت گروھى از بزرگان درآمد كه از جمله 

ايشان مى توان «سید احمد كربالئى» (مجتھد) را نام برد، كه از مردان بزرگ و اولیاء اهللا 

بوده و از شاگردان مرحوم مبرور «آخوند مال حسین قلى ھمدانى» به حساب مى آيد، كه 

از انوار ملكوتى و قدسى او روشنائى راه و فیض معنوى مى گرفت. او و برادرش سید 

 «.احمد قاضى طباطبائى از نوادگان حاج میرزا محسن قاضى، اعلى اهللا مقامه، مى باشند



ايشان اضافه مى نمايد: «افراد متعددى برايم نقل كرده اند كه خود او پس از طى مدارج 

عالى عرفانى و سلوك داراى مجلس گفتگو و حلقه عرفان و سلوك مى شود و عده اى از 

بزرگان صلحاء و اولیاء اهللا و پیشوايانى كه بعدھا مقتدى عده اى مى گردند نزد او به تلّمذ 

 «.پرداخته و تربیت مى بینند. خداوند ھمۀ ايشان را مشمول رحمت خود بنمايد

 

 ايشان به محض رسیدن به نجف اشرف با سید مرتضى كشمیرى رضوى ارتباط برقرار

٢۵٩ 

نموده و حدود ده سال نزد ايشان، كه از پیش كسوتان عرفان و سلوك مى باشند، كسب 

فیض مى نمايد؛ و بیشتر از آن ھم از دانشمند بزرگوار و مجتھد و فقیه و عارف عالیقدر 

 .حضرت سید احمد كربالئى كسب فیض نمود

 

دلیل و استدالل ايشان براى اين دو تماس و ارتباط، كه ظاھرا در آن نوعى تناقض ديده 

بوده است؛ زيرا  «َالَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن َاْلَقْوَل َفَیتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه»:مى شود، استناد به آيه مباركه

ھريك از اين دو استوانۀ عرفان از مفھوم التزام و عمل به احكام شرع مقدس جھت رسیدن 

به درك معانى عالى عرفان و سلوك اخالقى و اجتماعى برداشت و جھت گیريھاى خاصى 

داشته اند كه ترجیح مى دھیم در مناسبتى ديگر و جايى ديگر از اين رساله به بررسى 

 .موضوع بپردازيم، اگرچه موضوعات پراكنده و گاه وبیگاه ما را به اين سو و آن سو مى كشاند
 

٢۶١ 

 
 

 آقا سید ابو الحسن اصفھانى

 

به دلیل آنكه از حضرت آيت اهللا العظمى اصفھانى، رھبر دينى منحصربه فرد زمان خود، 

نامى برده شد بايد بگويم: انتخاب رھبر و مرجع دينى در نجف اشرف تفاوت چندانى با 

ساير اماكن جھان نداشت؛ زيرا ھركسى كه در او شرائط رھبرى جمع مى گرديد، بیش از 

ديگران در انظار عمومى و مسائل مورد توجه جامعه مطرح مى گرديد خواه ناخواه نگاه ھا به 



او دوخته شده و اندك اندك مورد توجه توده مردم و طالب علم قرار گرفته و مركزيت پیدا 

مى كرد و مسائل عمده مذھبى به او واگذار مى گرديد. فقاھت و بزرگوارى و ھمت عالى، 

بعالوه توجه كافى و يكسان به كلیه طبقات اھل علم و فضل، تا جائى كه ھركدام از 

ايشان احساس خاصى-احساس تعلق به خود-نسبت به او پیدا مى كردند، و توجه به 

مشكالت خاص گروه ھا و افراد، تمام اين ھا و امورى ديگر ھمه و ھمه زمینه ساز انتخاب 

 .معظم له به عنوان رھبر بودند

پدر-قدس سره-مى گفتند: «من در چھره او نشانه ھاى رھبرى را مى ديدم، و آن ھنگامى 

بود كه براى مباحثه گرد ھم جمع مى شديم و مسائل فقھى را در «مدرسه قوام» با 

 .يكديگر مورد بحث قرار مى داديم

آرى پس از وفات آيت اهللا سید كاظم يزدى-قدس سره-و انتخاب شیخ احمد كاشف الغطاء 

براى مدتى كوتاه در سمت رھبرى و پس از او انتخاب شیخ محمد حسن مامقانى براى 

مدت كوتاھى به ھمین سمت، ھمه ديدگاه ھا در اطراف انتخاب رھبرى جديد دور مى زد و 

اين نگاه ھا متوجه شخصیتى جز آيت اهللا اصفھانى نبود. چندين بار به او گفتم كه رھبر 

 شمائید و الزم نیست كه سراغ آن رويد زيرا آن به سراغ شما خواھد

٢۶٢ 

آمد و امور مردم به شما محول خواھد شد. زيرا ھوش سرشار و توانائى فوق العاده اى كه 

در فقه و فقاھت داشتند، ھمچنین توجه بى طرفانه و جستجوگرى كه نسبت به طالب و 

زندگى آنھا مى نمودند و گامھاى بلندى كه براى رفع اين مشكالت برمى داشتند، علل و 

موجبات فوق العاده اى بودند كه او را در جامعه و بخصوص بین طالب علوم براى رھبرى و 

 «.مرجعیت شیعه امامیه زمینه سازى مى كردند

 

استاد شیخ حسین جاللى شاھرودى در كتاب خود «وفیات العلماء» مى گويد: «در اثناى 

جنگ جھانى دوم طالب علوم دينى در وضع معیشتى بسیار بدى بودند، و علت آن گرانى 

قیمتھا و قطع شدن كمكھاى مالى از خارج به حوزه بود. در اين ھنگام حضرت آيت اهللا 

العظمى اصفھانى در چھره اى كه توان حل اين معضل را دارد در نجف درخشید و توانست 



حتى حقوق طالب علوم دينى را افزايش دھد. اين اقدام او شامل ھمه طالب مى شد، 

 . «چه طالب سطح باال و چه طالب سطح پائین، البته در حد توان

 

 :روزنامه نگار برجسته استاد جعفر خلیلى در اين مورد چنین مى گويد

شھرت آقا سید ابو الحسن گسترش يافت و از مرزھاى ايران و عراق ھم گذشته به »

ساير كشورھاى اسالمى سرايت نمود. سخن از دانش و فقاھت او و استنباطى كه در 

مسائل شرعیه مى داشت و توانائى اى كه در اين زمینه ابراز مى نمود سخن روزمره 

 «.مجالس علمى شد و روزى نبود كه نظرى جديد از ايشان اعالم نگردد

 

 :ايشان در مقاله اى تحت عنوان «اين گونه ايشان را شناختم» چنین مى افزايد

اين بار نقش اخالق و اينكه انسان به طور كلى، و به دور از رھبريت، بايد واجد چه اخالقى »

باشد فرا مى رسد؛ و ما مشاھده مى كنیم كه سید ابو الحسن تصوير بسیار واال و زيبائى 

از اخالق عالیه-ھم اخالق و ھم ھمت و اراده عالى و ھم جرأت و بخشندگى- از خود بروز 

مى دھد، و كسانى كه از نزديك شاھد او بودند و به منافع و مضار شخصى توجه داشتند 

به روشنى در او اراده اى بى نظیر و عدم توجه به دشمنان خود را، كه روز به روز و ھم زمان 

 .با پیشرفت و شھرت او تعدادشان فزونى يافت، مشاھده مى كردند

 

او را مى بینم كه در برخورد با فرد بدزبانى چون «سید صالح حلى» ، كه بسیارى از علما 

سعى مى كردند از شر زبان او در امان باشند، چگونه برخورد مى كند. او با كار خود به 

 بسیارى از علما درسى را آموخت كه از پیش نمى دانستند، و آن روش برخورد با مردم

٢۶٣ 

عوام بود كه نبايد مجتھدين مرجع به خاطر مصالح شخصى ھمواره با ايشان و عقائد 

ايشان ھمسو باشند اگرچه به قیمت از دست دادن رھبرى ايشان تمام شود. مالحظه 

مى كنیم كه «سید حلى» از فرصت تحريم قمه زنى و زنجیرزنى، كه سید ابو الحسن 

اعالم كرده بود، به نفع خود و علیه ايشان سوءاستفاده نموده و علیه سید به شدت تبلیغ 

مى كرد و ھر بدوبیراھى را به او نسبت مى داد و از طريق منبر با عقل و فكر مردم عامى 



بازى مى كرد و آنھا را به ھر سو كه مى خواست حركت مى داد تا جائى كه لجاجت و 

 «.سماجت او به جائى رسید كه به ساحت مقدس علماء دين تعدى مى كرد

 

 :نويسنده كتاب «نقباء البشر» ھم درباره ايشان چنین مى گويد

او سیدى جلیل القدر، شخصیتى منحصربه فرد، داراى نبوغى بى نظیر، حافظه اى قوى، »

دستى گشاده، اخالقى محمدى، داراى صفات كمالیه و اوصافى بود كه او را نسبت به 

ديگران براى تصدى امور زعامت دينى برترى مى داد. ستاره او اندك اندك در محافل اوج 

گرفت تا باالخره مرجعیت تقلید به عھده او گذاشته شد. شھرت او به آفاق رسید و او 

مرجع تقلید شیعه در ساير كشورھاى اسالمى شد. من از زمانى كه ھر دو در درس 

 .آيت اهللا خراسانى شركت مى كرديم با او آشنا بودم

 

تشییع جنازه ايشان از اتفاقاتى بود كه ھرگز عراق مانند آن را نديده بود؛ زيرا او را از بغداد 

تا نجف اشرف بر روى سر و با تشريفات و احترامات فوق العاده ملت و دولت حمل كردند؛ و 

 «.سه روز پس از فوت دفن گرديد

 

در نوشتن مطالب، قصد ما اين نیست كه فقط صحنه ھاى شیرين را ذكر نمائیم، بلكه 

ھدف ما بیشتر روشن كردن واقعیت و حقیقت اتفاقات و رويدادھا است تا ديگران در درجۀ 

اول از آنھا عبرت گیرند و در مرحله دوم نمونه ھائى از راز بقا را نشان دھیم و بدين ترتیب 

 .اين نوشته ھا را سزاوار مطالعه و پى جويى سازيم

 

عدالت-يعنى توانائى انسان بر كنترل كردن ھواى نفس-ھدف نھائى انسان در راستاى 

كمال نفس و رفتار است، و آدمى ھرگز به سادگى و بدون تحمل زحمات به آن مرتبه 

نخواھد رسید. خداوند متعال ھم فرموده است كه آدمى حتى با داشتن میل شديد به 

عدالت حتى در كارھائى بسیار ساده چون روابط اجتماعى يا زندگانى زناشوئى، براى مرد 

 داراى ھمسران متعدد، بدان نخواھد رسید، و اين در حالى است كه خداوند از آنھا

 

 



٢۶۴ 

كمترين اخالق انسانى شايسته را طلب نموده است، يعنى آنكه تمايل زيادى از خود 

نشان ندھند، اگرچه دانشمندان چنین تفسیر و تأويل نمودند كه اين دستور براى عموم 

 .مردم است

 

رھبران دينى افرادى نمونه و برتر از مردم عادى بشمار مى آيند، و بايد كه به درجات عالیه 

 .كمال نفسانى و اخالقى رسیده باشند. بنابراين، اين گونه تاويالت ارزش چندانى ندارند

عرض مى كنم كه صفت عدالت يا اعدل بودن، كه مورد نظر مراجع تقلید است، در شخص 

ايشان آشكارا و مشھور بود؛ و نزد كسانى كه ايشان را مى شناختند اين چیزى نیست كه 

جاى ترديد باشد. آرى حضرت سید ابو الحسن اصفھانى در مرتبتى باال از صفاى نفس و 

مناعت طبع و سخاوتمندى بود، و در باب استنباطھاى احكام فقھیه شجاعت فوق العاده اى 

داشت. استاد ما جناب جعفر خلیلى مواردى را از باب اخیر يادآور شده اند كه بدون 

 :اظھارنظر در اينجا بدانھا اشاره مى نمائیم

 

اھل كتاب را نجس نمى دانستند، و در اين خصوص داراى آرائى بودند كه با آراء بسیارى -١

 .از معاصرين خود متفاوت است

 

او اشخاصى را كه قصد وقف امالك خود را داشتند، به خاطر زيانھائى كه متوجه -٢

 .موقوفات مى شد، از اين كار باز مى داشت

 

او نخستین كسى بود كه به مطلقه كردن زنى رأى داد كه ھمسر او به پنج سال زندان -٣

محكوم شده بود و زن بدون نفقه مانده بود. خود ايشان حكم طالق را براى اين زن صادر 

 .نمودند

 

او كسى بود كه رأى داد ھر كشورى براى رؤيت ھالل از افق كشور خود استفاده نمايد. -۴

زيرا در مكه ھمه ساله اين مشكل مطرح بود كه چگونه اولین روز ماه ذى الحجه را تعیین 

 .نمايند، و حتى اين مسئله سبب بروز نظرھاى متفاوت مى شد



او فتوى داد كه كفاره قربانى حج را مى توانند تا زمان حصول اطمینان از استفاده بھینه -۵

از گوشت آنھا به تأخیر اندازند؛ يعنى ذبح در مكانى ديگر و دور از محل «منى» يا حتى 

 .كشورى ديگر صورت گیرد

 

 مراجع مذھبى اھل سنت در مورد شاعرى به نام «الرصافى» ، شاعرى كه در جھان-۶

٢۶۵ 

عرب و اسالم مشھور بود، حكم تكفیر او را صادر كردند. اين حكم به اين خاطر صادر شده 

بود كه او دربارۀ(وحدت وجود) مقاله اى منتشر كرده بود. اگرچه، به نظر ما، خود او مفھوم 

(وحدت وجود) را به خوبى و عالمانه درك نكرده بود، ولى حضرت آقاى سید ابو الحسن 

اصفھانى در مورد اين مسئله موضع مخالفى را در پیش گرفت و مدعى شد كه نظريه 

وحدت وجود مسئله جديدى نیست و پیش از او علماى بسیارى اين نظريه را ابراز داشته 

و در كتب خود بدان اشاره نموده اند و ھرگز مورد تكفیر يا تنجیس قرار نگرفته اند 

. 

اگرچه استاد خلیلى در مسئله فتاوى صاحب نظر نیستند و ھرگز در مواردى كه آيت اهللا با 

علما ھم زمان خود يا پیش از او مخالفت نموده اند تحقیق و ريشه يابى نكرده اند، ولى با 

نظر اخیر او موافقیم كه الحق و االنصاف آيت اهللا در فتاواى خود، و در مخالفت با معارضین 

خود، يا كسانى كه در خطى غیر از خطى كه براى شاگردان خود ترسیم مى نمود حركت 

 .مى كردند، شخصیتى با گذشت بودند

 

نمونه اى از آن عدم تمايل ايشان به مسئله تدريس فلسفه در حوزه نجف اشرف است كه 

قبال در مورد آقايى به نام سید حسن اصفھانى نظر خود را به او اعالم كرده بودند و ايشان 

مجبور شدند حوزه را ترك كنند؛ البته فقط ايشان به تدريس فلسفه اشتغال نداشتند، بلكه 

شخصیت ھاى برجسته ديگرى ھم بودند و، در نتیجه، ھركسى كه تدريس فلسفه را ترك 

نمود و به تدريس فقه روى آورد در نجف ماندگار شد، و سايرين مجبور به ترك نجف و سفر 

به ديگر مراكز علمى شدند؛ اما اين مخالفت، حتى در مورد طرفداران وحدت وجود و اعیان 

ثابته و نیز كشف و شھود و عروج روحانى (مانند شیخیه و ديگران) ، به مرحله تكفیر 

 .نرسید



آرى ايشان مى خواستند كه شھر نجف شھر فقه جعفرى باشد و ال غیر، و درباره علم 

كالم و ديگر معارف نظرشان آن بود كه در جاھائى ديگر چون قم، اصفھان يا مشھد به آن 

علوم بپردازند، و حتى درباره علوم استداللى جھت مباحثه با صاحبان آراء و مكاتب ديگر 

نیز ھمین نظر را داشتند، و زمانى كه شخصى به نام «كسروى» در طھران پیدا شد كار 

 .پاسخگوئى به الطائالت او را به عھده قم يا مشھد واگذار كردند

 

درباره علت اين موضعگیرى چنین استدالل مى نمودند: من دارم براى اينان پولى را 

٢۶۶ 

صرف مى كنم كه مختص به امام علیه السالم است و بايد به ترتیبى باشد كه در امر مورد 

نظر صرف شود يعنى آن مقدار كه براى تحقیق در فقه جعفرى مورد استفاده قرار 

 .مى گیرد

 

باوجود اينكه اين نظر توسط مراجع زيادى مردود شناخته شده است، اما در ھر حال اين 

 .نظر ايشان بود و حاضر نبودند كه به ھیچ وجه از آن صرفنظر نمايند

عرض شد كه مخالفت او با مخالفان، به خاطر علو طبع و سخاوتمندى و روحیه بزرگوارى 

 .كه داشتند، تا آن اندازه نبود كه كسى را به طور كامل نفى كند

 

ھرگاه كه مى شنیدند پدرم-قدس سره-بیمار ھستند و از خانه بیرون نمى آيند به عیادت 

ايشان مى آمدند و من در آن ديدارھا بود كه به ديدن ايشان موفق مى شدم. شايد ايشان 

 .در میان علماء و بزرگان از نخستین كسانى بودند كه از پدر عیادت مى كردند

 

زمانى كه وارد خانه مى شدند به ھمراھان دستور مى دادند او را تنھا بگذارند و وارد اتاقى 

كه با پدر خلوت مى كردند نشوند. و بدين وسیله سخن بین آن دو محرمانه و در گوشى و 

نجواى بود. بديھى است كه اين سخن مربوط به دوره مرجعیت و زعامت ايشان مى باشد، 

زمانى كه ھنگام عبور ايشان مردم در ھر دو طرف راه يا در شلوغى مجلس به احترام 

 .ايشان صف مى كشیدند

 



باوجود ھمۀ اين ھا، باالخره غوغاى «عالمه شیخ حسین محدث خراسانى» ، كه از 

تدريس فلسفه در نجف خوددارى كرده بود، اما درس اخالق و عرفان استاد خود- سید 

على قاضى-را ترك نكرده بود، و از طرفى مى ديد كه در نجف اشرف مسجدى يافت 

نمى شود كه استادش در آن به ھمراه خواص خود اقامه نماز كند. . . كل داستان بدين 

 :شرح است

 

مرحوم قاضى-رحمة الّله علیه-خانه اى در محله «جديده» نجف، خارج از شھر قديمى، 

فراھم كرده بود، اما گرد آمدن ياران و برادران در آن خانۀ بسیار كوچك به ھنگام غروب، 

جھت اداى فريضه نماز و استماع سخنان ايشان، براى خانواده مايه زحمت شده بود، چرا 

كه آنان مجبور بودند به خاطر حضور آقا و يارانشان خانه را براى مدتى ترك نمايند. يكى از 

يارانشان پیشنھاد كرد كه اين جلسه را به مسجدى در آن نزديكى ھا منتقل كنند، به 

مسجدى به نام «مسجد آل الطريحى» در مجاورت خانه ھاى 

٢۶٧ 

آل مظفر. اگرچه اين كار باب میل ايشان نبود، ولى با آن موافقت كردند. اين مسجد، 

مسجد بزرگى بود، اما متروكه و فاقد آب و برق بود، و به محض آنكه «خاندان مظفر» از 

اين موضوع مطلع شدند و فھمیدند كه نماز جماعت به امامت ايشان بر پا مى شود از 

 .ھمسايگان تقاضاى يك سیم برق نمودند كه اوايل شب يا بخشى از شب را روشن كند

ايشان-رحمة اهللا علیه-مدتى در آنجا نماز مغرب و عشا را اقامه نموده و پس از نماز حد 

اكثر به مدت دو ساعت براى ملتزمان صحبت مى كردند. گفته مى شود كه عده اى از 

مرتبطان با مرجع تقلید مانع اين كار مى شدند، و حتى دستور دادند سیم برق را قطع 

كنند؛ و مدتى ايشان در تاريكى نماز مى خواندند؛ اين در حالى بود كه تعدادشان بیش از 

تعداد انگشتان دست نمى بود، و ھرگاه ھمگى در مسجد حضور مى يافتند تعدادشان از 

بیست نفر تجاوز نمى نمود؛ آنھا به قطع سیم برق اكتفا ننموده، گروھى از نادانھا را وادار 

مى كردند كه بر در مسجد گرد آمده به ايجاد سروصدا بپردازند. و حتى گفته شده است 

كه يكى از ايشان وارد مسجد شده و سجاده را از زير پاى ايشان به ھنگام نماز كشیده 

است. به ھمین خاطر ايشان مسجد را ترك كرد و ديگر در آنجا حاضر نشد. البته شنیده 



نشد كه ايشان در اين مورد سخنى گفته باشند يا اظھار ناراحتى نموده باشند، ولى 

 .وجود تعداد زيادى از آدمھاى نادان را در شھر مقدس نجف نكوھش كرده بودند

 

در اينجا الزم است به اين نكته اشاره نمايم كه قصد من از ذكر اين داستان اين نیست كه 

بخواھم مسئله اى را به حضرت آيت اهللا آقا سید ابو الحسن اصفھانى نسبت داده باشم 

كه خود ايشان اين كار را نكرده اند، ولى اين نكته را ھم نبايد از ذھن دور كرد كه شیخ 

حسین خراسانى در اين مسئله سروصدايى راه انداخته و اظھاراتى نموده بود، و موضوع 

را به وابستگان مرجعیت نسبت مى داد. يعنى موضوعى كه مورد قبول «آقاى قاضى» نبود 

و آن را مطلقا رد مى كردند. باالخره شیخ حسین محدث خراسانى از شھر نجف مھاجرت 

 .نموده ساكن تھران شد

 

آرى درباره اين حادثه ھیچ چیز از ايشان نقل نشده است، مگر آنچه از قول جناب سید 

ھاشم رضوى ھندى، عالم و عارف و پرھیزگارى كه اينك در تھران اقامت دارند، نقل شده 

است كه «قاضى» به او گفته است: «به فرض اينكه اين پیشامد از طرف ايشان (آقا سید 

ابو الحسن اصفھانى) ترتیب يافته باشد، اگر مقصود او اين است كه من از او 

٢۶٨ 

 . «جانبدارى نمايم او در اشتباه است

 

به نظر ما ممكن است اطرافیان يك رھبر براى دور كردن مخالفان بیش از اين ھا عمل كنند، 

و ممكن است خود مرجع دينى با چنین اعمالى موافق نباشد. ولى، در ھر حال، نمى توان 

چنین اقداماتى را براى يك مرجع يا ھر مرجعى خرده گرفت. زيرا او بايد جلوى درھاى 

نفوذى و راه ھاى معارضان را بگیرد، زيرا در غیر اين صورت بناى ساخته شده به راحتى و 

 .سھولت درھم خواھد ريخت

 

آيت اهللا آقا سید ابو الحسن اصفھانى از اين قاعده مستثنى نیست، بخصوص اگر اعتماد 

 .به نفس ايشان را در مورد راھى كه انتخاب كرده است مّد نظر قرار دھیم



آرى سخن گفتن از آقا سید ابو الحسن براى من خاطره انگیز و لذت بخش است؛ چرا كه 

مرا به ياد روزھاى جوانى مى اندازد، يعنى زمانى كه كتابھايم را زيربغل گذاشته و به طرف 

مجالس درس مى رفتم يا از آنجا برمى گشتم. من ھرگز موفق نشده بودم كه از نزديك 

خدمت اين مرجع دينى برسم، مگر يك بار و آن ھنگامى بود كه در يكى از تابستان ھا براى 

 .مدتى طوالنى در كاظمین ماندگار شدند و من ھم اتفاقا در آنجا بودم

 

 .يكى از نوه ھاى او از من خواست كه مرا نزد ايشان برده و از نزديك در محضرش باشیم

يكى از حاضران مرا به ايشان معرفى كرد و ايشان درحالى كه چشمانشان به سوى من 

بود لبخندى زدند و گفتند: «او را مى شناسم، او را به ھنگام كودكى در حضور پدرشان 

ديده بودم» . ھیبت ايشان سر تا پاى وجودم را فراگرفت و زبانم بسته شد. سپس درباره 

پدر از من سؤال كردند و من گفتم كه ايشان مريض ھستند و از خانه بیرون نمى روند مگر 

گاھى، و سپس گفتند: «من ھم ھمین طور ھستم. . . سالم مرا خدمت ايشان برسان» 

. من در حالى كه دچار لكنت زبان شده و عرق سر تا پاى وجودم را فراگرفته بود خود را از 

 .محضر و مجلس ايشان به بیرون كشیدم

 

مسائلى را كه مى توان درباره اين رھبر مذھبى گفت و اوضاع و احوال ايشان را شرح داد، 

 :و لو اينكه ھمۀ آنھا را در بر نمى گیرند، از اين قرار ھستند

 

تغییر رژيم سیاسى كشور عراق از تحت الحمايه بودن عثمانى به حكومتى عربى تقريبا -١

مستقل، مسأله اى كه پیشوايان مذھبى در نجف اشرف را مجبور مى كرد مادامى كه 

مقیمانى خارجى ھستند از سیاست به دور باشند، و برافراشتن شعار جدايى دين از 

٢۶٩ 

 .سیاست به خاطر فشارھائى كه از طرف حاكمان جديد ايران و عراق بر آنھا وارد مى شد

 

پديدار شدن پاره اى احزاب منحرف و نظريات تند؛ چیزى كه رھبر مذھبى را وادار مى كرد -٢

در مقابل آنھا قاطعانه ايستادگى كند و موضعگیرى خود را شكل دھد و آن را مشخص 

 .نمايد



برقرارى حكومت پارلمانى در ايران، كه با ھرگونه فعالیتھاى دينى و موجوديت روحانیت -٣

 .مخالف بود و فعالیت آنھا را در قم منحصر كرده بود

 

با توجه به نفوذ روزافزون انديشه ھاى جديد غربى، به موازات آنھا مسائل فقھى جديد و -۴

 .پاره اى مسائل فكرى مطرح مى شد كه رھبر مذھبى بايد درباره آنھا اظھارنظر مى نمود

 

در برابر انديشه ھاى فوق الذكر گروه ھايى تقريبا زيرزمینى به وجود آمدند كه با انحرافات -۵

 .فوق مبارزه كرده و در برابر آنھا ايستادگى مى نمودند

 

مسائل ديگرى ھم ھستند كه ما را از ھدف اين كتاب دور مى سازند، اگرچه گاه وبیگاه در 

البالى مباحث كتاب به آنھا اشاره خواھیم كرد. ضمنا بايد اشاره نمايم كه مرگ آن دو، پس 

از يك زندگى نسبتا پرماجرا، تقريبا نزديك بھم اتفاق افتاد. شايد به ھنگام سخن گفتن از 

سايرين از آنھا نیز سخنى به میان آيد-خداوند ايشان را رحمت كند و مقاماتشان را واال 

 .نمايد

 
٢٧١ 

 
 آقا سید مرتضى رضوى كشمیرى

 

اكنون كه سخن درباره آيت اهللا العظمى آقا سید ابو الحسن اصفھانى-كه با بیشتر دوران 

زندگى آيت اهللا قاضى ھمدوره بود-به پايان مى رسد از دو سید جلیل القدر، عالم و عابد، 

جمال السالكین-آن گونه كه او را لقب مى دادند-يعنى آقا سید مرتضى كشمیرى، كه حدود 

ده سال ھمراه ايشان بود، و آقا سید احمد كربالئى حائرى، سخن به میان مى آيد. سخن 

گفتن از ايشان الزم به نظر مى آيد. زيرا پدر-قدس سره-ھیچ گاه آن دو را در طول زندگى 

فراموش نمى كرد، و در ھر مناسبتى نكته يا خاطره اى از ايشان نقل مى كرد، يا از كرامات، 

بزرگوارى، سعه صدر، خلوت كردن براى عبادت، و مراقبت و عمل به مستحبات و ترك 

نواھى و مكروھات (از نظر شرعى) سخن مى گفت، تا جائى كه ھر شنونده اى را به 



حیرت و شیفتگى وامى داشت و دلھا را متوجه خود مى نمود. خودم يك بار از زبان ايشان 

شنیدم كه تا چه حد عالقه مند بود عبادت ايشان را به ھنگام شب از نزديك مشاھده كند. 

 :مى گفت

در مسجد سھله او را زير نظر گرفتم. پس از فراغت از نماز واجب و تناول اندكى غذا »

به طرف مقام حضرت مھدى (عج) رھسپار مى شد. آن شب شبى سرد و زمستانى بود و 

بادھاى تندى مى وزيد. او را از نزديك مشاھده كردم كه به سوى قبله نشسته و نگاه خود 

 .را به طرف نقطه مشخصى دوخته بود

اشكھايش بر روى محاسنش قطره قطره مى چكید. چندين بار از مقابل او رد شدم؛ حالت 

نشستن و عبادات او تا نزديك سپیده دم تغییرى نكرد. آنگاه براى نماز «شفع» و «وتر» و 

 «.سپس نماز واجب از جاى خود برخاست
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ايشان پس از وارد شدن به نجف اشرف دلباختۀ سید رضوى شدند و آن به خاطر حضور 

ذھنى بود كه نامبرده در مورد احاديث و روايات وارده از ائمه اطھار علیھم السالم داشتند؛ 

گوئى ھرچه را مى خواند يا مى شنید ھرگز فراموش نمى كرد. چه بسا اتفاق مى افتاد كه 

در مسائل و مباحثات فقھى ھمواره ھرآنچه در خصوص آن موضوع از ائمه علیھم السالم 

وجود داشت نقل مى كرد. اين ھا غیر از روايات و احاديثى بود كه در زمینه سلوك و 

 .معاشرت و امور دوستى مى دانست

 

شرح حال ايشان را نزد يكى از نواده ھاى ايشان-گروھى اھل فضیلت و بزرگوار- يافتم كه 

 :متن عربى آن را اكنون به شما تقديم مى دارم

 

ايشان از فقھا و مجتھدين نامور، و از جمله علماى رّبانى بودند. شك نیست كه مراتب 

فضیلت را حد و مرتبتى است، زيرا ھر انسان كاملى به ھر اندازه از درجات كمال رسیده 

باشد باالخره نسبت به ما فوق خود ناقص است تا باالخره به مرحله فوق كل ذى علم 

 .علیم برسد



ھمچنین جاى ترديد نیست كه رسیدن آدمى به مرحله نھائى كماالت، اگرچه در يك زمینه 

باشد، نه فقط در عصر حاضر بلكه در ھمه دوره ھا چیز بسیار نادرى است؛ اما بايد گفت 

كه به حد كامل رسیدن در ھمه زمینه ھا تقريبا امرى غیرممكن و محال است. منتھا 

ھركسى از كماالت بھره بیشترى را برده باشد مقام او واالتر و بزرگتر خواھد بود. آنچه 

خداوند به اين شخص بزرگوار، اين شخصیت بزرگوارى كه جامع ھمه نیكى ھا است، 

مرحمت نموده است كمتر كسى بدان درجه نائل آمده است يا براى او میسر گشته 

است؛ زيرا كماالت يا كماالت معنوى ذاتى و اصیل يا اينكه كماالت اكتسابى مى باشند، و 

ھر يك از آن دو يا عقلى يا نقلى است، اما اين وجود پرفیض (دارنده فیض بسیار) كلیه اين 

جھات چھارگانه را يكجا دارا بود. او واجد ھمه مراتب كماالت بود؛ مانند چیرگى در فھم 

عمیق مسائل علمى، و داشتن خوى ھايى درست و مستقیم ھمچون اخالق، توانائى 

بدنى، قوۀ حافظه، و تمرينات و عملكردھاى بسیار ذھنى. او مدت بسیار زيادى از عمر 

خود را در مطالعه و مباحثه با مردان علم، و به دست آوردن بیشترين سودھا و وسیع ترين 

اطالعات، در ھمۀ زمینه ھاى علمى، گذراند. انديشۀ او داراى افق تازه اى بود و در 

 .تشخیص امور داراى توانائى فوق العاده اى بود
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او در «عمل» ھم نمونه بود؛ نمونه اى در پرھیزكارى و اندوه و ترس از خدا و توكل و توسل 

به خدا، بريدن از مخلوق و متوسل شدن به حق و خلوص نیت و صفاى باطن، و 

مجاھدتھاى بسیار در تربیت خود، و به كار بردن نھايت سعى خود جھت كماالت معنوى و 

علم توأم با عمل، و دقت و مراقبت در عبادات و طاعات و نماز و دعا و وردھا و متوسل 

 .شدن به حضرات ائمه اطھار (ع) ، كه واسطۀ كسب فیوضات از ناحیۀ خداوند ھستند

بديھى است كه دارا بودن ھريك از صفات نامبرده امرى بسیار دشوار است، چه رسد به 

 !اينكه يك فرد به تنھائى داراى كلیه صفات كمال مذكور بوده باشد

 

 ھ . ق. بوده است. او ١٢۶٨تولد خوش يمن او در سحرگاه ھشتم ربیع الثانى سال 

تحصیالت خود را نزد دايى خود، حضرت عالمه بزرگوار و شخصیت ارزشمند و مقتداى ما 

دانشمند بزرگ جناب سید ابو الحسن رضوى (رحمة اهللا علیه) ، و نیز نزد پدر ارجمندش، 



دانشمند زاھد موالنا سید مھدى شاه (طاب ثراه) ، آغاز نمود. مادر مكرمه او نیز در بیشتر 

علوم و فنون و كتب تحصیلى ابتدائى، بخصوص رياضیات، استاد بود، و بنابراين بیشتر كتب 

تحصیلى خود را نزد مادر ماجده خود آموخت. او باوجود كمى سن و سال به تحصیالت و 

كسب كماالت عالقه زيادى داشت. ھرگاه پاسى از شب مى گذشت و پدر به او دستور 

مى داد كه به رختخواب برود، از پدر خود اجازه گرفته و به حجره خود مى رفت چراغ را 

 .روشن كرده و مشغول مطالعه مى شد تا زمانى كه به خواب مى رفت

 

او ھرگاه مى شنید كسى در زمینه علوم داراى اطالعات بیشترى است دلباختۀ اين بود كه 

نزد او برود و چیزھاى تازه اى بیاموزد. براى او تفاوت نداشت كه فرد مذكور از موافقین يا 

مخالفین است، سنى يا شیعه است؛ و عجب آنكه او با استادان ھر دو گروه مواجه گرديد 

و از آنان بھره كافى برد، و با استعداد خدادادى خود حد اكثر استفاده را از اطالعات به 

 .دست آمده به عمل آورد

 

در دوران كودكى، ھنگامى كه «جامع عباسى» مى آموخت با حضرت عالمه محمد عباس 

مواجه مى گردد. اين جناب از ايشان، طبق معمول آن روزگار، مى پرسد چه كتابى را 

 مى آموزى؛ ايشان جواب مى دھد: «جامع عباسى» را، و بزودى به تألیف كتاب

٢٧۴ 

جامع رضوى» خواھم پرداخت. اين موضوع در نامه اى كه به پدرش ارسال شده است »

مورد اشاره قرار گرفته است، كه اكنون بخشى از متن نامه مذكور را كه از كتاب «نجوم 

 :السماء» نقل مى شود در اينجا مى آوريم

 

از يادآورى اندوه خوددارى كن و حكاياتى را نقل كن كه سرورآفرين باشد؛ زيرا سخن »

گفتن از نعمات خداوندى از صفات اھل يقین و شاكران است، و آن از عادت شاكیان بھتر 

است. فرزند برومندت نزد من آمد-خداوند او را از زندگى پرآسايش و بختى بلند برخوردار 

كند-مدتى با او سخن گفتم و او را ھوشمند و زيرك يافتم. -خدا به او نعمت نیكى عنايت 

فرمايد، ما شاء اهللا و ال حول و ال قوة اّال بالّله-از ديدن او خوشحال و از ھوشیارى او 

شادمان گشتم؛ ولى از اينكه او دور از شما است و از مصاحبت شما بى بھره است 



اندوھگین شدم؛ از اينكه در اين سن و سال اين چنین بلندھمت است مرا شیفته خود 

ساخت؛ خداوند او را به باالترين مراتب كمال برساند. به من گفت كتاب «جامع رضوى» را 

ارائه خواھد داد. خالصه آنكه ايشان باوجود آغاز جوانى و كمى سن به تألیف و تصنیف 

كتب مفید دست زده است. دائى بزرگوار ايشان جناب سید ابو الحسن به اين مسئله 

 ١۵ ھ . ، در سن ١٢٨۴اشاره نموده اند كه ايشان در سنین قبل از بلوغ، يعنى در سال 

 .سالگى، داراى كتاب ھاى بسیار و حواشى متعددى بر كتب مختلف مى باشند

 

او به عراق رفت و در نجف اشرف رحل اقامت افكند و با علما و فقھا از سرچشمۀ علم و 

 ١۴علما سیراب شد و به درجات عالیه علمى و معنوى و اخالقى نايل آمد. وفات او در 

 . ( ھ . اتفاق افتاده است.» (پايان نقل از كتاب نجوم السماء١٣٢٣شوال سال 

 

نويسنده در متن عربى ھمین جا صفحات ديگرى را كه شامل شرح حال و كرامات و )

احواالت مخصوص ايشان است، ھمچنین پاره اى قصائد كه در رثاى ايشان سروده شده 

است نقل مى كند؛ اين صفحات را بدون ھرگونه تصرف نقل كرده است تا مسئولیت 

مطالب آن به عھده نقل كننده و ناشر آن باشد. عالقه مندان به متن عربى كتاب رجوع 

 (.كنند

 

اين كل مطالبى است كه من در اين صفحات از كتابى كه مؤلف پراكنده ھاى مربوط به 

ايشان را در آن جمع آورى نموده است، نقل نموده ام، انسانى كه داراى اخالق نیكو و 

 كرامات مخصوص به خود است؛ نقل كنندۀ آن شخصیتى بااھمیت به نام «شیخ حسین

٢٧۵ 

ھمدر» است. اين شیخ را من ديده ام، روحانى سالخورده اى بود داراى قدى كوتاه و 

جثه اى آراسته و چھارشانه، معروف به شجاعت و توانائى بدنى، به اضافه فضائل علمى و 

فقاھت و موقعیت اجتماعى و اخالقى قابل مالحظه؛ شخصى عالقمند به زيارت اماكن 

 .متبركه و مساجد

 

 :اضافه مى نمايد كه عالمه حاج آقا بزرگ طھرانى درباره ايشان چنین مى نگارد



مردان سالخورده به ما گفته اند كه اين روحانى يكى از مالزمان دائمى محضر حضرت »

آقاى رضوى كشمیرى بوده است و ھرآنچه از او (رضوى كشمیرى) نقل شده است به اين 

شیخ جلیل نسبت داده شده است. اكنون آنچه را عالمه حاج آقا بزرگ طھرانى در كتاب 

 :مستطاب خود «نقباء البشر» درباره ايشان گفته است در اينجا مى آوريم

 

شیخ حسین ھمدر عاملى ثقه، پرھیزكار، پرمراقبت، كوشا و پیرو خاندان عصمت بود. »

چندين سال در نجف اشرف اقامت گزيد و مباحث عالمه جلیل حضرت آقاى سید مرتضى 

كشمیرى را پیگیرى مى نمود. مدتھا با او مصاحبت داشت و به دست او به خوبى پرورش 

يافت و مدارج عالیه را پیمود و در مدت مصاحبت كرامات بسیار از سید مشاھده كرد. در 

 به مملكت خود بازگشت. مجددا براى زيارت مشرف شد و پس از جدايى ١٣٣٩سال 

طوالنى در دورانى كه به خانه «كشمیرى» مى رفتیم با او مالقات داشتیم. بعد از زيارت 

 ھ ) وفات يافت. او با ١٣۵۵ ذى القعده ٢٢نزد خانواده خود بازگشت و در اولین شب جمعه (

) نسبت سببى داشت، زيرا نامبرده برادر ١٣٧١عالمه سید محسن امین (متوفى در سال 

 «.ھمسر ايشان بود

 

راجع به سید جلیل القدر و دانشمند زاھد حضرت آقاى سید مرتضى رضوى كشمیرى 

مطلبى براى گفتن ندارم، مگر يادآورى سالخوردگانى كه منزلت علمى او را درك كرده اند، 

يا احترامى كه علماء و فقھا و نیز زاھدان و رياضت كشان و آنان كه شب خود را در مسجد 

كوفه و سھله به عبادت به عبادت سپرى مى نمودند براى او قائل بوده اند؛ ھمچنین 

يادآورى سفرھاى بسیار او به كربال و ساير عتبات به صورت پیاده. از جمله كسانى كه 

دربارۀ آنان برايم نقل كرده اند شیخ على قمى و شیخ على ھمدر عاملى و سید جمال 

گلپايگانى بودند، كه ھمگى از جمله شاگردان اختصاصى ايشان بوده اند، مخصوصا شیخ 

 على قمى و اشخاص ديگرى كه اكنون نام آنھا را به ياد نمى آورم، و نیز

٢٧۶ 

 .سید عبد الغفار و سید جاسم (جبك) ، كه ساكن مدرسه ھندى ھا بودند

پیشتر گفتم كه اساسا بناى مدرسه ھندى ھا به منظور سكونت ايشان-سید رضوى-و 

خانواده اش ساخته شده بود، و تا آنجا كه به ياد دارم او داراى دو فرزند، يكى سید محمد و 



ديگرى سید على، و تعدادى نوه بود كه بیشتر ايشان اھل علم و ادب و اھل فضل اند؛ از 

آن جمله اند سید محمد رضى و سید مرتضى، كه ھر دو فرزندان سید محمد، فرزند سید 

 .مرتضى، مى باشند

 

كوتاه سخن اينكه، اين خانواده از يك صد سال پیش در نجف اشرف به علم و تقوى مشھور 

بودند و ھمواره از ايشان به نیكى نام مى برند و كرامت ھاى بسیارى به ايشان نسبت 

داده مى شود. ايشان از احترام كلیه طبقات جامعه برخوردار بودند، و اين به علت رفتار 

نیكو و راستگوئى و محكمى عقیده و ايمان ايشان بود؛ خدا گذشتگان ايشان را بیامرزد و 

 .عمر باقیماندگان را بیفزايد

 

دو سید جلیل القدر، آقايان محمد رضى و سید مرتضى، داراى تألیفات و كتب ارزشمندى 

ھستند كه به ھنگام نوشتن شرح حال ايشان به ذكر آنھا مى پردازيم. يادآور شدم كه از 

جّد ايشان-سید مرتضى كشمیرى-چیزى در اختیار ندارم؛ و ھمین قدر مى دانم كه پدر 

(قدس سره) مدت ده سال مالزم مجلس ايشان بوده است؛ و، بنا بر گفته ايشان، توجه و 

انقطاع به سوى خداوند، زياد به زيارت عتبات عالیات و مساجد معظمه رفتن، و نیز بردبارى 

و قانع بودن به اندك از مال دنیا را از ايشان آموخته اند؛ و اين در حالى بود كه راه ھاى 

زياده طلبى و گشايش در امور زندگى و به دست آوردن منزلت و مقام مناسب، ھمیشه 

براى او باز بود؛ به علت مقام وااليى كه در دل گروھى از ھندى ھا و ثروتمندان كه ھمواره 

آمادگى داشتند گرانبھاترين و عزيزترين چیزھا را در اختیار او بگذارند، و زمانى كه در نجف 

اشرف اقامت داشتند؛ ھمواره به عنوان مقّلد و مورد اطمینان خود از او ديدن مى كردند و از 

او التماس دعا داشتند؛ و ھرگاه نام او در بین شیعیان مخلص و نیكوكار و بندگان صالح و 

اھل ذكر و دعا برده مى شد ھمگى از او تجلیل نموده و نام او را در رديف نیكوكاران و 

ازدنیابريدگان و به سوى خدا گرويدگان مى دانستند، آنان كه از دنیا و لذات آن رو گردانیده و 

 .بسوى خداوند عّز و عال روى آورده باشند

 

٢٧٧ 



پدر از او چنین ياد مى كند: «او مردى آرام و موقر بود كه با صداى آرام و در نھايت متانت 

سخن مى گفت؛ ھرگز از ذكر خدا باز نمى ايستاد و دائم در حال ستايش از او و قرائت قرآن 

و درود فرستادن بر پیامبر و خاندان پاكش بود. . . ھرگاه سخنى از صوفیان يا عرفا از قبیل 

ابن الفارض و ابن عربى يا مالى رومى به میان مى آمد، خشم و غضب او نسبت به ايشان 

باال مى گرفت و صدايشان بلند مى شد و شاھد آوردن از گفته ھاى ايشان را تقبیح مى كرد 

و نقل قول ارباب فضل از گفته يا تشبیھات ايشان را مورد سرزنش قرار مى داد و مى گفت 

كه باوجود فرمايشات معصومین علیھم السالم كه از منابع صحیح مى باشند و از نظر 

سنديت و داللت و ھمسويى با قرآن و سیره علما و فقھا مسلمان و بزرگان و نیكان و 

مؤمنان پرھیزكار مى توان آنھا را شاھد آورد، چه لزومى دارد كه از گفته متصوفه و عرفا 

 «.استفاده نمائیم، البته صرف نظر از مفاھیم مخالف يا موافقى كه در آنھا آمده است

 

البته گفته مى شود كه گروھى از مالزمان و ھم مجلس ايشان اھل ذوق و مشرب 

عرفانى بوده اند و ھمگى ايشان به تقوى و صحت گفته ھاى او ايمان واثق داشتند و از 

تعلیمات و ارشادات ايشان در مسائل عبادى خود پیروى مى كردند و چه بسا از او 

"تقلید"ھم مى نمودند. ھمه اين ھا به خاطر پاكى نیت و صفاى باطن و در راستاى حق و 

 .حقیقت حركت كردن و ھمچنین معروفیت ايشان نزد اھل علم و فضل بود

 

او ھمه قرآن يا بخش اعظم آن را از حفظ داشت و بسیارى از احاديث پیامبر و سیره مبارك 

را كه از طريق معصومین نقل شده است مى دانست، و عالقمند بود كه آنھا را در كتابى 

گردآورى نمايد؛ ھمان كارى كه عالمه طباطبائى بعد از او در كتاب «سنن النبى» ، كه 

كتابى ابتكارى به شمار مى آيد، انجام داد، اگرچه به تقسیم بندى و فھرست نويسى و 

 .بررسى مجدد نیاز دارد تا اينكه از ھر نظر كامال دربرگیرنده موضوع گردد

 

در پايان الزم است به اين نكته اشاره شود كه شايد در اين كتاب خالصه كردن مطالبى كه 

از او شنیده ايم بسیارى از مطالبى را كه از او نقل شده يا به تحرير درآمده است ناگفته 

بگذارد؛ بررسى آراء ايشان نیازمند فرصت بسیار و تخصص بیشترى است؛ زيرا بررسى 

اين گونه مسائل كار آسانى نیست، و امكان چیرگى بر اين موضوع از جھات متعدد آن 



بسى دشوار است، چرا كه بررسى برخى از جنبه ھاى اين موضوع، از ذكر خصوصیات و 

 .سّر زندگى و عمق و معنويت او فروگذارى مى كند

 
٢٧٩ 

 
 آقا سید احمد كربالئى حائرى

 

شرح حال آقا سید احمد كربالئى حائرى را شیخ آقا بزرگ طھرانى اين گونه بیان 

مى فرمايد: «او آقا سید احمد فرزند سید ابراھیم موسوى، تھرانى االصل، است كه محل 

تولدش حائر و مكان دفنش شھر نجف است. عالمى جلیل و فقیھى بزرگ و اخالق دانى 

مشھور و پرھیزگار و زاھد و عابد بود. از شاگردان میرزاى شیرازى و عالمه میرزا حبیب اهللا 

رشتى و ھمچنین عالمه آقا میرزا حسینى خلیلى طھرانى، و از مقربین اخالق دان 

مشھور حضرت عالمه مولى حسین قلى ھمدانى بود، و ھمه ايشان از عالمه مقدس 

 .شیخ مولى على خلیلى نقل و روايت نموده اند

 

او در درجات علمى و سیر و سلوك و زھد و پرھیزگارى و خداشناسى و ترس از او يگانه 

 .دوران خود بود. او نماز را پنھانى بجاى مى آورد و از مقتدى قرار گرفتن خود ابا داشت

 

بسیار گريه مى كرد تا جايى كه نماز از اختیار او خارج مى شد، بخصوص در نوافل 

شبانگاھى. مدتھا از ھمسايگى او بھره مند شدم و چیزھايى از او ديدم كه شرح آنھا به 

درازا مى كشد. نسبت به مادر خود بسیار مطیع و خدمتگزار بود، و پیش از مادرش در 

 . ھ . بدرود زندگى گفت١٣٣٢ شوال سال ٢آخرين تشھد بعد از ظھر روز جمعه 

از خامه او نكات مفیدى تراوش نموده كه آنھا را به ياد ندارم. از آن جمله است نامه ھاى 

شريفى كه به دوستان خود ارسال داشته است و مشتمل است بر مطالبى اخالقى و 



آموزشھائى در زمینه سیر و سلوك، كه به شیخ اسماعیل تبريزى، اديب و عارف متخلص 

 به «تائب» ، آنھا را گردآورى نموده است؛ ھمچنین نامه ھايى از شیخ محمد

٢٨٠ 

بھارى ھمدانى و نامه ھاى شیخ ما مولى حسین قلى ھمدانى. تمام اين ھا را در 

 .مجموعه اى به نام «تذكرة المتقین» جمع آورى نموده است

 .پايان سخنان شیخ آقا بزرگ طھرانى

 

سید جالل الدين آشتیانى، استاد فلسفه و الھیات در دانشگاه امام رضا علیه السالم، 

مى فرمايد: «آقا سید احمد كربالئى يكى از علماى نامى شیعه در زمان خود بود؛ زيرا، 

عالوه بر احاطه بر علوم منقول و روايات اھل بیت معصوم علیھم السالم، فقیه ترين و يكى 

از بزرگان فقھاء زمان خود بود. اين موضوع را عالمه طباطبايى از قول استاد فقه خود، 

يعنى اصول دان مشھور حضرت حاج شیخ محمد حسین اصفھانى مشھور به «كمپانى» ، 

نقل نموده است كه گفته است: «من كسى را فقیه تر از سید احمد كربالئى سراغ 

 . «ندارم» يا «كسى را در دانش فقه عمیق تر و مسلطتر از سید احمد طھرانى نیافته ام

او اضافه مى نمايد كه گروھى از بازرگانان و بازاريان تھرانى از او تقاضا داشتند كه كتاب 

رساله عملیه منتشر كند كه بديھى است اگر چنین اقدامى صورت مى گرفت قطعا يكى از 

 .مراجع مى گرديد

 

ضمنا سید مجلسى جھت تدريس اخالق، به روش اجداد معصومش علیھم السالم، 

 .داشت؛ در اين مجلس گروھى از نزديكان حضور بھم مى رساندند

 

الزم به يادآورى است كه سید احمد كربالئى و آخوند مال حسین قلى ھمدانى و آخوند 

مال فتح على عراقى-اين دو نفر آخرى استاد شیخ انصارى و سید مھدى بحر العلوم در 

الھیات بودند-و امثال ايشان از گروه صوفیه و مدعى قطبیت نبودند، بلكه روش ايشان 

روش اھل بیت علیھم السالم بود و مرادشان تقرب و نزديك شدن به درگاه حق بود. از 

سید احمد كربالئى احواالت خاص و كرامات بسیارى نقل مى كنند كه مايه تعجب و حیرت 

 .است



مى گويد كه سید كاظم عصار از باھوشترين شاگردان آية اهللا شیخ الشريعة اصفھانى و 

شیخ آقا ضیاء الدين عراقى بود، و به علت نبوغ فوق العادۀ علمى و ھوش سرشارش كمتر 

به برترى عالمى ديگر اذعان مى كرد يا اينكه كرامات و كارھاى فوق العاده اى را از كسى 

نقل قول مى نمود، اما از سید احمد كربالئى چیزھاى زيادى را نقل مى كرد كه جنبه 

 كرامات داشته است و خارق العاده بوده است. از او اين گونه نام مى برد: او يگانه كسى

٢٨١ 

است كه توانست ديد و بصر خود را تبديل به بصیرت نمايد و پرده ھاى ضخیم را، با عبادت و 

غرق شدن در ادعیه و اوراد و مقید بودن به نوافل، از جلو چشم خود كنار زند، و من ھرگز 

پايان سخنان آقاى آشتیانى «.نظیر او را در سراسر زندگیم نديده ام

 

اين است شخصیت حضرت آقاى سید احمد كربالئى حائرى، كسى كه ھمگان 

پیش كسوتى او را از لحاظ عرفان عملى پذيرفته و او را از میرزا ھاشم رشتى باسابقه تر 

 .مى دانند، اگرچه میرزا ھاشم رشتى را در زمینه عرفان نظرى بر او پرسابقه تر مى دانند

 

آرى عقیدۀ ھمگان بر اين است كه سید احمد كربالئى در زمینه زھد و تقوى در مرحله اى 

بسیار واال بوده است، عالوه بر اطالعات وسیع او در زمینه معارف اسالمى و فقاھت. 

ھرگاه نام او نزد پدر، قدس سره، برده مى شد به او حالتى از سكون و سراسیمگى و 

تأمل دست مى داد، و سپس به حالت طبیعى برگشته و شروع به ادامه سخن با 

ھمنشینان مى نمود، و چه بسیار از او سخن مى گفت، خداوند ھمگى ايشان را قرين 

 .رحمت واسعه خود گرداند
 

٢٨٣ 

 
 شیخ محمد تقى آملى

 

يكى از قديمى ترين ياران او (قدس سره) حضرت آيت اهللا شیخ محمد تقى آملى است، و 

در نوشته ھاى خود از او با نام «مجتھد بزرگ تھران» ياد مى كرد. پیش از اين از نامبرده 



ذكرى به میان آمد، مبنى بر اينكه اين براى آدم مذھبى نقص است كه مدتى را در نجف و 

در جوار حضرت على علیه السالم گذرانده باشد و نتواند، و لو براى شخص خود، 

 .«استخاره» بگیرد

حضرت آيت اهللا آملى، رحمة اهللا علیه، مى فرمود كه آشنائى من با ايشان (حضرت قاضى) 

چنین بود كه ايشان را در مدرسه ھندى ديدم كه در حال قرائت قرآن بود. از او در مورد 

فضائل قرائت قرآن و اينكه چه درھايى از دانايى و معرفت بر او باز مى شود و مسائل 

ديگرى را سؤال كردم. لحظه اى رو به من كرد و پس از توضیحى در مورد اتاق من و روش 

قرائت قرآن چنین فرمود: «قرآن را براى امور عالیه و مسائلى كه به دست آوردن آنھا 

بسیار ناممكن و دشوار است در شرائط خاص و حاالت خاص مى خوانند.» آنگاه شروع 

كردند به توضیح شرائط قرائت قرآن؛ و با اينكه فارغ التحصیل «سطح» بودم، گويى ھیچ يك 

از مطالب ايشان به گوش من نخورده بود؛ مسائلى از قبیل طھارت، طھارت لباس، وضوء و 

ايستادن در مقابل قبله و حالت خشوع و خضوع و توجه، و مسائل بسیار ديگرى از اين 

قبیل كه تا آن تاريخ به گوشم نخورده بود. پس قلبم به طرف او گرايش پیدا كرد، يا به تعبیر 

فارسى آن: «مرا به خودش جذب كرد.» پس مالزم مجلس او در مدرسه ھندى شدم. 

ھرگز فراموش نمى كنم كه ھرگاه با ياران خود سخن مى گفت با ھمه وجود به آنھا توجه 

 مى نمود. و فراموش نمى كنم زمانى كه يكى از فرزندان كوچك

٢٨۴ 

او در حین سخن گفتن او وارد شد و به او گفت «مادر مى گويد ما در تاريكى ھستیم» 

دست خود را به جیب ھاى چپ و راست خود فروبرد و يك سكه پول كم ارزش بیرون آورد و 

به پسر داد، بدون آنكه در لحن صدايش تغییرى ايجاد شود؛ پس از مدت كوتاھى پسربچه 

برگشت و گفت «مغازه دار نفت ندارد» ؛ او به فرزندش اشاره كرد كه بنشیند تا سخنش 

به پايان رسد، و پس از آن چراغ را برداشت و با او به قسمت اندرون رفت؛ اين بديھى بود 

كه او پس از مدتى ھمراه چراغ به اتاق خود برمى گردد و خانواده را تا صبح در تاريكى 

 .مى گذارد

 



اين قبیل مسائل بود كه شیخ را واداشت شھر نجف اشرف را به زودى ترك كند و مى گفت 

كه اقامت در اين شھر براى من مقدور نیست. تصمیم گرفت ھرچه زودتر تحصیالت خود را 

به پايان برده و به تھران بازگردد. چنین به نظر مى آيد كه نامبرده مرحله «سطح» را به 

پايان برده بود و دوره «خارج» را نزد آقا ضیاء عراقى، شیخ محمد حسین اصفھانى كمپانى 

و ديگر ناموران نجف اشرف خوانده و از ايشان درجه اجتھاد دريافت نموده بود، كما اينكه 

درجه اجتھاد خود را كه از آقا سید ابو الحسن اصفھانى و میرزا حسین نائینى و ديگران 

 .دريافت كرده بود به من نشان داد

 

در تھران ھمواره مشغول تدريس و مطالعه و تألیف بود، و اتاق و كتابخانه اى در مسجد 

مجد الدوله داشت كه عده اى از اھل فضل و طالب علوم در آنجا به نزد ايشان 

مى رسیدند؛ و در ھمان مسجد اقامه نماز مى نمود و عده زيادى از مردم محله (چھار راه 

حسن آباد) و چھره ھاى معروفى در نماز او شركت مى نمودند و به او احترام فوق العاده اى 

مى گذاشتند و از او حرف شنوائى داشتند؛ و حتى در زمان رضا شاه كه علماى دين را 

مورد تعرض قرار مى دادند با او كارى نداشتند، چرا كه ھمواره در منزل خود معتكف بود و 

خارج نمى شد، مگر براى انجام كارھاى ضرورى؛ و كمتر اتفاق مى افتاد كه از دوستى 

ديدن كند يا در تشییع جنازه اى شركت نمايد؛ و لذا از شّر برخوردھايى كه در شھر تھران 

 .اتفاق مى افتاد و از تعرض به ساحت علما در امان بود

 

او ھمواره مشغول تحقیق و تدريس و تألیف بود؛ پس از نماز، طبق سنت معمول آن زمان، 

جھت ارشاد و طرح مسائل دينى براى مردم، منبر مى رفت؛ ھرگاه از خانه بیرون مى آمد 

 عباى خود را روى سر خود قرار داده سر خود را به طرف زمین خم نموده و به

٢٨۵ 

گامھاى خود نظر مى افكند؛ و ھرگاه كسى به او سالم مى كرد كمتر اتفاق مى افتاد كه 

جوابى بشنود. او ھمواره ساكت بود و به تفكر مى پرداخت؛ ھرگاه او را مورد خطاب قرار 

داده از او سؤالى مى كردى گويى از حالت در خود بودن بیرون مى آمد و با تكان شديدى 

كه بر سر خود وارد مى كرد به پاسخ گفتن شروع مى كرد؛ و به خاطر دقت شديدى كه 

جھت كم گفتن به كار مى برد، تصور مى شد او لكنت زبان دارد و قادر نیست مطالب خود را 



بیان نمايد، درحالى كه چنین نبود، بلكه او سعى مى كرد منظور خود را با كمترين و 

 .دقیقترين كلمات بیان نمايد

 

عالمه شیخ حاج آقا بزرگ طھرانى در كتاب «نقباء البشر» در مورد شیخ محمد تقى آملى 

 :چنین مى نگارد

او شیخ محمد تقى فرزند مال محمد بن على بن محمد بن على بن اآلملى الطبرس »

الطھرانى است؛ او عالم و فقیه و حكیم و فاضل و از بزرگان علماى تھران و مراجع تقلید 

 .است

 

 ھ . ديده به جھان گشود، و سپس در ١٣٠۴ ذى القعده سال ١١او در تھران و در تاريخ 

دامن پدر خود كه از علماى دوره خود در تھران بود پرورش خوبى يافت. مقدمات و اندكى 

معقول و منقول را از علماى تھران، مانند پدر و سید خلیل طارمى و شیخ محمد رضا نورى 

 .و میرزا حسن كرمانشاھى و شیخ عبد النبى نورى و ديگران فراگرفت

 

 سال در آنجا اقامت گزيد، ١۴ ھ . به نجف اشرف مھاجرت نمود و ١٣٣٩سپس در سال 

 .ھمچنان كه خودش در آخر كتابش «شرح منظومه» به اين مسئله اشاره نموده است

او در نجف از محضر علما و بخصوص عالمه میرزا محمد حسین نائینى و عالمه شیخ ضیاء 

 .الدين عراقى و ديگران استفاده نموده است

 

 ھ . به زادگاه خود، تھران، بازگشت درحالى كه گواھى اجتھاد از ناحیۀ ١٣۵٣در سال 

عده اى از علما را با خود داشت؛ از آن جمله اند عالمه سید ابو تراب خوانسارى، كه در 

 ھجرى براى او اجازه اجتھادى نوشته است و ضمن آن عده اى از مرشدان خود ١٣۴٢سال 

را نام برده است. روش ايشان در رسیدن به معصومین علیھم السالم را شیخ مرتضى 

گیالنى در كتاب خود «تذكرة الحكماء» ، ضمن شرح حال شخص مورد بحث، درج نموده 

 .است

٢٨۶ 



از تألیفات ايشان يكى «شرح منظومه» و ديگرى كتاب «الصالة» است، در سه جلد، كه از 

تقريرات استادش نائینى است. شرحى نیز بر «عروة الوثقى» و حاشیه اى بر «شرح 

 .اشارات» و رساله اى در موضوع «الرضاع» و چند اثر ديگر، دارد

 

 ١٣٩١استاد حسین جاللى شاھرودى مى گويد: «انه، قدس سره، در روز آخر ماه شوال 

ھ . وفات يافته است و جنازه اش به مشھد حضرت رضا علیه السالم حمل و در باغ رضوان 

مدفون گرديده است. شرح العروة الوثقى در ده مجّلد از او است. او مردى عالم، زاھد، و 

گوشه گیر و كمتر اھل معاشرت با مردم بود؛ ھمیشه به نفس خود و عمل خود 

مى پرداخت. به ھنگام وفات او، در بیشتر شھرھاى ايران، براى تجلیل از او، مراسم 

 .«فاتحه» و عزادارى گرفته شد

 

از مسائل مھمى كه ھنگام نوشتن شرح حال اين گونه شخصیت ھا بايد به آنھا اشاره  ***

نمود يكى در خود فرو رفتن آنھا و پرداختن به اعمال مخصوص خود و مفید به حال خود و 

ديگران بودن است. آنھا در عین حال كه در نھايت گوشه گیرى و دورى از مردم مى باشند، 

شخصیت ھاى برجسته و معروفى ھستند كه ھرگز در بین مردم ظاھر و متظاھر 

نمى شوند و مردم در اجتماعات خود از ايشان نامى نمى برند يا در پى آنان صداى كفش 

رھروانشان شنیده نمى شود، ھمانند ديگر دانشمندان بزرگ و اھل فضل؛ و اين پديده اى 

كامال قابل لمس در بین كسانى است كه به شرح حال آنھا پرداخته ايم، مانند شیخ محمد 

تقى آملى، عالمه طباطبائى، شیخ على محمد بروجردى، میرزا ابراھیم شريفى 

سیستانى، شیخ على اكبر مرندى، سید ھاشم ھندى رضوى، شیخ عباس قوچانى، 

شیخ محمد تقى بھجت گیالنى و شیخ على قسام و عده اى ديگر. . . آرى آنھا، در عین 

حال كه سر در آستین خود نموده و از مردم دورى مى جويند، بدون در نظر داشتن مسائل 

مادى و دنیوى، دست به اقداماتى حكیمانه مى زنند كه براى ھمگان مفید فائده است؛ و 

اين زھد و تواضع و تقوى است كه آنھا را جلیل الشأن نموده است؛ و گوئى كه ايشان در 

بین علما طبقه خاصى را تشكیل مى دھند، و داراى اوصافى مخصوص به خود ھستند؛ 

چه آنان در بین علما چندان شھرتى ندارند، مگر براى گروھى خاص؛ و شناختن ايشان 



نیاز به تفحص و جستجوى مجدانه دارد؛ و ھرگز ديده نشده است كه احدى از ايشان 

 مالى

٢٨٧ 

 .اندوخته باشد يا در انديشه دارا بودن زمینى يا مقامى بوده باشد

 

اينانند آن كسانى كه جامعه اسالمى بايد در جستجوى آنھا باشد؛ زيرا به چنین كسانى 

نیاز مبرمى وجود دارد؛ و مكتبى كه چنین شخصیت ھايى را در خود مى پروراند ھمان 

مكتب ايده آلى است كه طالب و شخصیت ھاى دينى آن چنانى به جامعه تحويل مى دھد، 

 .شخصیت ھائى مفید و شايسته تقدير و تقديس

 

در مورد آيت اهللا آملى و اينكه در شرح حال ايشان گفتیم كه گفته است: نتوانستم در 

شھر نجف تصمیم بگیرم؛ زيرا توان مقاومت در برابر زندگى خشن آنجا را در خود نیافتم؛ و 

نمى توانستم تا آن درجه قانع و خود را از كمترين وسائل آسايش محروم نمايم؛ و لذا 

تصمیم گرفتم از اين شھر خارج شوم؛ الزم است در اينجا يادآور شوم كه ھنگام آمدنم به 

تھران مدت يك ماه در منزل ايشان، بنا به خواست او و به خاطر روابط خانوادگى، اقامت 

كردم. او در خانه اى فاقد ھرگونه وسائل آسايش زندگى و بسیار ساده سكونت داشت؛ و 

ھرگز اتفاق نیفتاد كه بر سر سفره اى بنشینیم و پس از صرف غذا چیزى در سفره باقى 

بماند؛ زيرا از پیش ھمه چیز تخمین زده شده بود؛ ظرفھا كوچك بود و ما نان را در آنھا 

فرومى برديم و گاھى غذا عبارت از مقدارى برنج دم پختك و مقدارى لوبیا و اندكى روغن 

بود. او، باوجود سن زياد و اشتغال به تحقیق و مطالعه و كتابت، بیشتر اوقات با ما بود. و 

چه بسا، به علت اعتمادى كه مردم به او داشتند، وجوھاتى نزد ايشان آورده مى شد، اما 

او آنھا را به صاحبانشان پس مى فرستاد يا پس مى داد، به اين دلیل كه كسان ديگرى 

ھستند كه آنھا را بپذيرند و بین واجدين شرائط تقسیم كنند؛ و چنین اظھار مى نمود كه: از 

من خواسته شده است كه ھرچه بیشتر آرام و به دور از مردم زندگى نمايم و خود را 

گرفتار اين گونه مسائل پرمسئولیت ننمايم، تا بتوانم به وظايف و تكالیف اصلى خود 

 .بپردازم



اما كسانى كه ترجیح دادند در نجف اشرف باقى بمانند، على رغم اينكه ھرگاه به زادگاه 

خود باز مى گشتند مورد استقبال و تكريم و تعظیم فراوان قرار مى گرفتند، ال بد در شھر 

نجف چیزھايى را يافته بودند كه بسیار شیرين تر و گواراتر از زندگى پرآسايش در 

 .زادگاھشان بوده است، چیزھايى كه آنھا را در نفس و وجدان خود احساس مى نمودند

 

 به يك زندگى ساده و خالى از ھرگونه تجمل و حتى آسايش نسبى بسنده كردن، در برابر

٢٨٨ 

سختیھا پرھیزگارى و قناعت و تحمل و شكیبايى ورزيدن؛ ھواھاى نفس را ترك كردن و 

تنھا و آسوده زندگى كردن، براى انسان عادى ممكن نیست، مگر آنكه به عشق رسیدن 

به امورى باشد كه او را شیفته و فريفته خود كرده باشد، و براى او اطمینان خاطر و 

آرامش وجدان را فراھم كند، يا لذتھايى را براى او فراھم كند كه ما فوق اين لذتھاى مادى 

و معمولى اى است كه آنھا را احساس مى كنیم. چه بسا اتفاق مى افتاد كه در خانه 

ده نفرى بر سر سفره نشسته و ھمگى به يك ظرف آب كه غالبا محتوى اندكى شكر يا 

شیره خرما بود دست دراز كرده و نان خود را در آن مى زديم و مى خورديم و اين در حالى 

 .بود كه بزرگ خانه با لبخندى از روى رضايت در خوردن غذا با ما مشاركت مى نمود

 

از ياد نمى برم آخرين گفته ھاى او را در روزھاى واپسین زندگیش، ھنگامى كه احساس 

مى كرد سختى زندگى بر من فشار آورده است. آرى اين سخنان را در حالى بر زبان راند 

كه سر خود را بر كتف من نھاده بود: زندگى مرد دين شايد از اين بھتر باشد؛ حال راه خود 

 .را انتخاب كن. . . شرح ماجرا را بعدا در جاى مناسب تعريف خواھم نمود

 

شخصى به نام حاج محمد حسین كوشانپور از تجار و خّیرھاى بنام تھران و مورد اعتماد 

ھمگان بود. اين شخص مقدارى از دارايى خود را به چاپ كتب دينى و توزيع آن بین طالب 

علوم دينى، به طور مجانى يا با اندكى وجه، اختصاص داده بود. نامبرده ھمچنین در حمل 

وجوھات به نجف و رساندن آنھا به دست آيت اهللا العظمى آقا سید ابو الحسن اصفھانى 

مورد اعتماد بود، ضمن اينكه خود ايشان بخش اعظم اين مبالغ را مى پرداخت. و در شھر 

نجف عادت بر اين بود كه ھرگاه شخصى حامل وجوھاتى بود يكى از طالب علوم دينى 



شخص نامبرده را نزد آيت اهللا برده و معرفى مى نمود و اين شخص، در ضمن، مورد مرحمت 

قرار مى گرفت. از طرفى ھمین حاج آقاى كوشانپور از مريدان مخلص آيت اهللا آملى بود، و 

ھرگز مجلس او را ترك نمى كرد، مگر اينكه مجبور باشد. يك بار چنین اتفاق افتاد كه شیخ 

آملى تصمیم گرفت كه «سید على قاضى» واسطه رساندن وجوه به آيت اهللا العظمى آقا 

سید ابو الحسن اصفھانى باشد و تاجر مذكور ھم با اين تصمیم موافقت نمود. پس به 

نجف آمده به جستجوى ايشان پرداخت؛ او را به منزل وى راھنمائى نمودند و او اجازه ورود 

 .خواست

 

٢٨٩ 

ھنگامى كه حاج آقا تاجر بر آيت اهللا سید على قاضى وارد شد او را ديد كه در برابر ظرفى 

پر از آب نشسته و نان خشك را در آب ظرف فروبرده و مى خورد، و از تاجر ھم تقاضا كرد 

كه در صرف طعام با او شريك شود. او دچار حالت شادى خارج از وصفى شد و دريافت كه 

حضرت شیخ آملى با راھنمايى خود او را به چه شخصیت وااليى معرفى نموده است، 

 .خدمتى كه ھرگز آن را فراموش نخواھد كرد

 

اندكى پس از تشريفات معمول از او خواستم كه مرا در منزل آيت اهللا اصفھانى ھدايت 

نمايد تا وجوه را به او بپردازم؛ اما او از سخن من بسیار تعجب كرد و پس از اندكى تأمل 

گفت: سید اصفھانى رھبر و مرجع مردم است و ھرگز نمى توان با او حیله كرد. او است 

كه مسئولیت توزيع و تقسیم اين وجوھات و اموال را دارد، و با اين كار مسئولیت 

سنگینى-مسئولیت عھده دار شدن-امور حوزه و طالب برعھده او قرار دارد؛ بنابراين روش 

 .تقسیم وجوه را او بھتر مى داند

 

آقاى كوشانپور چنین مى گويد: من تحت تأثیر سخنان او قرار گرفتم؛ ولى با نگاھى به اتاق 

ايشان و حصیرى كه به عنوان زيرانداز از آن استفاده مى نمود، ھمچنین نان خشكى كه 

به عنوان غذا از آن مى خورد و من با او ھم غذا شدم، نان خشك بازمانده اى كه روى آن را 

گردوخاك گرفته بود و سالمندى چون او با زحمت آن را مى جويد و مى خورد، به او گفتم: 

بخشى از اين وجوه و اموال متعلق به خود من است، و شما مى توانید مقدارى از آن را 



برداشته و براى بھبود معیشت خود استفاده نمائید. ناگھان دست خود را به طرف دھان 

من دراز كرد و اشاره نمود كه سخن بس است. سپس گفت: تا زمانى كه چیزى در بساط 

نداريم به ھمین اندك اكتفا مى كنیم؛ ولى زمانى كه مال و پول نزدمان زياد شد، آن وقت 

است كه نفس اماره شروع به مكر و حیله مى نمايد و سعى مى كند بر ما چیره شده و ما 

را راضى كند كه ما نیازمند اين وجوه و اموال ھستیم، و چه بسا تا مرز اسراف پیشروى 

كنیم. مثال مى گويد: تو سالمندى و الزم است براى عبادت خود را تقويت نمايى و نسبت 

به خانه خود، در صورت امكان، تسھیالتى فراھم نمايى و. . . و انسان در برابر اين 

 .تسويالت نفسانى چقدر ضعیف است

 

بازرگان نامبرده چنین ادامه داد كه سید على درحالى كه از من جدا مى شد و خداحافظى 

 مى كرد اين جمالت را بر زبان آورد: عده طالب در نجف بسیاراند و

 

٢٩٠ 

وجوھى كه به ايشان مى رسد اندك است و براى نیازھاى ضرورى زندگى نیز كافى 

نیست و شما الزم است اين نكات را ھمیشه در مورد زندگى پیشواى مذھبى مد نظر 

داشته باشید. شیخ آملى مى گويد وقتى كه اين ماجرا را شنیدم آرزو مى كردم كه 

سوراخى در ديوار باز شود و من در آن فروروم. ذكر اين مطلب ھم در اينجا بى مناسبت 

 :نیست كه از سید احمد حائرى كربالئى نقل شده است

 

ھنگامى كه آيت اهللا مجاھد میرزا محمد تقى شیرازى مسائل (احتیاط) را خواست به او 

واگذار كند ايشان از پذيرفتن اين مسئولیت شانه خالى كرد و آن را براى خود زياد دانست 

و از میرزاى شیرازى درخواست مى كرد كه او را از اين مسئولیت معاف بدارد؛ درحالى كه 

معمول چنین است كه زمانى كه مرجع تقلید امور (احتیاط) را به كسى واگذار كند اين 

به معناى آن است كه مى خواھد او را داوطلب (كانديدا) زعامت و مرجعیت كند؛ يا، بھتر 

بگويیم، مى خواھد او را به عنوان جانشین خود تعیین كند؛ اما از آنجايى كه سید آمادگى 

اين منصب را نداشت آن را شديدا رد كرد و اظھار تعجب و تنفر نمود. گفته نشود كه: اين 

به معناى عدم قیام به وظايفى است كه خداوند بر علما واجب نموده، كه در ھر حال علما 



نبايد در ارشاد مردم، در ھر حال، دريغ ورزند. زيرا در اينجا مسئله دريغ ورزيدن و بخل مطرح 

نیست، بلكه امور و مسائل ديگرى مطرح است كه جنبه نفسانى دارد؛ از آن جمله 

مى توان مسئله تواضع، و پراھمیت شمردن مسئله فتوى دادن يا قضاوت در امور شرعیه و 

قبول مسئولیتھاى بسیار سنگین زعامت را نام برد، كه ايشان خود را شايسته اين مقام 

نمى دانسته است، بلكه خود را جزء گروھى مى دانسته است كه بايد ھنوز ھم به تحقیق 

و تفحص و تزكیه نفس بپردازند؛ و ھمۀ اين امور، چه بسا، به روحیه تواضعى كه در روح و 

 .روان اين بزرگان ريشه دوانده است برمى گردد

 

شھید سعید و عالمه فاضل آقا شیخ مرتضى مطھرى مى فرمايد: فلسفه را دورانھاى 

مختلفى است، و ھر دوره و عصر را شخصیت ھا و بزرگانى است بى نظیر، عالمانى كه 

اين دانش را از پیشینیان مى گرفتند و به روشن كردن نكات مبھم آن پرداخته سپس آن را 

تدريس مى كردند، يا بھتر بگويیم، پس از تنقیح و رفع ابھامات، تا آنجايى كه مى توانستند، 

 آن را به نسل بعد تحويل مى دادند؛ تا اينكه اين تجديدنظرھا و تعمق ھا

٢٩١ 

 

ادامه يافته و شاگردان و بزرگان ديگرى اين حلقه بھم پیوسته را ادامه بدھند و آن را 

متكامل و متعالى سازند. گاھى اين كوششھا و مجاھدتھا جزئى و زمانى بسیار 

چشمگیر و جالب توجه بوده است؛ چیزى كه داراى اھمیت است اين است كه اين 

حلقه ھاى بھم پیوسته ھمچنان ادامه داشته و پیوسته بوده است. در عصر حاضر اين 

تحقیقات پیوسته و مستمر به عھدۀ شیخ محمد تقى آملى، ھم از جھت تحقیق و ھم از 

جھت تدريس، بوده است. او، ھم براى تدريس و ھم براى تحقیق و تدوين و توضیح مطالب 

مبھمى كه از چشم بسیارى پنھان مانده است، شخصیتى منحصربه فرد به شمار 

مى آمد. نامبرده در تمام مدتى كه پس از بازگشت از نجف در تھران بود تا زمان مرگش به 

تدريس در منزل خود مشغول بود، و شاگردان بسیارى را تربیب نمود؛ ھمچنین حاشیه اى 

بر منظومه نوشته است كه بارھا در تھران به چاپ رسیده است، و اين كتاب در حال حاضر 

ھم مورد توجه طالب و علماى اعالم قرار دارد. نامبرده، باوجود مرتبت عالى اى كه در 

مسائل علمى فقه و اصول و فلسفه داشتند و تألیفات ارزشمند ايشان شاھد اين مدعا 



است، و نیز با وجود موقعیت ممتازى كه در جامعه داشتند، بسیار از مصاحبت و مجالست 

 .با مردم دورى مى كردند

 

مسئله شاگردى شیخ محمد تقى آملى نزد آقاى قاضى (قدس سره) بدون سند و مدرك 

نیست؛ چنانكه عالمه شھید آقا شیخ مرتضى مطھرى گفته اند كه شیخ (آملى) در دروس 

اخالق و عرفان شاگرد قاضى بوده است؛ و ما مى دانیم كه سخن عالمه شھید بدون 

 .سند و دقت كافى نمى باشد. خداوند ھمه ايشان را در رحمت واسعه خود جاى دھد

 

اخیرا شرح حال ايشان (شیخ محمد تقى آملى) را به قلم خود ايشان به زبان فارسى و 

شرح حال ديگرى به قلم پدر بزرگوارش به زبان عربى را مطالعه مى كردم كه در آن مراحل 

تحصیل، و رنج و محنتھايى كه از مردم روزگار خود، بخصوص پس از وفات والدشان، كه از 

بزرگان اھل علم بود، تحمل نموده است، و نیز دفع حكم اعدامى كه در زندان براى او در 

نظر گرفته بودند، به تفصیل شرح داده است. و ھمان طور كه مى دانیم حكم اعدام را در 

مورد آيت اهللا نورى به اجرا درآوردند، اما به خاطر سرزنشى كه مردم از قبل نسبت به اين 

 اقدام اظھار مى كردند از اجراى اين حكم در مورد شیخ دست

٢٩٢ 

كشیدند. در اين نوشته ھا شیخ آملى يادآور مى شود كه چگونه بى مھرى برادران و 

مردمان روزگار خود ھیچ گونه تأثیرى بر او نگذاشت، مگر پافشارى و استقامت و ادامه راه 

در جھت آموزش. او ھمچنان به نقل اتفاقاتى كه در اين راه برايش رخ مى دھد مى پردازد تا 

اينكه روزگار سرنوشت او را در نجف اشرف رقم مى زند، يعنى جايى كه درس و بحث خود 

را در كمال رشادت و برترى انديشه و نظر نزد بزرگان اھل علم به كمال مى رساند؛ اما 

گويى در اينجا است كه او تازه درمى يابد كه ھنوز در نیمه ھاى راه است، اگرچه مراحلى را 

 .پیموده است

 

او نزد خود چنین مى انديشید: آخر كه چه. . . اكنون آن ھمه كوشش و فراگیرى آن ھمه 

مطالب و نظرھاى گوناگون-كه ھر نظرى بسى داراى رأى مخالف است-و اين ھمه معارف 



و علومى كه آموخته ام چیزى جز تكثرى از معارف گوناگون، كه دل آدمى را آزرده مى سازد 

 .و چون سايه اى بس تاريك كه بر عقل آدمى سنگینى مى كند، نیست

 

آرى او در اين انديشه ھا غوطه ور بود كه ناگھان با شخصى ژنده پوش و ھمچون فردى 

بى كس وكار كه داراى لباسھايى ژولیده و كھنه است و غم و اندوه مشقت بار سر تا پا 

وجودش را فراگرفته است برخورد مى كند (در اينجا خوب است متذكر شوم كه ھرگاه 

شیخ آملى را مى ديدم داراى لباس و سر و وضعى مرتب بود) . آرى چندين ساعت و به 

دفعات، در صحن حضرت على و جاھايى ديگر، با اين شخص نشست و برخاست داشت و 

براى از ھر درى سخن مى گفت و به شرح نظريات و توجیھات خود مى پرداخت. شیخ 

مى گويد: اما او نتوانست آرزوھاى بلندباالى مرا برآورده كند، و خلوت گاھھاى خالى جان 

 .مرا پر كند

 

باالخره اين بار با شخص ديگرى روبرو و ھم سخن شدم كه ھیبت او مرا اسیر خود كرد، و 

در چشم و جان من جاى گرفت؛ در برابر او تسلیم شدم، و اطمینان ھمه وجودم را 

فراگرفت. شیخ از اين شخص دوم بسیار تجلیل و تعظیم مى كند. يكى از بزرگان، كه شرح 

حال را از شیخ گرفته بود و پس از رونويسى آن را برگرداند، مى گويد: از شیخ به ھنگام 

پس دادن نسخه پرسیدم كه آن شخص اول كه بود؟ جوابى نداد و فقط برايش آرزوى 

رحمت و غفران نمود، ولى از شخص دوم پس از تعظیم و تجلیل فراوان گفت كه حاج میرزا 

 .على آقا قاضى است

 

٢٩٣ 

آرى سخن از شیخ آملى گفتن نیازمند حاشیه نويسى بسیارى است تا شايد بتوان ھمه 

مراتب كماالت او را، در زمینه ھاى مختلف عملى و فلسفى و فقاھت و عرفان و اخالق 

اسالمى متعالى، به تحرير درآورد؛ چرا كه اين وضعیت با آنچه ما خود را بدان ملزم 

دانسته ايم-در زمینه مختصر نوشتن و كوتاه سخن گفتن-مباينت دارد. ولى در جاى جاى 

اين خالصه نويسى ھا-احتماال در جلد چھارم-شما با نام كسانى كه درباره شرح حال 

 .ايشان مطالبى نوشته اند برخورد خواھید كرد، ان شاءاهللا. اهللا ولى التوفیق



 

٢٩۵ 

 آقا میرزا ابراھیم شريفى
 

ديگر از اين ناموران يكى آقا میرزا ابراھیم شريفى سیستانى است، كه مقدمات را در 

شھر مشھد مقدس امام رضا علیه السالم آموخت و از محضر درس اديب نیشابورى، 

شخصیت برجسته خطه خراسان، بھره برد و زمانى كه حكومت پھلوى عرصه را بر علماى 

دين تنگ نمود به شھر مقدس قم ھجرت كرده در آنجا رحل اقامت افكند و در محضر درس 

 .بسیارى از علما حضور يافت

 

زمانى كه خاندان سلطنتى در شب تحويل سال نو در قم گرد ھم آمده و در صحن شريف 

حضرت معصومه، سالم اهللا علیھا، حضور يافته بودند و با رفتار زشت و ارتكاب اعمالى دون 

شأن اين مكان مقدس، شخصیت مورد بحث را سخت رنجانده بودند، او و عده اى ديگر از 

جمله كسانى بودند كه مردم را به قیام و انجام تظاھرات دعوت نموده و به صحن مطھر 

حمله ور شدند و پرچمھا را آتش زده و جشن را مختل نمودند. آنگاه پاسبانھا، درحالى كه 

در رأس آنھا پھلوى قرار داشت، به مردم حمله ور شدند و مردم و على الخصوص طالب را 

مورد شكنجه و آزار قرار دادند؛ تعداد زيادى مضروب و عده اى مقتول گشتند؛ سپس براى 

آنھا دادگاه تشكیل داده و آنھا را مورد نكوھش قرار دادند، كه از جمله ايشان يكى ھم 

«شريفى» بود. اما پیش از آنكه او را بازداشت نمايند او توانست فرار كند و به نجف اشرف 

 .عزيمت نمايد

در نجف اشرف از جمله علما استفاده نمود و از شاگردان برجسته جناب شیخ آقا ضیاء 

 .الدين عراقى، اصول شناسى معروف، شد

 پدر او در شھر «زابل» و از اشخاص بانفوذ و از زمین داران بزرگ بود. او بیمار

٢٩۶ 



مى شود و به دنبال فرزند خود مى فرستد تا جانشین او شود و احیانا زمینھا بدون صاحب 

نماند. اما زمانى كه فرزند به آنجا رسید ھمه دانستند كه اين فرزند كسى نیست كه 

بتواند جانشین پدر شود؛ او را بیشتر در مسجد و محراب مى ديدند و او در سراسر منطقه 

به عنوان خطیبى شايسته معروف گرديد؛ ھمچنین موقعیت ممتازى را در بین روحانیت و 

 .مسائل دينى به دست آورد، و مورد پذيرش عمومى و بخصوص اھل سنت قرار گرفت

 

حكومت نیز سعى مى نمود كه او را بسمت خود متمايل گرداند، ھمچنان كه بسیارى از 

افراد خانواده را به طرف خود متمايل كرده بود، به طورى كه عده اى از ايشان را نماينده 

مجلس كرد و به عده اى ديگر مناصب قضايى داد؛ اما او ھرگز سمتى را نپذيرفت و حتى 

در برابر اقدامات دولت به مخالفت پرداخت، اقداماتى كه برخالف دين يا سنتھاى مردم بود. 

اتفاقا يكى از درباريان در آنجا به قتل رسید و او در معرض اتھام قرار گرفت، و چه بسا 

دستھايى از اھل سنت ھم در اين كار سھیم بودند؛ به ھمین جھت او را دست بسته به 

 .تھران آوردند و با گروھى ديگر زندانى نمودند و او چند ماھى در زندان بود

 

در يكى از ديدارھايى كه شاه براى گمراه كردن مردم از شخصیت ھاى دينى انجام مى داد 

و اين بار مى خواست كه از آيت اهللا العظمى آقاى بروجردى ديدار كند، حضرت آيت اهللا اظھار 

ناراحتى و سرماخوردگى نمودند. به ھنگام احوالپرسى شاه از او چنین پاسخ دادند كه 

چگونه مى توان آسوده خاطر بود درحالى كه شخصى مانند «شريفى» در زندان باشد و 

حال آنكه او داماد «قاضى» ، شخصیت معروف عرفانى قرن و از بزرگان تبريز-كه آنھا را 

خوب مى شناسید-است. پس از استفسار و تحقیق مقرر مى شود كه او بشرط ضمانت و 

تكفل آزاد شود. اما او پس از آزادى دريافت كه كلیه ما يملك او را مصادره نموده اند و به 

 ھ . ق. دار فانى را وداع ١٣۶٨علت شكنجه و آزار بیمار گشته است. او باالخره در سال 

 .گفت

 

اين بود ھمه مطالبى كه درباره زندگى ايشان، و دوره ھايى كه در مشھد و قم و نجف 

اشرف گذرانده است، و بازگشت دوباره او به ايران و اقامت در زابل، براى وعظ و ارشاد، 

 .مى دانیم



 ھ . ق. ، بستگان ايشان مقدارى از ١٣٩١ھنگامى كه به ايران آمدم، يعنى حدود سال 

 باقیماندۀ آثار خطى ايشان را به من تحويل دادند. زيرا دژخیمان شاه وارد خانه او شده و

٢٩٧ 

 .كتابخانه او را به يغما برده بودند و ھرآنچه بود يا سوزانده يا پاره و نابود كرده بودند

 

زيرا با ديدن رساله عملى امام خمینى و مقدارى از تقريرات ايشان تصور نموده بودند كه 

ممكن است مطالب ديگرى ھم در میان آنھا وجود داشته باشد. در ھر حال، آنچه كه 

اكنون در اختیار من قرار دارد نسخه خطى ايشان از كتاب «المحاكمات بین العلمین» به 

نام «توحید علمى و عینى» است، كه اخیرا با تحقیق آيت اهللا عالمه سید محمد حسین 

طھرانى منتشر شده است؛ و يك كتاب شعر در مدح امام على علیه السالم، با شرحى 

با «روش ذھبیه» ، و مختصرى از مجالس درس و بحث او در يكى از مساجد زابل پس از 

اقامه نماز، و مطالب پراكنده ديگر. از نوشته ھاى او چنین برمى آيد كه با علوم غريبه ھم 

آشنايى كلى داشته است؛ زيرا جداولى مربوط به علم حساب و حروف ابجدى با اندكى 

شرح دربارۀ خواص ھريك و روش استفاده از آنھا و امور ديگرى را مشاھده كردم كه فعال 

جاى شرح و بسط آنھا نیست و امیدوارم كه در جاى ديگرى از ھمین كتاب به آنھا بپردازم؛ 

چنانكه ارتباط ايشان با سید مھدى قاضى، كه زندگى خود را سراسر در اين راه گذاشته 

است، اين موضوع را به اثبات مى رساند؛ و در پاره اى از نوشته ھاى او چنین آمده است: 

«استادم آقا سید مھدى قاضى» در ھر حال بھتر است وارد اين مباحث نشويم. و فقط 

اشاره اى كوتاه به نامه اى مى كنیم كه احتمال مى دھیم از طرف استاد او قاضى قدس 

سره براى او فرستاده شده باشد و با اين پیش درآمد آغاز مى گردد: نامه رسید و ياران 

 .بشارت داده شدند

 

 .اكنون اين مسئله باقى است كه به اعمال عبادى و رياضتھاى شرعى او اشاره اى بكنیم

منظور ما از «رياضت» ھمان معناى مصطلح نزد ايشان است، كه شامل شب زنده دارى و 

روزه دارى بسیار و پیاده به مساجد كوفه و سھله و كربالى معلى رفتن است. . . ھمراه با 

تعھد فراوان بر حضور در مجالس دروس فقه و اصول استادان بزرگوار، و نیز تعھد شديد بر 

انجام مستحبات و ترك مكروھات، كه در اين زمینه بر ھمه كسانى كه در مجلس او حضور 



مى يافتند پیشى داشت، و انجام اعمال «ام داود» در ھر ماه (قبال اشاره شد كه اين 

اعمال را ھر سال در يك ماه انجام مى داد) . او روزھاى متوالى روزه مى گرفت اما 

ھیچ گونه نشانه اى از ضعف و ناتوانى بر چھره او ديده نمى شد، و اين در حالى بود كه از 

 افطار كردن به موقع ھم خوددارى مى كرد، و چه بسا ساعتھايى از شب را خارج از منزل

 

٢٩٨ 

بود و براى تناول افطار به خانه نمى آمد، تا اينكه باالخره از او تعھد گرفته شد كه ديگر اين 

 .كار را نكند. او با اينكه از نظر علمى در مرحله اى باال بود تدريس مرا پذيرفت

 

حضور ذھن او در مطالب مقدماتى، كه معموال از خاطر محو مى شوند، براى من بسیار 

جالب بود و مطالب مربوط به علوم عربى و منطق را با روشنى ھرچه تمام تر براى من 

بازگو مى كرد؛ من ھمواره خود را مديون او احساس مى كنم و تسلط استادى او ھمیشه 

 .بر سر من سايه مى افكند

 

به اين مناسبت بد نیست يادآور شوم كه مجلس درس قاضى شامل گروھى از اھل صفا 

و دوستى بود، و «شريفى» جز حلقه اى براى وصل دادن اين حلقه به يكديگر نبود؛ 

ھمیشه براى حضور در جلسه از ديگران سبقت مى گرفت و آنچه را كه از چاى و قھوه و 

چیزھاى ديگر مورد نیاز بود آماده مى كرد؛ از واردين با گشاده رويى استقبال مى نمود تا 

 .اينكه استاد حضور بھم مى رسانید، بخصوص در شبھاى ماه مبارك

 

زمانى كه آقاى شريفى نجف اشرف را ترك نمودند مجلس مزبور ھم رو به ازھم پاشیدگى 

 .گذاشت و ھركدام به طرفى پراكنده شدند، البته به منظور قیام به آموزش و ارشاد

آقاى سید احمد به بنارس (كشمیر) ، آقاى جمارانى به تھران، عالمه طباطبائى و برادرش 

آقا سید محمد حسن الھى به تبريز، و نیز ديگران كه در اين لحظه نام آنھا را به ياد 

نمى آورم به جاھايى ديگر رفتند؛ اما دلیل آن نامه اى است كه آقاى شريفى به استاد خود 

مى فرستند و ضمن آن از فراق استاد اظھار ناراحتى و تحمل رنج مى نمايند. خود استاد 

ھم در پنج شش سال آخر حیات شريفشان از سالمت برخوردار نبودند، و حالت عمومى 



ايشان رو به ضعف و سستى گذاشت و در نتیجه خانه نشین شدند و به ندرت يا براى 

 .زيارت اھل قبور براى كارھاى ضرورى از خانه بیرون مى رفتند

 

آقاى شريفى استاد خود را بسیار دوست مى داشت و ھمواره سعى مى كرد تا جايى كه 

به او اجازه داده مى شد در محضر استاد باشد و بیشتر كارھا و مشكالت استاد را او حل و 

فصل مى كرد. آن طور كه به ياد دارم يك بار از او خواست كه كتاب «بحر المعارف» را براى 

استاد تھیه نمايد. كتاب مزبور كمیاب و از تألیفات شیخ عبد الصمد ھمدانى بود، اما ايشان 

 بسرعت آن را تھیه و در اختیار استاد گذاشت، و از من خواست كه وقتى را براى

 

٢٩٩ 

قرائت آن براى پدر اختصاص دھم، زيرا قرائت كتاب بدون عینك براى ايشان مشكل بود، و 

لذا آن را، از اول تا به آخر، در مدت كوتاھى براى پدر خواندم. فراموش نمى كنم كه آقاى 

شريفى، به سبب آنكه زياد به خانه ما مى آمد، ھرگاه از راه مى رسید و مى ديد كه ما 

مشغول قرائت كتاب ھستیم، تا جايى كه امكان داشت در كنارى نشسته و سخن 

نمى گفت. عادت پدر بر اين بود كه وقتى غرق در تأمل و تفكر مى شد كف دستش را باز 

كرده و نگاه خود را به انگشتان و ناخنھاى خود مى دوخت و با دقت به آنھا نگاه مى كرد. 

آرى من مى خواندم و او مشغول «ورد» خود بود و ھرگاه اشتباھى در قرائت رخ مى داد آن 

را تصحیح مى نمود و اجازه نمى دادند كه ناديده گرفته شود، بخصوص در متون عربى. و 

چه بسا اتفاق مى افتاد كه پس از خواندن «اوراد» سجده مى كرد اما من ھمچنان به 

خواندن ادامه مى دادم؛ سجده ھايى بس طوالنى؛ اما پس از سجده غلطھاى مرا تصحیح 

مى نمود. گاھى ھم اتفاق مى افتاد كلماتى كه در كتاب غلط چاپ شده بود صحیح آنھا را 

بر من امالء مى كرد تا آنھا را تصحیح نمايم. گاھى ھم اتفاق مى افتاد كه غذايى مى طلبید 

و مشغول به خوردن مى شدند و من به خواندن خود ادامه مى دادم، اما در ھر حال ھرگز 

 .دقت و ھوشیارى ايشان كم نمى شد تا باالخره قرائت و رسیدگى به كتاب به پايان رسید

 

شیخ عبد الصمد ھمدانى از حكما و علماى بنام و عارف و فقیه و اصولى اى است كه حاج 

آقا بزرگ طھرانى و سید خوانسارى در «روضات الجنات» در مورد شخصیت بزرگوار ايشان 



سخنان بسیارى گفته اند. اگر ھم كسانى يافت شوند كه بخاطر آنچه در كتاب «بحر 

المعارف» ايشان آمده است بر او خرده گرفته اند، اما آثار ايشان بھترين دلیل بر بزرگوارى 

 .ايشان است

 

پدر، قدس سره، مى گفت كه او توسط حنابله وھابى در اثناى دومین حمله وھابى ھا به 

كربالى معّلى كشته شد. قابل ذكر است كه نامبرده از ضايع شدن كتاب خود «بحر 

المعارف» نگران بود و ازاين روى به دنبال يكى از شاگردان خود فرستاد و به او سفارش 

 :كرد

 

امروز يا فردا به خانه من مى آيى و مى بینى كه يكى از ديوارھاى خانه ام خراب شده »

 است؛ خرابه ھاى ديوار را عقب بزن تا امانتى را كه آنجا پنھان نموده ام ببینى؛ اين كار را

 

٣٠٠ 

حتما انجام بده! و حاال برو» . شاگرد از محضر استاد مرخص مى شود اما در بازگشت 

مشاھده مى كند كه استاد توسط وھابى ھا كشته شده است و ديوار ھم خراب گشته 

 .است، ھمچنان كه استاد گفته بود. پس خرابه ھا را كنار مى زند و كتاب را در آنجا مى يابد

از جمله چیزھايى كه در وصیت نامه خود به او نوشته بود يكى ھم اين بود كه با خانواده 

خود به ايران برود و اينكه مدت چھارده سال به منصب وزارت خواھد رسید. بنابراين شاگرد 

دستور استاد را اجرا كرده و با خانواده به ايران مى آيد، و اين زمانى بود كه ارتش ايران و 

شايد ارتش عثمانى به آنجا مى رسد و وھابى ھاى آدم دزد فرار مى كنند. شايد علت 

 .حمله و قتل او به سبب تحريك مردم جھت ايستادگى در برابر وھابى ھا بوده باشد

 

شايد ھم در يكى از كوچه ھاى خلوت او را گرفته و به قتل رسانده باشند. جاى شگفتى 

اين است كه وھابى ھا در نزديكى منزل او به او رسیده و او را به قتل رساندند، بدون اينكه 

متوجه شوند كه او در كنار خانه خود ايستاده است. و اگر اين را مى دانستند چه بسا به 

 .خانه او حمله ور شده و به خانواده اش آسیب مى رساندند



اينان بدترين كارھا را در اين شھر مقدس انجام دادند؛ داخل خانه ھا شده و داروندار مردم 

را چاپیدند، زنان و اطفال را كشته و با اسبھايشان وارد حرم حسینى شده و از چوب 

مقبره امام آتش درست كرده و قھوه فراھم نمودند. بعدھا شرح مفصل اين كارھا به 

 .دستور عثمانیھا در كتب تاريخ درباره اعمال وھابى ھا به نگارش درآمده است

 

وھابى ھا اموال و تحفه ھاى گران قیمت و ھداياى بى نظیرى كه براى امام حسین (ع) 

آورده شده بود؛ شمشیرھا، چلچراغھا، جواھرآالت، زينت آالت، فرشھاى گران قیمت و 

 .غیره؛ ھمه و ھمه را به غارت بردند

 

از امورى ديگر كه بايد در حاشیه ذكر كتاب «بحر المعارف» به آن اشاره نمود يكى ھم  ***

اين است كه من نسبت به پاره اى از مسائل، بخصوص ھنگام قرائت خطبه منسوب به 

حضرت امام على (ع) به نام «البیان» و ھمچنین خطبه «التطنجیه» ، اعتراض مى نمودم. 

زيرا محتوى و عبارات آن مبھم بودند و مطالبى بودند كه براى ذھن من عجیب و غريب 

بنظر مى آمد. اما ھرگاه توقف مى كردم يا اعتراض مى نمودم با دست به من اشاره 

مى نمود كه اعتراض نكنم و به قرائتم ادامه دھم؛ اما يك بار از فرصت استفاده نموده به 

 جناب

٣٠١ 

شريفى» نگاھى انداختم و ديدم انگشت سبابه خود را به طرف خود نشانه گرفته و به »

 .من مى فھماند كه بعدھا نكات مبھم را برايم توضیح خواھد داد

 

در يكى از جلسات درسى كه با او (شريفى) داشتم از او خواستم كه به وعده خود وفا 

كند و او چنین گفت: نخست اينكه بايد بدانى كه ھنوز مراحل اولیه تحصیل را مى گذرانى 

و بسیارى از مطالب را بايد در اثناى درس واقف شوى و در حال حاضر شرح آنھا براى تو 

ممكن نیست؛ ديگر اينكه مسائل غیر عادى و غريبى وجود دارند كه درك آنھا براى تو 

مشكل است، مانند اتفاقاتى كه قرار است در آخر الزمان اتفاق افتد و بر زبان ائمه 

معصومین علیھم السالم جارى شده است و لو اينكه در حال حاضر شرح و تفسیر آنھا 

صحیح نیست. سپس شروع كرد به آوردن نمونه ھايى از آنھا، مانند نزديك شدن صداھاى 



دور به ما، و اينكه مردم در آخر الزمان صداى ھمديگر را از دور خواھند شنید، و چه بسا 

صاحبان صدا را ھم ببینند درحالى كه مشغول كار خود در خانه يا محل كار خود ھستند؛ و 

اينكه سكنه ديگر ستارگان از اينكه بیگانگان وارد سرزمین و خانه آنھا شده اند فرياد 

مى زنند. اين ھا گوشه ھايى از آن امور بود و ان شاءاهللا در نوشته ھاى آتى باز ھم به آنھا 

اشاره خواھم كرد. قابل ذكر است كه در آن زمان ھیچ يك از وسايل ارتباطى از قبیل تلفن 

يا راديو يا تلويزيون وجود نداشت. سپس چنین افزود: امثال ھمین مطالب غیر عادى را در 

َبلىٰ ٰقاِدِريَن َعلىٰ َأْن » يا «َفاْلَیْوَم ُنَنجِّیَك ِبَبَدِنَك»:قرآن مى يابى، مانند فرموده حق تعالى

و آيات بسیار ديگرى  ، «َخَلَق َاْلِإْنسٰاَن ِمْن َعَلٍق» يا («و جعلنا الرياح لواقح) يا «ُنَسوَِّي َبنٰاَنُه

كه شارحان و مفسران آنھا را توضیح داده اند اما ناكام مانده اند؛ نمى گويم اشتباه كرده اند، 

زيرا گذشت زمان آنھا را شرح و تفسیر خواھد نمود نه اين حدس و گمانھايى كه ايشان 

زده اند. اين احاديث، يا آنچه از اين حديث ھا به دست ما رسیده است، ھمچنین آيات 

كريمه در اين مورد را ان شاءاهللا در جايى ديگر از اين رساله بیان خواھیم كرد، البته بدون 

اشاره به مواردى كه روشن شده است يا ھنوز روشن نشده است؛ آرى فقط محل آنھا را 

در كتب توضیح خواھیم داد. نتیجه آنكه ايشان در پايان سخنان خود چنین اظھار داشتند: 

آرى احاديث مشكل زياد است، چون بار آنھا مشكل است، لذا حق نداريم كه آنھا را به طور 

كلى نفى كنیم، بلكه بايد آنھا را به حال خود گذاشت تا شايد ھرگاه خواست خدا فراھم 

 شد و زمان و مكان آنھا فراھم گرديد سّر آنھا

٣٠٢ 

 .فاش گردد

 

اكنون اين سؤال اعتراض آمیز پیش مى آيد كه علت ذكر آنھا در زمانھاى گذشته و ھنگامى 

كه اذھان مردم از درك معانى آنھا دور بود چه بوده است، و اين در حالى است كه، 

ھمان طور كه مى دانیم، مفھوم آنھا بسیار مشكل و غامض است. پاسخ اين سؤال را در 

 .جايى ديگر از اين رساله توضیح خواھیم داد

 

و درباره آقا شیخ عبد الصمد ھمدانى، اين عالم جلیل القدر و حكیم فقیه كه در زمان خود 

يكى از شخصیت ھاى برجسته دينى به شمار مى آمد، بايد بگويم كه او شاگرد استاد 



برجسته آقا باقر معروف به «وحید بھبھانى» بود. بنا بر نوشته كسانى كه شرح حال او را 

 ذى الحجة الحرام، توسط ١٨ ھ . روز ١٢۶١نوشته اند، او در كربالى معلى، در سال 

وھابى ھاى جنايتكار شھید شد و در ايوان شريف حسینى مدفون گرديد. خداوند او را 

 .مشمول رحمت بى پايان خود بگرداند

 

آرى طالب اين دو روز را در كنار رودخانه و شب را در مسجد كوفه يا سھله مى گذراندند، و 

يك بار اتفاق افتاد كه من در گروھى كه جناب شريفى ھم در آن بود قرار گرفتم. يكى از 

حضار پیشنھاد مشاعره در ابیات و اشعار حافظ را نمود، بدين ترتیب كه به برنده جايزه اى 

داده شود. شريفى در اين مسابقه شركت ننمود، اما به عنوان مستمع آزاد حضور داشت. 

در ھفته اول مسابقه به نتیجه نھايى نرسیدند و برنده اى تعیین نگرديد؛ لذا قرار گذاشتند 

ھفته بعد مسابقه ادامه پیدا كند، مشروط بر آنكه نفر بعدى بتواند بیت بعد از بیت گفته 

شده يا قبل از آن را بگويد؛ اين مسابقه بدين ترتیب بسیار دشوار گرديد. عجیب آنكه اين بار 

شريفى ھم در مسابقه شركت نموده و ھم برنده مسابقه اعالم گرديد. از او پرسیدم كه 

موضوع از چه قرار بوده است؟ و او در عین ناباورى من پاسخ داد كه در طول ھفته ديوان 

حافظ را با خود داشته و در فرصتھاى معین آن را مطالعه مى كردم. گفتنى است كه مكان 

مسابقه در جاى معینى بود، و زمان مسابقه در طول روز انجام مى گرديد. من ماجرا را 

براى پدر تعريف كردم و او گفت: اين يكى از آثار مواظبت (استمرار) بر قرائت آية الكرسى و 

 .دو «معّوذه» است

 

شريفى داراى مجموعه كتب خطى است كه برخالف ساير آثار او از دستبرد و پاره شدن 

 .به دست حاكمان رژيم سابق در امان مانده است

٣٠٣ 

در اينجا قسمتى از شرح حال نامبرده را به قلم جناب آقاى شیخ على شريفى-فرزند 

ايشان-به نگارش درآمده است تكمیل مطالب دربارۀ زندگى اجتماعى، علمى و سیاسى 

 :ايشان مى آوريم

 شمسى در شھر «زابل» از توابع سیستان متولد شد. پدر او شیخ ١٢٨٢او در سال 

محمد على، معروف به «آقا حاجى» ، از علماى جلیل القدر بود. ھمچنین جّد او شیخ 



اسماعیل از بزرگان اھل علم و از مخالفان نفوذ انگلیسى ھا در دوره قاجاريه در ايران بود؛ 

مبارزات طاقت فرساى او معروف است. مقدمات را نزد پدر خود فراگرفت، سپس براى 

تكمیل تحصیالت حوزوى به مشھد مقدس امام رضا علیه السالم رفت؛ در آنجا ادبیات و 

فقه و اصول و فلسفه را نزد بزرگان زمانه (اديب نیشابورى، حاج محقق قوچانى، مال 

عباس على فاضل، حاج میرزا مھدى خراسانى، معروف به «آقازاده بزرگ» ، فرزند آيت اهللا 

العظمى شیخ مال كاظم خراسانى آخوند) فراگرفت. آنگاه جھت حضور در درس فلسفه 

استادان اصفھان به آن شھر رفت، و از آنجا جھت حضور در درس آيت اهللا العظمى شیخ 

عبد الكريم حائرى و آيت اهللا العظمى حاج آقا حسین قمى به قم رفت. سپس جھت حضور 

در درس آيات عظام آقا سید ابو الحسن اصفھانى، میرزاى نائینى، و شیخ آقا ضیاء عراقى 

به نجف اشرف رفت، و در درس اخالق و عرفان آيت اهللا سید میرزا على آقا قاضى 

طباطبائى، كه تأثیر بسزايى در سلوك و اخالق و نبوغ او گذاشت، حضور يافت. در اواخر 

حكومت پھلوى اول درحالى كه گواھى ھاى متعدد اجتھاد را از بزرگان اھل علم به ھمراه 

 .داشت به موطن خود «زابل» بازگشت

 

در زابل امامت مسجد حسین آباد را، كه جّد او آن را بنا نھاده بود، به عھده گرفت، ولى به 

كسى اجازه نمى داد كه در آنجا به منبر رود. او ارشادات و وعظ خود را براى شاگردان 

برگزيده خود القا مى نمود، ولى ھمین قدر ھم براى سرسپردگان حكومت قابل تحمل نبود. 

به ھمین جھت او را به خاطر منبر رفتن در جايى كه مطلقا اين كار ممنوع بود چند روزى 

 .بازداشت نمودند و سپس آزاد كردند

 

ھنگامى كه حكومت پھلوى اول از بین رفت و تا حدى آزادى ھا فراھم شد شیخ بالفاصله 

فعالیتھاى اجتماعى و دينى خود را آغاز نمود و به بازسازى مسجد و حسینیه، در 

 زمینھاى اجداد خود، پرداخت. در كنار مسجد، مدرسه اى ھم جھت استفاده طالب

٣٠۴ 

بنا نمود. در اين مدرسه طالب دينى به تحصیل پرداختند. مجالس عزا و ارشاد ھم در طول 

 .سال، و بخصوص در ماھھاى محرم و صفر، در مسجد و حسینیه بر پا مى گرديد



على رغم فشارھاى حكومت و دست نشاندگان آنھا، خانھاى «قاينات» ھم، يعنى 

عشايرى كه حكومت بر آنھا تكیه داشت، از اين مانع مى شدند كه حتى مردم به مدارس 

بروند، از ترس آنكه مبادا با كسب آگاھى و پى بردن به حقايق امور از زير بار سلطه نفوذ 

آنھا خارج شوند، و بیشتر براى اينكه مردم را استثمار نمايند ترجیح مى دادند مردم در 

جھل و نادانى و بیمارى بسر برند. اما شیخ با اين وضع مخالفت مى ورزيد و مردم را به 

مقاومت در برابر كانديداھاى دولتى در انتخابات تشويق مى نمود، و لذا خانه او ھمواره 

پناھگاه مستضعفان و خواستاران آزادى بود. آنان ھمواره از دولت مى خواستند كه به 

 .وضعیت فرھنگى، بھداشتى و اجتماعى منطقه برسد، اما كو گوش شنوا

 

، با راھنمائى آيت اهللا آقا سید ابو القاسم كاشانى، ١٩در انتخابات مجلس شوراى دورۀ 

 .جھت نمايندگى منطقه خود در مجلس، از طرف توده مردم كانديدا شد

 

دست نشاندگان شاه فرد ديگرى را كانديدا نمودند و از ھمان آغاز كار جھت به دست آوردن 

آراء بیشتر مردم به نفع كانديداى خود به تقلب و حیله دست زدند؛ تا جايى كه خشم 

مردم برانگیخته شد و سبب آشوب و برخورد بین دو طرف گرديد؛ عده اى از دو طرف كشته 

شدند، حكومت نظامى اعالم گرديد، و شیخ و عده اى از طرفدارانش روانه زندان و 

دادگاھھاى ساختگى شدند؛ ھمۀ مسئولیت آشوب را به گردن او گذاشتند و در نتیجه، با 

جمعى از طرفداران، با اعدام محكوم شد. ولى به علت مداخله «دكتر مصدق» از اجراى 

حكم خوددارى شد و او كه در اين ھنگام رئیس دولت بود دستور داد محكومان به اعدام به 

 .تھران منتقل شوند

 

در زندان تھران آيت اهللا كاشانى از او ديدن كرد و از ماجراى و توطئه آگاه گرديد و دريافت كه 

پرونده ايشان در دست مقامات نظامى است. او از وزير دادگسترى «دكتر لطفى» 

خواست كه ھرچه زودتر به مسئله رسیدگى كند و تصمیمات مقتضى را اتخاذ نمايد. وزير 

اظھار داشت كه در پرونده او مطلبى كه او را محكوم كند يافت نمى شود، اما دربار اصرار 

دارد كه او در زندان باشد. آيت اهللا از اين پاسخ برآشفته شد و بر سر او فرياد كشید و به او 

 گفت اگر قادر نیستى و عرضه ندارى اقدامى جدى در اين مورد بنمايى



٣٠۵ 

 !بھتر است استعفا دھى

از طرفى آيت اهللا العظمى بروجردى با دربار تماس مى گیرند و در اين خصوص با شاه 

صحبت مى كنند و اين طور مطرح مى كنند كه اگر شیخ گناھى دارد آن را اعالم نمائید و در 

غیر اين صورت او را از زندان آزاد كنید؛ من اجازه نمى دھم كه شخصیتى روحانى بدين 

 .صورت مورد اھانت قرار گیرد و بدون محاكمه زندانى شود. او بدين وسیله آزاد گرديد

 

از زندان كه آزاد شدند گروھى از موجھین از او خواستند كه در تھران اقامت كنند، ولى 

بزودى از طرف آيت اهللا العظمى بروجردى دستور صادر شد كه فورا به زابل بازگردد و به كار 

خود ادامه دھد. دوران زندانى بودنش بر او فشار زيادى آورده بود، بخصوص به علت 

 .شكنجه ھائى كه بر او روا داشته بودند از ناراحتیھاى قلبى و عصبى رنج مى برد

 

 ھجرى شمسى به علت سكته شديد قلبى دار فانى را ١٧/١٠/١٣۴٨ازاين روى در تاريخ 

رھا كرده و به نداى خداى خود لبیك گفت، پیشامدى كه منطقه را در سوگ و اندوه او 

فروبرد. از آنجا كه مسجد و حسینیه و مدرسه علمیه مورد بحث در زابل میراث جّد ايشان، 

يعنى حاج شیخ اسماعیل بود تولیت آن بعد از ايشان (آقا میرزا ابراھیم شريفى) بايد به 

عھده فرزند ارشد ايشان كه لباس روحانى به تن داشته باشد مى بود. پس از روى كار 

آمدن حكومت جمھورى اسالمى و نوسازى آن مركز و نامگذارى آن به نام «مدرسه امام 

صادق علیه السالم» مقتضى است كه تولیت مركز مذكور و اداره شئون آن به عھده فرزند 

 .ارشد ايشان، يعنى شیخ على شريفى، حفظه اهللا، قرار گیرد

 

از حكايات نادرى كه الزم است در پايان اين بخش به آن اشاره شود خاطره اى است كه 

ايشان از دوران زندان برايم نقل كردند: ھنگامى كه نزديك بود يأس و ناامیدى در مورد 

آزاديم از زندان بر من چیره شود در خواب سیدى، را در لباس روحانى ديدم (نامش را به 

من نگفت) ؛ او به من گفت كه فردا آزاد خواھم شد و بر من تأكید نمود كه فالن علويه را 

فراموش نكن؛ علويه اى كه در نجف اشرف است. فرداى آن شب يكى از دوستان از من در 

زندان ديدن كرد و به من اطالع داد كه به نجف خواھد رفت؛ به او مقدارى وجه دادم تا به 



علويه مورد بحث كه مى شناختم بدھد و براى من يقین حاصل شد كه آزاد خواھم شد؛ 

لذا از جاى برخاستم و به جمع آورى اثاثیه خود پرداختم و در انتظار زندانبان نشستم كه 

 بیايد و خبر آزاد شدن مرا به من بدھد. اما زمانى كه نزد من آمد

٣٠۶ 

سردرگم و مدھوش شد كه چگونه از اين خبر آگاه بودم و منتظر آمدن او بودم. اثاثیه خود 

 .را بسته و مھیاى خروج بودم

 

خداوند او را در درياى رحمتش فروبرد. او استاد دوره مقدماتى من بود و به من چگونگى 

بحث و تحقیق علمى و مراقبتھاى آداب و رسم و رسومات مذھبى را آموخت. خداوند راه 

 .صحیح را به ما بنماياند؛ او ياور ما است

٣٠٧ 

سید محسن طباطبايى حكیم 
 

از جمله كسانى كه به تناسب نام و ياد از شاگردان آقاى قاضى ذكر مى شوند آيت اهللا 

العظمى، فقیه طائفه، سید محسن طباطبايى حكیم است (خداوند او را در رحمت و 

رضوان خود قرار دھد) . اين بزرگوار از زمان نوجوانى در ركاب آيت حق و عرفان و بیان، سید 

محمد سعید حبوبى، كه خود او از برجسته ترين شاگردان آيت حق، مال حسین قلى 

ھمدانى، بود حركت مى كرد و بعد از او ملتزم مجلس شیخ باقر قاموسى، كه از افاضل 

شاگردان «حائرى» مى باشد، شد. قصۀ زندگانى اين آقاى «قاموسى» و تغییر مسیر او از 

سلك يك مرد بازارى و عامى، به سمتى كه در نھايت خودش را وقف تحصیل معارف 

اسالمى و سیر و سلوك عرفانى كرد مجالى ديگر الزم دارد كه اين مختصر براى بیان آن 

 .كافى نیست

 

آيت اهللا حكیم در اول جوانى در مجالس سلوك دو نفر حاضر مى شد (در محضر حبوبى و 

قاموسى) كه ھر دوى اين ھا از پیشگامان اين راه ھستند. مرحوم حكیم در عرفان و 

سلوك، نظرات خاص و مسلك معینى دارد كه در پاره اى موارد با نظرات افراد ديگرى از اھل 



طريقت و سلوك متفاوت مى باشد (اكنون پرداختن به اين مسئله و بحث و بررسى جوانب 

 . (آن در حوصله اين مقاله نیست

 

و مى گويند كه ايشان، شاعر بلندآوازه، سید محمد جمال ھاشمى، را مكلف ساخت كه 

مجموعه «مثنوى مالى رومى» را به شعر عربى برگرداند. اين آقاى ھاشمى استاد ما بود 

و مى گفت: ھروقت كه آيت اهللا حكیم را مالقات مى كردم به اين درخواست تأكید مى نمود، 

و من ھم فعال شروع كرده ام و ايشان به بخش اعظم آن گوش داده و در برخى موارد 

 . . .تصحیح و تغییراتى در سروده ھاى من انجام داده است

٣٠٨ 

در دفتر آيت اهللا حكیم افراد برجسته اى حضور داشتند كه صاحب فضائل اخالقى و     

صفات پسنديده بودند، مثل سید مھدى قاضى كه امور مالى و شھريه طالب و بخش 

مرتبط به مسائل معیشتى آنھا را اداره مى كرد. سید مھدى قاضى (برادر ما) موارد 

شگفت آورى از رفتار ايشان با طلبه ھا و شدت اھتمام به رعايت حال آنان و زحمت و 

بیدارى او براى رسیدگى به آنھا را نقل مى كرد. طلبه ھا در زمان زعامت و مرجعیت آيت اهللا 

 .حكیم از ھیبت و احترام خاصى نزد افراد دولتى در عراق برخوردار بود

 

برادر ما، سید مھدى قاضى نقل مى كرد كه: بین من و يكى از طلبه ھا (و شايد صحیح تر 

آن باشد كه بگويم يكى از افراد در لباس طلبه) در حضور يكى از فرزندان آيت اهللا حكیم 

مشاجره اى رخ داد؛ فرزند آيت اهللا حكیم متوجه شد كه اين طلبه از اصول ادب خارج شده و 

بى ادبى كرده است؛ بر او عتاب كرد و او را از اين كار برحذر داشت، لیكن او خوددارى 

نكرد، بلكه ادامه داد تا اينكه پسر آيت اهللا حكیم مجبور شد براى جلوگیرى از ادامه جسارت 

 . .و بى ادبى او مأمور خبر كند كه مأموران آمدند و آن طلبه جرى را دستگیر و توقیف كردند

. 

سید مھدى مى گفت كه: من از اين عمل ناراحت شدم و پیش آيت اهللا حكیم شكايت 

كردم و او را در جريان ماجرا قرار دادم. آيت اهللا حكیم بالفاصله فرستادند و پسرش را حاضر 

كردند و دستور دادند كه شخصا به اداره پلیس برود و طلبه را آزاد كند و تأكید نمودند كه به 



ھیچ عنوان نبايد در امور مربوط به طلبه ھا دخالت كند و اضافه كردند كه «تأديب طلبه به ما 

موكول شده است نه به مأموران دولتى و آنھا نبايد در شئون طلبه دخالت كنند. خود ما، 

 . «راه تأديب آنھا را بھتر مى دانیم

 

آيت اهللا حكیم چھره اى برجسته و بلندمرتبه و از بزرگان شیعه و از اركان بزرگ آن است. در 

عظمت او، اثر جاودانه ايشان در فقه (مستمسك العروة الوثقى) كافى است، كه طرق 

استداللى تمام مسائل شرعى را خالصه كرده است، به طورى كه مطالعه آن انسان را از 

 .بیشتر كتب تفضیلى بى نیاز مى كند

 

و به مناسبت ذكر نام مبارك آيت اهللا حكیم به ھمراه اسم آقاى قاضى، ذكر حكايت زير، كه 

 از افراد موثق منقول است و دلیل بر شدت احترام و تكريم متقابل آنھا به

٣٠٩ 

يكديگر بوده و نشان مى دھد كه چگونه رفتار ظاھرى مى تواند آينه اى براى انعكاس نیتھاى 

 .صادقانۀ باطنى باشد، مناسب مى نمايد

 

نقل كرده اند كه: يكى از زنان محترم آل اعسم فوت شده بود (آل اعسم خانواده اى عربى 

نجفى بوده و به اخالص و ارادت نسبت به خاندان قاضى معروفند و در اين خانواده افراد 

خّیر ممتازى وجود دارند) . اتفاقا آقاى حكیم در كنار آقاى قاضى در صحن شريف حیدرى 

نشسته بودند. وقتى كه جنازه را آوردند، آقاى حكیم به قاضى اشاره مى كند و مى گويد: 

بفرمايید براى نماز. . . آقاى قاضى جواب مى دھند كه: شما بفرمايید، زيرا اين جمع حاضر، 

شما را بیشتر از من مى شناسند، اگر شما پیش برويد عده زيادى به شما اقتدا مى كنند 

و با اين كار ثواب بیشترى عايد میت خواھد شد. . . بنابراين آقاى حكیم پیش مى رود و 

آقاى قاضى پشت سر او مى ايستند با مشاھده اين وضع ھمه حاضران در صف ھاى 

 .طوالنى در نماز شركت مى كنند

 



ناقل حكايت مى گويد: از اين جريان فھمیدم كه مراعات امور حقیقى و واقعى اثرى عظیم 

در مسائل اجتماعى ما دارد، و اگر محبت و عالقه متقابل آنھا نسبت به ھم نبود به اين 

 .نتیجه صحیح نمى رسیدند

 

مؤلف گويد: ھر چیز را فراموش بكنم، شدت التزام و حضور ايشان در منزل آقاى قاضى را 

فراموش نمى كنم. فراموش نمى كنم كه چگونه در ساعات آخر جمعه در منزل قاضى در 

جلسه قرائت «دعاى سمات» كه توسط آقاى قاضى با حالت خاصى از گريه و زارى و 

توجه و انقطاع، قرائت مى شد شركت مى جست، و گاھى مى ديدم در حالى در مجلس 

حاضر مى شود كه بدنش عرق كرده است و معلوم مى شد كه از جايى دور و با عجله 

آمده است. در انتھاى مجلس روبه قبله مى نشست و راضى نمى شد كسى براى احترام 

 .او بلند شود يا براى او جايى معین كنند

 

سید مھدى قاضى، برادر ما، نقل مى كرد كه آقاى حكیم براى خواص خود مى فرمود كه: 

اموالى زياد در دست ماست، مستحقین را براى ما نشان دھید تا براى آنھا مصرف شود و 

 .از اسراف دورى كنید

آن مرحوم دائما شب بیدار و متفكر بود و نسبت به امور طلبه ھا و مسائل مالى و منزل و 

 .بھداشت آنھا اھمیت بیشترى مى داد

٣١٠ 

خداوند متعال او را غريق رحمت و رضوان خود قرار دھد و بر ستمكارانى كه روزھاى آخر 

زندگى را بر ايشان تنگ ساختند، به طورى كه آن مرحوم را خانه نشین ساختند و عالم 

 .اسالمى از فیض وجودى ايشان محروم گرديد، لعنت و نفرين كند

 

 ق. در كاظمین فوت شد و پیكرش بر دستان مردم به نجف اشرف حمل ١٣٩٠او در سال 

 .شده و در جوار جد بزرگوارش دفن گرديد

 

٣١١ 



 (عالمه طباطبايى (حاج بیوگ آقا

 

عالمه شیخ آقا بزرگ تھرانى، در شرح حال عالمه طباطبايى مى فرمايد: قبال در جلد اول 

(كرام البررة) ، از اين خاندان شريف و از سید محمد تقى قاضى تبريزى، جّد أعلى اين ھا، 

ياد كرديم و وعده داديم كه ھريك از دانشمندان بزرگ اين خاندان را در البالى كتاب در 

 .محل خود ذكر كنیم

 

سپس مى فرمايد كه: عالمه طباطبايى، با توجه به محرومیت از عنايت پدر كه در سال 

 ق. فوت شد، به دست افاضل و بزرگان خانواده اش تربیت يافت؛ او تعالیم ابتدايى و ١٣٢٠

مقدمات علوم را در تبريز فراگرفت، سپس به نجف اشرف مھاجرت كرد و در درس فقه و 

اصول و فلسفه علماى دينى و مدرسین بزرگ حاضر شد و از اين رھگذر بھره ھاى فراوانى 

 .حاصل كرد

سپس به قم آمد و در آنجا به تدريس و افاده پرداخت. . . برھه اى از زمان گذشت كه 

ناگھان ستاره وجودى او درخشیدن گرفت و موقعیت و منزلت سزاوارش را در بین جمع 

پیدا كرد و طلبه ھا او را احاطه كردند. . . و امروزه او يكى از مدرسین برجسته و از اركان 

حوزه علمیه قم مى باشد. . . جمع زيادى از طالب مختلف در محضر درس او حاضر 

مى شوند و از دانش او بھره مند مى گردند. . . ايشان فقه و اصول و فلسفه تدريس 

 .مى نمايد

او آثار ارزشمندى دارد كه مھم ترين و برجسته ترين آنھا «المیزان فى تفسیر القرآن» است؛ 

با اسلوبى متین و روش فلسفى، كه در واقع دايرة المعارف بزرگى بالغ بر بیست جلد 

مى باشد. من بخشى از آن را ديدم و از حقیقت آن طلب شفا كردم و با دقت نظر خواندم؛ 

 به غايت شگفت زده شدم. آن تنھا تفسیر نیست، بلكه بحثھايى از فلسفه و تاريخ

٣١٢ 

 .اجتماعى و. . . را شامل مى شود



مرحوم آيت اهللا سید محمد حسین تھرانى، در كتاب «مھر تابان» مى گويد كه استادش 

عالمه طباطبايى (كه امروزه لقب «عالمه» به ايشان اختصاص يافته است) دھھا سال از 

عمر خود را در نجف گذرانید و در آن مدت از علوم اساتید خود بھره مند شد و سپس به 

سبب مسائل مادى به تبريز (شادآباد) رفت و تقريبا مدت ده سال ديگر در آنجا ماند و از 

آنجا به قم آمد و باقى عمر خود را به عنوان استاد و مربى و معّلم اخالق در قم ساكن 

 .شد

 

در بین افراد زيادى كه دربارۀ عالمه طباطبايى نوشته اند، به گمان بنده آيت اهللا تھرانى، به 

جھت مصاحبت طوالنى با او و نزديكى روحى و اخالقى كه باھم داشته اند، بھترين 

مجموعه را در مورد ايشان نوشته است و به شرح آرا و نظرات فلسفى و تاريخى عالمه و 

 .ھمین طور نظرات ايشان در تفسیر و علم حديث، عنايت خاص داشته است

 

او ھمین طور به عالقه و ارتباط اين شاگرد (عالمه) با استاد اخالق و عرفان خود (حاج میرزا 

على آقاى قاضى تبريزى طباطبايى) عنايت و توجه خاصى داشته است و از اين دو 

خاطره ھا و حكايت ھاى جالبى در خصوص عالقه و محبت متقابل آنھا نسبت به يكديگر 

 .بیان كرده و سلسله نسب (شجره نامه سیادت) آنھا را به صورت مفصل آورده است

 

نسب و شجره نامه و ثبت و ضبط آن پیش سادات از امور مھمى است كه عنايت و توجه 

خاصى به آن مبذول مى دارند. مى شنیدم كه ما از سادات «قريه زوار» اصفھان كه اكثر 

اھالى آن از سادات حسینى ھستند و اآلن ھم وجود دارند ھستیم. . . و در اين مورد 

 .تحقیق مخصوصى دارم كه ان شاء ا. . . در مكان مناسب بیان مى كنم

 

آقاى تھرانى موارد جالبى از تقارب سّنى مرحوم قاضى با عالمه طباطبايى را بیان كرده 

 سال عمر كرده اند. او ھمین طور به تشابه در ٨١است؛ مدت عمر آنھا يكى بوده و ھر دو 

فشارھا و سخت گیرى ھايى كه ھر دوى اين ھا از مراجع زمان خود متحمل شده اند اشاره 

مى كند. عالمه از مرجع وقت حوزه (آيت اهللا العظمى بروجردى) سختى ھايى را ديد كه او 

را از تدريس فلسفه منع مى نمود؛ ھمین طور استادش در اخالق و عرفان در نجف اشرف از 



اصفھانى) سختى ھا و فشارھاى   مرجعیت حاكم در زمان خود (آيت اهللا سید ابو الحسن

غیر منتظره اى را شاھد بود، به طورى كه آيت اهللا اصفھانى از مرحوم قاضى مى خواست، 

به صورت ظاھر ھم كه شده، در مجلس درس عمومى او ھمراه ديگر طلبه ھا حاضر شود، 

تا اينكه (به نظر آقاى اصفھانى) وحدت كلمه حاصل آيد و نتیجه آرا و نظريات فقھى جديد 

 .روشن گردد

 

مرحوم قاضى از اين كار ابا نداشتند، جز آنكه مى فرمود: امروز درس فقه شما، براى مركز 

زعامت و حوزه مبارك بوده و در واقع اعالم مركزّيت اجتماعى شماست كه اعلى و ادنى بر 

سر شما جمع مى شوند. . . بدون آنكه شما و اطرافیان شما چیزى از آن برداشت كنید و 

نتیجه اى داشته باشد. . . و من صحیح نمى دانم كه در ھیاھو و سروصدا داخل شوم و اّال، 

مگر ما براى مباحثه مسائل فقھى در مدرسه قوام حاضر نمى شديم؟ 

 

اين مخالفت ھا به نھايت درجۀ خود رسید تا جايى كه گفته اند آيت اهللا اصفھانى ايشان را 

در منزل خود محبوس كرد. . . و اجازه نداد كه خارج از منزل به اقامه نماز جماعت بپردازد، 

عالوه بر اينكه ھركس در مجلس مرحوم قاضى حاضر مى شد از تمام امكاناتى كه آقاى 

 .اصفھانى به طالب مى داد محروم مى شد

 

اين گونه حكايت ھا، در خصوص مخالفت ھاى موجود بین علماى دينى در دوران اخیر، فراوان 

است، مثال به رغم عالقه و دوستى متقابل بین دانشمندان بزرگ «شیخ انصارى و شیخ 

حسین قلى ھمدانى» و بین «سید احمد كرباليى حايرى» و زعیم مجاھد «میرزا محمد 

تقى شیرازى» و ھمین طور بین سه تن از بزرگان معروف فقه و تقوى و عرفان؛ يعنى، 

«شیخ محمد حسن صاحب جواھر» در فقه و «شیخ حسن طه نجف» در تقوى و «سید 

 .مھدى بحر العلوم» در عرفان، كه زبانزد خاص و عام بود؛ اختالفاتى ھم وجود داشت

 

و حق آنست كه چنین تضادى بین مراجع دينى كه، در مقام مرجع و مسئول، دغدغۀ حفظ 

مركزّيت و مرجعیت را دارند و بین افراد ديگر كه در حاشیه جامعه، شخص مرجع را زير نظر 

گرفته و به فكر نكات ضعف و خورده گیرى ھستند و لغزش ھاى او را شمارش مى كنند و او 



را مى پايند، وجود دارد. ھمین تضاد و تخالف است كه مرجع دينى شیعه يا ھر رھبر و 

مرجع ديگر را وادار مى كند كه به احتیاط رفتار كند و در اعمال و رفتار خود دقت بیشترى 

بنمايد؛ و شايد ھم سخن رسول مكرم اسالم (ص) در اين راستا باشد كه فرموده اند: 

 .اختالف اّمت من موجب رحمت است

 

٣١۴ 

از سويى ديگر. . . آزاد گذاشتن طالب در حوزه ھاى دينى براى تحصیل علوم و معارف 

عقلى، بخصوص موارد آمیخته با مسائل عرفانى و ذوقى و تخّیالت عاطفى آن، سبب 

مى شود ھدف اصلى اى كه به خاطر آن به حوزه آمده اند، به دست فراموشى سپرده 

شود. ھدف اساسى از ورود به حوزه، ھمانا حل مسائل فقھى قديم و جديد و مشكالتى 

است كه جامعه با آن مواجه بوده و با آن ارتباط شديدى دارد. و اين به دلیل فرمايش 

خداوند متعال است كه فرمود: . . . تا در دين آگاھى كسب كنند و به سوى قوم خود 

 .برگردند و آنھا را انذار-و ارشاد-بنمايند

 

مرجع دينى از ترس اينكه مبادا در امر تفقه كوتاھى كنند يا بعد از فراگرفتن فقه براى 

ارشاد مردم مراجعت نكنند، براى ھدايت اين حركت به سمت ھدفى كه به خاطر آن 

مرجعّیت را پذيرفته است اقدام مى كند تا امانتى را كه به او محول شده است حفظ نموده 

و مصلحت عمومى را رعايت كرده باشد. اين مخالفت ھا، در بیشتر مواقع، با احترام و 

تكريم شايسته اى كه مرجع نسبت به مخالفان خود از اين طبقه ابراز مى كند، منافاتى 

 .ندارد

 

آيت اهللا تھرانى و ديگران گفته اند كه عالمه طباطبايى نجف اشرف را به دلیل مشكل مادى 

ترك كردند. زيرا بعد از مھاجرت عالمه به نجف، كارگران و كشاورزان شادآباد تبريز، كه 

عالمه از عايدات آن امرار معاش مى كرد، در جمع محصول و پرداخت سھم مالكین كوتاھى 

مى كردند و اين سبب شد عالمه و برادرش به ترك نجف و مسافرت به تبريز مجبور شوند 

 .تا امور كشاورزى روستاى خود را اداره كنند و يا مواردى مشابه اين

 



آرى، اين طور نقل كرده اند و اين درست است، ولى اين بدان معنى نیست كه آنھا 

تحصیالت خود را ناتمام گذاشتند و امور مادى و معیشتى را به مسائل معنوى ترجیح 

دادند. زيرا آنھا وقتى وارد نجف شدند كه دروس ابتدايى مقدمات و منطق و بخش اعظم 

كتب سطوح را به طور كامل فراگرفته بودند و در نجف اشرف به تكمیل دوره ھاى اصول و 

 .فقه و فلسفه پرداختند

 

براى مردى سخت كوش مثل عالمه كه از تحصیل خسته نمى شود و لحظه اى از اوقات 

شبانه روزش را به ھدر نمى دھد و روز و شب مالزم اساتید خود مى باشد و تمام 

 گفتگوھاى متداول بین طلبه ھا را مانند يك غريب و بیگانه، كه زندگى خاص خودش را

٣١۵ 

دارد، ترك مى كند و حتى مالقات ھا و عیادت رفتن ھا و تعارف و قبول را رھا مى كند و با 

تمام وجود به تحصیل و بحث و تدريس مى پردازد مدت ده سال بیشتر يا كمتر براى تكمیل 

 .تحصیل و احراز درجه اجتھاد و تخصص كفايت مى كند

 

و در واقع حضور عالمه در روستاى «شادآباد» تبريز، سومین دوره از دوره ھاى تحصیل 

عالمه بود؛ يعنى، دوران فراغت و مطالعه و تنظیم و طبقه بندى معلوماتى كه به اندازه 

كافى از اساتید و استوانه ھاى علمى در نجف اشرف فراگرفته بود؛ ھمان بزرگانى كه 

عالمه از محضر آنھا بیشترين بھره ھاى علمى را برد و در علوم تخصصى خودآرا و نظرات 

تازه اى پديد آورد. ھمچنان كه سعى و تالش ايشان در راه «سیر و سلوك» آخرين مورد از 

فعالیت اوست كه به استناد نامه ھاى رد و بدل شده بین عالمه و استاد و يا اساتید 

 .ايشان نه كم شد و نه تغییر يافت

 

و بعد از اين دوره ھاى سه گانه، نوبت دوران چھارم مى رسد و آن زمانى است كه 

شاگردانش به محضر او مى رسند و براى استفاده از او دور او حلقه مى زنند؛ استفاده از 

محضر مردى كه دوران فعالیت سه گانه علمى شخصّیت او را تكمیل كرده و جوانب مختلف 

و وجوه علم و معرفت و استنباط را در وجود او رشد داده و او را به حد تخصص رسانده 

است و به او چنان قدرت علمى داده است كه مى تواند به بررسى و تصحیح آرا و نظرات 



ديگران بپردازد و آنھا را مانند میوه ھاى رسیده و تازه در اختیار عالقه مندان بھره گیرى از 

 .محضرش قرار دھد

 

جز اينكه (ھمان طور كه مى گويند) در اينجا مالحظات و دقت نظرھايى وجود دارد كه 

شايسته نیست كسى كه مى خواھد جوانب موضوع را نسبت به اين شخصّیت علمى 

برجسته به طور كامل بیان كند به آن بى توجه باشد و چشم و گوش بسته از كنار آنھا 

بگذرد؛ و آن اينكه: چرا اين دو برادر نجف اشرف را ترك كردند، درحالى كه شايد عالقه مند 

بودند مدتى ديگر نیز در آنجا بمانند و ھمچنان در محضر كسى زانو بزنند كه تمام آرزو و 

 .آمال خود را در استفاده از او ديده اند

 

اين مالحظه ھاست كه سعى و تالش ما را بر مى انگیزد و ما را وادار به سؤال مى كند كه 

چرا؟ . . . به راستى چرا اين ھا با عجله بار سفر بستند و مركز علم و علما، نجف اشرف، 

را ترك كردند؟ 

 

٣١۶ 

آرى اين به خاطر آن است كه، ھمان طورى كه قبال به اين مسئله اشاره كرديم، وضع نجف 

 .در ايام يگانه مرجع دينى، سید ابو الحسن اصفھانى، خالى از ابھام و غموض نبود

آنچه اينجا بیان مى شود خالصه و توضیح مطالب قبلى است و آن اينكه: در واقع كسى كه 

ھمسو و ھم جھت با مرجع و زعیم حركت نكند (ھر مرجع و رھبرى كه مى خواھد باشد) 

به زودى از تمام امكانات و حتى از حوايج ضرورى محروم خواھد شد. زيرا در چنین مواقع 

افراد نازل به خاطر مقاصدى-مادى-دور مرجع مى چرخند. حاال به اين مطلب اضافه كنم كه 

اگر طلبه اى در مرتبۀ معین و بااليى از عّفت نفس و طبع بلند قرار داشته باشد معلوم 

است كه در يك چنین حالتى ھمراه شدن با مرجع براى چنین فردى-با اين خصوصیات-جز 

 .اتالف وقت و كاستن از ارزش خود چیز ديگرى نخواھد بود

 

بیان اين سخن، با ھمۀ خشونتى كه در آن وجود دارد و خارج از ادب مجادله با بزرگان 

دينى است، در ھر حال الزم بود تا در اينجا براى تاريخ ثبت و ضبط شود و شايد در گذشته 



يا در آينده كسى باشد كه بخواھد از آن دوران بنويسد و آنگاه مباحثى مطرح بكند كه 

مخالف اين مطالب باشد. اين كلمات كوتاه، در واقع خالصه و لب كالم بود و مشروح آن را 

در محلى ديگر مى يابى. . . و در حقیقت زعامت در نجف در آن دوران به اسم فرد زعیم 

قايم بود، بدون آنكه ھیئت ھايى براى تدبیر امور زعامت وجود داشته باشند و براى تنظیم 

خواسته ھاى طالب، از قبیل میزان شھريه و ثبت و شناسايى نیازھاى آنان و ضرورت ھاى 

الزم براى ماندن و يا مسافرت آنھا و چگونگى گذران امور معیشتى آنھا، اقدامى كرده 

 .باشند

 

خداى متعال را سپاسگزاريم (براى رھبران اصالحات تحصیلى در نجف، يعنى شیخ محمد 

مظفر و شیخ الشريعة، ھم طلب مغفرت و رضوان الھى مى كنیم) كه اين موارد در حوزه ھا 

به نوعى در نظم و ترتیب افتاده و مى رود تا در دانشگاھھا و حوزه ھاى مردان علم و دين 

در قم و مشھد و در نجف كه شھر امام على و مدرسه شیخ طايفه طوسى است (ھزاران 

سالم و درود خداوند بر آن شھر و بر كسى كه به وجود او و نام مبارك او اين شھر مقدس 

 .تجلى و شرافت يافته است) به نیكوترين و كامل ترين شكل خود درآيد

 

اين. . . و اين بحث را در رساله اى كه در مورد حركات اصالحى در نجف اشرف در خالل 

 شرح حالى كه براى استاد شیخ محمد رضا مظفر و شیخ محمد شريعه نوشته ام به

٣١٧ 

 .طور كامل و مبسوط آورده ام

و در حقیقت زندگى اين مرد-عالمه طباطبايى-طومارى است پیچیده به آثار و خاطرات 

ارزشمندى كه ذكر ھمه آنھا در اين مختصر نمى گنجد. من شخصیت ايشان را اينجا مطرح 

كردم تا يادى از ايشان در مجموعه شاگردان «قاضى كبیر» بشود و نبايد نگارنده را به 

خاطر خالصه گويى در مورد ايشان و ھمین طور نسبت به شخصّیت ھاى ديگر مورد انتقاد 

قرار دھند. زيرا دربارۀ شخصّیت امثال اين بزرگان مجلدات پى درپى مى توان نوشت بدون 

آنكه بتوان اندكى از آثار فراوان آنھا را ادراك كرد (خداوند ھمه را غريق رحمت و رضوان خود 

 . (قرار دھد



اين. . . و من بعد از اشاره به كتاب «مھر تابان» ، كه در شرح حال عالمه نگاشته شده و 

به تمام جوانب و نقد و شرح و بسط حیات ايشان پرداخته است، چاره اى ندارم جز آنكه در 

پیشگاه جالل و عظمت اين مرد خاضعانه سر فرود آورم، و وجودم از ھیبت و عظمت و 

تكريم و شگفت نسبت به اين شخصیت بزرگوار، كه تمام استعدادھا و زمینه ھاى عظمت 

 .و جالل در آن جمع شده است، پر شود

 

اين «عالمه طباطبايى» است كه مانند خورشید تابنده ظاھر مى شود و مكان وااليى از 

دلھاى عارفان فضل خويش و جرعه نوشان چشمه شیرينش را از دانش و اخالق و شرف 

 .خانوادگى و خدمت به مردم و غفلت از خود سرشار و لبريز مى نمايد

 

و بسیار برايم جالب و شیرين بود اگر مى توانستم قسمتى از كتاب «مھر تابان» را انتخاب 

كنم و در ضمن اين كتاب قرار دھم تا براى خواننده جاذبه داشته باشد و كمبود نوشته ام را 

جبران كند. ولى نتوانستم انتخاب كنم، زيرا تمام مطالبى كه در «مھر تابان» وجود دارد (به 

نظر من) در نھايت دقت و وجاھت و صحت قرار دارد. و ھمین طور ديدم كه اگر چیزى 

به عنوان پاورقى و تعلیقه به صورت موافق يا مخالف بر كتاب «مھر تابان» بیفزايم، مطلب 

 .اضافى خواھد بود

 

ولى نه به عنوان تعلیقه و پاورقى، بلكه به رسم مثلى كه مى گويد: حرف حرف مى آورد، 

برخى از مواردى را كه در اثناى سفر اول خود به تبريز (ايام حمله متفقین به ھیتلر نازى) و 

 حضورم در منزل اين ھا، در ولیمه اى كه بانو علويه براى ما تدارك ديد،

٣١٨ 

شاھد بودم، نقل مى كنم. من در آنجا از اسباب و اثاث بسیار سادۀ اين دو برادر 

شگفتى ھا ديدم. . . در اتاقى كه در آنجا از ما استقبال كردند وسیلۀ گرمازا نبود و عمويم 

(سید احمد آقا قاضى) ، كه من در خدمت ايشان بودم و او سالخورده و پیرمرد بود و از 

شدت سرما فريادش بلند شده بود، اخوان طباطبايى را مجبور ساخت كه به من اشاره 

كنند تا به ساير اتاقھا سر بزنم و از وضع آنھا نیز باخبر شوم. ديدم تمام منزل به ھمین 



كیفّیت است و حتى خود علويه خانم-ھمسر عالمه-با تمام لباس ھاى زمستانى در اتاقھا 

 .رفت و آمد مى كند

 

من و عمويم از ديدن اين صحنه به شدت وحشت زده شديم و صبر و تحمل آنھا به اين 

 .اندازه از كمترين امكانات مادى ما را شگفت زده نمود

 

و خود منزل، ھرچند بزرگ و موروثى بود، ولى در حال انھدام بود و به تعمیر نیاز داشت و 

 .در بعضى موارد تعمیر سريع الزم داشت

 

گفتم كه كتاب «سنن النبى» و قسمت ھايى از نوشته ھاى اولیه «تفسیر المیزان» را 

 .ديدم

 

ھمین طور، عالمه نسب آل عبد الوھاب را، كه كتابى ارزشمند بوده و به شرح حال 

 .شخصّیت ھاى علمى خانواده و موقعّیت ھاى اجتماعى آنھا مى پرداخت، به من ارائه داد

در آن كتاب، انتساب و رابطه افراد خانواده را توضیح مى داد و تاريخ انتقال جّد أعلى اين 

 .خاندان از زواره اصفھان به تبريز و. . . را بیان مى كرد

 

و نیز كتاب سید محمد حسن الھى را كه در موسیقى و تأثیر غم انگیز و شادى آفرين آن بر 

انسان نوشته بود ديدم. . . در آن كتاب به قضّیه «سماع» موجود در پیش فرقه اى از 

صوفیه و دراويش (كه اآلن ھم ھستند) اشاره مى كرد و برخى سؤاالتى را براى خواننده 

مطرح مى نمود و نیز بعضى «نت ھاى موسیقى» را ضبط كرده بود. . . كه البته من آن روز 

به اين موارد آشنايى نداشتم و چیزى از اين ھا نمى فھمیدم (و حتى اآلن ھم چیزى 

نمى دانم) ؛ ھمین طور، چیزھايى در آن كتاب بود كه اينجا گنجايش شرح و بسط آن را 

 .ندارد

 

و از جمله چیزھايى كه عالمه در اين سفر به من ارائه داد قصیده اى در رثاى حضرت على 

اكبر (ع) بود كه مرحوم پدرم آن را به نظم آورده بود. آن زمان آن را با عجله نسخه بردارى 



كردم و چون برخى مضامین و كلمات آن را نمى پسنديدم، يا به تعبیر صحیح تر به معانى 

دقیق آن دست نیافتم، شرح و تعلیقه بر آن را رھا كردم و آن قصیده را از جمله آثار 

 . . .منسوب به آقاى قاضى قرار دادم

 

٣١٩ 

در روزھاى اخیر كه برحسب اتفاق با عده اى از دوستان «آيت اهللا حسن زاده آملى» را در 

قم و در منزل ايشان زيارت مى كردم، ايشان گفتند كه عالمه به او قول داده بود كه اين 

قصیده را كه در اختیار عالمه بود به ايشان بدھد، ولى فرصت دست نداده است كه آقاى 

حسن زاده آملى به منزل عالمه برود و از نوشته ھاى عالمه رونويسى كند يا موانعى از 

 .اين قبیل

 

و در جايى ديگر از ھمین كتاب، گفتم كه آيت اهللا حسن زاده آملى، در فوت برادر ما (سید 

مھدى قاضى) چه اندازه ناراحت و متأثر بودند و به رغم شكايت از ضعف مزاج و ناتوانى از 

 .حركت، در تشییع جنازه او شركت كردند

 

سید مھدى موارد عجیبى را از تسلط ايشان بر مسائل رياضى و آشنايى او به جداول 

 .(صد درصد) ، كه خداوند براى بنده راھى براى فھم اين ھا قرار نداده است، ذكر مى كرد

 .در مناسبتى از ايشان از علت عدم تظاھر به اين علوم يا تعلیم آن به ديگرى پرسیدم

 

گفت كه: آن، كمال روحى و نفسى خالص مى باشد و شايد در به كارگیرى آن در موارد 

ضرورى و در بعضى مواقع، حالت ھاى شبیه (بى ھوشى و بى خودى) وجود دارد كه به نظر 

 . (برخى از بزرگان مخالف موازين شرعى مى باشد (اين طور به من گفت

 

سید محمد حسین طباطبايى (عالمه) ، فیلسوف و حكیم و محدث و مفسر قرآن كريم 

است، و بر چھرۀ علمى او ھیچ غبارى نمى نشیند؛ آثار و شاگردان و خواص فراوان او بر 

 .اين امر داللت دارند



امروزه بعد از عالمه طباطبايى، انتساب افتخارآمیز به شاگردى ايشان، به صورت خصیصۀ 

 .علما درآمده است، و ھركسى سعى مى كند خود را شاگرد او معرفى كند

 

نمى گويم كه اين به دلیل بلوغ علمى و درخشش آن بزرگوار است، بلكه به جھت توجه 

كامل ايشان به تدريس و تھذيب و دستگیرى از شاگردان و ھدايت بر راه مستقیم سلوك 

مردان دين و معارفى است كه الزم است از منابع اصلى و حقیقى آن (قرآن و عترة) 

دريافت شود، به ھمراه اخالق واالى انسانى و كرامت روحى كم نظیر و گشاده رويى در 

سخن گفتن و گفتگو با شاگردان و شنوندگان خود، با روحّیه انسانى بلند كه در ديگر 

 .اساتید كمتر ديده مى شود

 

 لذا شاگرد او قبل از ھر چیز دوست و صديق او بود، و دوستى و محبتش را به او

٣٢٠ 

 .خالص گردانیده بود

به ياد دارم زمانى كه از شاگرد سعادتمند و شھیدش (مطھرى) سخن مى گفت نتوانست 

خود را نگھدارد و گريست و شانه ھايش به لرزه افتاد. به ياد عزيزترين دوست خود افتاد كه 

 .حوادث روزگار او را از ايشان جدا ساخته بود و او از ته دل بر او گريه كرد

 

شاگرد او در مرتبۀ وااليى از تقوى قرار داشت و عالمه با التماس و اصرار پشت سرش 

نماز مى خواند. اين را خودم در ايامى كه در حلقه مسجد ھندى در نجف بودم مشاھده 

كردم. امام جماعت مسجد در آن زمان آيت اهللا شیخ على قمى بود كه به علم و تقوى 

مشھور بود. گاھى كه ايشان نمى آمدند، عالمه به يكى از شاگردانش اشاره مى كرد كه 

پیش برود و امامت كند. در اين حال، بین شاگردان اختالف به وجود مى آمد كه كدام يك 

مقدم بشود. زيرا فرض بر اين بود كه خود عالمه به ھیچ وجه جلو نمى رود و در عین حال 

 .تأكید دارد كه نماز اول وقت فوت نشود

 



با اساتید خود در عالى ترين درجه ادب و احترام و تواضع و آرامش بود. چه بسا سرش را 

بلند نمى كرد و به روى استاد چشم نمى دوخت. گاھى خنديدن در محضر استاد بر ايشان 

 .سخت بود، حتى اگر استاد حكايت طنزآمیزى ھم بیان مى كرد

 

به خاطر مى آورم كه مرحوم پدر اشعار زيادى را از استادش حجة السالم «نّیر» تبريزى از 

حفظ داشت، و قصیدۀ معروف او را كه در نھايت لطافت و ظرافت و طنزآمیز سروده شده 

حفظ كرده بود. اين قصیده به سه زبان تركى و فارسى و عربى است و عالمه و برادرش 

بھتر از ديگران به لغات ھر سه زبان آشنا بودند. مرحوم قاضى در برخى مواقع 

قسمت ھايى از اين قصیده را قرائت مى كرد و براى استاد خود طلب مغفرت و رحمت 

مى نمود. قرائت اين قصیده باعث مى شد كه حضار با صداى بلند بخندند؛ ھرچند كه 

نمى خواستند آشكار كنند، ولى خوشحالى و شادى مى كردند؛ اما اين دو برادر در مجلس 

نمى خنديدند، بلكه به سرعت از اتاق خارج مى شدند و در گوشه اى مى ايستادند و ھرچه 

مى خواستند مى خنديدند و آنگاه چشمان خود را پاك مى كردند و در نھايت ادب و وقار به 

 .مجلس برمى گشتند

 

و اين از آداب و حسن معاشرت ايشان با ياران قديم و جديد بود كه تا زمانى كه شخصا از 

 خود او سؤال نمى شد ھیچ گاه لب به سخن باز نمى كرد و چه بسا اھل مجلس

٣٢١ 

گمان مى كردند كه او مردى معمولى و از عامه مردم است، بخصوص زمانى كه متوجه 

شكل لباس و عمامه او مى شدند كه از پوشش متوسط ھم پايین تر بود. البته ممكن 

است اين مسئله محل نقد و ايراد باشد مخصوصا زمانى كه انسان در جمعى حاضر شود 

كه كسى او را نشناسد و از قدر و منزلت علمى او باخبر نباشد. آرى اين درست است، 

ولى اگر تواضع انسان فطرى و ذاتى باشد نه ساختگى و ظاھرى، در آن صورت، چنین 

 .شخصى حتما به اين شكل ظاھر خواھد شد، و چاره اى نیست و ايرادى ھم ندارد

 



و به علت ھمین تواضع و شدت احترامى كه براى برادرش-الھى-قائل بود و در مجالس او 

را بر خود مقدم مى داشت برخى گمان مى كردند كه عالمه برادر كوچكتر است، 

 .درحالى كه اسم معروف ايشان در خانواده «حاج بیوگ آقا» بود، يعنى برادر بزرگتر

 

در خصوص رفتار اجتماعى و احترام و ادب خاص نسبت به اساتید و شدت احترام به آنھا، 

حكايتى جالب تر از اين وجود ندارد كه عالمه طھرانى آورده اند كه: بعد از وفات استادش 

آقاى قاضى، ھیچ گاه عطر استعمال نمى كرد، ولى ھديه ھیچ كس را ھم بر نمى گردانید، 

 .بلكه مى گرفت و در جیب خود مى گذاشت و به آن ارج مى نھاد

 

اھل علم در قم وقتى او را شناختند كه نام او به عنوان دانشمند و استاد، مشھور شده 

بود. . . و ما او را در نجف زمانى كه خود طلبه بود و از محضر استادى به محضر استاد ديگر 

مى رفت با چشمان خود ديديم كه با ياران و ھمنشینان خود در مجالس درس و غیره. . . 

چه اندازه با تواضع و ادب رفتار مى كرد تا جايى كه برايم نقل شده كه يكى از اساتید 

عالمه به ايشان گفته بود كه: يا بايد با ما بیايى و در جايى كه شايسته و مناسب است 

كنار ما بنشینى يا رابطه خود را با ما قطع كنى و به مجلس نیايى، زيرا براى ما سخت 

 .است كه مى بینیم در رديف آخر و پشت سر ما مى نشینى

 

زيرا عالمه حاضر نمى شد كه در مجلس وارد شود و به احترام او از جا بلند شوند و براى او 

 .جا باز كنند و شايد ھم اين استاد با اين سخنان به منظور ديگرى كنايه مى زد

و بعد. . . اين عالمه طباطبايى است، مرد علم و تقوا و اخالق فاضله. . . و چون من در 

ايامى كه در نجف اشرف بودم محضر ايشان را درك كردم و در سالھاى اخیر موفق به 

 محضر ايشان نشدم و بین اين دو تاريخ سالھا فاصله افتاده بود بیشتر از اين در مورد

٣٢٢ 

ايشان سخن نمى گويم و سخن از ايشان را به افرادى كه در دوران اخیر در قم در مجلس 

 .ايشان بوده اند و با ايشان مصاحبت كرده اند حواله مى دھم



و مواردى كه از حاضران محضر عالمه و بھره مندان فیض معارف ايشان و شیفتگان اخالق 

نیكو و خصال پسنديده و مقام بلند او در بین برادران دين و علم و فضل و ادب شنیده ام، 

 .اين مجموعه گنجايش آنھا را ندارد

 

در بزرگداشت مقام عالمه، كنگره ھاى مخصوصى بر پا شده و با گذشت سالھايى از وفات 

ايشان برگزارى اين محافل ھمچنان ادامه دارد؛ اين محافل، بحث از شخصیت بزرگوار 

عالمه و آثار انبوه ايشان و بررسى مزاياى اخالقى و نقطه نظرات علمى و آراى جديد او را 

برعھده گرفته اند. ھر روز در مورد عالمه مطالب تازه اى براى ما ارائه مى دھند كه خداوند 

ھمه را براى خدمت به علم و دين و فضیلت موفق گرداند. در اينجا قصیده ى مرحوم قاضى 

در رثاى حضرت على اكبر (ع) را مى آوريم، كه اشاره كردم عالمه فاضل آيت اهللا آقاى 

 .حسن زاده آملى باعث يادآورى آن گرديد

 

اين قصیده را از روى نسخه اى نقل مى كنم كه بیش از پنجاه سال بر آن گذشته است و 

 . . .در آن بعضى كلمات پیچیده و نامناسبى وجود دارد كه من به اصالح آنھا موفق نشدم

 

آن را بدون شرح و پاورقى نقل مى كنم به امید آنكه نسخه دومى بیابم كه صحیح تر از 

نسخه موجود در پیش من باشد. در آن صورت ان شاءاهللا براى بار دوم به تصحیح آن 

 .مى پردازيم

 

  فلیس يخّلي الوجد مني عزائمي//كلیني لھذا الغم يا أم عاصم

مرا با اين غم و غصه بحال خودم رھا كن. وجد و غم من باالتر از عزم و ١ (اى (ام عاصم

 .ھمت من است
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  و إني ارى ذا القتل خیر المواسم//كلیني و ھذا الغم ال شّك قاتلي

 .مرا رھا كن، كه بى ترديد اين غصه مرا خواھد كشت. و اين مرگ براى من بھتر است

  متى تنسلي غني لباس المالوم//و عین ھطول بالدموع و ال أرى

 چشمى است با اشك پیاپى. و من نمى دانم چه وقت اين لباس مالمت را پاره خواھم

 

 (مخاطب و غمخوار فرضى. (م- (١

 .كرد٣٢٣

  ھوامع دمع من عیون كالئم//و تاقت له نفسي فأورثني الھوى

 .دلم مشتاقش شد و مرا كشت. اشك خروشانى كه از چشمان مجروح جارى مى شد

  و يصرم أغصاني بمثل الصیارم//لعمري إني للھوى ابن امه

 .بجانم قسم كه من، برادر عشق و عشق ورزى ھستم-از يك مادريم

  لطالب حب في جمیع العوالم//أرحني فإني ال أرى الموت وصمة

شاد كن مرا، زيرا كسى كه عاشق باشد و با ھمان عشق بمیرد مرگ او را عیب 

 .نمى دانم

  من العیش قرا في ديار األعاجم//اال إّنني ال أبتغي بعد بعدكم

 .آگاه باشید، من بعد از دورى شما در ديار عجم (تبريز) زندگى آرامى نخواھم داشت

  فأعجب بروحي عند أھلي األكارم//فإن كان جسمي مبعدا عن جنابكم

ھرچند كه جسم من از ساحت شما دور است، ولى شگفتا به روح ام كه ھمراه اھل 

 .كرامت است

  أجّرع كاسات الھموم الھوازم//و ھب عشت بعد الیوم عمرا فإنني

اگر ھم بعد از اين عمرى داشته باشم كاسه ھاى غم و غصه كشنده را سر خواھم 

 .كشید

  بقلب كئیب جارع السم ھائم//أبیت ضجیع الحزن نضوا و أغتدي

بیمار و ناله كنان مى خوابم و با قلبى پر از اندوه و غصه صبح مى كنم، درحالى كه سم 

 .حیرت و بى خودى را جرعه جرعه سر مى كشم



  و عین سكوب لم تفق باللوائم//و جسم ضعیف لیس يرجى بقاؤه

بدنى است ناتوان كه امیدى براى بقايش نیست و چشمى است گريان كه توجھى به 

 .مالمت كننده ندارد

  عطفت و لكن ما الشمال براحمي//و لو شمأل أنھاك عني بلّیتي

اگر نسیمى تو را از حال و روزگار من باخبر مى ساخت به سوى او مى شتافتم، ولى او اين 

 .كار را نمى كند و به من رحم نمى كند

  و رفقا فال تشمت علّي لوائمي//فلطفا فقد أفنى شبابي ھواكم

پس به من لطف كنید كه جوانى خودم را در راه عشق و ھواى شما فنا سازم، و با من 

 .مھربان باشید تا مالمتگران مرا شماتت نكنند

   امام المطاع المصطفى ذي المكارم//فمن مبلغ عنى الوكا لحضرة ال٣٢۴

 .چه كسى از من پیكى به محضر امام مطاع مصطفى صاحب كرامت مى رساند

  أسیر ھموم سائل الدمع نادم//إلى حضرة القرم الھمام و مرتجى

به حضرت شجاع ھمام، امید امیدواران برساند كه: اسیر غم و غصه، و اشك ريزان و 

 .پشیمانم

  إلى المجد أعراق الجدود األكارم//جواد بھّي ماجد يستھّزه

اھل بیت جواد و برجستگان بزرگوار كه سرشت بزرگى و كرامت آنھا را به بزرگوارى سوق 

 .مى دھد

  يريد بھا تعويدھم بالكرائم//و ما في الورى من مكرمات سوى التي

 .ديگران ھیچ نصیبى از نیكى و كرامت ندارند، مگر آنچه كه اين ھا عطا كرده اند

  سوى رشحة من سیب تلك الغمائم//و ما ھي اال قطرة عمت الورى

 .و آن نیست مگر قطره اى و رشحه اى از سیالن اين ابر رحمت

  إلى غیره تنمیه أو كّل رائم//و ھل تبتغي للعز مرمى ترومه

آيا اين ھا-اھل بیت-براى عزت و كرامت چیزى باقى گذاشته اند؟ و آيا پیش ديگران چیزى از 

 .عزت و كرامت يافت مى شود

  مسوى صلف يقتاده بالمحاطم//مآثر مجد ال ترى عند غیره

مجد و بزرگوارى در ديگران يافت نمى شود، جز جسارت و گستاخى كه سرانجام آنھا را به 

 .آتش دوزخ مى كشاند



  بنى الّله بیتا في الورى لم تسامھرفیع السموات الرفیع الدعائم

خداوند مكان و مرتبتى براى اين ھا مقرر كرده است كه بلندى آسمانھا به بلنداى آن 

 .نمى رسد

  تبّل فمنھا ماج كل العیالم//و ما الغیث اال قطرة من سماحھم

باران، قطره اى از فضاى بیكران آنھاست كه ھمه جا را سیراب مى كند، و درياھا حاصل 

 .ھمان قطره اند

  تضيء ترى أنوارھا في المعالم//و ما الشمس اال راحة من أكّفھم

 و اما آفتاب، سفیدى دست آنھاست كه روشنى مى دھد و در عالم پرتو افشانى

٣٢۵ 

 .مى كند

  يبادره بدر اللیالي األھايم//تدور متى ما غاب منھم مشّرق

ھرگاه يكى از اين ھا غروب كند، خورشید ديگرى طلوع مى نمايد و تاريكى ھا را از بین 

 .مى برد

  و عترته األطیاب من آل ھاشم//تحّقق قلبي حب آل محّمد

 .حّب و عشق آل محمد و خاندان پاك او (از آل ھاشم) به دل وجان من چنگ زد

  أعزة قوم في بیوت المكارم//أحب لحب المصطفى أھل بیته

 .به عشق و عالقه محمد مصطفى (ع) ، اھل بیت او را نیز دوست دارم

  و مھجة قلب المرتضى و الفواطم//شبیه النبي المصطفى و ابن بنته

شبیه نبى مصطفى و جگرگوشه فرزندش را، و پارۀ تن على مرتضى و فاطمه-اھل بیت -

 .را دوست دارم

  لینبئ فیه عن امور عظائم//ضجیع حسین في الّثرى قرب رمسه

 .ھم آغوش حسین، كه در كنار خاك او خفته و خبر از حوادث عظیم مى دھد

  لیرحمه كل القلوب الرحائم//لینبئ أن لم يشف منه فؤاده

 .خبر مى دھد كه دلش ھمچنان زخم دار است

  شفى نظرا في وجھه غیر باسم//و كان إذا اشتاق الحسین لجده

ھمان كسى كه وقتى حسین (ع) تشنۀ ديدار جد بزرگوارش مى شد نظرى بدون تبسم 

 .به سیماى او كافى بود



  قتیال على أيدي عبید الدراھم//يظّن بأّن الموت يأتیه ظامیا

مى دانست كه مرگ تشنه به سراغش خواھد آمد و به دست بندگان درھم و دينار كشته 

 .خواھد شد

  فقد قّطعوه آخرا بالصوارم//فأن يّتقوا تضريبه أّول الوغى

ھرچند كه در اول درگیرى از ضربه زدن به او ترسیدند، ولى در آخر با شمشیر قطعه 

 .قطعه اش كردند

  من الّنفر السوء القلیلي المحارم//إلى الّله أشكو ما لقي آل أحمد

 به خداوند شكوه و شكايت مى كنم از آنچه كه آل احمد از گروه اندك بى حرمت

٣٢۶ 

 .متحمل شدند

  به آل سفیان كثیر الجرائم//فما كان أجرا للرسالة ما أتوا

آن اجر رسالتى كه قرآن از مردم خواسته است، اين نبود كه آل سفیان جنايتكار مرتكب 

 .شدند

  ببیض الظبى و السمر أو باألداھم//فما زادھم اال الفخار صريعھم

 .در خون غلطیدن آنھا، با شمشیر و نیزه، جز فزونى افتخار و شرافت چیز ديگرى نبود

  فقد عّل فیھم حد أبیض قاضم//و ان حّلئوك الماء يا بن محمد

اى پسر پیامبر، ھرچند كه آب را از تو دريغ كردند، ولى شمشیر تو ھم كوتاه نیامد و خون 

 .آنھا را آشامید و آنھا را درو كرد

  يزيل األعادي من مقر القوائم//ثنى نحوھم خطا و سیفا مقرضبا

بار دوم بر دشمن ھجوم آورد و با تیر و شمشیر بّرنده دشمنان را از پشت اسبھا به زير 

 .افكند

  يبین األعادي من محیط المعاصم//يطیح من األبدان رأسا و أرجال

سر و گردن-و دست و پاى-دشمنان را درحالى كه بر پشت اسب خود چسبیده بودند از 

 .بدن ھا جدا مى كرد

  ألرجوك للحدثان عند التقاسم//أبا حسن أنت المعّول إنني

 .يا على (ع) تو امید منى، و در گرفتاريھاى دنیا و آخرت-روز و شب-امید من به توست



  تعّودت منك الفضل يا ذا المكارم//و كم قد كشفت الھّم عّنا و إنني

چه بسیار غم و غصه اى كه از ما دفع كرده اى و من عادت دارم كه ھر روز فضل و كرامت 

 .تازه اى از شما دريافت كنم و ھر روز به در خانۀ شما بیايم

در اينجا قصیدۀ مرحوم پدر در رثاى حضرت على اكبر (ع) پايان مى پذيرد. از متن آن معلوم 

مى شود كه آن را در وطن خود در تبريز به نظم آورده است. پیش من يك نسخه از آن 

 .وجود دارد و ھمان طور كه گفتم از خط عالمه طباطبايى نقل شده است

 :و در ھر حال امیدوارم اين شعر مشمول اين فرمايش ائمه ھدى باشد كه فرموده اند

٣٢٧ 

ھركس يك بیت شعر در شأن و منزلت ما بسرايد خداوند او را در بیتى در بھشت ساكن 

 . ((گرداند (امام رضا (ع

در اينجا به ھمین مقدار از شرح حال عالمه طباطبايى اكتفا مى كنیم و به توفیق الھى 

حواله مى دھیم كه شامل حال ارباب قلم و اصحاب تراجم مى شود و دوباره به اين موضوع 

 . (بپردازند (و خداوند متعال به صواب موفق مى گرداند

٣٢٩ 

 
 سید محمد حسن الھى طباطبايى

 

 :بخط شريف خود مرحوم الھى ديدم كه

بسم اهللا الرحمن الرحیم و الحمد هللا رب العالمین و. . . مى گويد سید محمد حسن 

طباطبايى معروف به (الھى) كه: اين برخى فوائد و مقاالت متفرقه اى است كه در قالب 

 .تحرير به نظم آورده ام. امید آنكه براى من و ديگر برادرانم مفید و سودمند باشد

مقاله اى است در نسب مؤلف و مختصرى از شرح حال او: محمد حسن بن مرحوم میرزا 

محمد بن میرزا محمد حسین بن میرزا على اصغر، شیخ االسالم در آذربايجان، بن میرزا 

و مادر او فاطمه دختر امام حسین (ع) ١ محمد تقى قاضى. . . تا مى رسد به ابراھیم غمر

 .و ابراھیم بن حسن مثنى بن امام حسن، فرزند امام على بن ابى طالب علیھم السالم
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 از ھجرت نبوى در شھر تبريز از شھرھاى آذربايجان متولد شدم و در آنجا ١٣٢۵در سال 

رشد و نمو يافتم. ھیجده ماھه بودم كه مادرم فوت شد (خداوند جانھا را در وقت مرگ 

دريافت مى كند) و پنج ساله بودم كه پدرم از دنیا رفت. لذا با برادرم (كه خدا عمر او را دراز 

 شد و ما ۴۴گرداند) به تعلیم نوشتن و قرآن و علوم ادبى و دينى پرداختم، تا اينكه سال 

براى تحصیل علوم دينى به بارگاه غروى-نجف اشرف-مسافرت كرديم. آنجا مدت ده سال و 

چند ماھى توقف كرديم. . . ، و سپس در مجلس شیخ حسین حاضر شدم (كه خداوند 

 .عمر او را طوالنى كند) و نزد او قسمتى از رسايل را خواندم

 

 در محضر سرورم استاد سید محمد حجت (دام ظله) حاضر شدم و بقیه كتاب «برائت و

 

 (غمر: بسیار بخشنده. (م- (١

٣٣٠ 

ظن» را تا آخر كتاب مزبور و بیشتر كتاب «الخیارات» از «مكاسب» شیخ انصارى و اندكى 

از كتاب «كفايه» خراسانى را پیش ايشان خواندم. و زمانى كه از متن فارغ شدم در محضر 

استاد حاج میرزا على ايروانى حاضر شدم و كتاب «طھارت» و «صوم» و «اعتكاف» را 

 .پیش او خواندم

 

و ھمین طور در بحث شیخ استاد میرزا حسین نائینى حاضر شدم و تمام مباحث اصول و 

 .نیز بیشتر كتاب «صالة» و «بیع» را پیش ايشان خواندم

 

و ھمچنین در بحث سید ابو الحسن اصفھانى حاضر شدم و بخشى از كتاب «طھارت» را 

 .خواندم

و من در خالل اين مدت براى تحصیل علوم عقلى به محضر استاد سید حسن بادكوبى 

حكیم، رفت و آمد مى كردم و پیش ايشان «طبیعیات» و «الھیات» از «منظومه سبزوارى» 

و «كتاب شفا» شیخ ابو على سینا و كتاب «مشاعر» و «عرشیه» آخوند صدر الدين 



شیرازى و بخشى از كتاب «اسفار» و كتاب «طھارة االعراق» ابن مسكويه در اخالق را 

 .خواندم

 

و سید حسن بادكوبى در مرتبۀ وااليى از زھد و تقوى و توان روحى قرار داشت كه شايد 

 .شرح حال ايشان در بین نوشتۀ ما بیايد

 

و در عرفان و اخالق و رياضت ھاى روحى ملتزم خدمت سیدمان حاج میرزا على قاضى 

 . (طباطبايى بودم (كه خداوند سايه او را مستدام گرداند و ما را از دانش او بھره مند فرمايد

و من در خالل اين اشتغاالت، علومى را كه به آنھا نیاز داشتم از رياضیات و حساب و 

ھندسه پیش برادرم حضرت حاج میرزا محمد حسین طباطبايى مى خواندم و در مواردى 

كه فھم آن برايم مشكل بود از ايشان كمك مى گرفتم تا اينكه بحمد اهللا از تحصیل فارغ 

 به تبريز بازگشتیم و من ۵۴شدم و زمان حركت به سوى شھر ما فرارسید و ما در سال 

 مى باشد در اين شھر ساكن ھستم. امر از آن خداست كه به انجام ۶۵اكنون كه سال 

مى رساند و شايد خداى متعال بعد از اين امرى را اراده فرمايد و سپاس پروردگار عالمیان 

 .را

 

در مورد شرح حال مرحوم الھى، غیر از اين چند سطرى كه در نزد فرزند ارشد ايشان  ***

 يافتم، مطلب بیشترى ندارم. و بیشتر از اين ھا ارتباط روحى و معنوى آقاى الھى و برادرش

٣٣١ 

عالمه طباطبايى با مرحوم قاضى است كه در درجه وااليى از صفا و نھايت حب و عالقه 

 .بوده و مكاتبه آنھا ادامه داشته است

 

و معلوم مى شود كه اين ارتباط، نه تنھا در ايام حیات آقاى قاضى، بلكه حتى بعد از فوت 

ايشان نیز برقرار بوده است. به اين خاطر، حكايتى را كه براى ما نقل كرده اند، جھت اثبات 

 :اين مدعى و بیان درجۀ اين اتصال و ارتباط روحى و معنوى مى آوريم

عالمه طباطبايى، در مناسبت ھاى مختلف، زمانى كه از استادش مرحوم قاضى ياد 

مى كرد (كه بنده خودم شنیدم و افراد موثق بارھا نقل كرده اند) مى فرمود كه: ما ھرچه 



داريم از آقاى قاضى داريم. چه آنھايى كه شفاھى و حضورا در ايامى كه در نجف اشرف 

بوديم از ايشان اخذ كرديم و چه مواردى كه بطريق خاص خود، از ايشان بھره مند شديم. . 

. اين طريق خاص چیست؟ او چه مى گويد! ؟ 

 

و ھمین طور مى فرمود وقتى به تألیف تفسیر المیزان شروع كردم در شادآباد تبريز نگارش 

آن را آغاز كرده بودم و زمانى كه به قم مھاجرت نمودم با جدّيت تمام آن را ادامه دادم. 

برادرم سید حسن الھى به من نوشت كه: استادمان آقاى قاضى مى فرمايد كه پدر از 

شما راضى نیست، زيرا شما او را در ثواب تفسیر المیزان شركت نداده ايد. عالمه گويد: در 

پیش خود تصمیم گرفتم و با خدا عھد بستم كه اگر به اتمام اين كار (تألیف تفسیر) موفق 

بشوم و اين كار اجر و ثوابى پیش خداوند داشته باشد، تمام آن را به پدرم اھدا مى كنم. . 

. بعد از آنكه اين نّیت را كردم نامه اى از تبريز و از برادرم الھى رسید كه مى گفت: آقاى 

قاضى مى فرمايد كه پدر از شما راضى شدند و از تصمیم شما خوشحال و خرسند 

 !ھستند. چه كارى انجام داده اى و چه نّیتى كرده اى؟ مرا ھم خبر كن

 

سبحان اهللا! اين چه حرفى است؟ اگر نبود كه افراد معتمد و موثق اين گونه حكايت ھا را 

 !براى ما نقل كرده اند، ھرآينه، انكار مى كرديم و آنھا را به ديوار مى زديم

 

آرى سید محمد حسن الھى شعله فروزانى است از فضیلت و ذكاوت، و چراغ روشنى 

است از تقوى و صفاى نفس؛ افرادى كه در محضر ايشان بوده و سجاياى اخالقى و روحى 

بلند ايشان را شناخته اند، از او سخن مى گويند، و جاى شگفت نیست مطالبى از ايشان 

 .نقل شود كه با رفتار اجتماعى ما سازگار نباشد

 چندى قبل، برحسب اتفاق، در مجلسى خاص، يكى از بزرگان مدرسین حوزه علمیه

٣٣٢ 

قم را مالقات كردم (كه مى ترسم براى ذكر نام او مجاز نباشم) . ايشان مرا به جوانى 

معرفى كرد كه بیست سال بیشتر نداشت و گفت: اين جوان گمان مى كند كه تعلیمات 

خود را مستقیما از آقاى قاضى دريافت مى كند. آيا مى خواھى بواسطۀ اين جوان متقى با 



پدرت ارتباط داشته باشى؟ جواب من منفى بود. زيرا دوست ندارم دايرۀ تكالیفم از آنچه 

 .كه فعال ھست بیشتر بشود! آنچه دارم مرا كفايت مى كند، بلكه زيادتر ھم ھست

 

آيت اهللا عالمه فاضل، آقاى حسن زاده آملى، كه در بزرگداشت صدمین سالگرد ارتحال 

آيت اهللا مال حسین قلى ھمدانى سخنرانى مى كرد، حكايت زير را بیان كرد (آملى 

دانشمند معتمدى است كه به ضبط و ثبت حوادث و استشھاد به آن توسط ايشان ھیچ 

شك و ترديدى وارد نیست) . او، كه در مورد يكى از بزرگان علم و عرفان صحبت مى كرد، 

گفت كه سالى به آمل مى رود تا استراحت تابستانى را در آنجا سپرى كند. در آنجا به 

انجام تكالیف جديدى از قبیل اقامه نماز جماعت در مسجد. . . مى پرداخته و با عده اى از 

اخوان اھل صفا به بحث و درس مشغول مى شده است. روزى برحسب اتفاق خسته 

مى شود و شديدا محتاج به استراحت مى شود. به منزل مى رود و در خانه با بازى بچه ھا 

و سروصداى آنھا مواجه مى گردد. عصبانى مى شود و با اھل وعیال به قیل و قال و دعوا 

مى پردازد. مى فرمايد: به اتاق خود رفتم كه استراحت كنم. وقتى آرام گرفتم فھمیدم كه 

با خانواده بد كردم و شايسته نبود كه اين طور رفتار كنم. لذا برخاستم و به بازار رفتم و 

مقدارى شیرينى خريدم تا با آن دل بچه ھا و خانواده را به دست آورم. . . ولى به جھت 

 .تاريكى ھايى كه بر جانم مسلط شده بود باز دلم آرام نگرفت و ديدم كه نمى توانم بمانم

تصمیم گرفتم به تبريز بروم و آقاى الھى را كه تازه از بیمارستان خارج شده بود و من 

 .موفق به عیادت او نشده بودم زيارت كنم

 

ھمین كه به محضرش وارد شدم و سالم و احوالپرسى كردم فرمود: تصمیم گرفته بودم 

نامه اى به قم يا آمل بنويسم. زيرا شما از من خواسته بوديد كه از آقاى قاضى بخواھم 

لطف و عنايتى در حق شما داشته باشد، ولى ايشان از شما ناراحت و ناراضى ھستند! 

و مى فرمايند: كسى كه بخواھد در اين راه-سلوك و طريقت-قدم بردارد چگونه به خود 

اجازه مى دھد كه اھل وعیال و اطفال را از خود برنجاند؟ زيرا كه رضايت آنھا را به آسانى 

 .نمى توان به دست آورد

٣٣٣ 



آقاى آملى مى فرمايد: با شنیدن اين سخنان تمام بدنم از خجالت سرخ شد و اشكم 

جارى گرديد و نزديك بود كه. . . و بعد از اندكى استراحت، آقاى الھى از علت بدرفتارى ام 

با خانواده پرسید كه قضّیه را برايش شرح كردم. مرا دلدارى داد و خانواده را برايم سفارش 

 .كرد

 

مى فرمايد وقتى كه به قم آمدم اين حكايت را براى عالمه طباطبايى نقل كردم. ايشان 

مدتى سرش را به زير انداخت و سپس سر خود را بلند كرد و فرمود: آقاى قاضى مردى از 

 .مردان بزرگ بود

آقاى آملى مى گويد پیش خود گفتم وقتى امثال آقاى قاضى كه خادم اھل بیت ھستند در 

اين درجه باشند، مقام و مرتبه معصومین چگونه خواھد بود؟ 

 

آرى، گفتم كه: معلوم مى شود مسائل زيادى وجود دارد كه براى ما پوشیده است و  ***

ما چیزى از آنھا نمى فھمیم. به راستى چگونه حجاب زمان و مكان از پیش ديدگان اين 

 . (بزرگان ابرار برداشته مى شود؟ (خداوند آنھا را غريق رحمت و رضوان خويش گرداند

 

به مناسبت شرح حال آقاى قاضى، ضرورى مى نمود به اين مسئله اشاره كنیم كه: در 

گوشه و كنار جامعه ما افرادى وجود دارند كه ديدگاه آنھا و جھت گیرى روحى و طرز 

انديشۀ آنھا با ما متفاوت بوده و سلوك و كیفّیت زندگى آنان با سلوك و رفتار ما فرق 

مى كند. اين رأى ما را تعّدد نقل از موثقین و تأكید آنھا تأيید مى نمايد؛ گذشته از ھمه 

 .اين ھا، ما از رمز و راز ارتباط اشیا بى خبريم و از خیلى چیزھا در اين عالم آگاھى نداريم

 

آقاى الھى در نامه اى به آقاى قاضى مى نويسد كه: اگر چیز تازه اى از مسائل عرفان عالى 

داريد براى من بنويسید. . . وگرنه من منتظر جواب نیستم كه جواب مى رسد. (البته 

اين گونه سخن گفتن جز بین دو دوست و صديق با صفا رد و بدل نمى شود) و اين طور 

حرف زدن، از صفاى نفس ملكوتى شما سرچشمه مى گیرد. . . و مى دانید كه مسائل 

عرفان عالى، جز به طور حضورى و شفاھى و يا در ضمن مسائل ديگر و به نحو اشاره و 

 !كنايه بیان نمى شود



و در نھايت، نوشتن از آقاى الھى به فرصت ديگر و وقت زيادى نیاز دارد كه براى شناخت 

 ھرچه بیشتر ايشان و معرفى برخى آثار علمى و سجاياى اخالقى و مقام بلند

٣٣۴ 

عرفانى او كافى باشد و تمام آثار خطى ايشان كه در نزد بازماندگانش وجود دارد به دست 

 .آيد

 

اما آنچه از آقاى الھى نقل كرديم جاى تعّجب و شگفتى نیست، زيرا صفاى نفس و پاكى 

درون، انسان را به مرتبه اى مى رساند كه خداوند مى فرمايد: نورشان از پیش روى آنھا 

) . و به وسیله اين نور است كه انسان فراسوى زمان و مكان را در ١٢مى درخشد (حديد/

 .دنیا و آخرت مشاھده مى كند

 

 ق. ١٣٨٧ ربیع االول سال ١٣فرزند بزرگوارش نقل كردند كه وفات پدرشان آقاى الھى در 

بوده و در قم در مقبره «ابو حسین» دفن شدند؛ مرقد ايشان در آنجا معروف است. 

 (.(خداوند او را غريق رحمت و رضوان خويش گرداند

٣٣۵ 

 
 شیخ على قسام

 

شیخ على قسام، اديب و دانشمند و فقیه، مالزم حلقه آيت اهللا سید محسن حكیم 

صاحب «مستمسك العرة الوثقى» بود؛ كمتر با مردم مى آمیخت و اغلب در خلوت به 

 .سكوت سپرى مى كرد و بیشتر به عبادت اشتغال داشت

ھرچند، به گفته خودش، كتب فلسفه را به روش مرسوم آن زمان در نجف اشرف (از 

منطق منظومه سبزوارى، شرح اشارات، اسفار، و بعضى كتب فالسفه اشراقى، مانند 

فصوص الحكم و شرح آن يا كتاب شیخ اشراق) نخوانده بود، ولى با سید حسن مسقطى 

اصفھانى و بعد از او با عالمه طباطبايى و بعد از ايشان با شیخ حسین محدث خراسانى 



مالزم بود و در مصاحبت با اين ھا پیوسته به بحث و مناقشه و سؤال و جواب مى پرداخت، 

 .و ھمه رفقا از او تجلیل مى كردند و به او احترام مى گذاشتند

 

او از خاندان اصیل عربى در نجف اشرف بود و زبان فارسى را ھم از ھم نشین ھا و 

 .دوستان خود كه اوقات بیشترى را با آنھا مى گذرانید فراگرفته بود

 

زمانى كه در سفر اخیرم به تھران با عالمه طباطبايى مالقات كردم قبل از ھركسى از 

«قسام» پرسید و با عالقه و اشتیاق از حال او جويا شد. و او قبل از آن تاريخ، يعنى قبل 

 . ق. ، چند سالى بود كه فوت شده بود١٣٩٠از سال 

 

من در محضر او قسمت ھايى از (لمعه) را خواندم. ھرگاه كه تدريس تمام مى شد، از من 

مى خواست كه چند صفحه اى از كتاب «صالة» حاج آقا رضا ھمدانى را قرائت كنم تا با 

اسلوب نگارش فقھا و چگونگى طرح مسائل و مناقشه آنھا آشنا شوم و مى فرمود: اين 

 ھمدانى، به عربى شیرين مى نويسد كه غالبا عرب زبان ھاى معاصر نمى توانند آن طور

٣٣۶ 

 .بنويسند

براى مرحوم آيت اهللا حكیم سخت بود كه ببیند او در منزل خود مشغول است و جز براى 

حاجت ھاى ضرورى از منزل خارج نمى شود و اگر طلبه اى تقاضاى تدريس مى كرد و اصرار 

مى نمود. . . مرحوم قسام، برخالف عادت فضال كه تدريس در اماكن عمومى، مانند صحن 

حیدرى يا مسجد جامع ھندى يا مدرسه طوسى و ديگر مدارس آن زمان را كه از ازدحام 

 .طلبه ھا پر مى شد ترجیح مى دادند از او مى خواست به منزلش بیايد

 



در ھر حال، آيت اهللا حكیم از ايشان خواست كه به مسیب (از شھرھاى زيبا و پرجمعّیت 

 كیلومترى كربال) برود و آنجا به ارشاد و اقامه نماز جماعت بپردازد. ھرچند اين ٣٠عراق در 

 .كار بر ايشان سخت بود ولى به اكراه آن را پذيرفت

 

او را در آنجا زيارت كردم و ديدم كه در منزل كوچكى زندگى مى كند و طبق عادت قبلى 

كمتر از خانه خارج مى شود و شديدا به خودش مشغول است و جز براى نمازھاى واجب 

از منزل بیرون نمى رود و بعد از نماز ساعتى با مردم مى نشیند. لذا از ايشان پرسیدم كه 

چرا بیرون نمى رويد؟ پاسخ داد كه: اذّيتم مى كنند! و بعد از سؤال و بررسى فھمیدم كه 

وقتى از منزل بیرون مى شود مردم به سوى او مى شتابند و عبايش را تبرك مى كنند و 

دست او را مى بوسند و او به اين خاطر با مردم روبرو نمى شود و از اين كار مردم به 

 .«اذّيت» تعبیر مى كند

 

در مناسبتى از علت و كیفّیت ارتباط و برخوردش با حلقه شاگردان مرحوم پدر پرسیدم. 

فرمود: من در مدرسه ھندى در طبقه اول و در سمت چپ ساكن بودم و مى ديدم كه در 

ضلع جنوبى سیدى است ايرانى كه جمعى از طلبه ھا در محضر او حاضر مى شوند و ھمه 

به تركى و فارسى حرف مى زنند. حلقه درس و مجلس مخصوص دارند و به شكل دوره اى 

در خانه ھا دور ھم جمع مى شوند. چیزى از رفتار آنھا مرا به خود جلب نكرد، بخصوص كه 

 .ھمه تركى صحبت مى كردند و من عرب بودم

 

اتفاقا روزى در كنار حوض وسط مدرسه براى وضو نشسته بودم كه اين سید را ديدم. 

آخرين شخصى بود كه براى وضو گرفتن آمد. ظرف آبى را در دست خود داشت و مشغول 

وضو گرفتن شد. . . سید بدون آنكه از آب حوض استفاده كند (آن زمان در نجف آب 

 لوله كشى و بھداشتى و قابل شرب معمول نبود آب آشامیدنى از كوفه و با

٣٣٧ 

سختى به نجف حمل مى شد و آبھاى زمینى كه شور بودند براى مواردى غیر از آشامیدن 

 .مصرف مى شدند) از من پرسید: آيا در حجره آب آشامیدنى ندارى؟ گفتم: چرا دارم



گفت: چرا براى وضو از آن آب استفاده نمى كنى؟ گفتم: آب حوض تمیز است و اشكالى 

براى وضو ندارد. گفت: آرى، ولى آبى كه در حجره براى آشامیدن نگھدارى مى كنى تمیزتر 

است. . . از اين اعتراض خجالت زده شدم، شروع كردم به وضو گرفتن و سعى مى كردم 

خوب وضو بگیرم و دعاھاى وارد در حال وضو را با صداى بلند بخوانم تا خجالتم را كتمان 

كنم. كمى با صداى بلند مى خواندم به طورى كه او بشنود: «اللھم بیض وجھى يوم تبّیض 

فیه الوجوه و تسوّد فیه الوجوه. . .» ؛ سید قرائت مرا رد كرد و اين طور قرائت كرد: «يوم 

تبیّض فیه وجوه و تسوّد فیه وجوه» ؛ وضويم را تمام كردم. . . از اين رفتار و اعتراض سید 

ايرانى، در مقابل شخصى مثل من كه كامال به عربى آشنا ھستم، تعّصب وجودم را 

فراگرفت شروع كردم به بحث و مناقشه و استدالل براى توجیه قرائت خودم. . . يك لحظه 

خود را در برابر عالمى ديدم كه به تمام جوانب بحث مسلط است و به راحتى به عربى 

 !فصیح صحبت مى كند و من مجبورم نظر او را بپذيرم

 

درحالى كه مشغول صحبت بودم خشم و ناراحتى من آرام گرفت اجازه خواستم كه در 

مجلس و محضر او حاضر شوم و عرض كردم: من عرب ھستم و شما فارسى صحبت 

مى كنید. فرمود: براى تو اشكالى ندارد با تو عربى حرف مى زنیم و تو ايراد و اشكال ما را 

 !مشخص مى كنى

 

سپس سید حسن مسقطى اصفھانى را براى من توصیه نمود كه در اولین جلسه، به 

دلیل گشاده رويى و محّبتى كه از او ديدم، با تمام وجود مجذوب او شدم؛ مثل اينكه چند 

سالى است باھم دوست و آشنا ھستیم. . . و بعد از آنكه او به مسقط مسافرت كرد، با 

عالمه طباطبايى آشنا شدم. . . و سپس با ديگر ياران آن مجلس ھمراه شدم. . . گفتم 

 :كه

 

شیخ على قسام از خانواده اصیل نجفى است. برادرش شیخ محمد جواد قسام را ھم 

ديده بودم؛ اديب و خطیب منبرى بود و در دانشكدۀ فقه، نثر عربى و ادوار و اطوار آن را 

 .براى ما تدريس مى كرد



و ھمین طور شیخ جعفر قسام، كه برغم موقعیت علمى و فضیلتى كه داشت، تكايا و 

 .ھیئت ھا و دستجات عزادارى حسینى را در كوفه و اطراف آن سرپرستى مى كرد

 

٣٣٨ 

ھمچنین شیخ موسى قسام، كه عالم منطقه «حى» بود و اھل «حى» از ايشان حرف 

 .شنوى داشتند. او داراى مقامى بلند و از رجال انقالب عراق بود

 

ھمه اين ھا از فرزندان شیخ قاسم بن حمود بن خلیل خفاجى، مشھور به «قسام» ، 

 .بودند و ھمه به استعداد نیكو و وسعت فھم و ادراك و پاكى سیرت، معروف بودند

 

از بین اين خانواده، خطیب معروف شیخ على قسام، كه رئیس دانشكده خطباى حسینى 

 .بود، مشھور شد. نام و ياد ايشان در «حركات اصالحى در نجف اشرف» گذشت

 

آرى. . . شیخ موسى قسام عالم منطقه (استان) كوت بود و مردم در حل و فصل دعاوى 

در امور شرعى و مذھبى به او مراجعه مى كردند. . . و او باوجود پیرى به نحو احسن 

وظیفۀ دينى خود را انجام مى داد و در بین مردم آنجا مقام و شخصّیتى معتمد و محترم 

 .داشت. آرا و نظر او را مى پذيرفتند و حكم او نافذ بود

 

و اما شیخ جعفر قسام، اھل كوفه و مردم اطراف آن را در دسته ھاى عزادارى و ھیئت ھا و 

تشكل ھاى مذھبى رھبرى مى كرد؛ در تمام مناسبت ھا مى ديدى كه گروھى از محترمین 

شھر، ھاله وار او را احاطه كرده اند؛ به مقام او احترام مى گذارند و از او حرف مى شنوند و 

 .در انجام اھداف او مى كوشند

 

و بعد از اين دو، شیخ محمد جواد قسام است. . . او آخرين فردى بود كه در مھم ترين 

حركت اصالحى كه در نجف اشرف به رھبرى دانشمند بزرگ شیخ محمد رضا مظفر بر پا 

شد شركت نمود، گذشته از شركت در تعدادى از انجمن ھاى ادبى و مشاركت در 

مھم ترين اجتماعات و محافل ادبى و جشن و شادى و عزا. . . كه در اكثر اين مناسبت ھا 



سخنرانى كرده و شعر خوانده است و بیاناتى دارد كه روزنامه ھا و مجالت و بعدھا كتب 

 .تراجم آنھا را نقل كرده اند

 

 . . .اما برادر چھارم كه شیخ على قسام باشد

تعجب آور است كه در ضمن سه برادر ديگر، اسمى از او برده نشده است، مثل اينكه از 

 . . .آنھا نیست. . . برغم اعتراف ھمه به افضلیت و اقدمیت او

و فراموش نمى كنم كه آيت اهللا حكیم (سید محسن) ، كه مرجعیت عمومى به او محول 

شد، متن «عروة الوثقى» را بحث مى كرد، و گمان مى كنم كتاب «مستمسك» را 

 مى نوشت، زيرا كتابى خطى مى ديدم كه پیرامون بخش ھايى از آن بحث و مناقشه

٣٣٩ 

مى كرد. بعد از مدتى قسمت ھايى از كتابش را خواندم و ديدم ھمان موضوعى است كه 

آن روز در ھمان كتاب در مقابل ايشان ديده بودم. . . آرى در مقبرۀ «سید محمد سعید 

حبوبى» ، روبروى باب قبله در صحن شريف، به مباحثه مى پرداخت و من بیرون از حجره از 

نزديك مراقب آنھا بودم؛ در بین آن جمع، عدۀ كمى-مورد توجه آقاى حكیم ھستند-را 

مشاھده مى كردم كه وقتى آنھا صحبت مى كردند سید دستش را بلند مى كند و جمع 

حاضر را به سكوت دعوت مى كرد تا حرف آنھا را بھتر بفھمد! باوجود بیش از صد نفر جمع 

حاضر در آنجا. . . آيا توجه سید به اين عدۀ كم نشانگر آن نبود كه اين ھا منزلت و احترامى 

در نظر سید داشتند كه ديگران از آن مقام برخوردار نبودند؟ 

 

و در بین اين عدۀ اندك، كه سید عالقه مند بود حرف آنھا را بشنود، شیخ على قسام 

 .حضور داشت. و گاھى اين عمل در يك درس تكرار مى شد

 

گفتم كه اسم شیخ على قسام در كتابھايى كه دربارۀ سه برادر ديگر او نوشته شده، ذكر 

نشده است؛ و در كتبى كه به ترجمه رجال علم و انديشه و ادب آن زمان پرداخته شده، از 

 . . .شرح حال ايشان فروگذاشته شده است. . . و او در مسیب از دنیا رفت

 



در سالھاى اخیر حكیم الھى، عالمه كبیر «محمد تقى جعفرى» ، با انبوه تألیفات  ***

سودمند و سخنرانى ھاى بلیغ به فارسى، و مقاالت متنوع در موارد مختلف فلسفى و 

اجتماعى، در روزنامه ھا و مجالت مھم ايرانى، مانند ستاره اى درخشان ظاھر شد. اين 

مرد واالمقام با آرا و افكارى جديد در مورد عارف و عرفان ظھور كرد و آن را به دو قسمت 

 .منفى و مثبت تقسیم نمود

 

در نظر او عرفان منفى ھمان نوعى است كه شخص عارف را به خارج از جامعه مى راند و 

او را به خودش وامى گذارد، بدون آنكه اجازه دھد به محیط خود نظر كند و به اعمال مفید 

به حال اطرافیان يا نسبت به خودش بپردازد. چنین شخصى زندگى را از ديد منفى 

مى بیند و به چیزى از دنیا توجه ندارد و حتى براى لحظه اى ھم اشتغال به دنیا را بازماندن 

از حق و طريق مرسوم براى سلوك مى داند و به عنوان تقصیر در قبال تكالیف واجب 

 . . .محسوب مى كند

 

 و ھمین طور نسبت به امور شخصى، مانند خوراك و پوشاك و مسكن، بى توجه

٣۴٠ 

است و مردم و اشتغال آنان به حطام زودگذر دنیا و بازيچه ھا و عاليق فانى آن را كوچك 

مى شمارد. . . كه دنیا الشه اى است كه طالبان آن سگانند. . . و كسى كه دنبال چنین 

چیزى بدود پست تر و حقیرتر از آن خواھد بود. . . و آنچه نزد خداست بھتر و ماندگارتر 

است. . . تا آخر. اين عقايد و نظرگاه گروھى اندك است كه در تاريخ اسالمى تحت صفات 

 .مالكھايى خاص و شخصّیت ھاى معروف خود، شناخته شده ھستند

 

ما بدون آنكه يكى از اين گروه را نام ببريم، مى گويیم كه: در ھر حال، اين ھا ھم درجاتى از 

صالح و نیكى را دارا ھستند؛ شايسته نیست به اشخاص آنھا به ديدۀ حقارت بنگريم و 

نام آنھا را به بدى ياد كنیم. ھستند كسانى كه آنھا را مى شناسند و سلوك آنھا را بزرگ 

مى شمارند و اى بسا الگو و مقتداى فرد نمونۀ دين و صالح و عرفان را در وجود آنھا 

يافته اند و مقام وااليى را براى آنھا قايل ھستند. لذا ممكن است كه ذكر نام آنھا اسائه 

 .ادب به مقام بلند آنان بشود



در ھر صورت، امثال اين افراد با اين صفات اشاره شده، اگرچه از عرفا و صلحاى واالمقام 

بودند، عرفان آنھا، يا مى خواھى بگو، تصّوف آنھا از نوع منفى است و سودى به حال 

ديگران ندارد؛ ھرچند (در برخى موارد خاص) اين حركت ھا براى عده اى از اين ھا كه 

اين چنین تبذل و خروج از حد مرسوم در سیره و طريقه ديگر مردان دينى و مرشدان و 

معلمان با كفايت و اھل خیر و صالح را براى خودشان نمى پسندند سبب نفرت ھم 

 .نمى شود

 

و اگر در اين نوع از عرفان، سود و فايده اى باشد مخصوص خود شخص عارف بوده و 

وابسته به خود افراد اھل سلوك خواھد بود. و اين، حد اقل بھره و نتیجه اى است كه از 

امثال اين گروه مى توان انتظار داشت. زيرا درجات آنھا كمتر و پائین تر از كسانى است كه 

عرفان آنھا در خدمت مردم مى باشد، خدمتى از قبیل دستگیرى از مظلوم و مظلومان و 

كمك به مساعدت تھیدستان و بیچارگان و ھدايت گمراھان و آگاه ساختن كسانى كه در 

شئون دنیوى غرق شده و با اعمال خواركننده و معاصى مھلك خويشتن خويش را 

 .فراموش كرده اند

 

و قطعا اين چنین اعمال و رفتار از كسى كه مردم را ترك گفته و در صومعه خويش به خود 

 مشغول شده و از ديگران چشم پوشیده است ساخته نیست. چنین شخصى نه از

٣۴١ 

گرفتارى دنیوى و اخروى مردم ناراحت مى شود و نه وجدانش از ورطه اى كه مردم در آن 

 .افتاده اند و گردابى كه تا گردن در آن فرورفته اند خدشه دار مى گردد

 

با اين وصف، عارف حق كسى است كه خود را فراموش كند و براى يارى ديگران آستین 

ھمت باال بزند و خويش را در وسط معركه اندازد تا ديگران را نجات دھد و تدارك گذشته 

 .نمايد، البته به اندازه قدرت و توان و استعدادى كه دارد

 

و ھمه اين سعى و تالشھا نزد خداوند داراى اجر و ثواب عظیمى است، و شايد عارف و 

سالك اين راه است كه رحمت و بركات و رضوان الھى نصیب او مى گردد و حجاب ھا و 



پرده ھا از برابر ديدگانش كنار مى رود و قلب و جانش با نور رحمان پر مى شود و جذبات 

رحمانى و الطاف الھى را بیشتر از آنچه كه در اشتغال به خود و عبادت در انزوا و پرداختن 

 .به ذكر و ورد خويش ممكن بود كه به دست آورد تحصیل مى كند

 

در ھمه اين بحثھا، استاد جعفرى به فرمايش ائمه معصوم استدالل مى كند، مانند بیان 

على (ع) به مصاحب و يا يكى از ياران خود كه، بدون دستور خدا، اھل و عیالش را ترك 

گفته و خود را فراموش كرده بود و باتمام وجود به عبادت مى پرداخت. . . على (ع) خطاب 

 :به او گفت: اى دشمن نفس خود. . . و سپس به اين فرمايش خدا استناد فرمود كه

بگو چه كسى زينت ھايى را كه خدا براى بندگانش از زمین رويانیده است و روزيھاى پاكیزه 

را حرام كرده است؟ 

 

ھمین طور، استاد جعفرى به بیان يكى از معصومین در خطاب به يكى ديگر از يارانش كه 

خود را وقف عبادت كرده و خودش و كار و تالش براى معاش را فراموش كرده بود استدالل 

مى كند. . . حضرت پرسید: از كجا مى خوريد و چگونه امرار معاش مى كنید؟ جواب داد: 

برادرى دارم كه از مال و كسب خود براى من ھزينه مى كند. امام فرمود: در اين صورت 

برادرت عابدتر از توست. امثال اين ھا زياد است و اين رساله كه در آن ايجاز و اختصار 

مراعات شده و به اشارۀ گذرا به كتب و مقاالت مبسوط اكتفا مى شود گنجايش آن را 

 .ندارد

 

با ھمه تجلیل و احترام ما نسبت به استاد جعفرى، ظاھرا اين سخن استاد چیز قابل 

توجھى نیست، يا حد اقل، اين بیان ايشان از آن سخنانى نیست كه چنگى به دل بزند و 

 در دل نشیند، با تمام تقسیم بندى و شرح و تنوعى كه استاد در توضیح و تبیین آن بیان

٣۴٢ 

كرده اند. . . و شواھد شعرى و نثرى زيادى كه در جھت استدالل به عنوان سند و تأيید نظر 

 . (خود بیان داشته اند (خداوند سايه اش را مستدام گرداند

 



به جھت آنكه در درجه اول از ما خواسته شده است كه بدانیم عرفان چیست؟ و چه 

 انتظارى از شخص عارف داريم؟ و كدام صفت است كه بايستى عارف به آنھا دست يابد؟

در چنین حالتى و بعد از حصول چنین معرفت و شناختى راھى براى مناقشه و بحث و 

بررسى در مورد عارف باقى نمى ماند. . . با اين توضیح و تقريب، بسیارى از مدعیان، كه 

عرفان را وسیله شھرت ساخته و از سلوك طريق صحیح در غفلت مانده اند، از دايره بحث 

خارج مى شوند. ما دنبال اين و آن مى دويم كه فرد كامل را پیدا كنیم. و آنچه از سیره عرفا 

و سالكین نقل مى كنیم يا براى ما نقل مى كنند و ما با گوش جان مى شنويم و با دل وجان 

مى پذيريم و در بیشتر موارد كرامات و اطالع آنھا از غیب و تأكید بر صحت روايت اين ھا و 

غیره. . . كه كتب زيادى پر از اينھاست ھمه و ھمه به خاطر آن است كه به آن فرد اكمل 

كه مى تواند محل احترام و عنايت و توجه ما در اخالق و سلوك باشد و الگوى رفتار و كردار 

ما قرار گیرد، دست يابیم. . . و زمانى كه شخص جوينده، چنین فردى را يافت، يا 

مى خواھى بگو، به شناخت او رھنمون شد. در چنین حالتى، شخص طالب در پیش او 

 .كوله بار تكاپو و جستجو را بر زمین مى نھد و از قیل و قال دست مى كشد

 

و بعد. . . شیخ على قسام از جملۀ آن معدود افرادى است كه ما در روزگار كمتر  ***

 .امثال آن را به خود مى بیند

 

و شايسته است در بین صدھا و ھزاران نفر از رجال دين، به جستجوى اين گونه افراد 

پرداخته شود و زمانى كه به آنھا دسترسى پیدا شد و آنھا را يافتیم، واجب است كه به 

دامن آنان چنگ بزنیم و به نصايح و راھنمايى آنان گوش دھیم تا از ما دستگیرى كنند و ما 

را از دوزخى كه با اشتغال به امور دنیوى و تالش به دنبال خواھش ھاى آن از مال و جاه و 

 .شھرت و مقام. . . در آن سقوط كرده ايم نجات دھند

 

 خدا رحمت كند شیخ على قسام را كه اھل «مسیب» در سوگ او اشك سوزان ريختند
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و مقام و منزلت او را گرامى داشتند، گو اينكه در وجود او الگوى يك مرد دين و علم و تقوا 

را يافته بودند. . . يكى از آنھا نقل كرد كه اھالى شھر «مسیب» اجتماع و اجاللى كه 

 .براى شخصیت بزرگوار او داشتند به ھیچ كس ديگر قائل نبودند

 

و از خواص ايشان نقل است كه آن مرحوم رساله ھايى در «تجرى» و «فروع علم 

اجمالى» و رساله ھاى ديگر عرفانى و فلسفى و ارشادى و اخالقى. . . دارد. به من قول 

داده بودند كه ھمه را براى من بفرستد، ولى ايام و روزھاى سختى كه بر شھرھا-در 

 .عراق-گذشت غیر از اين را رقم زد

 

نفرين و لعنت خدا بر آنھايى كه چھره تاريخ را در عراق محبوب ما، سیاه كردند. ما كمتر به 

شرح حال استاد بزرگوارمان شیخ قسام پرداختیم، درحالى كه شايسته بود ھرچه بیشتر 

به شخصیت بزرگوار ايشان بپردازيم و وقت زيادى بگذاريم و مزاياى اخالقى واال و سعۀ 

صدر او با شاگردان و حاضران در درس و بحث علمى او را بیشتر شرح و بسط دھیم؛ نیز از 

اھتمام شديد او به عبادت و التزام ايشان نسبت به حضور در مشاھد مقدس و مساجد 

 .بزرگ سخن بگويیم

 

خود من به واسطه ايشان و برادرش شیخ محمد جواد قسام با آيت اهللا «شیخ محمد رضا 

مظفر» آشنا شدم و سالھايى را در خدمتش بودم، سالھاى درازى كه بھترين و مفیدترين 

 .سالھا بود و در خدمت او سپرى كردم

 

گفتم كه موفق نشدم ھمه اين موارد را شرح و بسط دھم و اين به دلیل دورى از نجف 

اشرف و عدم دسترسى به مجموعه مذاكرات و نوشته ھايم بود. بدين جھت سالھا انتظار 

كشیدم تا اينكه كامال ناامید شدم و از دسترسى به آن منابع تقريبا مأيوس گرديدم. لذا در 

حدى كه میسور و ممكن بود به نگارش آنھا مبادرت كردم و شرح و تفصیل را رھا نمودم. 

شايد خداوند سبحان بعد از سختى آسانى قرار دھد و بعد از تنگى و شدت گشايشى 

 .عنايت فرمايد، كه بھترين ياريگر است

 



٣۴۵ 

سید ابو القاسم موسوى خوئى 
 

آيت اهللا العظمى خويى، زعیم حوزه علمیه در نجف اشرف و استاد فقھا و اصولى ھا در ربع 

 .اخیر قرن حاضر مى باشد

سخن از اين شخصّیت علمى و مرجع و استاد را با نوشته شیخ آقا بزرگ تھرانى در كتاب 

 :«طبقات اعالم الشیعة (نقباء البشر)» آغاز مى كنیم. آن مرحوم مى فرمايد

او سید ابو القاسم بن على اكبر بن میر ھاشم موسوى خوئى نجفى. . . يكى از مراجع 

 ق. متولد شد ١٣١٧ رجب ١۵عصر در نجف اشرف، در شھر «خوى» از توابع آذربايجان در 

و به دست پدرش عالمه (كه شرح حال او مى آيد) به خوبى تربیت يافت و حوالى سال 

 ق. پدرش او را ھمراه خود به نجف اشرف آورد و در راه تحصیل قرار داد. او در آن ١٣٣١

زمان به برترى در استعداد و ھوش خود از ديگران ممتاز بود. لذا مراحل تحصیل را سپرى 

كرد و مقدمات را تكمیل نمود. در محضر اساتید زمانش، مثل: عالمه شھیر میرزا محمد 

حسین نائینى و دو عالم بزرگوار شیخ محمد حسین كمپانى و شیخ آقا ضیاء الدين 

عراقى، حاضر شد و تقريرات آنھا را در فقه و اصول نوشت. اكثر اين تقريرات مثل «اجود 

التقريرات» در اصول و «تقريرات الفقه» و نیز «الفقه االستداللى» و «حاشیة على العروة» 

 .چاپ شده است

 :ھمچنین ايشان در تفسیر دستى توانا داشته و تصانیف ديگرى دارد؛ از جمله

نفحات االعجاز» و رساله «اللباس المشكوك» و رساله «الغروب» و رساله «قاعدة »

 . . .التجاوز» و رساله «ارث الزوج قبل الدخول» و غیره

 امروزه ايشان از مشاھیر مدرسین در نجف ھستند و حلقه درس و بحث او به دھھا
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 .نفر مى رسد. خداوند عمرش را دراز گرداند و براى ديگران سودمند قرار دھد



چاپ دوم اين جلد از «طبقات اعالم الشیعة» ، مخصوصا آن قسمى كه (نقباء البشر) نام 

 ق. است و ما تاريخ نگارش اين شرح حال مختصر مربوط به آيت اهللا خوئى را ١٣٧٣دارد، در 

ندانستیم. اين شرح حال باوجود اختصارى كه دارد، بسیارى از نكات مھم را در برداشته و 

تاريخ والدت و تاريخ ھجرت ايشان به نجف اشرف و مشھورترين اساتید فقه و اصول و 

 .برخى از كتابھاى چاپ شدۀ ايشان در آن تاريخ را شامل مى شود

 

 .اين شرح حال، ھمین طور مھارت ايشان در علم تفسیر «البیان» ھنوز منتشر نشده بود

در ھمین منبع از پدر ايشان سید على اكبر خوئى سخن مى گويد؛ در محضر مولى محمد 

 ١٨شربیانى و شیخ محمد حسین مامقانى تلمذ كرده و در نجف در شب سه شنبه 

 . ق١٣٧١شعبان 

 

 .فوت شده و در ايوان مقبره شیخ شريعة اصفھانى دفن شده است

شیخ آقا بزرگ طھرانى از دايرة المعارف ايشان (معجم الرجال) كه اخیرا در بیش از بیست 

جلد چاپ شده است نام نبرده است، زيرا كه چاپ اين دايرة المعارف بزرگ در سالھاى 

 .اخیر پايان پذيرفته است

و جناب استاد سید مرتضى حكمى در مقدمه كتاب «البیان فى تفسیر القرآن» در مورد 

 .شخصّیت مؤلف مطالبى را آورده است

 

بیان» كتاب تفسیر باعظمتى است كه حتى ھمین يك جلد آن بسیارى از مسائل » ***

شايان تقديس و تجلیل مربوط به قرآن كريم را در بر گرفته است و شايد مؤلف بار ديگر 

تأكید مى كند و ذھن ھا را متوجه مى سازد كه قرآن از ھرگونه تحريف و دستبردى مصون 

است، ھمان امرى كه شیعه امامى پشت در پشت به آن معتقد بوده و در ھیچ عصرى از 

اعصار قرآنى، ھیچ تغییر و تحولى در اين رأى و نظر راه نیافته است و آنچه در برخى كتب 

خوانده مى شود (كه قرآن تحريف شده) ھیچ ارزش و اعتبارى ندارد و از جانب طبقات 

 .مختلف شیعه از قديم االيام تا به امروز شايستۀ ھیچ گوش شنوايى نبوده است

 



عالوه بر اين ھا، تفسیر «بیان» داراى اسلوبى جديد و ابتكارى در تفسیر است كه ھمان 

 تفسیر قرآن به قرآن مى باشد؛ عالمه طباطبايى در تفسیر خود (المیزان) اين روش را به
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كار برده است. و بر ما معلوم نشد كه كدام يك از اين دو (عالمه و آيت اهللا خوئى) از ديگرى 

متأثر شده است؛ با آگاھى از اينكه، ھر دوى اين تفسیرھا، يا ھر دوى اين اسلوب ھا، در 

يك زمان تقريبا نزديك بھم به عرصه وجود آمده اند. . . البته تفسیر جد ما (سید محمد 

 .حسین قاضى) مقدم بر اين دو بوده و سالھاى طوالنى بر اين ھا سبقت دارد

 

در مجلس مرحوم پدر چه بسیار بحث ھايى طوالنى در خصوص ارائه نمونه و صورتى از اين 

روش تفسیر-قرآن به قرآن-ارائه مى شد. مرحوم پدر به مواردى از تفسیر پدرش استشھاد 

مى كرد و بسیارى از بزرگان، مثل شیخ محمد تقى آملى و شیخ محمد على بروجردى و 

عالمه طباطبايى و سید ابو القاسم خوئى. . . ، عده اى ديگر از اعالم كه شرح حال آنھايى 

 .را كه براى ما ممكن بود در اين مجموعه آورده ايم، در اين مناقشه حاضر مى شدند

 . . .قبل از آنكه از سلسله سخن خارج شويم برمى گرديم به

 

گفتم كه سید معتمد سید مرتضى حكمى در مقدمه اى كه براى چاپ دوم تفسیر 

 :«البیان» نوشته است مى گويد

 

اما سخن از عظمت كتاب «بیان» و شخصّیت مؤلف آن، در حدى كه شايسته و متناسب 

موقعیت ايشان باشد، امرى است كه ناتوانى و خويشاوندى من، مرا از آن باز مى دارد. لذا 

بھتر آن است دانشمندى كه به كفايت علمى و رجحان رأى شناخته شده است اين مورد 

را به طور كافى بیان بكند و او ھمان عالمه مجاھد داعى حق «شیخ محمد جواد مغنیة» 

 :است كه اين گونه داد سخن مى دھد

 

او مانند خورشیدى است كه پرتوھاى آن به ھر مكان و زمان مى رسد. . . او استاد من و 

استاد علما در نجف اشرف است. . . او قطبى است كه حركت علمى به دور او مى چرخد 



و حوزه نجف خود را، در كمال قدردانى و ارادت و شناخت از خدمات ايشان، به او مديون 

 .است

 

اگر وجود او و تعداد كمى از اھل تحقیق و تدقیق نبود عصر طاليى نجف اشرف رو به افول 

مى گذاشت (كه خدا نكند) . منظورم از عھد طاليى، زمان شیخ انصارى و شیخ كاظم 

 .خراسانى و شاگردان آنھاست

 

استاد حكمى در ادامه گويد: اما نام «كبیر» كه «آقاى خوئى» . . . شايسته آن نام است؛ 

 و اما توصیف او، كه او دانشمندى است كه علم و دانش با گوشت و خون او آمیخته
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است. . . دانشمندى كه به يك رشته از رشته ھاى علم و انديشه بسنده نكرد. . . بلكه 

آنچه را دريافت محكم و استوار درك كرد. . . و ھرچه بیشتر دريافت به شريف ترين و 

عظیم ترين بخش دانش احاطه پیدا كرد. . . تا اينكه به صورت چھره اى برجسته و مثال 

زدنى و شايسته الگو و تقلید درآمد. . . نزديك ھفتاد سال است كه در نجف اقامت گزيده 

است. او خود آموخته است و به ديگران ياد مى دھد و علما را تربیت مى كند و با 

 .دانشمندان قديم و جديد به مناقشه و مباحثه مى پردازد

 

اما روش او در بحث و جدل، ھمان روش سقراط است. ابتدا چنان مى نمايد كه در مقابل 

طرف، تسلیم شده است. . . آنگاه اشكاالت و ترديدھايى در سخن طرف ايجاد مى نمايد و 

سؤاالتى مطرح مى كند بى آنكه راھنمايى بكند. . . آن چنان كه در شأن طلبه و شاگرد 

است. . . تا اينكه طرف مقابل عاجزانه به پاسخ ساده مى پردازد. . . اينجاست كه تناقض 

استدالل او را معلوم مى دارد و او را به حقايقى متوجه مى سازد كه الزمۀ گفتارش بوده و 

راه گريزى از آن ندارد. . . و بطور ناخودآگاه او را در تناقض مى افكند. . . و ناچار وادارش 

 .مى نمايد كه به خطا و نادانى خود اعتراف كند

 

اما تعداد دقیق كسانى را كه به دست او تربیت شده اند جز خداوند يگانه كسى نمى داند. 

. . به طور يقین عدۀ آنھا به صدھا نفر مى رسد. . . تعداد آنھا دانشگاه بزرگى را پر مى كند 



كه پیوسته در حال افزايش است. . . ھم اكنون صدھا تن پاى منبر او حاضر مى شوند. . . 

كه در بین آنھا پیر و جوان و استاد و طلبه وجود دارد. . . و اكثر آنھا به تجزيه و تحلیل افكار 

 .و آراى او مى پردازند، بلكه با اشتیاق تمام آن را مى پذيرند

 

و اما شكل و ظاھر و باطن كتاب «بیان» ؛ . . . استاد ما سررشته زبان و لغت عربى را در 

دست دارد و ھروقت اراده كند تركیب و كلمات آن را به سخن در مى آورد. . . و كلمات و 

لغات عربى را-بطور جسته گريخته-از اينجا و آنجا انتخاب نمى كند. . . لذا جاى شگفتى 

نیست كه تركیب گفتارش رسا باشد و با معانى كلمات سازگار و ھماھنگ درآيد. . . و 

اگرچه كتاب «بیان» در موضوع خود منحصر بفرد نیست، ولى وجھه نظر مؤلف را براى 

خواننده روشن مى كند، ھمان مؤلفى كه او را شناختى و دانستى كه مكانت و منزلت 

علمى او كدام است؟ 

 

 ھمچنین خودبخود انسان را به اين باور مى رساند كه طبیعت اسالم از علم و عقل و
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انديشه جداشدنى نیست، و اينجاست كه ارزش كتاب و فايده علمى و عملى آن روشن 

 .مى گردد

 

 (پايان سخن استاد حكمى)

 

مؤلف گويد: علت اينكه سخن استاد فاضل حكمى را از بین انبوه كسانى كه از آقاى 

خوئى نوشته اند برگزيدم اين بود كه: در كالم ايشان اختصار رعايت شده است و او به 

جوانب موضوع و بیان شعب و اطراف آن، به ھمراه الفاظ فصیح و رسا و اسلوبى عالى، 

 .پرداخته است

 

و براى معرفى ھرچه بیشتر اين تفسیر نمونه، كه فنون مختلفى از بحث ھاى قرآنى 

ارزشمند را بسط داده است، نقل كامل اين مقدمه، بدون اندك كم و كاستى، شايسته 

 :مى نمايد



 

 .حضرت ايشان شخصّیت برجسته اى است كه ابعاد و آفاق مختلف و متنوعى دارد»

او دانشمند و مفسر قرآن كريم است. از طرف ديگر، يكى از اساتید فقه و اصول در ربع 

قرن اخیر مى باشد، و تعداد كثیرى از اساتید، كه به صدھا نفر مى رسند، از مدرسه او 

بیرون آمده اند و وظیفۀ تدريس و توجیه و طرح آراى جديد و مطرح در اصول (به معنى 

اصطالحى) آن و فقه و مسالك جديد آن در استدالل و اقامه برھان در مھّمات مسائل 

 .علمى را بعھده دارند

 

و معروف است كه وقتى براى تدريس باالى منبر مى روند مسلسل وار و پى درپى حدود يك 

ساعت صحبت مى كنند، چیزى كه انديشمندان را متحّیر مى سازد و صاحب نظران اھل 

 .فن از تسلط ايشان به تدريس و سخنرانى ھاى علمى شگفت زده مى شوند

 

ھیچ يك از اين ھا چندان مھم نیست، چه اينكه در اين باره بسیار نوشته اند و روش تدريس و 

تبحر و احاطه ايشان به فنون مختلف اعم اصول و فقه، به اضافه مھارت ايشان در 

رشته ھاى معارف اسالمى، مثل تفسیر و درايت و حديث، و تحصیالت عالى در ادبیات 

عربى و ادبى را بیان كرده اند، و قبال نیز، از طريق بزرگان معاصر ايشان، به اين موارد اشاره 

شد. . . آنچه بعد از ھمه اين ھا مھم است اينكه به تھذيب و سلوك اخالقى ايشان از 

اوائل جوانى و به مرشد و راھنمايى او اشاره شود، مرشدى كه در پیشگاه او زانو زد تا 

 .فنون اخالق و تزكیه و تھذيب را فراگیرد

 

٣۵٠ 

و بیشتر اعالم و بزرگان ذكر كرده اند كه ايشان به دست علماى اخالق طراز اول تھذيب 

يافت و سالھا ملتزم مجلس آنھا شد و به دستورات خواسته شده، از رياضت و عبادت، كه 

او را مستعد و آمادۀ مقامات عالى مى نمود، مبادرت كرد. بعضى از اين بزرگان اخالق در 

حق ايشان توصیه كردند كه: شما براى كار ديگرى منظور نظر ھستید و الزم است براى 

اين مسئولیت-يعنى مرجعیت-آماده و مھّیا شويد. لذا به خويشتن پرداخت و بعد از آنكه 



كرسى تدريس عالى را به او محول كردند به تكالیف مخصوص خود در پى گیرى تحصیل و 

 «.تھذيب طالب و پرورش علمى آنھا پرداخت

 

 (پايان مقدمه استاد حكمى)

در محل ديگرى در اين مورد-اشاره به آينده ايشان و مرجعّیت او-توضیحات بیشترى داده 

شده است، و كسانى را كه اين پیشگويى را در مورد شخصّیت بزرگوار او انجام داده اند 

نام برده اند، به طورى كه نجف اشرف در زمانى كه سیاه ترين دوره ھا و شديدترين آنھا را، از 

لحاظ سختى و تنگى و پراكندگى طالب، مى گذرانید با مرجعیت ايشان برجستگى علمى 

 .و اجتماعى خود را بازيافت

 

بعدھا قدرتھاى حكومتى بدترين رفتارھا را با او كردند و سخت ترين جنايات را در مورد 

ايشان مرتكب شدند، كه سبب قتل تعدادى از فرزندان و نوادگان او و شخصّیت ھاى اھل 

فتوى مجلس او گرديد. تعداد زيادى از آنھا كشته و تبعید و آواره شدند. ولى، با ھمه اين 

باليا، او در راه خدا صبور و بردبار بود، امور خود را به خداوند أعلى و قدير واگذار كرده بود. 

چنین مقاومت و ايستادگى میسر نمى شود مگر براى كسى كه دل به سوى عّالم غیوب 

و خداى علّى قدير، كه ذره اى در آسمانھا و زمین بر او پوشیده نیست، داشته باشد (و 

كسانى كه ستم كرده اند بزودى خواھند فھمید كه به كجا برمى گردند و عاقبت از آن 

 . (پرھیزكاران است. قرآن

 

و از ايشان نقل شده است كه سالھاى آخر زندگانى اش را در عالم كشف و شھود سپرى 

كرده است، ھمچنان كه از بستگانش نقل است كه او مسموم از دنیا رفت. بزودى در جاى 

ديگر به اين مسئله اشاره خواھد شد (خداوند او را غريق رحمت و رضوان خويش قرار 

 . (دھد

٣۵١ 

 



 سید على نورى

 

و از كسانى كه به مجلس ھفتگى عصر جمعه مى آمدند جناب سید على نورى بود. . . و 

فراموش نمى كنم كه قبل از ديگران در مجلس حاضر مى شد و تمام ھمتش آن بود كه قبل 

از پر شدن مجلس و اجتماع ديگران، زمانى را با آقاى قاضى خلوت كند. . . گفتگو میان آن 

دو آرام و به صورت خصوصى بود. . . و زمانى كه كم كم ديگران حاضر مى شدند گفتگو را 

 .قطع مى كردند. . . و براى بار ديگر به اجتماع مى پرداختند

 

اين سید بزرگوار را ھمیشه پیش چشم خود مجّسم مى كنم؛ میان قد، خوش سیما، با 

اندكى مو در دو طرف پیشانى، چھار شانه، چاق و مايل به كوتاھى كه در موقع راه رفتن 

متمايل مى شد. . . و وقتى سخن مى گفت خندۀ شیرين بر لبانش ظاھر مى گرديد 

. 

رسايل و مكاسب را، كه به اصطالح حوزه «سطوح» نامیده مى شوند، در مسجد خلیلى 

(در انتھاى بازار عمارة) تدريس مى كرد و تعداد زيادى از اھل فضل در حضور او حاضر 

مى شدند. صداى بحث و گفتگوى آنھا بلند مى شد و استاد با سعۀ صدر و سیماى خندان 

به آنھا گوش مى داد و سؤاالت آنان را پاسخ مى گفت و مشكالت كتاب را با اطمینان و 

اعتماد كامل و تسلط بر مسائل كتاب حل مى كرد. در اين مجلس تدريس، غیر از فضال، 

افراد ديگرى حاضر نمى شدند. . . زيرا، بدلیل كوچكى مكان و كثرت حضور مبرزين، جايى 

 .براى ديگران نبود

 

شیخ آقا بزرگ تھرانى شرح حال اين سید بزرگوار را نوشته است. او مى گويد: جناب 

ايشان، فضیلتى ناشناخته و علم كافى به دست آورده بود، رفتارى پسنديده و سیرتى 

 نیكو داشت، كه سبب رفعت مقام او در نظر آشنايان شده بود. از ھیكل زيبا و اخالق نیكو

٣۵٢ 



برخوردار بود. بزرگ منش و وارسته و متقى بود. در امورى كه به او مربوط نمى شد دخالت 

نمى كرد. از كسى بدنامى نمى نمود و با ھمتاى خود آيت اهللا سید عبد الھادى شیرازى، و 

ديگر ھم پايه ھاى اھل فقاھت و ديانت، بیشتر افت وخیز داشت. . . در جوامع دينى و 

 . . .علمى از احترام كافى و مرتبه اى بلند برخوردار بود

 

حكمت را نزد شیخ على محمد نجف آبادى تحصیل كرده و در تھذيب و اخالق در محضر 

شیخ آقا رضا تبريزى و ديگران بوده است. استاد او در فقه و اصول شیخ محمد كاظم 

 ق. وفات يافت (خداوند او را در ١٣٨١خراسانى و شیخ الشريعة اصفھانى است. در سال 

 . (رحمت و رضوان خود جاى دھد

 

 .اينكه فرمود: «در امورى كه به او مربوط نمى شد دخالت نمى كرد» ، معنايى بلند دارد

زيرا خوددارى از دخالت در امور ديگران و پرداختن ھرچه بیشتر به امور روحى خويشتن، 

 .معناى وسیع و وااليى دارد كه جز براى اندك مردان نمونه، میّسر نمى گردد

 

در حال حاضر فرزند ايشان سید محمد نورى در محافل دينى به علم و فضیلت و تقوى 

معروف است (خدا او را حفظ كند) . مقدمات و سطوح را در نجف اشرف باھم خوانديم. او 

از دوستان قديمى ماست، و دو برادر ديگر نیز دارد كه در مرتبه وااليى از تقوى و فضیلت 

 .قرار دارند

 

٣۵٣ 

 
 سید جمال الدين گلپايگانى

 

و از اصحابى كه نام او ھمراه نام مرحوم قاضى ذكر مى شود آيت اهللا العظمى سید جمال 

الدين گلپايگانى است. كه زعامت و مرجعّیت به مّدت كوتاھى به ايشان محول شد. . . 

 :شیخ آقا بزرگ تھرانى در كتاب ارزشمند «طبقات اعالم الشیعة» در مورد ايشان مى گويد



او سید جمال الدين بن سید حسن موسوى. . . يكى از مراجع عصر در نجف اشرف »

 .مى باشد

 ق. متولد شد. ١٢٩۵در روستاى «سعیدآباد» در يك فرسخى «گلپايگان» به سال 

مقدمات را در شھر خود ياد گرفت. سپس به اصفھان مھاجرت كرد و «سطوح» را از بعضى 

 . ق. به نجف مھاجرت نمود١٣١٩علماى آنجا تحصیل كرد. آنگاه در سال 

 

بین من و ايشان محبت خالص و رفاقت صمیمى برقرار بود. آن زمان در محضر مولى شیخ 

محمد كاظم خراسانى و شیخ آقا رضا ھمدانى حاضر مى شد. سپس مدتى در سامرا در 

محضر میرزا محمد تقى شیرازى حاضر گرديد. در آخر، تنھا به محضر میرزا محمد حسین 

 «. ق. وفات يافت١٣٧٧نائینى بسنده كرد و بیشتر تقريرات او را نوشت. در سال 

اين سید بزرگوار و عظیم الشأن، با آن سن زياد و كثرت مشاغل، در مناسبت ھاى خاص از 

مرحوم قاضى ديدن مى كرد و معموال از قاضى درخواست مى كرد كه براى مالقات، وقت 

قبلى مشخص كند. آقاى قاضى خود را براى اين مالقات مھیا مى كرد و آنچه را كه مناسب 

مقام مالقات كننده بود از چاى و چپق و میوه حاضر و آماده مى ساخت. و من نديدم كه 

براى مالقات كسى قبال آماده و مھیا بشود، اما عادت ايشان استقبال و مشايعت بود و با 

 ھمه مالقات كننده ھا چنین مى كردند. ولى آمادگى قبلى براى

٣۵۴ 

مالقات را فقط در مورد آقاى سید جمال الدين گلپايگانى انجام مى دادند. ھمین طور به 

 .دست خود كفش ھاى او را جفت مى كرد و گاھى با گوشۀ عباى خود آن را تمیز مى كرد

و از مجموعه خواص. . . آيت اهللا سید محمد حسین تھرانى از شیخ عباس قوچانى (وصى 

 :آقاى قاضى) نقل مى كند كه فرمود

 

بر حسب اتفاق استاد ما آقاى قاضى به زيارت سید جمال گلپايگانى رفت. . . كه معموال 

اين گونه مالقات ھا كمتر اتفاق مى افتاد و در مناسبت ھاى خاص و با اطالع قبلى صورت 

مى گرفت. . . در اثناى صحبت آقاى گلپايگانى از قاضى درخواست (نصیحت و موعظه) 



نمود. آقاى قاضى جواب داد كه شما بحمد اهللا جامع كماالت ھستید. . . بنده چیزى ندارم 

كه به شما تحفه بدھم. . . سید اصرار كرد آقاى قاضى فرمود: من چیزى نمى دانم و 

چیزى ندارم جز آنكه بگويم: قبل از تشرف ما به اين مجلس، كتابى خوانده مى شد كه در 

آن، شرح حال برخى از سالكان و عارفان ذكر شده بود. در آن كتاب از يكى از عرفا نقل 

مى كرد كه وقتى مى خواست بخوابد ھیچ چیزى در خانه براى خود باقى نمى گذاشت، از 

 .تكه نان گرفته تا آب آشامیدنى، مگر آنكه ھمه را در راه خدا انفاق مى كرد

 

 .وقتى سید اين سخن را شنید بلند شد و آقاى قاضى را وداع كرد و رفت

و به اين مناسبت حكايت ھاى عجیب و غريب از سید نقل مى شود. . . بعضى اھل سلوك 

نقل مى كنند كه وقتى قبور وادى السالم را زيارت مى كرد، گاھى برحسب اتفاق مى ديد 

بعضى از اموات ناله و فرياد مى كنند. . . و يك بار در مورد قبرى دقت مى كند و مى بیند كه 

قبر تازه است و بعد از جستجو مى شناسد كه قبر فالنى است. . . و بعد از تحقیق از 

متوفى معلوم مى شود كه آن شخص به عده اى ايتام بدھكار است و فرزندانش به فكر 

 .اداى دين و برائت ذّمه او نیستند. . . سید به آنھا متوسل مى شود كه قرض او را ادا كنند

. . 

مثل اينكه آنھا مى پذيرند و قرض او را مى پردازند كه سید دوباره برمى گردد و ديگر آن ناله و 

 !فرياد را نمى شنود

موارد ديگرى از اين گونه حكايات به ايشان نسبت مى دھند كه اينجا گنجايش نقل آنھا را 

 .ندارد

 مؤلف گويد: ھدف ما از ذكر اين گونه حكايت ھاى نادر، در ھر مناسبتى، به ھمراه

٣۵۵ 

ذكر افراد منتسب به اين حكايت ھا، اثبات اين مطلب است كه در مجموع اين عالم، 

عجايبى از غیب وجود دارند كه اذھان عامى طاقت آن را نداشته و عقول آنھا تحمل ادراك 

آن را ندارند لذا آن را در پردۀ كتمان نگھداشته اند و جز براى خواص بیان نكرده اند. كثرت اين 

حكايت ھا و نقل متواتر آنھا از طرق متفاوت و از افراد مختلف سبب اطمینان به صّحت آنھا 

 .مى شود و منكران را از میدان خارج مى كند



ما چاره اى نداريم جز آنكه، چشم دل و عقل خود را باز كنیم و از فراسوى ظاھر طلب شفا 

بنمايیم و از پشت اين حجابھا مصرانه حقايق را تمنا بكنیم، اگرچه نمى توانیم با تمام وجود 

به سوى اين حقايق توجه بنمايیم، جز آنكه پرتوى از نور آنھا سبب اطمینان نفس ما و 

تحريض عواطف ما و بیدارى قلب و عقل ما خواھد شد. خداوند ما را از آنھايى قرار دھد كه 

 .مى شنوند و بیدار مى شوند

 

و از سخنان طّیب و پاكى كه حس عظمت روحى و اخالقى را در انسان بیدار مى كند و 

فطرت آدمى را براى انقطاع الى اهللا و توجه و عنايت به خواسته ھاى روح و گرايش به 

سوى الگوى عالى در دين و عقیده و راز و نیاز و لزوم استاد برمى انگیزد مطلب زير است، 

كه از افرادى كه در محضر آنھا حاضر مى شديم و با مجالس آنھا انس گرفتیم از اين سید 

بزرگوار نقل مى كنند، كه فرمود: من در درس اخالق و تھذيب در محضر آقاى شیخ على 

 .محمد نجف آبادى حاضر مى شدم كه از ثقات و از شاگردان سید احمد كرباليى حايرى بود

. . 

مؤلف گويد: از اين سخن معلوم مى شود كه اكثر بزرگان براى تحصیل اخالق و تھذيب نزد 

 . . .استاد خاصى، غیر از استادشان در علوم و معارف اسالمى، حاضر مى شدند

 

شیخ آقا بزرگ طھرانى معموال در اثناى شرح حال ھريك از علما در «طبقات اعالم 

الشیعة» استاد خاص ھريك از آنھا را در اخالق و عرفان ذكر مى كند و او را معرفى 

مى نمايد و نام مى برد. در شرح حال سید على نورى، كه اخیرا ذكر او گذشت، ديديم كه 

) فراگرفته و به دست آقا رضا تبريزى ١٣٣٢گفت: حكمت را نزد على محمد نجف آبادى (

 :) تھذيب يافته است. و از اين شیخ ربانى (آقا رضا) نقل مى كند كه١٣٣١(

 

او عالوه بر منزلت علمى، از مختصان و مالزمان عالمه فقیه، مربى سالكان، مولى حسین 

 قلى ھمدانى بود. . . تا اينكه در تقوى و تذكر و تفكر و ديگر مراتب مراقبه و سیر و

٣۵۶ 

سلوك يگانه زمان گرديد، عالوه بر اينكه جاللت قدر و مھارت و دقت نظرى كه در فقه و 

اصول داشت، به طورى كه وقتى شروع به موعظه و نصیحت مى كرد بر احساسات مردم 



مستولى مى شد و دلھا را به تصرف خود در مى آورد، و اين بدان جھت بود كه خودش 

 .موعظه پذير بود و به آنچه كه ديگران را امر مى كرد عمل مى نمود

 

يك بار من مجلس او را مورد دقت قرار دادم و ديدم كه اصحابش ستاره وار اطراف او را 

گرفته اند، درحالى كه موجى از نور و روشنايى آنھا را احاطه كرده و نشانه ھاى خشوع و 

خضوع و خشیت و توبه و انابه در وجود آنھا ظاھر شده است. (خداوند آن روزگاران و آن 

 . (ابدال را رحمت كند و بارشى از رحمت و رضوان خود را بر اجساد آنھا سرازير كند

 

برمى گرديم به سخن آيت اهللا گلپايگانى؛ بعد از ذكر آنكه در اخالق و تھذيب شاگرد شیخ 

على محمد نجف آبادى بود؛ فرمود: عادت من بود كه حد اقل ھفته اى يك بار براى تھجد 

شبانه به مسجد سھله مى رفتم. وقتى كه نماز مغرب و عشا را تمام مى كردم اندكى 

غذا مى خوردم كه مختصرى نان و سبزى بود. سپس كمى مى خوابیدم. آنگاه براى تھجد و 

نماز برمى خاستم و تا طلوع فجر به عبادت مى پرداختم. و ھنگام برآمدن آفتاب به نجف 

 .اشرف برمى گشتم تا از درسھايم نمانم

 

در يكى از شبھا بعد از آنكه اعمال شبانه ام از اداى فريضه و اعمال مربوط به تحیت 

مسجد. . . را تمام كردم حدود دو ساعت از شب گذشته بود كه دستمالم را باز كردم تا 

كمى غذا بخورم. ھمین كه دست به غذا بردم صدايى حزين و آه و ناله اى شنیدم كه از 

آخر مسجد و ضلع شمالى آن مى آمد. . . ظلمت شب ھمه جاى مسجد را فراگرفته بود و 

گمان مى كردم كه غیر از من كسى در مسجد نیست. . . اين صدا جاذبۀ خاصى داشت و 

با سوز و اندوھى كه در مناجات خود با شعر فارسى و عربى و برخى مضامین دعاھاى 

وارده از معصومین بھم مى آمیخت ھمراه مى شد، به طورى كه تمام توجه مرا به خود جلب 

كرد و مرا بى تاب كرد تا جايى كه نتوانستم غذا بخورم و از خواب و استراحت ماندم. اين 

صدا چنان بر حواس من مستولى شد كه مرا از وظايف شبانه و از نوافل و اذكار و اورادى 

كه براى من واجب بود باز داشت. صاحب اين صدا با صوت بلند مناجات مى كرد، سپس 

كم كم آھنگ صداى خود را پائین مى آورد كه شنیده نمى شد، آنگاه مجددا صدايش را بلند 

 مى كرد، به طورى كه سخنانش به خوبى شنیده مى شد. . . بعد مجددا



٣۵٧ 

صدايش را پائین مى آورد و ھمین طور. . . ناگھان توجھم به شبحى افتاد كه به سوى مقام 

منسوب به حضرت مھدى (عج) پیش مى آمد، با گام ھاى آھسته مى آمد و ھروقت كه دو 

سه قدم بر مى داشت اندكى آرام مى گرفت و مى نشست، سپس بلند مى شد و دنباله 

قرائت و مناجات را مى گرفت. اين حالت تا نزديكى ھاى فجر و نماز صبح ادامه يافت تا اينكه 

تقريبا به مقام مھدى (عج) نزديك شد. آنجا ديدم كه غزلى از ديوان حافظ شیرازى را 

 :مى خواند

 

  از بد حادثه اينجا به پناه آمده ايم//ما به اين در نه پى حشمت و جاه آمده ايم

  تا به اقلیم وجود اين ھمه راه آمده ايم//رھرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم

  به طلبكارى اين مھر گیاه آمده ايم//سبزۀ خط تو ديديم و ز بستان بھشت

  به گدايى به در خانه شاه آمده ايم//با چنین گنج كه شد خازن او روح امین

  كه در اين بحر كرم غرق گناه آمده ايم//لنگر حلم تو اى كشتى توفیق كجاست

  كه به ديوان عمل نامه سیاه آمده ايم//آبرو مى رود اى ابر خطاپوش ببار

  از پى قافله با آتش آه آمده ايم//حافظ اين خرقه پشمینه بینداز كه ما

 

مؤلف گويد: «شرح اين ابیات در جاى ديگر اين مجموعه گذشت و خالصه آن اين است كه 

گويد: آمدن ما به اين درگاه نه براى طلب جاه و مقام است، بلكه بدى حادثه ما را بر آن 

 . (داشت كه به اينجا پناه آوريم (شايد منظورش سرگذشت پدر ما آدم باشد

از عدم تا به عرصه وجود آمده ايم. . . اين راه دراز را به عشق ازلى در راه رسیدن به 

محبوب پیموده ايم. . . شیفته (سبزى) جمال زيبايت شديم. . . و بھشت را پشت سر 

 . . .انداختیم و بدنبال تو آمديم كه طبیب شفابخش دردھا و زخم ھاى ما باشى

اگرچه گنجینه اى داريم كه روح االمین نگھبان آن است، با اين حال، به درگاه پادشاه 

آمده ايم و به او متوسل شده ايم، زيرا او مالك ھمه چیز است. . . (و شايد منظور شاعر از 

 (گنجینه، ھمان قرآن كريم يا روح قدسى باشد

لنگرگاه كشتى صبر و كرمت كجاست؟ نزديك است كه گناھان و خطاھا ما را در پیش 

 .درياى كرمت غرق كند



اى باران رحمت بر ما ببار، قبل از آنكه آبروى ما برود. ما به ديوان محاسبه تو با كارنامه اى 

 .سیاه و خالى از حسنات آمده ايم

٣۵٨ 

حافظ! خرقه صوفیان خود را بینداز و برو (نیازى به آن نیست) ما قافله را با آتش برخاسته 

 «. . .از اندوه و حسرت دنبال كرده ايم

با قرائت اين ابیات به مقام منسوب به امام مھدى (عج) رسید. . . درحالى كه نماز صبح 

نزديك شده بود و شروع كرد به اقامۀ نافله و نماز مستحبى. . . تا اينكه وقت نماز صبح 

شد؛ بلند شد فريضه صبح را بجا آورد و به دنبال آن نافله را خواند تا نزديك طلوع خورشید؛ 

 . . .آنگاه از مسجد خارج شد

 

آيت اهللا گلپايگانى گويد از مشاھده او و شنیدن صداى او از خود بى خود شدم؛ ھول و 

ھراس وجودم را فراگرفت؛ او را دنبال كردم و از خادم مسجد پرسیدم كه او كیست؟ گفت: 

او «سید احمد كرباليى» است، شبھايى كه مسجد از زّوار خالى است مى آيد. . . و اين 

 .حال اوست كه در طول شب شاھد بودى! و به نجف برگشت

 

سپس به نزد استادم رفتم و آنچه را كه ديده بودم با جزئیات و تفصیل براى او شرح دادم. 

فرمود: بلى او فالنى است؛ آنگاه دست مرا گرفت و به منزل سید احمد كرباليى آورد و 

 . . .گفت: از امروز استاد تو ايشان است و بايد تعلیمات و دستورات را از او اخذ كنى

 

مؤلف گويد: تفصیل امثال اين حكايت را، به دفعات از تعدادى از بزرگان عرفان و سلوك 

شنیده ام و نص مذكور در اينجا از آية اهللا سید محمد حسین طھرانى. . . نقل شده است 

و معلوم مى شود كه تنھا آية اهللا گلپايگانى نبوده كه شاھد كیفّیت تھجد «آقاى حايرى 

كرباليى» در مسجد سھله بوده است، بلكه ديگران نیز مشاھدات خود را ھمین گونه نقل 

مى كنند. . . و نمونه ھايى از اشعار عربى و فارسى و دعاھاى رسیده از معصومین را كه 

در مناجات و خلوت خود در مسجد سھله يا در اماكن ديگر مى خوانده از او حفظ كرده اند؛ 

ما براى ارائه فھرستى از آن موارد دلیل و انگیزه اى نیافتیم لذا به ھمین يك مورد اكتفا 

 . . .كرديم



 :آرى اين حكايت با منقوالت و مطالب ديگرى موافقت دارد كه اشاره به آنھا اشكالى ندارد

او در شبھاى تاريك، معموال آخر ماه، به مسجد مى آمد. در اين موقع از ھر ماه، رفت و -١

آمد مردم به مسجد كمتر مى شد. زيرا اغلب پیاده مى رفتند و پیاده برمى گشتند، كه در 

 شبھاى مھتابى (اواسط ماه) ، به خاطر روشنايى ماه، واردين مسجد

٣۵٩ 

 (بیشتر مى شدند (تا زمانى كه ما ديديم اين طور بود

آن مرحوم، در آخر ضلع شمالى، محلى براى عبادت خود انتخاب مى كرد كه در سمت -٢

 .راست داخل مسجد بود. مقام مھدى (عج) در ضلع مخالف آن قرار داشت

بنابراين مسافت بین اين دو زاويه از مسجد سھله-ضلع شمالى و جنوبى-طوالنى ترين 

 .مسافت داخل مسجد محسوب مى شد

 

او اين مسافت را به عنوان مسیر حركت خود در طول يك شب عبادت انتخاب مى كرد. . . -٣

يعنى بعد از ھر دو يا سه قدم براى مناجات و نافله و نماز مى نشست، سپس بلند 

مى شد و گام ھاى ديگرى برمى داشت و جلو مى رفت، تا ظھور اوائل صبح. . . صدايش 

 .زيبا و داراى جاذبّیت خاصى بود

 

به اين ترتیب، وقتى به آخر شب مى رسید و به صبح نزديك مى شد به نزديك ترين نقطۀ -۴

مقام مھدى (عج) مى رسید، كه در اين نقطه به اداى باقى نوافل شب و نماز صبح 

 .مى پرداخت

 

و بر اين حالت باقى مى ماند و تا نزديك طلوع خورشید نماز نافله مى خواند (يكى براى -۵

من نقل كرد كه آن مرحوم در اين فرصت سجده مى كرد) ؛ آنگاه به سرعت از مسجد خارج 

مى شد تا ھمراه شاگردان در جمع طالب و اساتید در نجف اشرف حاضر شود. ايشان 

اعمالى نیز در تھجد شبانه در كربال دارد كه شبیه ھمین اعمال ايشان در مسجد سھله 

 .مى باشد، و در طى آن به حائر-ضريح حسینى (ع) -مى رسید

 



سید احمد كرباليى از چھره ھاى برجستۀ تقوى و علم و فضیلت بود، و در نزد تمام -۶

 .افاضل علم و اھل سیر و سلوك معروف است

 

از ايشان دعاھا و اذكار و اشعار عربى و فارسى زيادى محفوظ است كه در مناجات با -٧

پروردگار خود در چنین شبھايى قرائت مى كرده است. اين مجموعه گنجايش ذكر آنھا را 

 .ندارد. خداوند او را در رحمت و رضوان خود جاى دھد

گفته مى شود كه. . . براى آيت اهللا العظمى گلپايگانى مجلس و محضر درس اخالق و 

سلوك مشاھده نشده است. . . جز آنكه به افراد معّینى در زوايا و گوشه ھاى صحن 

شريف حیدرى مجالسى اختصاص مى داده است. از فرزند ارشد ايشان، استاد ھاشمى، 

 از چگونگى اين جلسات پرسیدم؛ جوابى نداد غیر از آنكه گفت: اين مجالس خصوصى

٣۶٠ 

بود و گفتگو در آن به آرامى و سرى بین او و خواصش رد و بدل مى شد و به كسى اجازه 

 . . .نمى داد در آن حالت به نزد آنھا برود و چه بسا اين مجالس ساعت ھا بطول مى انجامید

ولى مجالس درس عمومى ايشان در فقه و اصول بود و تصانیف و تألیفات ارزشمند زيادى 

 .دارد كه بطور مشروح در «طبقات أعالم الشیعة» ذكر شده است

٣۶١ 

 
  سید محمد جمال ھاشمى

 
 شاعر بلندآوازه و نوآور

 

بعد از آيت اهللا سید جمال گلپايگانى، فرزند ايشان سید محمد جمال ھاشمى ذكر 

 . . .مى شود

اديبى كه با اشعار خود مشھور شد و افراد دور و نزديك او را شناختند و دوست و دشمن 

 .او را ستودند و نام و آثار ادبى او (در زمان ما) روزنامه ھا و مجالت را پر كرد



استاد كبیر شیخ محمد رضا مظفر او را به عنوان استاد ادبیات عربى در دانشكده فقه نجف 

اشرف معّین كرد و او به بھترين شكل اين وظیفه را انجام داد و اعجاب ھمه را برانگیخت تا 

جايى كه به خاطر صداى خوش و لحن و بیان شیرين و قدرت خطابه و قريحۀ شعرى كه 

داشت دانشكده فقه، براى جلوگیرى از نابودى آثار او، اقدام به ضبط سخنان ايشان در 

 .نوارھاى كاست نمود

 

 :استاد خاقانى در كتاب «شعراء الغرى» گويد

او ابو حسن سید محمد بن سید جمال موسوى، معروف به ھاشمى، است؛ عالمى 

 . . .بزرگوار و نويسنده اى توانا و شاعرى نوآور است

و در ادامه مى گويد: از میان دوستانم، ھاشمى، با توجه به برخوردارى از موھبت مالطفت 

و اخالق خوش و دوستان زياد و بھرۀ فراوانى كه از اين دوستى ھا حاصل كرده بود، 

لطیف ترين روح و پاك ترين قلب ھا را داشت. . . با خوشحالى و شجاعت به استقبال حوادث 

مى رفت. . . و در تمام اين ھا ھیچ گاه اصالت خود را از دست نداد و از عقیدۀ خود دست 

برنداشت و از شخصّیت درونى خود تھى نشد. اين قابلیت نمونه، سبب شد كه تعداد 

 بیشترى به او عالقه مند شوند و به اين وسیله توانست بر محّبت و دوستى عدۀ

٣۶٢ 

 .بیشترى از دوستانش كه بر سر محبت و تكريم او باھم كشمكش داشتند، نايل شود

ديوان چھارگانۀ اشعار او مملّو از عواطف و احساسات درخشانى است كه به مجموعۀ 

دوستانش و شیفتگان روح و سلوك و علم و ادب خويش قديم مى كند. آقاى قاضى به من 

خبر داد كه او در عرفان و اخالق شاگرد «قاضى كبیر» بوده است. (پايان كالم صاحب 

 (شعراء الغرى

مؤلف گويد: اشعارش و خصوصا اشعار ذوقى او را لطائف عرفانى صوفیانه فراگرفته است و 

زمانى كه مظاھر آفرينش و عجايب طبیعت، عواطف و احساسات بلند او را شعله ور 

 .مى كند و آنگاه كه گم شده اش در میان عوالمى كه او را احاطه كرده است ھويدا مى گردد

. . 



 :به اين قصیده با عنوان (اهللا) نگاه كنید كه اين چنین آغاز مى كند

قطره با دريا درآمیخت. . . آنگاه به ساحل دريا افكنده شد درحالى كه خاطرات پاك خود را 

 :با اين نغمه ھاى گريان بیان مى كرد

  أنت-ما أنت-وجود منه قد فاض الوجود//مبدأ الكون لك الكون و ما فیه يعود

  و آلالئك في العالم ألطاف وجود//تنطوي في نشر معناك رسوم و حدود

  و لما قام لھذا الفلك السامي عمود//حیث لوالھا لما اخضّر من التكوين عود

  و نظام فیه روح العدل و الحق يسود//منھل ما زال بالرحمة و اللطف يجود

  في سماواتك للفكر نزول و نھود//أّيھا الرمة من تاه بمعناه الخلود

  نورك الظاھر عن ظاھره النور يذود//و أللحانك في الذكر اضطراب و ھمود

  إنك الّله و ما لّله غیب و شھود//ھو معنى جل أن يدركه الوھم الّشرود

  وثب العلم لنجواك فأعیاه الجمود//صمد فرد قديم ال ولید ال ولود

  فنأى (آدم) بالوصل و أدناه الصدود//و سما الدين لدنیاك فعاقته القیود

  (و انزوى (يونس) في البحر و مل الناس (ھود//و التوى (صالح) بالناقة مذ زاغت ثمود

  و إلى الطور سعى (موسى) تزّجیه الیھود//و ل (إبراھیم) في النار ھدوء و صمود

  و ل (طه) في السماوات عروج و صعود//و لروح الّله في المھد بروق و رعود

  و من الحاضر ال يفرعني اال الجحود//ھا ھو الماضي وثوب و اضطراب و ركود

  فسألقاك و إن خابت بمسعاك الجدود//و لروحي في شواطیك صدور و ورود

٣۶٣ 

 لي من روحي وعود سالفات و عھود

 

 ترجمه شعر

 .اى مبدأ ھستى، آفرينش از توست و به سوى تو برمى گردد

 .تو، تو كیستى؟ وجودى كه ھستى از آن تراويده است

در معناى تو، رسم و حدود پیچیده مى گردد و براى نعمت ھاى تو در عالم، لطف ھا و 

 .بخشش ھايى است



اگر آن لطف و بخشش ھا نبود، ھیچ روئیدنى از آفرينش سبز نمى شد و اين فلك بلند سر 

 .بر نمى كشید و براى اين سقف بلند ستونى بر پا نمى شد

سرچشمه اى كه پیوسته لطف و رحمت مى بخشد و نظامى كه در آن روح حّق و عدالت 

 .حكم مى كند

اى بزرگى كه جاودانگى از آن توست و براى فكر و انديشه در آسمانھاى تو فراز و 

 . (نشیب ھايى است (فكر و انديشه در معنى تو حیران است

نواى ياد تو در فراز و نشیب است و نور تو ھويداست و از شدت ظھور نورھا را دفع 

 .مى كند

 .او معنايى است برتر از آنكه وھم آشفته او را درك كند

 .تو خدايى و براى خدا پنھان و آشكار يكسان است

 .بى نیاز يگانه و قديم كه نه زاده شده و نه مى زايد

 .علم و دانش خواست كه به تو برسد ولى از جمود خود ناتوان شد

 .دين آمد كه به دنیا مسلط شود ولى قیدھا او را كنار زد

 .آدم با آنكه نزديك بود دور شد و اين دورى-صحراھا-باعث نزديكى او گرديد

 .و صالح وقتى كه قوم ثمود كفر ورزيدند با ناقه آمد

 .و يونس در دريا منزوى شد و ھود از مردم بیزار گرديد

 .و براى ابراھیم در آتش فراز و نشیب ھا بود

 .موسى به سوى طور شتافت درحالى كه يھود او را طرد مى كرد

 .و براى طه (پیامبر اسالم) در آسمانھا عروج و صعودى ھست

٣۶۴ 

 .آرى، آن گذشته است كه شتاب و اضطراب و حركت و سكون دارد



 .و اينك، بجز از جمود خود، از چیز ديگرى نمى ترسم

 .و روح من در سواحل درياى تو رفت و آمد دارد

 .ھرچند تالش براى رسیدن به تو بى فايده است ولى من تو را مالقات خواھم كرد

 .روح من با تو عھد و پیمانى كھن دارد

 .به تدوين آنچه در مجلس مى گذشت تأكید مى نمود ***

 

و گاه مى شد كه بعضى كتب را برايش قرائت مى كردم؛ او انبساط روحى پیدا مى كرد و از 

قرائت من افق ھاى قلب و فكرش گشوده مى شد و به گفتن اشعار مختلفى كه در ديوان 

 .چھارگانه اش موجود است شروع مى كرد

 

فرزند بزرگترش، سید حسن ھاشمى، به چاپ و نشر اولین مجموعه اشعار ايشان اقدام 

 .نمود، كه امیدواريم به چاپ بقیه نیز موفق بشود

 

من بارھا از ايشان-سید جمال ھاشمى-از سبب محبت و تقديس و تكريم و احترامش 

نسبت به آقاى قاضى سؤال كردم. گفت: به خاطر توصیۀ پدرم. . . من به مشكلى برخورد 

نكردم مگر آنكه پدرم مرا به مالزمت دو نفر و خدمت در مجلس ھفتگى آنھا دستور 

مى داد: يكى عارف متصوف شیخ مرتضى طالقانى، و ديگرى عابد زاھد سید على قاضى. 

و من با جان و دل و تمام وجودم وابستۀ اين ھا ھستم، اگرچه مشكالت موقت جسم مرا 

 .از آنھا دور ساخته است

 

 .او در سالھاى اخیر ملتزم خدمت آيت اهللا آقاى حكیم، مرجع و فقیه طايفۀ شیعه بود

و جالب و شگفت آور است كه من شخصا از ايشان نقل مى كنم كه آيت اهللا حكیم به 

ايشان دستور داده بود كه مثنوى مولوى را به شعر عربى برگرداند و او به اين امر اقدام 

مى نمود. او قسمتى از اوقات خود را صرف اين كار مى كرد. و اكنون جاى اين سؤال از 

فرزندان ايشان باقى است كه اين كار و مسیر اين توجه به كجا منتھى شد؟ . . . و من 

 .ترديد ندارم كه آن ترجمه در مرتبه بااليى از زيبايى و دقت خواھد بود

٣۶۵ 



 (شیخ عباس قوچانى معروف به (ھاتف

 

و از جمله سخنان دلكش و دوست داشتنى براى من، سخن از شیخ عباس قوچانى است 

كه ھمه از ايشان به «وصى مخصوص قاضى» تعبیر مى كنند. مثل اينكه برخى ترجیح 

مى دادند كه «سید ھاشم حداد» وصى قاضى باشد، به خاطر منزلت و مقام ناشناخته اى 

كه در نزد آقاى قاضى داشت و مرحوم قاضى از او بسیار تجلیل مى نمود و، برخالف عادت 

خويش با بقیه اصحاب، ساعت ھاى طوالنى با او خلوت مى كرد، زيرا وقتى كه قاضى- در 

پايان مجلس-مى فرمود: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون» ، جمع حاضر برمى خاستند و 

 .در ھر حالى كه بودند مجلس را خالى مى كردند

و من خودم شخصا شاھد بودم كه بعد از گذشت ساعتى يا ساعت ھايى از مجلس، ھنوز 

جذبات پى درپى او را فرامى گرفت و سیاھى چشمانش در داخل حدقه مى چرخید و او به 

چپ و راست متمايل مى شد و چه بسا در اين مواقع آب خنك مى خواست كه بنوشد و 

 .بقیه را بر سر و سینه بريزد

اينجا بود كه از اعماق جان ندا مى زد: «سبحان ربك. . . سبحان ربك» ، كه آن را به 

سختى در لبانش مى چرخانید. در اين حال، جمع حاضر پراكنده مى شدند، ولى حتى در 

چنین حالتى نیز، در تابستان يا زمستان، آقاى حداد منتظر بود كه ھمه بروند و او نزديك تر 

 !بیايد و باقى آب ظرف را به سینه خود بريزد

ھمین طور، در حال وضو ھم عادت مرحوم قاضى بر اين بود و قطرات ريزان از صورت و 

محاسن و دستانش به زمین نمى ريخت، بلكه بر روى لباسش مى افتاد، زيرا آن قطرات 

 .نورند و از وضو جدا شده اند

٣۶۶ 

گفتم كه: برخى ترجیح مى دادند كه قاضى چنین سخنى را-در خصوص تعیین وصى- در 

مورد «سید ھاشم حداد» مى فرمود، ولى آن مرحوم ھرگز چنین چیزى نگفت و شايد اين 

ھم از محدوديت ھاى محیط بوده است. . . نه چنین نیست. . . او فقیھى است از فقھاى 

شیعه امامیه و محدث و مفسرى است كه از او به عنوان صوفى عارف تعبیر نمى شود، 



مگر از زبان خواص. . . و حتى اين خواص ھم ديديم كه چگونه از ايشان-آقاى قاضى-تعبیر 

كردند و چگونه از سیرت و سلوك او و تقدمى كه براى بعضى از اھل مجلس خود قايل بود 

 .سخن گفتند. . . بنابراين، عالم فقیه در نزد ايشان از منزلت و احترامى خاص برخوردار بود

و شیخ عباس قوچانى عالم و فقیه و متبحر در فنون مختص اين علوم است؛ با سعى و 

تالشى قابل تحسین در مدت بیشتر از دھھا سال به تحقیق كتاب (جواھر الكالم) پرداخته 

است؛ بعالوه، بر تدوين كامل تقريرات درس بزرگان و مسائل علمى جديد و قديم درس آنھا 

 .نظارت داشت

 

 .و او از خواص آية اهللا مرجع، سید ابو القاسم خوئى بود

عالوه بر اين ھا، شیخ عباس قوچانى چند دوره كتاب اسفار را تدرس كرد و آخرين دورۀ آن 

با عمر ايشان به پايان رسید؛ يعنى، بعد از آنكه آخرين دورۀ كامل تدريس را تمام كرد از 

 .منزل خارج نشد تا اينكه به رحمت الھى نائل شد

 

او در ده سال آخر عمر مرحوم قاضى مالزم ايشان بود و ھیچ گاه بدون آنكه جوياى حال او 

بشود از او جدا نمى شد. در مجلس قاضى مى نشست و به شرح و توجیھات او گوش 

 .مى داد، كه اين توجیھات بطور عادى از راه قرائت كتاب «مثنوى» بیان مى شد

مى فرمود: «جواھر مكلل به يواقیت اعظم است» . در نامه اى كه به عالمه طباطبايى 

 .نوشته است از كتاب مثنوى اين گونه تعبیر مى كند

 

سید ھاشم حداد كمتر سخن مى گفت و دائم در سكوت بود؛ زمان طوالنى به فكر و تأمل 

 .فرومى رفت. . . به اين آسانى نمى شد از زبان او حرفى بیرون كشید، مگر به سختى

استاد كبیر مرحوم قوچانى برعكس او بود. . . او خودش را در اختیار تو قرار مى داد و اگر در 

مخاطب رغبتى به شنیدن و فھم و بصیرت مى ديد با تمام وجود به سوى او متوجه 

 .مى شد و اكثر آثارى كه از آقاى قاضى نقل مى شود به ايشان مستند مى گردد

٣۶٧ 

 



قاضى در وجود قوچانى، عالمى بزرگوار را مشاھده مى كرد، به اضافه كه او ھمنشین و 

رفیق صمیمى قاضى بود. . . وقتى به محضرش وارد مى شد براى استقبال او از جاى خود 

بلند مى شد. . . و در اواخر عمر كه برخاستن و ايستادن برايش مشكل بود به خود آقاى 

قوچانى متوسل مى شد و دستش را دراز مى كرد كه كمك كند تا بايستد. . . و اين امر 

براى قوچانى سخت بود. . . ولى دستور استاد بود و انجام آن واجب. . . مرحوم قاضى به 

قوچانى تأكید مى كرد نسبت به تعظیم علما. . . و برحذر مى داشت از اينكه در تعظیم آنھا 

 . . .به خاطر كثرت افت وخیز با آنان كوتاھى كند و تنھا به برخاستن و نشستن اكتفا نمايد

 .لذا احترام علما واجب است و در ھیچ حالى از احوال ساقط نمى شود

 

براى بنده شايسته نیست كه به مقام علمى او و احترام علماى معاصرش نسبت به او 

 . . .اشاره كنم، بلكه اين ھا اشاره اى گذرا است

من قسمتى از مكاسب شیخ انصارى را در خدمت ايشان خواندم. . . سپس از محضر 

ايشان به خدمت آيت اهللا سید مرتضى خلخالى منتقل شدم (ھمان كه اخیرا در زندان 

 ق. است از سرنوشت او خبرى نیست) . ١/١۴١٣ج /٢۴صدامیان مفقود شد و تا امروز كه 

در محضر اين ھا متوجه شدم كه ھر دو اين ھا بیشتر متون فقھى را از حفظ مى دانند و 

 .نیازى به مراجعه به متن كتاب ندارند

 

سید مرتضى خلخالى از معتمدين آيت اهللا خويى مى باشد؛ آقاى خوئى، مجلس فتواى 

خود در منزلش را به ايشان محول كرده بود. خداوند ھمه اين ھا را رحمت كند و از اسالم 

 .براى آنھا جزاى خیر عنايت نمايد

 

آرى، شیخ عباس قوچانى، عالم عظیم الشأن و بلند مرتبه اى است كه گذشت سالھايى 

در مصاحبت استادش او را به خوبى ساخته و پرداخته بود. استادى كه به ھمراه او به 

بحث فقھى و بحث اصولى. . . و از آنجا به توضیحات عرفانى و گشت وگذارى در وادى سیر 

 .و سلوك و «مثنوى» (يكى از كتب مھم در اين مجالس) مى پرداخت



شیخ عباس قوچانى مى گفت: ھیچ گاه به قرائت فصلى و يا دفترى از مثنوى آغاز نكردم 

مگر آنكه آقاى قاضى قبل از آنكه من لب باز كنم ابیاتى را از حفظ مى خواند و آھنگ 

 .صدايش در وجود من نشاط و خرسندى و حالت حماسى پديد مى آورد

 

 گفتم كه: قسمتى از مكاسب شیخ انصارى را پیش ايشان خواندم و سپس از محضر او

٣۶٨ 

 به مجلس ديگر منتقل شدم اّما چرا؟

براى اينكه اكثر كرامات و خوارق عادات، كه از عرفا و اولیا نقل مى شود، به علل مختلف با 

سطح آگاھى من سازگار نیست؛ و شايد مھم ترين علت آن، تقارن اكثر اين موارد با اتفاق 

و تصادف باشد، و تصادف و اتفاق، در اكثر اين قضاياى نقل شده، بیشترين اثر را ايفا 

مى كند. ولى به راستى چرا اين اتفاق و تصادف نادر به فرد ديگرى غیر از اين عدۀ اندك، 

 كه خود و خواسته ھاى خود را وقف ارادۀ خداوند كرده اند دست نمى دھد؟

 

گفتم كه: خواه من از آن گروھى باشم كه اين گونه حكايت ھا را حمل بر اتفاق و تصادف 

مى كنند يا از آنھايى باشم كه از نقل اين آثار عجیب و غريب اولیا و صلحا شگفت زده 

مى شوند يا از آنھايى باشم كه در قبال اين قضايا سكوت و توقف مى نمايند و انديشه 

مى كنند (نمى گويم كه منكر مى شوند) ، در ھر حال، حكايتى كه اآلن بیان مى كنم و براى 

خود من رخ داده است از حقايقى است كه ھیچ شك و ترديد در آن راه ندارد؛ و آن اين 

 :است

 

 :آقاى قوچانى به عدم حضور من در مجلس قاضى كنايه و اشاره مى زد و مى فرمود

گوئى تو را مى بینم كه براى فوت اين فرصتھا تأسف مى خورى و دست حسرت به ھم »

مى زنى! آن زمان است كه اين فرصتھا از دست رفته و وقتى از تو سؤال مى شود حیرت 

زده و سرگشته از پاسخ دادن باز مى مانى. آن وقت است كه ديگر زمان ندامت و 

 «!پشیمانى سپرى شده است



من بیشتر آنچه را كه در مورد آقاى قاضى ممكن و میسر بود تدوين كردم و نوشتم ولى 

موقعّیت ھا و مھاجرت ناگھانى از نجف اشرف و تغییر اوضاع و احوال و طغیان و زياده روى 

 . . .حكام عراق در گمراھى و ستمگرى و اعمال فشارھاى سخت بر مھاجرين

 

از يك طرف، و از طرف ديگر، جھت گیرى روحى كه در سال ھاى اخیر برايم حاصل شد و من 

به تحمل سنگینى اين مھم و مسئولّیت تدوين شرح حال قاضى اقدام كردم و ديدم كه 

اين مسؤلیت تنھا به گردن من گذاشته شده است نه كس ديگر! . . . ھمۀ اين ھا مرا در 

موقعّیتى قرار داد كه يك زمان ديدم دست حسرت و تأسف به ھم مى زنم و ھمان طورى 

 كه شیخ عباس قوچانى مى گفت بر گذشته ھا تأسف و حسرت مى خورم، زيرا آنچه از

٣۶٩ 

آثار قاضى» در اختیار دارم اندك بوده و برايم ممكن نیست آن چنان كه شايسته ھست و »

 .جوانب مختلف موضوع طلب مى كند به شرح و بسط بپردازم

 

ھرچند در اين مجموعه سخن از متن و محل زندگى خودم بوده و محیطى است كه در آن 

زندگى كرده ام و خود مثل يكى از افراد آن محیط ھستم كه استعداد و توانايى ھايى دارد و 

مى تواند در دورترين افقھا و گسترده ترين مجامع و محافل آن نفوذ كند و كسب اطالع 

نمايد، با اين حال، در بیشتر موارد مى بینم كه در مورد تدوين آثار قاضى قدم ھاى لرزانى 

برمى دارم و به اين و آن متوسل مى شوم و از كسانى يارى مى طلبم كه خود آنھا منتظر 

 !مساعدت و كمك من ھستند

 

و ھمچنان كه گفتم اكثر آثارى كه از آقاى قاضى نقل مى شود از طريق اين آقاى قوچانى 

عالم و عابد مى باشد، به ويژه در سالھاى آخر زندگى قاضى، زمانى كه اصحاب پراكنده 

شدند و آن جمع از ھم گسیخت و ھريك در زمین پھناور خدا راه خود پیش گرفتند، 

درحالى كه رسالت اخالقى و تعلیمات و راھنمايى ھا و عنايت باطنى استاد را به ھمراه 

 .داشتند، چه اينكه الزم است ھر سالكى روزى به نھايت سلوك و غايت مقصد برسد

در اين سالھاى رنج آور و اوقات غم انگیز و تنھايى كه موجب عزلت و به تعبیر قرآن فرورفتن 

در پست ترين عمرھا است اين شیخ عباس بود كه آمد تا يگانه ھمنشین او و تنھا يار و 



ياور او باشد و به دنبال سالھايى كه در جمع دوستان (كه گويند دوست يار تو در راه 

است) و ياران بر شیخ گذشته است حاالت شیخ از نزديك توسط استاد مورد دقت و 

مراقبه قرار گیرد. لذا موارد زيادى از حاالت و واردات قلبى شیخ نقل شده است كه بیان 

تمام آن خاطرات و حكايت ھا در اين رساله مقدور نیست، ھمان طورى كه ترك آنھا و 

فروگذاشتن ھمه آنھا نیز نوعى ناسپاسى و يا بدتر از آن محسوب مى شود. . . اين را از 

 .دل و جان درك مى كنم

 

و اينجا مسايلى وجود دارد كه موجى از حیرت و سؤاالت را بر روح من سرازير مى كند و آن 

 اينكه: بعد از قوچانى، مرجع و جانشین قاضى كیست؟

و شايد ھم قوچانى در اين مورد-در تعیین وصى و جانشین-به رأى استاد خود عمل كرده 

 است كه فرمود: «براى من سلسله درست نكن» ، ھركس در اين راه حركت كند
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 .خداوند كسى را مقرر مى كند كه دست او را بگیرد و او را به صراط مستقیم بكشاند

و مسايلى ديگر از اين قبیل وجود دارد كه آنھا را ترك مى كنم تا ھريك در مناسبت خاص 

 .خود بیان شود

 

آيت اهللا تھرانى از سید ھاشم حداد. . . و من از مرحوم قوچانى نقل مى كنم كه آقاى  ***

قاضى در سخنان خود براى خواص مى فرمود كه: حضرت ابو الفضل العباس (ع) كعبۀ 

 .اولیاست. و براى اين تعبیر سبب مخصوصى ذكر مى كرد

 

او مى فرمود: حصول جذبۀ توحیدى خاص براى من به تأخیر افتاد. . . و اين جذبه، 

لحظه ھاى خاصى است كه بر شخص عارف مى گذرد و در آن لحظات است كه تمام اشیا 

ھستى از نظر شخص محو مى شوند و نور خالص و حقیقى توحید بر دل و جانش 

مستولى مى گردد، به طورى كه چیز ديگرى ھمراه آن مشاھده نمى كند و نه تنھا وجود 

خود، بلكه تمام عوالم پیرامون خود را فراموش مى نمايد. و اين حالت خاص يا جذبه 

توحیدى خاص است كه عرفا براى رسیدن به آن ھرچه بیشتر سعى و تالش مى كنند و 

 .برخى از آنھا به اعمال و رياضت ھاى باطنى مى پردازند تا به اين مرتبه نائل شوند



آقاى قاضى مى گفت كه زمان طوالنى بر من گذشت و من در انتظار وصول به اين مرتبه و 

گشايش آفاق قلبم براى اين نورانّیت توحیدى بودم، تا آنكه روزى بر حسب اتفاق در اول 

ورودم به شھر كربال معلى به زيارت حرم حضرت عباس (ع) رفتم؛ ھمین كه به حرم 

شريف عباسى رسیدم و به شبكه ھاى ضريح مقدس چنگ زدم ناگھان خود را در وسط 

انوار توحید ديدم، به طورى كه گذشته و حال و آينده و زمان و مكان و تمام عوالم در برابر 

من مساوى شد؛ كامال از خود محو شدم و اين جذبه درونى خاص را درك كردم كه 

دقايقى چند با من بود و دوام داشت. . . سپس به خود آمدم و براى تشرف به زيارت مرقد 

امام حسین (ع) به راه افتادم؛ در نزديكى مرقد آن حضرت، دوباره ھمان حالت برگشت و 

ساعتى دوام يافت. . . و بعدھا به طور مستمر ھمراه من گرديد. . . به اين جھت بود كه از 

 .حضرت عباس (ع) به كعبۀ اولیا و صلحا تعبیر مى كرد

 

از نقل اين حالت ھا براى شاگرد خود معلوم مى شود كه آن شاگرد از تقرب بیشترى در نزد 

 او برخوردار بوده است. زيرا عادت ايشان نبود كه امثال اين حالت ھاى خاص را
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براى اطرافیان خود از دوستان باوفا و اصحاب صالح خويش نقل كند، مگر آنكه قرب منزلت 

اين شیخ سبب شده است كه اين حالت خاص را براى او شرح و بیان نمايد و شايد ھم 

مى خواسته با نقل اين حكايت و امثال آن براى آقاى قوچانى او را از لحاظ نفسى و روحى 

براى پیمودن امثال اين مراحل و تجلى انوار قدسى الھى بر وجودش مستعد و مھیا 

 .گرداند

 

مرحوم قوچانى مى گفت كه من مراقب سخنان و كلمات آقاى قاضى بودم تا مبادا چیزى از 

فرمايشات خاص ايشان را در مسائل عرفانى فروگذار شوم يا جمله اى و يا استثنايى و يا 

استشھادى بفرمايد كه غرض و ھدف خاصى از آن داشته باشد و من متوجه آن نشوم و 

به اين بى توجھى و بى دقتى خود حسرت بخورم. . . براى اين مطلب موارد زيادى مثال 

مى آورد كه از آن حكايت ھا نمونه ذيل را كه در نوع خود منحصر بفرد مى باشد نقل 

 :مى كنم



شیخ عباس قوچانى مى گويد: حجرۀ عروس را آماده كردند و آنچه از پرده ھا و فرش كه 

الزمه يك زندگى جديد است فراھم ساختند. ناگھان آقاى قاضى آمد كه معموال در امثال 

اين مناسبت ھا از اصحاب خود تفقد مى كرد. . . به حجره وارد شد و ھمه جاى منزل را 

مالحظه كرد و ديد كه ھمه چیز آماده است. آنگاه فرمود: آرى در اين خانه ھمه چیز براى 

استقبال از عروس آماده و مھیاست جز آنكه. . . و ديگر ادامه نداد و سخن خود را قطع كرد 

 .و خارج شد

 

من به فكر افتادم كه معنى اين استثنا چیست؟ زيرا كه مى دانستم ھیچ گاه سخنى بدون 

علت و دلیل نمى گويد و حتما به حادثه اى خاص يا موردى اشاره مى نمايد كه براى من 

 .پنھان است

 

ساعت ھا گذشت درحالى كه شك و ترديد و اضطراب مرا فراگرفته بود؛ يك لحظه ديدم كه 

پیكى از خانوادۀ عروس آمد و خبر داد كه يكى از زنان محترم از خاندان (آخوندى) فوت 

 . . .شده است؛ لذا مراسم به تأخیر مى افتد. . . و شايد ھم بیشتر از يك ماه

 

با شنیدن اين خبر به سرعت به منزل استاد رفتم. طبق عادت از من استقبال كرد، 

درحالى كه خنده و تبسم بر لبانش بود. اشاره كرد كه در نزديكش بنشینم و كتاب را به من 

 . . .داد و از من خواست كه بخوانم. . . و مثل اينكه مى خواست بگويد كه

٣٧٢  

كسانى كه در سیر و سلوك عنان امور خود را تسلیم استاد كرده اند، صورت ھاى مختلفى 

را از آنھا شاھد بوديم. آنھا را با افكارى متفاوت و داراى مراتب مختلفى از شدت و ضعف 

 .اطاعت-استاد-مشاھده كرديم

 

اكثر آنھا انتظار دارند كه در طول يك شبانه روز و يا حد اقل در فرصتى ھرچه كمتر به مقصد 

برسند. تأخیر در اين امر، سبب شك و ترديد آنھا مى شود و گاه است كه اين شك و 

ترديدھا به جاھاى باريك و حساس مى رسد. . . تا جايى كه شخص از عزم و ارادۀ خود 

برمى گردد و عدول مى كند. . . آرى اين چنین است. . . تا اينكه صاحب عزم و ارادۀ صادق و 



رأى و عقیدۀ راسخ و محكم معلوم گردد. . . و با ھمه اين ھا، من ھرگز نشنیدم كه 

استادى به شاگرد خود خبر بدھد كه: نه در آيندۀ نزديك و نه بعد از زمانى طوالنى، 

گشايشى برايش حاصل نخواھد شد! و شايد ھم به صراحت به او بگويد كه: در ايام آخر 

 . . .عمر، زمانى كه اھل وعیال و اوالد، تو را ترك كردند و تو تك و تنھا در نجف ماندى

 

 !آرى اين زمان در ايام آخر عمر به ھدف مى رسید و درمى يابى

روزھا و سالھا گذشت. اكنون شیخ عباس قوچانى پیرمردى است موقر كه به عصاى خود 

 .تكیه داده و خستگى و ضعف از وجودش نمايان است

 

ھمان كه در قوت بدنى و متانت و نشاط ضرب المثل بود، اكنون عینك به چشمان خود 

دارد. . . و شايد ھم چندان از آن راضى نیست. . . سرش را به پائین انداخته و راه مى رود. 

. . در شھرى كه او زندگى مى كند چیزى كه توجه او را به خود جلب كند و يا دل و جانش 

به سوى او شوق و عالقه داشته باشد وجود ندارد. . . و ھمین طور، در اين شھر كسى 

نیست كه بتواند در منزل خود با او مأنوس شود يا در كنار او آرام گیرد. . . ھمه رفتند. 

برخى تبعید شدند و برخى به زندان افتادند و بعثى ھا آنھا را با تبعید و آوارگى و پراكندگى 

و زندان و شكنجه دنبال كردند. . . شیخ پسرى داشت. . . او آخرين فردى بود كه در 

زندانھا رھسپار مسیر نامعلوم شد. . . اينك ماھھا و سالھا بر او گذشته تا اينكه پسر را به 

فراموشى سپرده و از او قطع امید شده است. . . ولى بعد از ھمه اين ھا سكینه و وقار و 

 . . .آرامش خود را از دست نداده و آھنگ صداى گرم و لھجۀ گیراى او تغییر نیافته است

 

 او سال ھاى آخر عمر پربركت خود را در حالى سپرى مى كند كه اطمینان و رضا به تقدير
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الھى وجودش را فراگرفته است. . . و شايد ھمان نفخۀ الھى كه استاد سالھا پیش 

برايش وعده كرده بود، ھمین است كه اينك دستگیر او شده و در چنین لحظه اى در ھجوم 

 .ھّم و غم و غصه دنیا ھمدم و مونس او گرديده است



بنابراين در جوھر وجود انسان و عوالم روحى آدمى، پیچ وخم ھايى وجود دارد كه وسیع تر 

از آسمانھاست، اگر كشف شود و پرده ھا از آن برداشته شود انسان به زخم تیر و حرارت 

 .شمشیر الفت پیدا مى كند و مشكالت را به راحتى تحمل مى نمايد

 

و به مناسبت ذكر استاد و شاگرد. . . گفته اند كه استاد دست شاگردش را مى گیرد  ***

و در حاالت مختلف او را راھنمايى مى نمايد. . . زمانى كه شك و ترديد شاگرد را فرا 

مى گیرد و بر او مستولى مى شود تا جايى كه خوف آن مى رود كه سالك را از راه منحرف 

بكند و به چپ و راست بكشاند اگر در چنین حالتھا استاد او را در نیابد و دستگیرى نكند 

 . . .بیم آن مى رود كه اين سالك از بین برود و چه بسا فاسد گردد

 

و اين اوھام و وسوسه ھاى شیطانى كه در اوايل سلوك بر وجود سالك مستولى مى شود 

امرى معقول است. . . يعنى انسان در ابتداى امر در امورى شك و ترديد مى كند كه امرى 

طبیعى و معقول مى باشد. . . ولى استمرار و ادامۀ آن غیر عقاليى مى باشد. . . و سبب 

اين استمرار يا ضعف اعصاب است و يا تمركز در نقطۀ معینى است كه از آن به «نفى 

خاطر» تعبیر مى كنند، يعنى طرد تمام خطورات و تمركز در نقطۀ معین در اثناى ذكر و حتى 

 . . .در اثناى نماز

 

و اين نوع از نفى خواطر و تمركز ذھنى نسبت به يك نقطۀ معین بوده و در اوايل براى مدت 

كوتاھى است كه كم كم رو به افزايش مى گذارد تا به ساعت ھا برسد. . . و در اين مورد 

گفته اند كه اگر ذھن در اثناى عمل تمركز، به خارج از دايرۀ محدود متوجه بشود، خصوصا 

وقتى كه اين توجه به سبب حصول شبحى معین باشد-مثال-در آن صورت اين خروج از 

دايره محدود، خطرناك خواھد بود و تنھا كسى كه مى تواند شاگرد مبتدى را در مثل اين 

 .حاالت نادر نجات دھد ھمان استاد مى باشد

 

به جھت توضیح بیشتر گويیم كه: براى چگونگى اين تمركز ذھنى صورتى از آن را بر روى 

  س) رسم٢٠ س*٢٠ورقه اى مى آوريم. مثال ورقه اى مربعى شكل بحجم (
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 . . .مى كنیم و در وسط آن دايره اى سیاه رنگ و در وسط دايره نقطۀ سفید منظور مى كنیم

و براى تمركز ذھنى توصیه مى كنند كه ابتدا به اين صفحه نگاه كند و سپس بتدريج اين 

ورقه برداشته مى شود و بدون استفاده از ورقه يا امثال آن تمرين مى شود. . . و آن 

 .صورتھاى مختلفى دارد

 

و از كیفّیت انحراف ذھنى، براى مثال، حكايت زير را كه آقاى قوچانى از خودش نقل 

 .مى كند مى آوريم

 

او مى گويد: به مناسبتى خاص (كه آن مناسبت را ذكر نكرد) حصار نجف كه بعد از قیام 

 .حكومت عربى در عراق نیازى به آن نبود و برداشته شد توجه مرا به خود جلب كرد

شیخ مى گويد در برابر چشمانم ھجوم وھابى ھا به شھر كربال و فجايعى كه در حمله به 

شھر مرتكب شدند و از آنجا به نجف كه آن زمان حصار نداشت ھجوم بردند مجسم شد. 

اھل نجف از پشت حصار به دفاع پرداختند كه در نتیجۀ آن وھابیون نتوانستند به شھر وارد 

شوند، بلكه برعكس، بدنبال قیام شديد و كوبنده اى، مجبور به فرار شدند و سخت 

 .شكست خورده و جمع آنھا در وسط صحرا از ھم پاشید و پراكنده شد

 

آقاى قوچانى ادامه مى دھد كه: نگاه كردم ديدم كه اآلن نجف حصار ندارد و اگر دوباره 

دشمنان به اين شھر تنھا ھجوم آوردند بالفرض كه از طريق دولت سالح به دست آورديم 

آيا الزم نیست كه نجفى ھا از حكومت و دولت درخواست سالح و آموزش نظامى بكنند؟ و 

ھمین طور وسوسه ھاى شیطانى شروع كردند به ھجوم آوردن بر من و ايجاد اضطراب به 

صورت دھشت آور. . . و البته آقاى قوچانى نگفت كه به طور دقیق كى و چگونه اين فكر و يا 

 . . . وسوسه ھاى شیطانى در او پیدا شد و نقطۀ شروع آن كجا بود و از كجا آمد؟

 

بھترين تعبیر و برداشت اين است كه. . . تمركز ذھنى. . . و نفى خاطر چنین تمرينات 

فكرى را براى او آسان كرده بود، به طورى كه او مى توانست اين چنین عملى را حتى در 

حال حركت و رفتن به مقصد معینى نیز انجام دھد. . . و ھیكل قوى و تنومند شیخ كه در 

گرداب اين افكار و خواطر گرفتار آمده بود توانست روزنه اى بیابد و از آن خالص گردد و چون 



دربند بود به طور ناخودآگاه و بدون انگیزه و تحريك رھا شود، به نحوى كه شیخ نتوانست 

 زمام امورش را در دست بگیرد، لذا شروع كرد به شرح و بررسى

٣٧۵ 

موقعّیت ھاى خاص در زمان گذشته و در موقع ھجوم دشمن، درحالى كه اآلن زمان 

حكومت دولت عربى است و ديگر از اين نگرانى ھا خبرى نیست. . . در ھر حال، اضطراب 

بر شیخ مستولى شد، به طورى كه آيندۀ بدى را براى نجف پیش بینى نمود و اين امر 

 .سبب شد كه در فكر عمیق فرورود تا براى حل اين مشكل به نتیجۀ قاطع دست يابد

در چنین حالتى از اضطراب و تشويش فكرى به خدمت استاد وارد مى شود. او كه به 

پرتگاھھاى راه آگاه است بر او الزم است اين كابوس ھا را از فكر و ذھن شاگرد تازه وارد در 

طريق عرفان بیرون كند. . . واكنش استاد چیزى نیست جز استقبال با تبسمى طوالنى و 

آمیخته به حالتى از طنز و شوخى، به طورى كه احساس شاگرد را خدشه دار نكند. . . 

آنگاه به سخن سبقت مى گیرد و مى فرمايد: مثل اينكه در حال جنگ ھستى يا براى جنگ 

آماده مى شوى؟ . . . چرا؟ چه شده؟ . . . اين طور نیست؟ شیخ مى گويد با شنیدن اين 

 .حكايت مثل اينكه در خواب بودم و بیدار شدم

 

البته آقاى قوچانى اين حكايت را براى من به طور تفصیل توضیح داد و ھمراه آن برخى 

مطالب خاصى كه در ارتباط با طول ممارست خودش به بعضى رياضت ھا در اثناى انجام 

 . . .برخى از اذكار بود ذكر كرد

اين سخن ايشان مختص مراقبت و ھمراھى استاد با شاگردانش بود كه چگونه يك استاد 

شاگردان خود و امور مربوط به آنھا را رھا نمى كند، كه مبادا قدم آنھا در راه بلغزد و سبب 

سقوط آنھا بشود و چه بسا خطرات ديگرى كه اينجا گنجايش شرح آن را ندارد. . . و در اين 

 .مقام مطالعه كتاب «رساله سید بحر العلوم» و توضیح بعضى نكات آن مناسب مى باشد

آرى ايشان به ھمراھى استاد با شاگردانش و پى گیرى و تعقیب آنھا توسط استاد در 

 . . .تمام حاالت تأكید مى كرد. . . و شايد ھم در بیشتر ساعات شبانه روز

 

در ھمین زمینه شیخ عباس قوچانى مى گفت كه سالھاى اولى مصاحبت من با ايشان 

سپرى شد بدون آنكه چیزى بفھمم. فقط در مجلس ايشان مى آمدم و مى رفتم و براى 



جلسۀ بعد خودم را آماده مى كردم. . . البته به ھمراه مواظبت به سعى و تالش در امر 

سلوك و عزم محكم براى استفاده از ايشان، بدون آنكه در اراده ام خللى وارد شود و 

 كوچك ترين ضعفى در اين اخالص من حاصل آيد و اطمینان روحى من نسبت به اين

٣٧۶ 

مسئله تضعیف گردد. كه من بزودى از اين رفت و آمدھا و مصاحبت ھا بھرۀ فراوانى خواھم 

 .برد و شايد ھم بیشتر از آنچه كه توقع دارم نصیبم خواھد شد

 

آقاى قوچانى مى گفت بعد از گذشت سالھاى اولى و شايد ھم پنج يا شش سال. . . يك 

زمان متوجه شدم كه من در محضر استاد ھستم. . . و او در طول شب و روز مراقب 

حركات من است و بر من مستولى شده و در تمام احوال مرا ھمراھى مى كند. با اين 

شدت مراقبت لغزش كجا بود؟ و كوتاھى و تقصیر كجا؟ 

 

ديدم كه-مثال-معاشرت با ديگران و اداى فرائض و نوافل و يا قیام به وظايف شبانه، تمام 

اين اعمال در حضور استاد و جلوى چشم او اتفاق مى افتد. . . كه اگر حركتى كه مناسب 

سالك نیست از وى سر بزند او را مؤاخذه مى كند. وقتى كه اين را دريافتم، ھرچه بیشتر 

به احتیاط و دقت خود افزودم، به طورى كه ھیچ عملى از من صادر نشد كه مرا به خاطر آن 

مورد سؤال قرار دھند و مؤاخذه نمايند. . . مگر اندك مواردى كه قابل ذكر نیست. . . و از 

اين مراقبت و ھمراھى او با شاگردانش حتى در شديدترين لحظات بیماريش نیز كاسته 

 .نشد

 

در لحظات آخر عمر مبارك ايشان، روزى در محضرش بودم؛ وقتى كه فرمود پدرشان سید 

حسین قاضى در وادى السالم مدفون است، من بسیار تأسف خوردم و عرض كردم كه 

چرا در اين مدت به ما نگفتید كه در كنار تربت ايشان باشیم و كسب فیض كنیم؟ اين را در 

حالى گفتم كه ايشان در بستر بیمارى بودند. در پاسخ من فرمودند: بعد از چند روزى كه 

بیشتر از ده يا بیست روز نخواھد بود شما را به كنار قبر او در وادى السالم خواھم برد. 

اين را گفت بدون آنكه من به مغز و معناى آن پى ببرم. چند روزى گذشت و من مدتى از 

محضر ايشان تأخیر كردم و نتوانستم به حضورش برسم، زيرا مھمانانى از شھر ما آمده 



بودند و به مساعدت و كمك من نیاز داشتند. اين مسئله باعث شد كه من چند روزى از 

 .محضر ايشان تأخیر كنم

 

يك روز اول صبح به ھمراه میھمانان براى صرف غذا نشسته بوديم؛ دو سه لقمه خورده 

بوديم كه حزن و اندوھى مرا فراگرفت؛ از اتاق خارج شدم تا نفس آزاد بكشم و سبب اين 

بغض و ناراحتى را بیابم، كه ناگھان ديدم منادى از باالى مأذنه خبر فوت استاد را اعالم 

 مى كند؛ با صداى بلند گريستم و مھمانان را ترك كردم؛ بدنبال جنازه استاد

٣٧٧ 

دويدم؛ بعد از غسل و نماز و تجديد عھد با امام على (ع) ، به وادى السالم رفتیم، و بعد 

از مراسم دفن، در بازگشت، به ھمراه جمعّیت، يك لحظه متوجه سنگ قبرى شدم كه در 

نزديكى قبر استاد قرار داشت؛ نگاه كردم ديدم كه قبر سید حسین قاضى پدر استاد 

 . . .است

 

آن زمان تازه معنى فرمايش استاد را فھمیدم كه فرمود: بعد از چند روزى شما را به كنار 

قبر سید حسین خواھم برد. . . و اين زمان، بیشتر از ده روز نبود. . . خداوند ھمه را 

 .رحمت كند و از سیالن رحمت خويش بھره مند گرداند

٣٧٩ 

 
 شیخ على اكبر مرندى

 

و از شاگردان آقاى قاضى آيت اهللا شیخ على اكبر مرندى از افاضل ناشناخته است كه به 

سكون و آرامش و متابعت از راھنماى استاد (بدون غلبه عوارض عبادات بر او، مانند 

 .مقدس مآبى و انزوا و كم معاشرتى با مردم) در رفتار خود از ديگران ممتاز بود

 

آن مرحوم تا ايام اخیر عمر خود در نجف اشرف ماندگار شد و با سید احمد كشمیرى 

مالزم بود (كه اين سید بدنبال يك بیمارى به ھند مسافرت كرد و ما از او چیز بیشترى 



نمى دانیم) . . . سید در حجره اى از ضلع غربى مدرسۀ بزرگ آخوندى در محله موسوم به 

«الحويش» ساكن بود و آقاى مرندى در ضلع شرقى آن بودند. ھر دو در طبقۀ باال سكنى 

 .داشتند و دو رفیق ھمراه و دوست باصفا و صمیمى بودند

 

مرحوم مرندى خوش معاشرت بود و برخوردى دوست داشتنى داشت كه اگر لھجۀ زيباى 

تركى و نكات لطیف و ظريفى را كه به طور طبیعى بیان مى كرد به آن اضافه كنى آن وقت 

 .به اندازۀ محبت و مودتى كه رفقا و دوستانش از آن بھره مند مى شدند پى مى برى

ما از سال ھجرت ايشان به نجف اشرف براى تحصیل و سالى كه آنجا را ترك گفته و از 

 .استاد جدا شده است اطالع نیافتیم

 

در ايام اخیر نامه اى به فرزند ارشد ايشان (جناب آقاى جواد مرندى) نوشتم و خواستم كه 

ما را از برخى تواريخ مطلع سازد. . . ايشان با سپاس و تقدير جواب نوشتند كه متن آن را 

در ضمن اين مجموعه منتشر مى كنیم. اين نامه متضمن تاريخ والدت آقاى مرندى است 

  ق. مى باشد و مى نويسد كه تقريبا پانزده سال در نجف اشرف مانده و١٣١۴كه سال 

٣٨٠ 

تاريخ بیرون آمدن ايشان از نجف را بیان نكرده است. ولى آنچه كه من به خاطر دارم اين 

است كه ايشان حوالى وفات محدث كبیر «شیخ عباس قمى» و نزديكى ھاى مھاجرت 

 .عالمه امینى از نجف اشرف به ايران، نجف را ترك كرده است

 

زيرا در ايامى كه اصحاب آقاى قاضى پراكنده شده بودند و به ايران و غیر ايران جھت ارشاد 

و تبلیغ رفته بودند تنھا اين دو بزرگوار بودند كه آقاى قاضى عیادت مى كردند. ھمچنان كه 

 .عالمه طباطبايى در آن زمان در روستاى (شادآباد) بود

و خالصه ھنوز نتوانستیم تاريخ مھاجرت ايشان از نجف را بدانیم. ھمچنان كه معلوم است 

ھیچ يك از شاگردان بدون اجازۀ استاد نجف را ترك نمى كردند. . . و گاھى مى شد كه از 



بعضى مى خواست كه مدت ديگرى را در نجف بماند، ھمان طورى كه اين مورد براى شیخ 

 .محمد تقى آملى اتفاق افتاد، كه در مناسبت قبلى گذشت

 

آقاى جواد مرندى در نامۀ خود مى گويد كه پدر به سبب كھولت سن و بیمارى قلب 

نمى تواند به سؤاالت شما پاسخ دھد و اصال مايل نیست كه-در اين گونه مجموعه ھا- 

اسمى از او برده شود و اين اطالعات اندك ھم كه به شما ارائه مى دھیم به احترام و 

اعتماد آن است كه شما فرزند استاد بزرگوارش ھستید و به من اجازه نمى دھد كه 

 .بیشتر از اين درباره ايشان سخن بگويم

 

اين نامه ھمان طورى كه مشاھده مى كنید از روح تواضع و خود فراموشى حكايت مى كند 

ھمان چیزى كه آيت اهللا مرندى با تمام وجود در مقابل آن دو تسلیم شده است و آن به 

اين علت است كه وقتى روح انسان بلندى و تعالى مى يابد اجسام و ماديات در پیش او 

كوچك مى شوند. برعكس، اين اھل دغل و فريب ھستند كه بیشتر ھمت آنھا جسم و 

جسمانیات بوده و حتى لباسى كه با آن در بین مردم ظاھر مى شوند بخش وسیعى از 

افكار و انديشۀ آنھا را به خود مشغول مى كند، چرا كه به غیر از اين ھا شأن و منزلتى 

 .براى خود پیدا نمى كنند

 

اين. . . و من در سالھاى اول مھاجرت و سفر ايشان از نجف به مرند، به مرند مسافرت 

كردم. آنجا شاھد تعظیم و احترام مردم و تقدير و تجلیل آنھا نسبت به ايشان بودم. ھمین 

طور مالحظه كردم كه خود ايشان چقدر به ارشاد و راھنمايى مردم و امور شھر اھتمام 

 .دارند

٣٨١ 

و اين حالت-اشتغال به خود-مانند آن حالت انزواطلبى و در الك خود فرو رفتن نیست كه 

برخى دوست دارند آن را مورد نقد و انتقاد قرار دھند، بلكه ھمچنان كه قبال گفتم اين 

حالت، ھمان تواضع و كوچك ديدن خود در قبال تكالیف واجبى است كه در مقام يك مرد 

 .دينى بر عھدۀ شخص گذاشته شده است



و جالب است كه ببینیم اين خصلت و اين تواضع در تمام افراد اين مجموعه- شاگردان آقاى 

 .قاضى-وجود دارد

 

در مورد ھريك از اين ھا كه بخواھى مطالبى بنويسى، از ارائۀ ھرگونه معلومات و اطالعات 

شديدا خوددارى مى كنند؛ استاد آنھا نیز ھمین طور بود. . . و به ھمین دلیل است كه 

مى بینیم اكثر كتابھايى كه در مورد آنھا نوشته شده است كامل نبوده و نواقصى دارد، 

شواھدى ناقص و خاص از زندگانى و مسیر تحصیل و كیفّیت عبور آنھا از مراحل اولى و 

متوسط و مراحل عالى تحصیل و اينكه چگونه مراحل سلوك و عرفان به معنى خاص را 

پیمودند و نوع ارشاد و دستورات آنھا چگونه بوده است؟ . . . جز بیانى اندك و اشاره اى 

 .گذرا كه بر زبانھا جارى بوده و در پاره اى نوشتجات خوانده مى شود

 

يك روز در بازار و در محل كسب و كار مخصوص خود بودم كه عده اى از اھل «مرند» به 

پیش من آمدند. ھمین كه از آقاى مرندى ياد كردم شروع كردند به تعريف و تمجید و تعظیم 

و شگفتى غیر قابل توصیف از ايشان، تا جايى كه برخى گفتند: شیخ از آنھايى نیست كه 

بتوان جوانبى از شخصّیت او را شرح كرد، بلكه الزم است كه او را از نزديك مالقات كنى و 

 .عجايب و شگفتى ھايى در او ببینى كه در ديگران پیدا نمى شود

 

اين. . . و قبال از عالم كبیر شیخ محمد تقى آملى سخن گفتیم، با آن فضیلت و مقام 

علمى بلندى كه در بین علماى تھران دارا بود. وقتى او را مى ديدى گمان مى كردى كه 

طلبۀ ساده اى در گوشه اى از شھر است. وقتى از منزل بیرون مى رفت، كه آن ھم در 

مواقع خیلى ضرورى بود، عباى خود را بر سرش مى كشید؛ مثال وقتى كه جھت اداى نماز 

در مسجد مجد الدولة از منزل خارج مى شد. . . سرش را به پائین مى انداخت، مثل اينكه 

كسى از اھل شھر را نمى شناسد يا از آشنايى با آنھا گريزان است. فقط مشغول 

وظیفه اى بود كه بر عھدۀ او گذاشته شده است؛ وظايفى از قبیل تدريس و تصنیف و 

ارشاد بعد از نماز حاضران در مسجد. و ھمین قدرت و ملكۀ روحى بلند است كه انسان را 

 از خواسته ھاى

٣٨٢ 



جسم و ماديات فراتر مى برد و به صورت فردى درمى آورد كه جز به مسائل روحى اھتمام 

ندارد. آرى انسان، به اين آسانى و سادگى، به اين مرحله نمى رسد، مگر آنكه 

رياضت ھاى بدنى بخصوص و سخت و مقاومت در مقابل سختى ھا و جلوگیرى از 

خواسته ھاى نفسانى (حتى خواسته ھاى مباح) او را، در مقام يك مرد متدين، تا آن مقام 

ھمراھى بكند. اگرچه بعضى از اين خواسته ھا در برخى موارد مطلوب و مشروع است و 

شايد ھم الزم و ضرورى مى باشد. . . آرى در بعضى مواقع براى رفاه نفس و اھل و عیال، 

تدارك اين خواسته ھا ضرورى است. . . اين درست. . . ولى گوش امثال اين گونه انسانھا 

به اين اولويت ھا و اشاره ھا بدھكار نیست، بلكه آنھا را تسويالت و اوھام شیطانى 

 .محسوب مى كنند

 

مى ديدم كه آقاى مرندى در منزلى مخروبه مى نشست كه وسايل رفاھى كامل آن زمان 

را نداشت. درعین حال، مى ديدم كه مثل افراد متمكن به ساير اعمال از قبیل مساعدت به 

فقرا و تشويق ديگران به تعمیر مرقد (امام زاده) و ترغیب به تعمیر قبر يكى از علما و تأمین 

 .ما يحتاج آن بقعه از بنا و فرش و خادم و. . . مى پردازد

 

آرى اين طور است. . . او نسبت به نفس خود سخت گیر بود و نمى خواست لگام آن را رھا 

بكند كه به گزاف گرايد و به سوى خواھش ھاى خود كشیده شود؛ ولى، برعكس، براى 

انجام وظیفۀ دينى و رسیدگى به امور شھر خیلى راحت و به سرعت اقدام مى كرد، به 

نحوى كه در انجام خدمت فانى شده و باتمام وجود به سوى وظیفۀ روحى و اخالقى خود 

جذب مى شد. مردم كه او را در اين حال مى ديدند به دنبال او حركت مى كردند و به اوامر و 

 .خواسته ھاى او پاسخ مثبت مى دادند

 

نیازى به يادآورى نیست كه بیان حاالت خاص اين ابدال در جلد سوم از ھمین كتاب در 

مناسبت ھاى مخصوص و در ضمن تفسیر بعضى وقايع و حاالت عارض شده بر آنھا خواھد 

 .بود

٣٨٣ 



شیخ على محمد بروجردى 
 

و از جمله شاگردان آقاى قاضى آيت اهللا شیخ على محمد بروجردى است. جناب ايشان 

رفیق و دوست سید حسن مسقطى اصفھانى بود. به ياد دارم كه اين دو در يك خانه واقع 

در انتھاى راھروى كوچك در نزديكى مدرسۀ ھندى سكنى داشتند و ھمیشه ھمراه ھم 

 .بودند و از يكديگر جدا نمى شدند

 

و شايد ھم برخى از اين گونه مصاحبت ھا بین افراد اين گروه، از جمله توصیه ھا و تعلیمات 

 .استادشان بوده است

زمانى كه به سید حسن مسقطى از جانب آيت اهللا سید ابو الحسن اصفھانى امر شد كه 

نجف را ترك كند و از طرف ايشان براى تبلیغ و ارشاد به مسقط (عمان) و بمبئى ھند سفر 

كند، حزن و اندوه بر آقاى بروجردى چیره شد و آثار گوشه گیرى و انزوا و حواس پرتى در او 

ھويدا گرديد. از مردم كناره مى گرفت و در مجالس عمومى ديده نمى شد و جز براى حضور 

در درس بعضى بزرگان از منزل بیرون نمى آمد و بعد از اينكه خبر فوت دوست و صديق خود 

سید حسن مسقطى را شنید اين حالت در او شدت يافت. بنابراين بعضى به او پیشنھاد 

كردند كه به اماكن مقدس سفر كند. . . و بھبودى اندكى حاصل كرد. . . ولى میل به 

عزلت تا سالھاى آخر عمرش با او بود. . . برخى به دلیل ھواى سرد و لطافت آب و ھواى 

 .بروجرد به ايشان توصیه كردند كه به آنجا برود و در آن شھر بماند

 

مسافرتھاى او به بروجرد تكرار شد و آنجا با آيت اهللا العظمى سید حسین بروجردى 

مالقات كرد. نقل شده است كه آيت اهللا بروجردى با شناختى كه از ايشان داشتند از 

 مالقات او شديدا شگفت زده شدند و زمانى كه مى خواستند براى تصدى مرجعّیت عامه
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به قم سفر كنند، غیر از شیخ محمد على بروجردى كسى را نیافتند كه بتوان در تنظیم و 

 .ادارۀ حوزه و محافظت آن به او اعتماد كرد



از اين جھت بود كه شیخ در بروجرد ساكن شد و تا ايام آخر حیاتش به اداره شئون حوزه 

 .آنجا پرداخت. و آيت اهللا العظمى بروجردى امكانات الزم را در اختیار او قرار داد

 

 .شیخ محمد على بروجردى به فصاحت زبان و بیان رسا از اقران خود ممتاز مى شد

زمانى كه بعد از بازگشت از سفر به اماكن مقدس، تصمیم گرفت كتاب حج را در سطح 

(شرح لمعه) با توضیحات جانبى و تحقیقات اضافى براى گروھى از فضال تدريس كند، بنده 

اين «امتیاز و برجستگى» را در ايشان مالحظه كردم. . . در بخش ھايى از اين درس حاضر 

شدم و شديدا از بیان و توضیحات و تحقیقات ايشان و اشاره ھايى كه به انگشت 

 .سحرآمیز، طلبه و شاگردان را به خود جذب مى كرد شگفت زده شدم

 

گذشته از ھمۀ اين ھا، شیخ عالم بزرگ و متبحر در فقه و اصول بوده و قرين و ھم سطح 

 .سید حسن مسقطى اصفھانى در فلسفه و حكمت مى باشد

 

او تعدادى رسايل دارد كه تقريرات استاد خود اصفھانى كمپانى را نوشته است، و كتاب 

بزرگى در اخالق و عرفان دارند كه در نجف به تألیف آن شروع كرده و به رغم كثرت 

 .اشتغال ھرگاه فرصتى دست مى داد به تنظیم ابواب و فصول آن مى پرداخت

آن مرحوم، باوجود اشتغال به تدريس در سطوح عالى، تنظیم حوزه و توجه به افراد طلبه و 

شب بیدارى براى رسیدگى به امور تحصیلى و معیشتى و مسكن آنھا را نیز بر عھده 

داشت، به طورى كه ھر طلبه اى را در مجموعه حوزه خود نمى پذيرفت، مگر با شرائط 

معین، از قبیل اتمام تحصیالت دبیرستانى و گواھى افراد معتمد بر حسن رفتار و التزام به 

وظايف شرعى و تعھد كتبى مبنى بر انجام تعھدات خود در حوزه، مانند حضور در مجالس 

 .درس و بحث به طور منظم

 

بعد از ارائه اين گونه گواھى ھا، شخص طلبه در داخل مجموعه اى قرار مى گرفت كه آقاى 

شیخ على محمد بروجردى متكفل امور آنھا بود؛ و آنھا را تحت نظر مى گرفت و اداره 

 .مى كرد

 و البته بخشى از اين نظم و مقررات در ايام آيت اهللا العظمى بروجردى رعايت و
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پى گیرى مى شد، و شیخ على محمد بروجردى ضمن حركت در آن مسیر موارد الزم و 

 .كمبودھاى آن را اضافه و جبران نمود

 

و نقل مى شود كه ايشان از شدت حب و عالقه به دوست خود سید حسن مسقطى 

ھیچ گاه از او صحبت نمى كرد و مى گفت كه سخن گفتن از او حزن و اندوه مرا برمى انگیزد 

و مرا به ياد خاطرات گذشته، كه به سبب آن بیمار شده ام، برمى گرداند. . . من باب سخن 

 . . .از ايشان را براى ھمیشه بسته ام و ھرگز به سوى آن برنمى گردم

 

به ھمین جھت است كه از شناسايى برخى جنبه ھاى مجھول شخصّیت سید حسن از 

لحاظ خلقى و روحى و مقام علمى و داليلى كه باعث اخراج و يا تبعید او از نجف شده بود 

 .محروم مانده ايم

 

ايشان پسرى داشتند بنام «شیخ مرتضى بروجردى» كه از جملۀ تابعان آيت اهللا خويى بود 

و مدارج كمال را ھمراه ايشان پیمود تا به مرحله اى رسید كه مى توانست از افراد مطرح 

 .براى زعامت و مرجعّیت و فتوى باشد

 

بنابراين، شیخ على محمد بروجردى عالم و فقیه و مدير حوزه و مدرس اخالق و عارف به 

معنى خاص آن است، كه با اھتمام به شب بیدارى و عنايت ھرچه بیشتر خود به تربیت 

 .صحیح و التزام آور فرزندان، سه فرزند فاضل بجا گذاشت كه انگشت نما ھستند

 

او خدمات آشكارى به جامعه طّالب در بروجرد داشت. ھمه از رفتار نیك و تجربه و تواضع و 

 .احترام و تجلیل او حتى نسبت به كوچك ترين طلبه ھا ياد مى كنند

 

وقتى كه فوت شد شھر به تشییع جنازۀ او برخاست و بازارھا و اماكن تجارى و ادارات 

دولتى تعطیل شد و ھیئت ھا و دسته ھاى عزا و نوحه سرايى به راه افتاد. . . زيرا ھمه او 



را مى شناختند و از مقام و منزلت علمى و موقعّیت اجتماعى او و اعتماد آيت اهللا العظمى 

 .بروجردى نسبت به او، در مورد طلبه ھا و شئون عمومى شھر بروجرد، آگاه بودند

 

 ق.) شرح حالى را به قلم ١۴١۵به مناسبت بیستمین سال درگذشت ايشان (شعبان 

يكى از نويسندگان با عنوان «نگاھى به زندگانى آيت اهللا العظمى شیخ على محمد 

بروجردى و تالش ايشان در راه كسب معارف اسالمى» خواندم و از اطالع خوب نويسندۀ 

آن نسبت به سیرۀ بزرگان متعجب شدم. لذا بخشى از آن را كه مورد نیاز مى باشد 

 اقتباس كرده و براى
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 .تكمیل نوشتۀ خود در اين رساله مى آورم

 

 . ق١٣١۵اين نويسندۀ فاضل مى گويد: آيت اهللا شیخ على محمد بروجردى به سال 

در بروجرد متولد شد. پدرش از روحانیان فاضل مى باشد و براى طلب علم از روستاى 

«ونائى» مھاجرت كرده بود. از جمله مواردى كه از پدر فاضل ايشان نقل مى شود اين 

است كه آن مرحوم به رغم آنكه در بروجرد ساكن بود وصّیت كرده بود كه او را در «ونائى» 

دفن كنند، زيرا حدس مى زد كه به زودى مقابر بروجرد منھدم خواھد شد و اثرى از آنھا 

باقى نخواھد ماند. ھمان طورى كه ايشان حدس مى زد شھردارى بروجرد به انھدام مقابر 

 .پرداخت و محل آن را به صورت پارك ملى درآورد

 

در سه سالگى مادر خود را از دست داد و پدر متكفل او شد. ھفت ساله بود كه پدر نیز 

فوت شد و خواھرش (كه از زنان اھل فضل بود) تربیت و ھدايت او را برعھده گرفت و او را 

براى طلب علم تشويق نمود تا آنكه به چھارده سالگى رسید. در اين زمان بود كه شیخ 

براى سفر به نجف و كسب علم و تكمیل تحصیل خود اشتیاق پیدا كرد، اما اين خواھر از 

 . . .شدت محبت و عالقه اى كه به او داشت مانع سفر ايشان مى شد

 

در نھايت، از يكى از علماى بروجرد مى خواھد كه او را نصیحت كند و از سفر به نجف 

منصرف نمايد. شیخ به نزد اين عالم مى رود و از او مى شنود كه از نجف تا بروجرد راه 



زيادى است؛ به اضافه، شھر نجف، خاكى خشك و ھوايى گرم و آبى شور دارد و مردم 

آنجا در حال فقر و ندارى زندگى مى كنند؛ براى تو مشكل است كه بتوانى در آن شھر 

زندگى كنى. . . اين بود كه شیخ محمد بروجردى از اين عالم سه مورد استخاره براى سه 

-برود و ٣-برود و مدت كوتاھى بماند و برگردد و ٢-به نجف نرود ١منظور درخواست مى كند:

 .مدت طوالنى-ھر چقدر كه خدا بخواھد-در آنجا بماند

 

استخاره، براى مورد سوم امر مى كرد. لذا، اين بار، خود اين عالم كه از او مى خواستند 

مانع سفر او بشود به تشويق شیخ براى سفر به نجف مى پردازد و مى گويد كه: به حرف 

خواھرت اعتنا نكن و براى طلب علم به نجف برو. . . بنابراين، شیخ عزم به سفر مى كند و 

با اندك توشه اى كه تمام آن عبارت از مقدارى نان و رختخواب ساده و مقدار كمى پول نقد 

 .بوده است سوار االغى مى شود و به يكى از قافله ھا مى رسد

 

 سرانجام اين مسافر كوچك بعد از بیست روز آنچه را كه از سختى و مشكالت بايد

٣٨٧ 

مى ديد مى بیند و از راه نھاوند، كرمانشاه و قصر شیرين به كاظمین و از آنجا به كربال و 

 . . .نجف مى رسد و در مدرسۀ «قزوينى» ساكن مى شود و به تحصیل مقدمات مى پردازد

سپس به تحصیل دوره ھاى علوم ديگر از مراحل عالى فقه و اصول و فلسفه مى پیوندد و 

از خواص آيات عظام شیخ ضیاء عراقى و نائینى و آيت اهللا كمپانى اصفھانى محسوب 

مى شود، تا اينكه ستارۀ وجودى او در آن محافل و مجامع شروع به درخشش مى كند و در 

شمار افاضل مجھول القدر و انگشت نما در مى آيد، تا جايى كه آيت اهللا كمپانى اصفھانى 

وقتى كه تعدادى از سادات و بزرگان بروجرد به زيارتش مى روند در جمع انبوھى از افاضل 

مى فرمايد كه: كار جناب شیخ على محمد بروجردى در نجف تمام شده است، او را با خود 

 .ببريد تا ديگران از فیض وجود او بھره مند شوند

 

شیخ محمد على بروجردى مدت بیست و پنج سال در نجف اشرف مى ماند و مورد تجلیل 

 .و احترام بزرگان قرار مى گیرد و به حضور ذھن و نطق قوى و بیان فصیح شناخته مى شود



معروف است وقتى كه درس استاد تمام مى شد ايشان در جاى استاد مى نشست تا 

براى بعضى طلبه ھا كه در برخى مباحث درس اشكال داشتند مجددا درس را تكرار كند، 

آن ھم با منطق فصیح و داليل كافى. در سالھاى اخیر حضور خود در نجف، آيت اهللا خوئى و 

 .آيت اهللا آقاى میالنى دوستان صديق او بودند

 

اما اين نويسندۀ فاضل راجع به آنچه به شاگردى و حضور ايشان در مجلس مرحوم قاضى 

كبیر مربوط مى شود مى گويد كه به تحقیق نمى داند كى و چگونه به اين مجموعه پیوسته 

است، جز آنكه معروف است كه ايشان بعد از پیوستن به اين مجموعه به طور كلى منقلب 

شده و به صورت انسانى آرام درآمده است و به رغم شھرتى كه در قدرت مباحثه و بیان و 

استدالل داشت در مجامالت و مباحث علمى شركت نمى جست. . . و ھمیشه غرق در 

تفكر و انديشه ديده مى شد، به طورى كه نزديك بود خود را فراموش كند. . . اين حالت 

تأمل و تفكر عمیق در او تشديد شده و در اواخر عمر بر او مستولى گرديد، به نحوى كه از 

مردم و جمع اطرافیان خود كناره مى گرفت و به مكانى دور از مردم در وسط مقابر مى رفت 

و كسى نمى دانست كه در آن حالت چه چیزى بر فكر و انديشۀ او مسلط شده است؛ 

 بعدھا ھم ھمه متوجه شدند كه او در قبرستان قبرى براى
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 .خود درست مى كرده كه از نظر مقدار و شكل و اندازه با ديگر قبرھا فرق ندارد

مؤلف كتاب گويد: معروف است كه ايشان به واسطۀ دوست صمیمى خود سید حسن 

 .مسقطى (كه ھر دو در يك منزل زندگى مى كردند) به مجلس آقاى قاضى پیوست

 

سید حسن مسقطى شعلۀ فروزانى در فلسفه و عرفان است و كسى نیست كه از 

شناسايى و يافتن افرادى مثل آقاى قاضى و اطالع از شھرت او در مسائل اخالق و عرفان 

و ھمین طور نسبت به تشويق و ترغیب برادران خود براى حضور در اين مجلس و استفاده 

 .از اين استاد و شیخ متبحر در مسائل عرفان نظرى و عملى غفلت بكند

 

او بعد از بیست و پنج سال به ھمراه فرزند بزرگ خود (محمد ابراھیم بروجردى) به وطن 

خود برگشت و در محضر آيت اهللا العظمى بروجردى حاضر شد. آقاى بروجردى او را براى 



ماندن در بروجرد ترغیب مى كرد، ولى شیخ على محمد مراجعت به نجف و پى گیرى 

 .تحقیقات علمى را ترجیح داد

 

 ق. آيت اهللا العظمى بروجردى از او خواست كه به بروجرد برود و از طرف ١٣٧۵در سال 

ايشان تنظیم حوزه علمیه آنجا را كه بعد از آمدن آقاى بروجردى به قم در حال پراكندگى 

بود به عھده بگیرد. شیخ على محمد بروجردى اين مسؤلیت را پذيرفت و به بھترين شكل 

به انجام آن پرداخت، و به تدريس و اقامۀ نماز در منزل مسكونى و استیجارى خود شروع 

 .كرد

 

سپس از جانب آقاى بروجردى (مرجع) اين دستور رسید كه به مسجد جامع بزرگ شھر 

منتقل شود و مسئولیت مدرسه را برعھده بگیرد. . . فعالیت شیخ در اين حد متوقف 

نشد، بلكه تعدادى مدارس ديگر و محل ھاى عمومى و صندوق قرض الحسنه اى ھم براى 

 .مساعدت به افراد نیازمند احداث كرد

 

در سفر ايشان، به مناسبت اقامه مجلس سوگوارى در اربعین وفات آيت اهللا العظمى 

بروجردى از جانب تعداد زيادى افاضل، به دلیل شناختى كه از فضیلت و علم و تقوى او 

داشتند زعامت و مرجعّیت عمومى به ايشان پیشنھاد شد، ولى او نپذيرفت و سر باززد و 

 . ق١٣٩۵ محرم ١۵ترجیح داد كه به بروجرد برگردد و به كار خود مشغول شود. او در 

در بروجرد نداى پروردگارش را لبیك گفت، و جنازه اش در جمع انبوھى از اھل شھر و 

 .فضاليى كه واقف منزلت و مقام علمى و زھد و تقواى او بودند تشییع شد

 

٣٨٩ 

 :از اخالق نیك ايشان اينكه، تا آخر عمر در منزل اجاره اى ساكن بود و مى فرمود كه

 .براى على محمد بروجردى مقّدر نیست كه خانه اى به نام خود داشته باشد

بعد از رحلتش، فرزند بزرگ او جناب شیخ محمد ابراھیم بروجردى به ادارۀ امور طلبه ھا در 

بروجرد پرداخت. او كه تحصیالت خود را در نجف به پايان برده بود و در ايام حیات پدر خويش 



در مجامع و محافل علمى شناخته شده بود مسئولیت ھاى مھم پدرش را به عھده گرفت 

 . ش١٣٧٠و به بھترين شكل از عھدۀ آن برآمد. او در سال 

 . ق. وفات يافت١۴١٣برابر با 

 

مؤلف گويد: فراموش نشود كه بگويم بعد از سفر آخر به ايران به دلیل بعضى موقعّیت ھاى 

سختى كه در آن سالھاى اول ورود به ايران مرا احاطه كرده بود نتوانستم به زيارت شیخ 

على محمد بروجردى نايل شوم؛ ھرچند كه ارتباط محكم ما با او و تعدادى از فرزندان 

بزرگوار ايشان برقرار بود، و ھیچ وقت حق استادى و تدريس او و رفتارھاى نیك و فضائل 

پسنديدۀ اخالقى او را از خاطر نمى برم. خداوند او را غريق رحمت و رضوان خود گرداند و 

 .ما را از بركات تربتش بھره مند سازد

 

شیخ على محمد بروجردى، بیش از فضیلت علمى، به ذوق عرفانى خاصى كه داشت 

شناخته شده است. براى خواص شاگردانش جلسه تشكیل مى داد و در بین بیانات و 

تعلیمات خود بخش ھايى از اشعار «مالى رومى» و «لسان الغیب حافظ شیرازى» را 

قرائت مى كرد و به نكات عرفانى و اخالقى و سلوكى آنھا اشاره مى نمود. زمانى كه براى 

حاضران سخن مى گفت، آن چنان جذبه ھاى عرفانى او را در بر مى گرفت كه اثر و عالئم آن 

در چھره و آھنگ صدايش ھويدا مى گرديد. امتناع و خوددارى ايشان از قبول زعامت و 

مرجعیت عامه بعد از فوت آيت اهللا العظمى بروجردى چیزى نبود جز پرتوى از ھمین افاضات 

 .الھى كه از اساتید اخالق و سلوك خود كسب كرده بود

 

٣٩١ 

 
 سید ھاشم رضوى كشمیرى

از جمله شاگردان مرحوم قاضى، سید موثق و دانشمند معتمد، سید ھاشم رضوى 

نوشته ١ «كشمیرى است. در مورد ايشان در ضمیمۀ كتاب، كه به عنوان «خارج از اصل

شده است، مطالبى به نقل از حضرت آيت اهللا سید محمد حسین حسینى طھرانى آمده 

است. البته آقاى طھرانى قبول ندارند كه ايشان در جمع مدرسه عرفان و سلوك به روش 
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آقاى قاضى باشند، بلكه معتقدند كه او در بیشتر آرا و افكار خود به نظر «سید عبد الغفار 

مازندرانى» گرايش داشته است، كه او ھم از كسانى است كه به بعضى آراى «شیخ 

احسائى» . . . كه در حب و دوستى اھل بیت (ع) زياده روى مى كنند دلبستگى دارد، 

البته، نه به اعتبار اينكه آنھا را واسطه و راه معرفت خداوند بدانند، بلكه معتقدند كه خود 

آنھا مقصد و ھدف ھستند. . . زيرا وصول به معرفت خداوند به دلیل عدم وجود رابطه و 

واسطه بین ممكن و واجب غیرممكن بوده و میّسر نیست، وگرنه ممكن واجب مى شد كه 

 . (آن ھم محال است (آنھا اين طور عقیده دارند

 

و شايد ھم تعداد بیشترى از بزرگان به اين رأى معتقدند، بدون آنكه به آن تصريح كنند، يا 

اينكه حرف و رأى آنھا ھم در نھايت به اين رأى و عقیده منتھى مى شود، بدون آنكه خود 

 توجه داشته باشند؛ و شايد ھم برخى بیانات و مضامین وارد در زيارت

 

مؤلف مى فرمايند: بخشى از آثار منقول از آقاى قاضى را، كه در درجۀ دوم اھمّیت - (١

مى دانستم و غیر مستقیم به ايشان منتسب بود، تحت عنوان «خارج از اصل و متن» قرار 

دادم كه البته مرحوم آيت اهللا سید محمد حسین حسینى طھرانى بعد از مالحظه آنھا اين 

تقسیم بندى مرا قبول نكرد و اظھار داشت كه ھمه اين آثار صحیح است و بايد جزو اصل و 

 (متن كتاب محسوب گردد. (م

٣٩٢ 

جامعه» اثر مھمى در بناى اين رأى و عقیده داشته است؛ و ھمین طور روايتى كه از اھل »

بیت (ع) نقل شده است كه: ما دست پرورده خداوند ھستیم و مردم دست پروردۀ ما 

 .ھستند. امثال اين ھا زياد بوده و در كالم و سخنان ائمۀ ھدى شايع است

 

ما به قلم خود اجازه نمى دھیم كه در امثال اين بحث ھا آن ھم در اين مختصر وارد شود، 

 .زيرا كه اين گونه بحث ھا از مباحث حساس بوده و جايى است كه قدم ھا در آنجا مى لغزد



در فصول صدگانۀ اول، از ضمیمۀ موسوم به «خارج از اصل» ، اشاره اى خاص به اين 

مسئله شده است. در فصول صدگانۀ دوم، توضیحات كامل و واضحى براى آراى دو طرف 

 .آمده است

 

اين از اين جھت. . . و ما شاھد بوديم كه سید ھاشم ھندى به نارسى، سالھا مالزم 

مجلس آقاى قاضى بود و ھیچ گونه سخن اعتراض آمیز از ايشان نسبت به استاد و 

شاگردان او (كه ھمه از علماى بزرگ و برجسته بودند) نشنیديم. . . ھمۀ اھل مجلس او 

را محترم مى داشتند و مقام علمى و تحقیقات او را در بیشتر مسائل مطرح شده براى 

 .بحث و مناقشه، بزرگ مى شمردند

 

او در نزديكى ھاى وفاتش مريض شد و در شھر كربال ساكن گرديد و از آنجا به ايران 

 قمرى وقتى كه به تھران ٩٠مھاجرت نمود. ما ديگر از ايشان خبر نداشتیم و در سال ھاى 

مھاجرت كردم بارھا با او برخورد كردم و بین ما صحبت و گفتگوھاى مختلفى صورت گرفت. 

در ھمه اين موارد ديدم كه به اقوال استاد خود (قاضى) استناد و استشھاد مى نمايد، 

 .به طورى كه گويا آن اقوال را از مسلمات غیر قابل مناقشه مى داند

 

ديگر در ذھن من چیز بیشترى از سید ھاشم نمانده است، مگر اينكه بگويم يكى از 

شاگردان و ھدايت شدگان به دست او بود، و برخى آرا و افكار نادرى داشت. . . كه من 

اين ھا را به شخص اين شاگرد كه خود او كسب كرده و به فھم و تحقیق نارساى خود به 

 .آنھا رسیده بود مربوط مى دانم

 

سید شب عید قربان درحالى كه عمرش به صد سال مى رسید فوت شد و در رى، در 

 ق. دفن شد. خداوند او ١۴١٢امامزاده ابراھیم (ع) ، مقابل مرقد على بن جعفر، به سال 

 .را در رحمت و رضوان خود جاى دھد

 

٣٩٣ 



 شیخ محمد تقى بھجت فومنى رشتى

 

 .از جمله شاگردان آقاى قاضى آيت اهللا شیخ محمد تقى بھجت فومنى رشتى است

حضرت آيت اهللا سید محمد حسین حسینى تھرانى مى گويد آن كس كه او را با مرحوم 

قاضى آشنا كرد عالمه طباطبايى بود و آغاز ورود آيت اهللا بھجت به نجف براى تحصیل با 

 .ھمین آشنايى بوده است

 

آقاى بھجت از ايام جوانى شخصى صالح و متقى و ملتزم به انجام مستحبات و نوافل و 

 .دعاھاى مأثور از ائمه بود و زياد به زيارت مرقد امام على (ع) مشرف مى شد

 

آن زمان كتاب «معالم االصول» را شروع كرده بود و شايد عالمه طباطبايى آن را تدريس 

مى كرد. به مناسبت اين مصاحبت و مجالست بود كه عالمه او را با مجلس قاضى آشنا 

كرد، و به اقتضاى میل روحى و خلق عمومى او بود كه به قداست و زھد و رياضت و التزام 

به زيارت مشاھد مقدس و مساجد معظم و كم معاشرتى با ديگر طلبه ھا و خوددارى از 

ورود در بحث و گفتگوى خارج از حدود وظايف طلبه در حوزه. . . میل داشت. به مجلس 

قاضى كشیده شد. . . آرى به اين مناسبت و شايد داليل ديگرى باشد كه شیخ را به 

مجلس قاضى جذب كرده و او را از اعضاى پايبند و ملتزم مجلس در آورده است، كه اگر 

غیبت مى كرد اصحاب از حال او جويا مى شدند و ھرگاه كه حاضر مى شد از رفت و آمدھا و 

درس او و چگونگى معاش و مسكن او پرسش مى كردند. او اتاقى در مدرسۀ سید كاظم 

 .يزدى در طبقۀ باال در ضلع شمالى داشت كه اتاقى بسیار كوچك بود

 

ايشان را در آن حجره چه بسیار زيارت كردم و از نظم و نظافت و پاكیزگى ظروف و وسايل 

 پخت و پز و چاى، وى شگفت زده شدم. شاگردانى داشت كه در آن حجره به



٣٩۴ 

حضورش مى آمدند. رفتار و ارتباط اين شاگردان با يكديگر در مجلس استاد مانند رفتار ياران 

 .صمیمى و باصفا و دوستان گرم و باوفا بود

 

آقاى تھرانى مى گويد: گروھى از طلبه ھا كه، به تبعّیت از ھواى نفس، اّتھام زدن پیش 

آنھا كارى آسان بوده و خود را مجاز به دخالت و فضولى در امور ديگران مى دانند به پدر 

شیخ نوشتند كه پسر تو تحصیل را رھا كرده و به بعضى مجالس دراويش و صوفیه پیوسته 

است و ماندن او در نجف صالح نیست. . . اين بود كه پدر نوشت كه سريعا برگردد و در 

 . . .غیر اين صورت

 

اين. . . از جمله موارد اعجاب انگیز براى دوستان، شدت التزام ايشان به درسھايش و 

 .حضور در مجلس اساتیدش بود

نقل كرده اند كه ايشان، به جھت ضعف مزاج و شب بیدارى ھا و كمى تغذيه، وقتى از 

درس برمى گشت در بستر خود به پشت مى خوابید تا استراحت كند. چه بسا اتفاق 

 . . .مى افتاد كه در آن حالت به خواب مى رفت. در اين حال برخى از دوستانش مى آمدند

و از او در مورد درس استاد يا مطالبى كه در جلسۀ درس مطرح بوده و اين ھا فراموش 

كرده بودند سؤال مى كردند. آقاى بھجت از آنچه در مجلس درس استاد گذشته بود سخن 

مى گفت و حتى رأى و برداشت خود را ھم به تفصیل در مورد آن مسئله بیان مى كرد. 

زمانى كه بیدار مى شد و به او مى گفتند كه در خواب براى آنھا سخن مى گفت او انكار 

 .مى كرد كه چنین چیزى نیست و چیزى در اين مورد نمى داند

 

ھدف آقاى تھرانى از اين سخن اين است كه شیخ اوامر پدر را پذيرفت و اطاعت كرد، 

درحالى كه در آن موقع ھنوز مراحلى را كه بايد بگذراند تكمیل نكرده بود. . . با اينكه استاد، 

او را در برخى خصوصیات اخالقى و وسعت فكر و انديشه و التزام به تكالیف بر ديگران 

ترجیح مى داد، شايد ھم گذر از برزخ و صور مثالى (مثال) و تساوى حاالت خواب و بیدارى و 

اشتغال به خود، زودتر از ديگران براى او حاصل شده بود و اين ھمان امرى است كه عبور 



از مراحل سلوكى ديگر را با سھولت و در مدت زمان اندك برايش امكان پذير مى ساخت. و 

 .قبال از مرحوم قاضى نقل شد كه استعدادھاى اشخاص اختالف فاحشى باھم دارند

 

 مثال او كه كمتر با مردم افت وخیز داشت و تمايل به تنھايى و اختیار عزلت از خود

 

٣٩۵ 

نشان مى داد، چنین حالتى در مراحل اول سلوك او را كمك مى كند و يارى مى دھد، زيرا، 

معاشرت و آمیختن با مردم، فكر انسان را مشغول مى نمايد و آدمى را به اضطراب ھاى 

روحى و افكار و سخنانى پراكنده و بیھوده كه براى انسان سالك جز سرگرمى و 

 .مشغولّیت و تشديد ظلمت و تاريكى فايده اى ندارد مى كشاند

 

اين در حالى است كه انسان نیازمند صفا و آرامش روحى است تا تجلیات و نفحات 

قدسى را دريابد و بر صفحۀ جانش كه مانند صفحۀ آب صافى، به راحتى و استقرار رسیده 

 .است انعكاس يابد

 

مثال میل انسان و كشش او به آداب و رياضت ھاى شرعى نیز اين چنین است. ھرچند كه 

در ابتداى امر به رياضت و عادت دادن نفس نیاز دارد. . . ولى مردم در اين قضیه متفاوت 

ھستند. . . برخى به سرعت و آسانى و راحتى حركت مى كنند و برخى زحمت و مشقت 

زيادى را متحمل مى شوند، تا اينكه نفس مطیع و منقاد گردد. البّته من مضمون سخن 

 .آيت اهللا تھرانى را نقل كردم نه عین متن آن را

 

كار اين شیخ شگفت انگیز است؛ او به مرتبه اى از كمال نفسى و خلقى رسید كه امثال 

آقاى عالمه طباطبايى به ايشان اعتماد مى كردند. در مراسمى عالمه از من خواست كه 

او را به حال خود بگذاريم تا چند قدمى پشت سر شیخ حركت كند. . . تفصیل اين حكايت 

 .در جريان وفات برادرمان سید مھدى قاضى گذشت

 



كسى گمان نكند كه اين حالت انقطاع و وله و ابتھال و اشتغال دائمى به ذكر خدا حالتى 

است كه در ايام پیرى بر ايشان عارض شده است. . . نه، بلكه من ايشان را در نجف 

اشرف در ايام جوانى كه در درس بزرگان حاضر مى شد ديده ام، آن زمان كه جوانى با 

 . .محاسن كم بود، با اين مشخصه از ديگران ممتاز مى شد كه به ذكر خدا عادت كرده بود

. 

اگر از او سؤال مى شد تسبیح خود را به زمین مى گذاشت و به پاسخ مى پرداخت، و 

زمانى كه حرفش تمام مى شد بالفاصله تسبیح را برمى داشت و به ورد خود مشغول 

 .مى شد

 

اين. . . در ايام اخیر ايشان را در شھر قم زيارت كردم و از ايشان خواستم كه اجازه دھد تا 

مشاھدات خود را از او بنويسم، ولى او خوددارى نمود و شديدا انكار كرد، با آنكه مى داند 

من در نقل ھا و روايت ھايى كه از اين مجموعه دارم شديدا جانب احتیاط را مراعات 

 .مى كنم

٣٩۶ 

استداللش بر اين امتناع اين بود كه در زندگانى او خصوصیات قابل ذكرى وجود ندارد كه 

 .مايه عبرت و اندرز ديگران باشد

 

به ايشان عرض كردم: شما به محض اشارۀ عالمه طباطبايى براى اقامه نماز بر پیكر 

برادرمان سید مھدى درخواست او را قبول كردى، درحالى كه مرسوم علما در چنین 

مواردى بر رد و اظھار عذر مى باشد. . . فرمود: رأى استاد مطاع است و به محض اشاره 

 .انجام آن واجب مى شود

 

و از اينجا فھمیدم كه ھنوز براى عالمه طباطبايى حق استادى قايل ھستند، زيرا كه درس 

 .«معالم االصول» و به طور كلى مقدمات علم اصول و فقه را نزد عالمه خوانده است

او امروزه در شھر مقدس قم از اقدم اساتید مورد توجه مى باشد، و از مركزيت و موقعّیت 

اجتماعى بااليى بھره مند است. او به جھت تبحرش در فقه و وسعت اطالعى كه در 



معارف اسالمى دارد و تقوى و توجه خاصى كه براى رعايت حال طلبه در حوزه مبذول 

 .مى كند شايسته احراز مرتبه زعامت عامه شیعه امامیه است

 

با توجه به اكثر جھات علمى خاصى كه داراست، به رغم آنكه به خويش مشغول است و 

 .طبع و ھمت او برتر از اين حرفھاست، براى زعامت عامه و مرجعیت تقلید مطرح شد

 

او را در بیت شريفش زيارت كردم، تا صحبتى با ايشان داشته باشم و آنچه را كه در مورد 

ايشان مى نويسم به آن مالقات استناد دھم. ولى انبوه مراجعین و حاضران مجلس مانع 

اين كار شد. لذا به اين اشارۀ گذرا در مورد ايشان اكتفا مى كنم تا زمانى كه فرصت ديگرى 

 .دست دھد. خداوند عمرش را زياد گرداند و ما را از بركات وجود ايشان بھره مند سازد

 

در آخر اضافه مى كنم كه نگاھى گذرا به شخصیت بزرگوار ايشان، از درجۀ اشتغال به 

نفس و راز و نیاز و انقطاع به پروردگار او خبر مى دھد. پروردگارا دلھاى خاشعان، به سوى 

جمال تو واله و حیران است (وله به معنى حیرت و سرگردانى و اشتغال به امور برتر و 

 .ارزشمندتر مى باشد) . خداوند متعال ما را از خطا و لغزش باز دارد. و السالم

 

٣٩٧ 

 
سید عبد األعلى سبزوارى 

 

و از جمله كسانى كه در اين مجموعه نام او ھمراه نام آقاى قاضى ذكر مى شود و تجلیل 

و تعظیم مقام علمى او الزم مى باشد سید عبد االعلى سبزوارى است، كه مدت كوتاھى 

 .زعامت به او محول شد، اما ايادى جنايتكار عمر او را كوتاه كردند

 



آرى، نام اين دانشمند و درجۀ علمى او در بین برجستگانى ذكر مى شود كه نجف بعد از 

سالھا رنج و مشقت آنان را بیرون داده و تقديم جوامع شیعى مغفول در عالم اسالمى 

 . . .كرده است

 

من مى ديدم كه به رغم شب بیدارى پى درپى و التزام شديد به آماده ساختن درسھا و 

 . . .بحث ھاى مختلف از فقه و اصول و فلسفه، ملتزم حضور در اكثر اجتماعات است

جناب شیخ محمد حسین انصارى در مقاله اى كه دربارۀ ايشان نوشته است آورده است 

 :كه

 .او در اخالق و عرفان به دست «سید على قاضى» تربیت يافت

او در سجده ھاى طوالنى بعد از نماز صبح ملتزم ذكر يونسى بود، ذكرى كه از عالمات و 

بشارت ھايى است كه اين جماعت-شاگردان قاضى-به وسیله آن از ديگران تمايز پیدا 

 .مى كنند

شرح حال او را در مجموعه ھاى متعدد آورده اند و از تألیفات ارزشمند او در زمینه ھاى 

 .مختلف، در فنون و معارف اسالمى، از فقه و اصول و تفسیر، تجلیل كرده اند

 . ق١۴١۴/صفر/٢٨خداوند او را غريق رحمت و رضوان خود گرداند. وفات او در 

 .بود و در نجف دفن شد. خداوند مقام او را بلند و درجاتش را در علیین متعالى گرداند

 

٣٩٩ 
 

 شیخ محمد رضا مظفر

 

شیخ بزرگوار استاد معظم آيت اهللا شیخ محمد رضا مظفر ھم در زمرۀ اين جماعت است. 

در مورد ايشان رساله اى مستقل و پیوستى در كتاب «صفحاتى از حركت ھاى اصالحى در 



نجف» آورده ام و نیازى به تكرار آن نیست. مى ماند مسأله اى كه در اينجا بايد به آن اشاره 

كنیم و آن اينكه او (خدا او را غريق رحمت و رضوان خود گرداند) مى فرمود: كسى كه او را 

 .به آقاى قاضى معرفى كرده استاد بزرگش شیخ محمد حسین اصفھانى كمپانى بود

 

مرحوم مظفر محبت و دوستى و فناى خود در اين حب و دوستى نسبت به استادش 

كمپانى را كتمان نمى كرد. ھمچنان كه سید میرزا حسن بجنوردى داماد آيت اهللا العظمى 

اصفھانى ھم اين طور بود. آقاى مظفر مى گفت بخشى از كتب فالسفه اشراق، مثل 

 .فصوص و حكمة اشراق و. . . را پیش بجنوردى خوانده است

 

آرى، مى گفت كه آقاى بجنوردى به من توصیه مى كرد كه براى فھم برخى مباحث علمى 

مشكل و توضیح بیشتر آنھا به آقاى قاضى رجوع كنم و من با آقاى قاضى مالقات ھاى 

خاصى را براى توضیح برخى مسائل داشتم. . . و او در پايان ھر مطلبى تأكید مى كرد كه 

 . . .فھم دقیق بیشتر اين مباحث امكان پذير نیست مگر از راه

 

 .آن زمان مشاغل زيادى از ھر طرف مرا احاطه كرده بود

آقاى مظفر مى گويد: وقتى كه ديدم «آقا» در مسجد منسوب به «آل طريحى» نزديك 

منزل ما نماز مى خواند بسیار خوشحال شدم و از ھمسايه ھا خواستم كه سیمى براى 

مسجد بكشند و براى روشنايى در وقت نماز در آنجا حد اقل يك چراغ قرار دھند كه 

ھمسايه ھا ھم از اين پیشنھاد خرسند شدند. و زمانى كه اتفاقى افتاد (من به صورت 

 كامل

۴٠٠ 

به كنه آن نرسیدم) و آقاى قاضى ديگر به مسجد نرفت. او را در راه ديدم و خواستم كه از 

اتفاق پیش آمده پوزش بخواھم يا مثال تأسف خودم را از اين ماجرا اظھار كنم. او انگشت 

خود را به نشانۀ سكوت بر لبھا گذاشت و به سكوت اشاره كرد. سالھا گذشت و من در 



پیش خود به چگونگى اين قضیه فكر مى كردم و بعضى مواقع خود را مالمت مى نمودم كه 

نكند من كوتاھى كردم. تا اينكه براى من روشن شد كه، خیر و صالح در آن بوده است كه 

اتفاق افتاد، و سكوت و گذشت بھترين روش مقابله با امثال اين قضاياست و تفرقه و 

 .دشمنى بدترين چیزى است كه اين امت به آن مبتال و آزمايش شده اند

 

مرحوم مظفر كتاب خود «احالم الیقظة» را نوشت و بعضى بخشھاى آن در مجالت عربى 

منتشر شد. ولى برادر بزرگترش آيت اهللا شیخ محمد حسن مظفر مؤلف كتاب «دالئل 

الصدق» او را از ادامۀ انتشار بخشھاى ديگر كتاب باز داشت، با اين استدالل كه امثال اين 

مباحث براى عامۀ مردم قابل فھم نبوده و سروصدايى را بر علیه تو برمى انگیزد، قبل از 

 .آنكه آمادگى روحى و اخالقى الزم براى برخورد با آن را داشته باشى

 

احالم الیقظة» كتابى است كه در آن به بیشتر مسائل فلسفى و عرفانى اشاره »

 .مى كند

بخش اعظم آن شرح زندگانى «صدر المتألھین شیرازى» -با اسلوب قصه پردازى و رمان-و 

توضیح نظريه ھاى مخصوص خود مظفر و نقد برخى آراى فلسفى ديگر است. و باعث 

تأسف است كه اين كتاب مفقود شده است و در دسترس نیست و تا زمانى كه من در 

 .عراق بودم اثرى از آن نیافتم

يكى از دانشجويان ادعا مى كرد كه نسخه اى از آن را در پاريس به خط خود آقاى مظفر در 

 .دست يكى از دانشجويان ديده است

 

استاد معظم آقاى مظفر پیوند و رابطۀ محكمى با «شیخ باقر قاموسى» داشت و او، 

به طورى كه شیخ آقا بزرگ تھرانى در كتاب «طبقات أعالم الشیعة» گفته اند، از شاگردان 

«مال حسین قلى ھمدانى» و از جماعت «آقا میرزا جواد آقا ملكى» است و چه بسیار كه 

 .براى ما از زندگانى اين جماعت اھل تقوى و صالح حكايت ھايى نقل مى كرد

 

 ق. فوت شد و شايد او آخرين فرد اين جماعت بود كه ١٣١٢شیخ قاموسى در سال 

 محاضر ھمدانى را درك نموده و پیش او شاگردى كرده بودند و از فیوضات انفاس



۴٠١ 

 .قدسى او بھره مند شده بودند

 

ارتباط و پیوند استاد مظفر با اين دانشمند بزرگ و التزام به حضور در مجالس ارشادى او، 

در اوائل حیات علمى و تھذيبى اش، اثر مھمى در ھدايت و رشد افكار و انديشه او داشته 

 .است

 

و از «قاموسى» نقل كرده اند كه فرائض را در منزل خود به ھمراه جماعت خواص خود 

اقامه مى كرد. تدريس او در فقه و اصول-او از جمله مراجع خواص در امر تدريس بود-ھم 

ھمین طور بود. . . و در زھد و پرھیزگارى و تقوى در مرتبه اى قرار داشت كه افراد متقى و 

 .ابرار معروف به ايشان اقتدا مى كردند

 

من مجالس پسرش «شیخ صادق قاموسى» را، كه در تقوى و پرھیزگارى در مرتبه اى غیر 

قابل توصیف قرار داشت، درك كردم. خداوند گذشتگان آنھا را غريق رحمت و رضوان خود 

 .گرداند

 

من براى استاد آقاى مظفر رساله اى مخصوص تدوين كرده ام كه آنجا با تفصیل بیشتر در 

مورد ايشان نوشته ام. اين رساله را در پیوست كتاب «تاريخ حركات اصالحى» آورده ام. 

 .بنابراين در اينجا به ھمین مقدار در مورد ايشان اكتفا مى كنیم

 
شیخ موسى دبستانى 

 

از جمله اين ھا، شیخ موسى دبستانى و حاج محمد تقى الرى است (رحمت و رضوان 

خدا بر ھر دوى آنھا باد) . از وقتى كه چشم باز كردم و پیرامون خود را فھمیدم اين دو را 

دوست صمیمى مى ديدم و اين ھا را كسانى يافتم كه واجب است نسبت به آنھا بزرگى و 

 .تعظیم قايل شوم



اولى را بزرگ مى شمارم، به خاطر آنكه نزد او خواندن و نوشتن را ياد گرفتم، درحالى كه 

چھار سال بیشتر نداشتم. در چشمانش عزم و جدّيت مى ديدم و در وجود او نشاط و 

تالشى بى نظیر و تحمل و صبر بر تعلیم بچه ھا و مقابله با شیطنت و شلوغ آنھا را 

 .مالحظه مى كردم

بزرگان سرشناس در نجف اشرف بچه ھاى خود را به او مى سپردند. اگر او تعلیم شاگردى 

را به راحتى قبول مى كرد، بخاطر اعتماد و وثوق و عالقه اى كه به او داشتند و به دلیل 

سخت گیرى و تندخويى اى كه در تعلیم بچه ھا اعمال مى كرد و در مقابل كوتاھى بچه ھا 

گاھى خشونت و شدت و عدم اغماض داشت، كه گاھى اين شدت برخورد به تنبیه با 

عصا و زدن سیلى بر صورت منتھى مى شد-ھمان چیزى كه باعث شد پدر به پیش او برود 

و از او بخواھد كه از اعمال خشونت آمیز خود دست بردارد-صدھا شاگرد در مكتب او جمع 

مى شدند. . . پدرم با بچه ھا خیلى مھربان بود و اشتیاق زيادى داشت كه بچه ھايش 

 .بزرگ منش تربیت شوند و از جانب ھیچ كسى مورد تحقیر قرار نگیرند، حتى استاد و معلم

. . 

 دبستانى با شنیدن سخنان پدرم شروع كرد به توجیه خشونت و شدت خود با اطفال و

۴٠۴ 

اينكه خشونت در بعضى موارد ضرورت دارد و بدون آن بچه ھا خودسر تربیت مى شوند و به 

دستورات معلم اھمیت نمى دھند و حرفھاى طوالنى از اين قبیل. . . آقاى قاضى ساكت 

بودند و جواب نمى دادند وقتى كه سخنان دبستانى تمام شد جواب دادند كه: حتى اگر 

اين حرف تو صحیح ھم باشد باز من به كسى اجازه نمى دھم كه عصاى خود را بر سر 

فرزند من بلند كند. . . دبستانى ساكت شد آقاى قاضى از سكوت او فھمید كه ھنوز بر 

عقیدۀ خود پافشارى مى كند. . . لذا از رفتن من به مكتب او جلوگیرى كرد و من در منزل 

ھمراه پدر بودم و پیش او مى خواندم و بعضى حروفات را مى نوشتم. . . مدت كوتاھى 

نگذشت كه «دبستانى» به منزل ما آمد و از پدر پوزش خواست و تعھد داد كه خواستۀ او 

را عملى كند. . . من دوباره براى تكمیل خواندن و نوشتن و مقدار كمى از رياضیات به 

 .پیش او برگشتم



به ھمین مناسبت، گفته مى شود كه دولت ايران براى فرزندان ايرانیھا مدرسه اى با 

تعلیمات جديد در نجف افتتاح كرده بود و دو برادر من، سید محمد تقى و سید مھدى، در 

 . . .آن مدرسه درس خوانده بودند، ولى خود من. . . نه

 

گفتم كه: اين سالھا مانند ابر تندرو بر ما گذشت و جز تصاويرى آشفته و پريشان، كه قابل 

تشخیص نیست، يا مطالبى كه اھمّیتى در نقل و نگارش آنھا نیست چیزى در ذھن و 

 . . .خاطر من باقى نماند

 

بعد از سالھا. . . چشمانم را بر مقدمات علوم باز كردم و بخشھايى از آن را به طور كامل 

فراگرفتم. . . آن زمان تازه آقاى دبستانى را از نو شناختم و ديدم كه اديب مھذب و شاعر 

و نويسنده اى است كه با اشعار و مقاالت خود در بیشتر مناسبت ھاى عمومى شركت 

مى كند و بحث ھاى داغى را پیرامون برخى نوشته ھاى ادبى و اوزان شعرى جديد و 

ابتكارى خود، مثل موشحات و مخمس ھا و جمالت كوتاه، مطرح مى كند؛ جمالت كوتاه 

 .متجانس پیش، كه نزد نجفى ھا «بند» و نزد ايرانى ھا «بحر طويل» نامیده مى شود

 

در دفتر خودم مجموعه اى از اشعار و نثر او را در وزنھا و بحرھاى مختلف، كه با ذوقى 

سلیم شروع مى كند و با تخصص و تبحر در آنھا تصرف مى كند، گردآورى كرده ام. آن زمان 

فھمیدم كه اغلب اشعارى كه شاگردان را به حفظ آن دستور مى داد و از آن امتحان 

مى گرفت و مقصر را مؤاخذه مى كرد از سروده ھاى خودش بوده است. . . او 

 

۴٠۵ 

 

نجاسات شرعى» را در قالب شعر به نظم درآورده بود؛ ھمین طور مثال «مطھرات» و »

«اركان نماز و اجزاى آن» و از اين قبیل مسائل فقھى را به شكل نظم درمى آورد، تا حفظ 

 . . .آنھا براى بچه ھا آسان شود؛ من ھنوز ھم مقدارى از آن اشعار را حفظ كرده ام



اينجا بود كه دبستانى در چشم من بزرگ نمود و فھمیدم كه او واالتر از معلم بچه ھاست 

و ذوق و سلیقۀ او در سرودن اشعار از حد يك اديب متوسط كه فقط مبادى صرف و نحو و 

 .علوم بالغت را ياد گرفته باالتر است

 

 .گفتگوى ايشان با من، در مورد برخى مسائل عرفانى، به صورت جنبى صورت مى گرفت

آرى، سخن ايشان خالى از اشاره ھا و كنايه ھاى عرفانى نبود و شايد ھم جھل و نادانى 

 .من نسبت به اين موارد باعث مى شد كه از ورود در اين گونه مسائل خوددارى كند

 .از ايشان سخنان ديگرى نقل شده است كه در مناسبت خاص خودش مى آورم

 

و از مواردى كه مرا بر آن داشت تا اسم ايشان را در ضمن اين مجموعه بیاورم اين كه، 

خودش به من نقل كرد كه: من كم كم با آقاى قاضى آشنا مى گشتم و به او نزديك 

 . . .-مى شدم كه يكى از مخالفان مرا ديد و گفت: اين سید درويش است! -مواظب باش

اتفاقا آقاى قاضى مرا ديد؛ درحالى كه اين مخالف سعى مى كرد از من كناره بگیرد گفت: 

 «. . .«او درويش است و

 

مؤلف گويد بعد از اين واقعه، رفتارم با او تغییر يافت، تا اينكه از خواص شاگردان آقاى 

 .قاضى گرديد. شرح كامل اين حكايت در جلد سوم آمده است

 
۴٠٧ 

 
 حاج محمد تقى الرى

 

او از جمله اخیارى است كه در طول ده سال آخر حیات مرحوم قاضى مالزم مجلس ايشان 

بود. قبال از ايشان نقل شد (و مشروح آن در جلد سوم مى آيد) كه آقاى قاضى مبلغى از 

ايشان قرض كرد تا بدھى خود را بپردازد يا به تعبیر خودش «تا بارم سبك تر بشود» . آقاى 

الرى با كمال میل مبلغ را تقديم داشت، كه آن زمان براى ھر دوى آنھا مبلغ قابل توجھى 

 .بود



آقاى الرى در «بازار المشراق» نجف ملكى داشت كه از طريق آن امرار معاش مى كرد. آن 

را فروخت و پول آن را به آقاى قاضى تقديم داشت. از اين كار بسیار خرسند بود كه 

 .توانسته است حاجت استادش را در زمان تنگدستى و نیاز برآورده سازد

اما استاد نیز در شھر «كوفه» خانه اى داشت كه محل استراحت ھفتگى او بود. آن را 

 .فروخت و از ھزينه آن بدھى خود را به آقاى الرى پرداخت

 

آقاى الرى در سال ھاى آخر زندگى خود به ايران مسافرت كرد و در ھمدان مقیم شد و با 

ھمان مبلغ خانۀ بزرگى خريد. عده اى از فقرا (به معنى مصطلح در پیش آنھا) و افراد 

نیازمند و بى چیز اطراف او را گرفتند. جمعى از افراد خّیر شھر نیز از اين حركت او استقبال 

 .كردند و او را در اين عمل يارى دادند

 

مرحوم الرى محل نظر صلحا و اخیار اھالى «ھمدان» بود، و از ايشان حكاياتى نقل 

 .كرده اند كه به بخشى از آن در جلد سوم اشاره كرده ايم

 

گفته مى شود كه ايام بر او به تنگى و سختى گذشت. . . اما توكل و صبر و انقطاع الى 

 اهللا در وجود او در حل مشكالت و گرفتارى ھاى مالى تأثیر مھم و روشن و ارزشمندى

۴٠٨ 

داشته است كه در كمتر كسى از امثال او يافت مى شود. در تمام اين احوال، ھیچ گاه 

حتى در شديدترين لحظات بیمارى كه با ھمان مرض از دنیا رفت تبسم و لبخند از لبانش 

 .جدا نمى شد

 

اين. . . او تا لحظات آخر ھمراه استاد خود بود و استاد از او تكريم مى كرد و او را بزرگ 

مى داشت و در كنار خود مى نشانید. استادش نامه يا دستورالعمل ھا و وصاياى خاصى 



براى او نوشته بود كه اگر نسخه اى از آن را در نزد بازماندگانش به دست آورديم متن 

 .اصلى آنھا را ثبت مى كنیم

 

فرزندان او بى ھیچ حرفى ھمه از اخیار و صلحا بوده و به حسن سیرت و سلوك معروف 

 .ھستند

آقاى الرى دوستى صمیمى داشت كه ھمان شیخ فاضل، شیخ موسى دبستانى، استاد 

 .اول ما بود

 

در بیشتر اوقات اين دو باھم بودند و از ھم جدا نمى شدند. ھريك از اين ھا از ديگرى در 

خصوص حسن رفتار و پیوند با برادران و وفادارى نسبت به آنھا و پاكى سیرت و رفتار 

 .حكاياتى اخالقى نقل مى كنند

 

و نقل مى شود كه ايشان مغازۀ توتون فروشى داشت. وقتى با استاد خود آشنا شد آن را 

 .رھا كرد

شايد اين موضوع در زندگى او زياد جاى تعجب نداشته باشد كه محل كسب خود را رھا 

كند و به عبادت و ابتھال بپردازد، و شايد ھم خانواده اش در تنگى و فشار قرار مى گرفتند 

(برخالف شیخ دبستانى) . اما اينجا نكته اى وجود دارد كه نبايد براى شخص متأمل و 

صاحب بصیرت در سیرۀ امثال اين ابرار مخفى بماند و آن اينكه ترك محل كسب و رھا 

كردن محل درآمد، ھرچند كه به اراده و تصمیم خود آقاى الرى صورت مى گرفت و خانواده 

حق داشتند او را در اين اقدام مورد عتاب و اعتراض قرار دھند، ولى امثال اين گونه انسانھا 

را چنان جذبه ھاى عرفانى فرا مى گیرد و چنان بر رفتار و افكار آنھا مستولى مى شود كه 

اساسا نمى توانند به كار ديگرى مشغول شوند و دنیا و امور معیشتى در برابر آنھا امرى 

حقیر و بى فايده جلوه مى كند، بخصوص در لحظاتى كه افق ھاى تازه اى در برابر آنھا 

 . . .گسترده مى شود

۴٠٩ 

دنیاى مادى و نیازھاى آن در نظر آنھا كوچك و حقیر مى شود و آنھا با تمام وجود به عوالم 

ديگرى متوجه مى شوند. بنابراين اگر خللى در امور معیشتى آنھا پديد آيد معذور ھستند. 



برعكس، ديگران چشم خود را به روى زرق و برق فريبندۀ دنیا مى گشايند و با تمام وجود 

به دنبال آن مى دوند و يك لحظه چشم باز مى كنند و مى بینند كه چقدر از قافله عقب 

 .مانده اند و ھمه چیز را از دست داده اند و زمان پشیمانى گذشته است

 

اين به معنى آن نیست كه اعتدالى در كار نیست، بلكه، بعد از مراحل اولى، انسان به 

درجه اى از استقرار و آرامش مى رسد. در آن وقت است كه به تعديل سلوك و رفتار خود 

اقدام مى كند (اقدامى ھرچند اندك) و به امور معیشتى خود و به اھل وعیال مى پردازد و 

ھیچ گاه اين فرمايش امام عارفان على (ع) را فراموش نمى كند كه: اولیاى الھى با 

 .بدنھايشان در بین مردم ھستند، ولى با دل وجان از آنھا جدايند

 

ما ملتزم شديم كه از ورود به اين گونه مباحث پرھیز كنیم، زيرا مى ترسیم كه نتوانیم حق 

مطلب را از لحاظ شرح و بیان و توضیح كافى ادا كنیم. لذا اين ھا فقط اشاره ھايى گذرا و 

كنايه ھايى اندكى ھستند. و به نظر من براى كسى كه در سیرۀ صلحا و اتقیا تأمل 

مى كند اشاره ھا و كنايه ھا كافى است. . . زيرا ھمین اشاره ھا و حكايات است كه در 

وجود انسان اثر اندكى پديد مى آورد كه ھرچند كوچك و ناچیز ھست ھمین تكان و ضربۀ 

اندك سبب آگاھى و بیدارى انسان از خواب غفلت مى گردد. خداوند متعال ھادى به صراط 

 .مستقیم است و از اوست آسانى و توفیق

 

و قبل از آنكه سخن از آقاى الرى را به پايان ببريم به اين جملۀ كوتاه اشاره مى كنیم كه 

بسیار اتفاق مى افتاد كه من در محضر آقاى قاضى و يا در پیش شاگردان و مريدان ايشان 

نسبت به اين حاالت-اولیا و عرفا-اعتراض مى كردم، ولى آنھا جوابى جز قرائت اين شعر 

 :نداشتند كه

  احساس سوختن به تماشا نمى شود//آتش بگیر تا كه بدانى چه مى كشم

 .در اشعار عربى معادلى براى اين شعر نیافتم

آتش را از كسى كه وجودش آتش گرفته بپرس) -اين مصراع از قصیدۀ ازريه مى باشد-او )

 .به سال () فوت شد. خدا غريق رحمتش گرداند

 .حكاياتى از اخالق و سرگذشت او در جلد سوم اين مجموعه مى آيد



 
۴١١ 

 شیخ محمد شريعت

 

جناب استاد، شیخ بزرگوار، شیخ محمد شريعت، فرزند آيت اهللا العظمى شیخ الشريعة 

اصفھانى است كه از اكابر برجستۀ علماى شیعه بود و جانشین میرزا محمد تقى 

 . ق. گرديد١٣٣٩شیرازى در مرجعّیت و رھبرى انقالب عراق در سال 

 

شیخ محمد شريعت، داماد آيت اهللا العظمى شیخ آقا ضیاى عراقى است كه محضر درس 

علم اصول فقه در عصر خود به او منتھى شد و تعداد زيادى از بزرگان از مدرسۀ او بیرون 

 .آمدند

شیخ محمد شريعت، عالم روحانى كبیر و مدير برجسته، دوست عالمه مجدد «شیخ 

 .محمد رضا مظفر» و مالزم ايشان در سفر و حضر و شب و روز بود

روزنامه نگار بزرگ، استاد جعفر خلیلى مى گويد: بیشتر افكار مظفر از افكار اين دوست او 

سرچشمه مى گرفت. . . ادامۀ تالش آقاى مظفر در راه اصالح حركت علمى در نجف بارھا 

عمال متوقف مى شد، ولى آقاى شريعت او را به ادامۀ حركت تشويق و ترغیب مى كرد و 

براى حركت و قیام دوباره دست او را مى گرفت، تا در برابر تندبادھاى مخالف از جانب 

برخى مقدس مآب ھا و متوسلین به افكار قديمى بايستد. ھمان كسانى كه به افكار 

قديمى از آن جھت كه قديمى است تمسك مى جستند، بدون آنكه به نقش مؤثر زمان در 

سیر حوادث و تغییر احوال و آرا و افكار و تكامل مسايلى كه به تكامل زندگى و علم و 

 .جامعه مى انجامد اعتراف كنند

مناسب بود كه از اين شیخ و استاد بزرگوار در بخش حركات اصالحى در نجف اشرف، 

 سخن مى گفتیم. . . كه البته آنجا از ايشان صحبت شد. . . ولى نتوانستیم به تمام

۴١٢ 



جوانب شخصّیت خاص و برجسته ايشان در فھم قضايا و نبوغ كم نظیر او در اداره و تنظیم 

امور طلبه ھا و حوزه و پیشبرد آن به سوى كمال و ذوق مخصوص او در فھم قضاياى 

 .عرفانى و نظرات خاص او در مورد فلسفۀ اشراقى بپردازيم

 

گذشته از ھمۀ اين ھا، عالقه و محبت خاص او به «امام خمینى» بنیانگذار انقالب ايران و 

رھبر آن تا پیروزى نھايى، و فناى او در اين حّب و موّدت در حدى بود كه نقل شده است 

بعد از آنكه در كراچى پاكستان مقیم شد و جمعّیت موسوم به «ھیئت امامیه» را تأسیس 

كرد و عده اى از بزرگان شھر و بعضى از فرھنگیان و روشن فكران شیعه اطراف او را گرفتند، 

حاضر نشد غیر از «امام خمینى» عكس كس ديگرى را در مؤسسه نصب كند، على رغم 

وجود آيت اهللا العظمى فقیه طايفه (لقبى كه جامعه با توجه به تبحر و مھارت و برجستگى 

كم نظیر آية اهللا در فقه جعفرى به او داده بود) آيت اهللا سید محسن حكیم و آيت اهللا خوئى 

و نیز باوجود بزرگان موجود در شھر قم كه در آستانۀ زعامت قرار داشتند و اگر آيت اهللا 

 .بروجردى نبود بالفعل شايستۀ مرجعّیت بودند

 

به رغم آنكه دستور دادند به پاكستان سفر كند (كه در واقع او را از محل زندگى خود تبعید 

كردند) وقتى كه آيت اهللا بروجردى از اجتماع مردم در اطراف او و احترام و تكريم آنھا نسبت 

 .به او و اطاعت آنھا از اوامر او مطلع شد به تجلیل از مقام ايشان شروع كرد

 

گفتم كه. . . شايسته بود صحبت از ايشان در جاى ديگرى غیر از اينجا آورده شود، ولى 

 :امورى مانع اين امر شد و ما در اينجا از ايشان ياد كرديم. مھم ترين آن امور اين ھا ھستند

شدت اخالص و محّبت و اعتماد او نسبت به آقاى قاضى. زيرا او در بیشتر قضايا كه به -١

او محول مى شد به قاضى مراجعه مى كرد و از ايشان اجازه مى خواست و رأى و نظر او را 

نظر صائب مى دانست و فكر مى كرد كه الزم است به آن ملتزم باشد و به مقتضاى آن 

 .حركت نمايد

 



و از امورى كه به اين مناسبت به خاطر دارم اين است كه او در تمام اعمال و مشاركت ھا 

مالزم آقاى مظفر بود، ولى نه به صورت رسمى. لذا مرحوم مظفر به او پیشنھاد كرد كه 

 رياست «دانشكدۀ فقه» را به صورت رسمى بپذيرد، تا اينكه مظفر به امور

۴١٣ 

ديگر، مانند «مجمع فرھنگى» و امور مجله و مدارس ديگرى كه الزم بود خود مظفر شخصا 

 .به آنھا اقدام كند، بپردازد

 

از جمله كسانى كه به او اصرار مى كردند كه اين پیشنھاد را قبول كند استاد كبیر عالمه 

سید محمد تقى حكیم و شیخ عبد المھدى مطر و شیخ على ثامر بود. . . كه بعد از اصرار 

فراوان، آيت اهللا حكیم از آنھا خواست كه چند روزى به او فرصت بدھند تا فكر كند و 

 .مشورت بنمايد

 

در اين فرصت، شیخ محمد شريعت از من خواست كه براى مالقات با آقاى قاضى و خلوت 

با او از ايشان اجازه بخواھم. . . مرحوم قاضى اجازه دادند. . . با اينكه من از آنھا دور بودم 

و آن دو به صورت خصوصى باھم صحبت مى كردند وقتى كه چاى مى دادم به نزديك آنھا 

رفتم و شنیدم كه آقاى قاضى به او مى گويد كه «اگر البدى خود را خیلى آلوده نكن» . اين 

جمله فارسى به اين معنى است كه به آرامى با مردم به كار مشغول شود، ولى زياد 

داخل كار نشود و مسئولیت امور را به صورت علنى و رسمى قبول نكند تا از بعضى 

 .حوادث و مشكالت در امان باشد

 

و اين چنین بود. . . اصرار دوستان او را وادار كرد كه ھرچه بیشتر در امور دانشكده وارد 

 .شود و به صورت رسمى رياست آن را برعھده بگیرد

 

و زمانى كه حملۀ مخالفان بر علیه «دانشكده خطبا» و به دنبال آن بر «دانشكده فقه» و 

انجمن و ھیئت ھاى وابسته به آنھا شروع شد، شیخ شريعت كه از سر تا پا در آن وارد 

شده بود چاره اى جز استعفاى صادقانه و اعتراف ضمنى به ارتكاب برخى اشتباھات و 

 .پوزش از آنھا نداشت



مخالفان به اين اندازه اكتفا نكردند، بلكه از آيت اهللا العظمى اصفھانى تبعید او را از نجف به 

سامرا خواستار شدند. . . در سامرا سید كاظم مرعشى كه نمايندۀ آيت اهللا اصفھانى 

بود، بدون آنكه از سبب تبعید شیخ به اين نقطه دوردست چیزى بداند، باوجود شناختى 

كه از مقام علمى و اجتماعى او داشت، عھده دار شد كه منزلى براى شیخ تدارك كند و 

 .به امور معاش او برسد و اين كار را به بھترين شكل انجام داد

 

سه سال پشت سرھم گذشت و شیخ بین كاظمین و سامرا در رفت و آمد بود، بدون آنكه 

 .اجازۀ بازگشت به نجف را داشته باشد

۴١۴ 

يأس و ناامیدى و پشیمانى يارانش را فراگرفت، اوضاع بھم خورد، وضع تحصیل در 

دانشكده تغییر كرد و ھمه متوجه شدند كه چقدر در حق شیخ كوتاھى كرده اند و چه 

اندازه ايشان را مورد اجحاف قرار داده اند و از اين كوتاھى و جفا چه ضررى متوجه شیخ 

شده است و چگونه او را تسلیم ھجوم مخالفتھا كردند و تنھايش گذاشتند و تمام 

پى آمدھا را به گردن او انداختند و در دفاع از او كوتاه آمدند و او را به تنھايى رھا كردند تا 

 .عوام ھرطور كه مى خواھند با او رفتار كنند

 

در سالھاى آخر از زندگانى آيت اهللا اصفھانى، شیخ در نجف بود؛ با انتقال زعامت به آيت اهللا 

 .العظمى بروجردى، به ايران مھاجرت كرد

اين. . . بعد از آنكه يأس و ناامیدى بر مظفر مستولى شده بود و نزديك بود كه برنامه ھاى 

 .اصالحى او از بین برود توانست بر مخالفان خود پیروز شود

 

در اين جريان شیخ شريعت نیز در كنار او بود، البته بدون آنكه سمت رسمى در عرصۀ 

عمل داشته باشد. . . ھمان امرى كه به آن استدالل مى شود كه قومّیت از رسوباتى بود 

كه برخى شیوخ را تحريك مى كرد و سبب دوستى و يا دشمنى آنھا مى شد، مگر آنكه 

طرفداران اصالحات به سختى وارد عمل مى شدند و از آنھا سلب اختیار مى كردند؛ با آن 

(كه بعضى كسانى كه دربارۀ نجف نوشته اند اين طور گمان مى كنند) كه روش عمومى در 



حوزۀ نجف و در بین جماعت طلبه ھا از تعصب ھاى قومى بدور بود و ظاھرا چنان مى نمود 

 .كه از آن متنفر ھستند

 

و اين قضیه از مھم ترين حوادث زندگانى شیخ محسوب مى شود؛ زيرا او خود را ھمیشه 

مالمت مى كرد كه چرا از وصّیت استادش سرپیچى كرد، تا اينكه دچار سختى و ظلم و 

اجحاف گرديد، به طورى كه در مسیر زندگى او و رفتار او را به عنوان مردى با ارادۀ قوى و 

رأيى نافذ و معتمد در شئون ادارى تغییر داد. . . استاد و مديرى كه محبوب تمام طلبه ھا 

بود، عالم متبحرى كه ھیچ غبار شك و ترديد در عرصۀ مباحث و مناقشات علمى و 

فلسفى بر دامن او نمى نشست و استادش عالمه كبیر «شیخ عبد الحسین رشتى» از 

 .ھوش و استعداد او تعّجب مى كرد و او را بر بیشتر شاگردان خود مقدم مى داشت

عالمه رشتى به افكار و آراى اصالحى مترقى خود معروف است. براى اين منظور نگاه 

 .١۵٧٣كنید به طبقات اعالم الشیعة، شمارۀ 

 

۴١۵ 

گفتم كه، بعد از اين واقعه، شیخ به مردى سست اراده و بدون تالش و جدّيت، كه جز در 

بین كتب و اوراق به ھم ريختۀ كتابخانه و محافل درس و بحث ديده نمى شد، تبديل شد. 

فعالیت ادارى خود را ترك كرد، عالقه به گوشه گیرى و انزوا بر او مستولى شد و به زندگى 

در محیطى جديد با افكارى جديد كه با افكار و انديشۀ سابق او به كلى متفاوت بود شروع 

 .كرد

 

و اين چنین مناسب ديدم كه در ضمن اين مجموعه بنويسم كه سلوك و رفتار آنان، در 

نوعى از انصراف و انقطاع از مردم و توجه ھرچه بیشتر به امور معنوى، با ديگران تفاوت 

پیدا مى كند و ھرگاه كه شائبۀ تظاھر و در افتادن با ديگران در بین باشد شوق و عالقۀ به 

عمل در دل آنھا از بین مى رود، مثل اين كه با تمام وجود و احساسات و عواطف انسانى به 

سويى حركت مى كنند كه به صورت الگويى در زمینه اى منفى درآمده و از جانب مردم 

 .قابل انتقاد مى شوند و پیش اغلب انسانھا كم ارزش و به طور كلى طرد شده مى نمايند



و امثال اين ھا ھستند كه امید مى رود بتوانند مراحل سلوك و عرفان را طى كنند، 

ھمچنان كه كسى كه در خط سیر سید قريش و سید احمد حائرى و امثال آنھا حركت 

مى نمايد اين را مى خواھد. . . و ما درصدد مناقشۀ اين رأى و سلوك يا انتقاد و اعتراض به 

گروھى نیستیم. . . بلكه ھدف ما اشاره اى است ھرچند گذرا به اينكه علما در سلوك 

خود به دو خط و دو مسیر متفاوت تقسیم مى شوند، و ھريك از اين دو خط سیر، در دالئل 

و عالئم و نشانه ھاى خود از سیر و سلوك ديگرى متمايز مى باشد، و اين نخستین 

انگیزه اى است كه ما را بر آن داشت تا در اين مجموعه و در اين رسالۀ بخصوص در مورد 

 .شیخ محمد شريعت بنويسیم

 

اما سبب دوم اينكه: شیخ با صفات خاص و ھمین طور با آراى خاص خود از ديگران -٢

متمايز مى شد، و مناسب ديديم كه اين آرا و صفات را در ضمن اين رساله كه به اين 

موضوع اختصاص داده ايم بحث و بررسى كنیم و شايد به شرح ھرچند پاره اى از 

ديدگاھھاى تعدادى از بزرگان معتقد يا غیر معتقد به سلوك عرفا و دستورات و 

راھنمايى ھاى خاص آنھا كه گاھى در افراد غیر معتقد به طريق تھذيبى عرفا نیز يافت 

 .مى شود موفق شويم

 

۴١۶ 

شیخ عبد الحسین رشتى» از پیشگامان معتقد به راه اندازى حركت اصالحى در حوزه و »

 .در نظام تحصیلى آن است

جناب ايشان شعلۀ فروزانى از ذكاوت و استعداد بود. ذكر و ياد او در خاطرات «آقاى مظفر» 

تكرار شد. . . و از اقدام شاگردان او «شیخ محمد شريعت» است كه در مقام استادى و 

كسى كه شیخ پیش او فقه خوانده و از او گواھى اجتھاد گرفته بود (ھمان طورى كه نقل 

شده است) براى او احترامى در حد احترام پدر قايل بود. و شیخ شريعت چیزى از او كم 

 .نداشت، مگر آنكه رشتى استاد او و از لحاظ سن مقدم بر او بود

 

آقاى رشتى تا آخر عمر خود، كه به سبب عوارض پیرى خانه نشین شد، ھمچنان وفادار و 

پايبند افكار و آرا و برنامه ھاى اصالحى خود بود. درحالى كه شیخ محمد شريعت، در اواخر 



ايام حضور در نجف، به صورت ديگرى فكر مى كرد و مى توان گفت كه او مسیر تفكر و 

موضع گیرى اصالحى خود را از اصالح جمعى به اصالح فردى تغییر داده بود. شايد ھم اين 

 .تعبیر براى بیان ھدف او چندان رسا نباشد

 

مھم اين است كه استادش رشتى مى گفت كه بايد به اصالح فرد در ضمن اصالح جمع 

پرداخت، درحالى كه «آقاى شريعت» معتقد بود كه افراد و مسئوالن امر و كسانى كه 

سرپرستى حركت «اصالحى» را برعھده دارند خود آنھا قبل از ھر اقدامى نیازمند اصالح و 

تھذيب ھستند و به ھیچ وجه تنھا گذرانیدن مدتى در نجف و قرار گرفتن در زمرۀ بزرگان 

 .كافى نیست

 

شايد ھم اين فكر از موقعّیت ھايى سخت و تجربیاتى الھام مى گرفت كه در ايام رياست 

دانشكده و مسئولّیت تنظیم امور آن و در زمان تالش و كوشش براى مصالح طلبه به 

 .دست آورده بود

 

به طورى كه در شھرى مانند نجف، دانشكده ھا پابه پاى ساير مراكز بزرگ حركت مى كرد. . . 

و از جانب عموم اھل فن و آگاه به امور دانشكده ھا و نظم و ترتیب آنھا تأيید و تحسین 

مى شد، ولى آقاى شريعت ھمه اين تالش ھاى خسته كننده را عادى تلقى مى كرد. . . 

 . . .حتى نسبت به نزديك ترين دوستانش، زيرا آنھا

 

اين. . . اما سن و سال من مناسب نبود كه با ايشان در مورد بیشتر آرا و افكارش مناقشه 

 كنم، جز آنكه طول مصاحبت و مجالست اجازه مى داد كه به طور گذرا و غیر مستقیم

۴١٧ 

سؤاالتى بكنم و اعتراض بنمايم تا از رأى خاص او مطلع شوم. . . لذا او با اعتماد و 

اطمینان ھرچه بیشتر به صّحت رأى خود، پاسخ مى داد كه: «آيا وقتى با بى وفايى و 

جفاى برادرانم مواجه شدم، پیش خود احساس نمى كردم كه الزم است از دشمنانم 

 «انتقام بگیرم؟



اين خصلت براى كسى كه خواھان اصالح و رھبرى و قیادت ديگران است شايسته 

نیست. موارد ديگرى است كه اين رساله گنجايش شرح و بسط آن را ندارد. ھرچند كه 

اين سخن ايشان را به خوبى و دقیق نفھمیدم، ولى خودم چنین دريافتم كه براى مرد دين 

 .الزم است كه از نظر اخالق در افق باالترى از اخالق عامۀ مردم باشد

 

با مرور سالھا، عمق و اھمیت مسئله و ھدفى را كه رجال اخالقى دنبال مى كنند و 

متولیان تھذيب خلق و روح متعھد آن ھستند درك كردم و دريافتم كه بايستى افراد را در 

مقامى كه شايسته آنھا ھستند قرار دھند و دست آنھا را بگیرند و به مدارج كمال خلقى 

 .و انسانى به معنى صحیح آن ببرند

 

شیخ محمد شريعت به قضايا با نظرى خاص و كاوشگرانه كه مانند آن را در بین اساتید و 

معلمان خود كمتر ديده ام نگاه مى كرد. مثال وقتى كه ديگران براى حل بسیارى از قضايا و 

مشكالت به راه حل موقت معتقد بودند او ھمواره به حل اساسى و بنیادى نظر مى كرد و 

دنبال علل و اسباب ريشه دار مى گشت و در مقايسه با ديگران به چشم اندازھاى دورترى 

 .نظر مى دوخت

 

در حركت تحريك آمیزى كه سروصدايى را بر علیه «دانشكده خطبا» برانگیخت شیخ 

شريعت ھیچ يك از عامالن آن را ھدف قرار نداد. آنھا برخى خطباى ناوارد و كم بھره از علم 

و معرفت و بصیرت به عواقب امور بودند، كه از انحطاط روحى اى كه به سبب ھجوم 

فرھنگ غربى نزديك بود شھر به آن مبتال شود و ھمین طور از حیله و شّرى كه در پشت 

دروازۀ شھر به كمین نشسته بود آگاھى نداشتند. زيرا كوتاه فكرى اين ھا- بخصوص جوانان 

اين ھا-پیامدھاى فكرى اى كه بر مردم ارائه مى دادند متناسب با موقعّیت ھا و شرائط حاكم 

 .بر محیط نبود

 

گفتم. . . با ھمه اين ھا. . . مرحوم شیخ شريعت ھیچ يك از آنھا را به خاطر اسائۀ ادب و 

 انحطاط اخالقى كه از خود نشان دادند مؤاخذه نكرد، بلكه انتقاد آتشین خود را متوجه

۴١٨ 



 .به سوى. . . مى ساخت

 

اما انگیزه سوم اينكه: اين مرد به دنبال كسى مى گشت كه دردھاى اجتماعى ما را -٣

مى شناسد و از بى نظمى حاكم در حوزه ھاى علمیه در نجف و ھمین طور در ساير اماكن 

مقدس به سبب كنار بودن برجستگان سیاسى شھر سخن مى گويد و از اين طرز تفكر 

نادرست سخن مى گويد كه برخى معتقدند: در حوزه ھا نظم در النظمى است و كسى كه 

امور حوزه و دخل و تصرف در آن به دست اوست پاسخ گو نبوده و از خطا و اشتباه مصون 

است؛ نمى توان به او نزديك شد و رد او و سؤال از تصرفات او جائز نبوده و بحث از اشتباه 

او مسموع نیست؛ اى بسا در برخى موارد، رد و انكار شخص واجب االطاعة از طرف 

 .خداوند خواھد بود

 

و امثال اين توھمات بود كه عقب ماندن حوزه را در پى داشت و سبب شد افرادى 

عھده دار مسئولّیت ھاى بزرگى شوند كه در حد مسئولّیت ھايى كه برعھده گرفته بودند 

نبودند و سطح آگاھى و شناخت آنھا از حوادث پیرامون خود و مشكالتى كه آنھا را احاطه 

كرده و تندبادھايى كه ھم اكنون تا در خانه ھا رسیده بود آن چنان عقب مانده و ضعیف و 

خشك بود كه به آنھا اجازه نمى داد به صورت جدى و درست در مورد قضايا بینديشند و يا 

به ديگران اجازه دھند كه آنھا به فكر چاره باشند و گام بردارند. . . بلكه برعكس به 

حربه اى كه به سبب موقعّیت اجتماعى و مسئولّیت خود به دست آورده بودند، يعنى 

متھم كردن اصالح طلبان، متوسل مى شدند و به سعى و تالش در كوبیدن دشمنان فرضى 

 .خود مى پرداختند و اعمال و رفتار آنان را به ديدۀ نقد و شك و ترديد مى نگريستند

 

ھمچنان كه پیشتر گفتم: شیخ محمد شريعت سه سال را به دور از نجف سپرى كرد و 

وقتى كه برگشت اندك زمانى نگذشت كه آيت اهللا اصفھانى از دنیا رفت و مرجعّیت به 

آيت اهللا بروجردى، كه در عالم اسالم طیفى از قداست و عظمت و شھرت او را فراگرفته 

بود محول شد. . . و ھمین طور تخصص و جاافتادگى و مقبولیت و بصیرت به امور حوزه ھا و 

آگاھى از مسائل تنظیم مسیر تحصیل و كتب متداول در بین طلبه كه الزمه يك مرجع 

 .جديد است در ايشان وجود داشت



 عالوه بر اين، بر اقران خود كه در نجف و قم و مشھد امام رضا (ع) فراوان بودند از

۴١٩ 

 .نظر علمى برترى و تفوق داشت

 

آرى برترى ايشان بر ھمه مسلم بود و تمام سررشته امور زعامت، به خاطر تفوق علمى 

 .و فقھى و بصیرت خاص او نسبت به امور حوزه ھا، با رضايت و تقدير به ايشان تسلیم شد

. . 

عالوه بر اين ھا، او شخصا از تصرف در وجوه شرعى، كه به زعیم تقديم مى شود، 

 .مستغنى بود. زيرا ايشان ھرگز از آن وجوھات براى استفاده شخصى مصرف نمى كردند

زيرا در اطراف او از نواده ھا و فرزندان، كه در قبال افراد ديگر حوزه براى خود حقى قايل 

 . . .شوند، وجود نداشت. در اين زمان بود كه شیخ محمد شريعت متوجه ايران شد

يار و دوستش در ايران-آن طور كه من به خاطر دارم-سید كاظم عصار، عالم و فقیه و 

فیلسوف، بود. او از جھت جامعّیت در معارف اسالمى و تبحر در بیشتر علوم و بصیرت 

خاص و فعالّیت فكرى تا لحظات آخر عمر از نوادر روزگار بود. شیخ شريعت، به اعتبار اينكه 

 .آقاى عصار از بقاياى شاگردان پدرش (شیخ الشريعة كبیر) است، با ايشان مرتبط شد

دومین دوست او در ايران «شیخ حسین على راشد» بود، خطیب الھى جاافتاده و 

 .فصیحى كه ھمه به فضیلت و برترى علمى او بر اقران خود معترف بودند

 

او ھمین طور با «شیخ عبد الحسین زاھد» ، كه از اوتاد و اخیار معروف بود، و ھمچنین با 

تعدادى از امثال اين ھا ارتباط پیدا نمود، كه البته سید كاظم عصار او را با خود به مجالس 

 .مى برد و آنان را معرفى مى كرد

ولى گمان مى كنم كه به جھت شدت تبحر و جرأتى كه ايشان در مباحث علمى داشتند 

اين دوستان بر او سخت گرفتند و رفتار خوبى با او نداشتند. . . سیاست داير بین تعدادى 

از بزرگان، مخصوصا در آن زمان، بر اين بود كه با وضع موجود بسازند و با موقعّیت حاكم 

 .كنار بیايند



و بعد از گذشت مدتى كه بیشتر از سه سال نشد. . . مسافرت شیخ به قم تكرار مى شد 

تا جايى كه اين رفت و آمدھا و زيارت ھاى مكرر براى يارانش محل سؤال گرديد، به طورى 

 .كه خانواده ھم از او اظھار ناراحتى كردند

 

 كمتر كسى مى دانست كه او سنگینى روحى خود را كجا خالى مى كند و درمان دل

۴٢٠ 

زخم خورده اش را كجا يافته و چگونه براى اين روح ناآرام و پرتحرك، سكون و آرامش حاصل 

 . . . شده است؟

ھم زمان با آنكه ھمه به دنبال زاويۀ شیخ در قم يا غیر آن مى گشتند دستوراتى از جانب 

آيت اهللا العظمى بروجردى صادر شد كه به پاكستان سفر كند. بعد از اين تبعید اخیر ديگر 

از او خبر نداشتیم و كسى از حال و اوضاع او چیزى نمى دانست، مگر مواردى خیلى 

اندك. . . تا اينكه نزديك ھاى انقالب ايران، حوالى سالى كه رھبر انقالب ايران تصمیم به 

 .ترك عراق گرفت، او رحلت كرد، درحالى كه عمرش به ھشتاد رسیده بود

 

و به خاطر رفع ابھام از برخى حوادث زندگانى شیخ استاد در ايران، حكايت زير را كه در 

 :نوع خود منحصربه فرد است تقديم مى كنیم

شیخ شريعت دخترى داشت كه به عللى او را بیشتر از ديگران عزيز مى داشت. . . يكى 

از شاگردان خواستار ازدواج با ايشان بود. . . كه شیخ بعد از امتناع و مخالفت آن را با 

 .شروطى پذيرفت. . . با فوت شیخ شوھر به اقامه دعوى علیه ھمسر خود پرداخت

نزديك بود كه محاكم قضايى پاكستان بر علیه زوجه حكم كنند كه او به ايران فرار كرد. . . 

 .شوھرش به دنبال او به ايران آمد و در محاكم ايران علیه ھمسرش اقامه دعوا نمود

در آخرين جلسه دادگاه كه نزديك بود قاضى بر علیه زوجه حكم كند از دختر شیخ 

مى پرسد كه به عنوان آخرين دفاع مدركى دارى كه مدعاى شوھرت را باطل كند؟ او جواب 

 . . .مى دھد كه: ورقه اى به خط پدرم دارم

 



قاضى آن را مى طلبد. به محض مالحظه دستخط شیخ، قاضى و حاضران جلسه از 

بازرسان و. . . متعجب و مبھوت مى شوند. قاضى فورا دستور مى دھد كه داماد شیخ تا 

 .صدور حكم بازداشت شود

ھیئت حاكمه به خدمت «امام خمینى» مى رسند و دستخط شیخ را نشان مى دھند و، 

طبق معمول در محاكم، صّحت امضا و خط را از امام مى پرسند. امام تصديق مى نمايد كه 

 .خط شیخ است. او خط شیخ را مى شناسد و شروط موجود در آن صحیح است

 مراسالت بین ايشان و شیخ تا آخر حیات او برقرار بوده است. . . آن گاه از حكم مقتضى

۴٢١ 

مى پرسند. امام جواب مى دھد كه ھمسر را رھا كنید و از او بخواھید كه زنش را طالق 

 .دھد. تمام

 

و به مناسبت اعطاى لقب «امام» به بنیانگذار انقالب ايران و رھبر بزرگ آن، گويیم كه: اگر 

قرار بر اين مى شد كه شیعه امامیه به كس ديگرى غیر از معصومین اين لقب را بدھد، 

ھمۀ علما از عامه و خاصه بر اين متفق مى شدند كه به خاطر شرائط و استعدادھايى كه 

 .در وجود خمینى جمع بود و ديگران آنھا را نداشتند لقب «امام» را به او بدھند

اين حكايت را از اين جھت خالصه وار آوردم كه بیشتر جوانب آن متناسب ھدف ما در شرح 

 .حال شیخ نبود

 

و بعد. . . به خاطر خصوصیات زير (و امور ديگرى كه اينجا محل ذكر آن نیست) شرح حال 

 .شیخ را در ضمن اين مجموعه، مجموعه شاگردان قاضى و ياران بزرگوار او، آورديم

به جھت اينكه مرحوم شیخ به ھیچ كارى اقدام نمى كرد مگر آنكه با آقاى قاضى -١

مشورت مى كرد و حتى اگر فرصت مالقات و خلوت دست نمى داد به استخارۀ او اكتفا 

مى كرد؛ در بین راه يا ھر محل ديگرى آقاى قاضى را دنبال مى كرد و طلب استخاره 

مى نمود. ايشان از قاضى نقل مى كند كه وقتى مى خواست براى كسى استخاره كند 

قبل از آنكه شمارش دانه ھاى تسبیح تمام شود به شخص خبر مى داد كه نّیت او چیست 

 و نیك و بد آن چگونه است؟



او از ادارۀ «دانشكده فقه» به صورت رسمى كناره گرفت. زيرا ھمه، تمامى پیامدھا را -٢

بر گردن او انداختند و او به تنھايى پاسخ گوى مردم معترض بر دانشكدۀ خطبا بود. بعد از 

آنكه ھمه از برخورد نابجا با ايشان پشیمان شدند تنھا از راھنمائى ھا و مشورت خصوصى 

 .با او استفاده مى كردند

 

او در اين فرصت دورۀ كامل اصول، يعنى تقريرات استادش آيت اهللا شیخ آقا ضیاى عراقى، 

را كه به صورت سخنرانى بر شاگردان بیان مى كرد نوشت. آخرين شاگرد شیخ آقا ضیا، 

 .آقاى مظفر بود، چه اينكه او طبق روش استادش آيت اهللا كمپانى حركت مى كرد

ھمین طور، ديگر رسايل و سخنرانى ھايى را كه براى مجمع فرھنگى، در موارد مختلف، 

 ايراد مى كرد نوشت. ھمه اين ھا تا روزھاى آخرى كه ما در عراق بوديم در قفسۀ

۴٢٢ 

 .كتابخانۀ دانشكده فقه موجود بود

 

آرا و نظر عرفانى او ناظر به مدرسه و مكتب خاصى بود. او به «ذكر و ورد» و انزوا و خلوت 

و عزلت نمى پرداخت، بلكه مكتب عرفانى او ھمان انجام فرائض و سنت و عمل جدى به 

آنھا و ھمراھى با مردم است. به نظر او، عارف به وسیله آن شخصّیت خود را مى سازد و 

 .فیوضات الھى را ادراك مى كند، اگر كه نیت خود را خالص و سعى در خدمات نمايد

او در روزھاى آخر حضور خود در ايران، گمشدۀ خود را در وجود شخصى عارف و اصل و -٣

عالم فقیه ماھر و چھرۀ شناخته شده اى در سیاست پیدا كرد كه نه تنھا درد جامعۀ خود 

را مى شناخت بلكه درد آشناى تمام اقطار عالم اسالمى بود. . . و رنج ھا و آرزوھاى ملت 

خود را احساس مى كرد و با توجه به اينكه خود مرحوم شیخ شريعت با سكوت و ترس و 

سازش آشنايى نداشت، بلكه با صراحت حرف مى زد و با تمام قدرت انتقاد مى كرد، 

 .تصمیم گرفتند او را از ايران تبعید كنند و او خود پاكستان را انتخاب كرد

 

مى شود گفت كه او اين عارف واصل (امام خمینى) را، به تعبیر خودش، مھم ترين يافتۀ 

خود مى دانست. زيرا ھمان طورى كه اشاره شد او قبل از دستور به انجام ھرگونه عمل 

اصالحى به اصالح فرد معتقد بود. . . به جھت اينكه نفوس بشرى با صفات خود كه اعمال 



او را پوشش مى دھند شناخته مى شوند و آدمى در زير زبان خلق و خوى روحى خود 

پنھان است به ھمان مسیر مى رود و بر طبق آن نظر مى دھد. لذا از ما خواسته شده 

است قبل از شناخت اھل حق و طرفداران آن و ھواخواھان و شعار دھندگان آن و 

حمايت كنندگان آن، خود حق را بشناسیم. . . چه بسا كلمات حق كه به وسیلۀ آن، ھدفى 

 .باطل دنبال مى شود. چه بسا مدعیان حق كه حق از آنھا بیزار است

 

اين. . . و از امورى كه به تكوين و شكل گیرى اخالق و سلوك خاص ياران آقاى قاضى 

مربوط مى شود اين است كه ايشان نسبت به شاگردان تنھا به مالزمت و دوستى راضى 

نمى شد. چه بسیار به صراحت مى فرمود كه: من وقت كافى براى دوستى ھا و 

مصاحبت ھا ندارم؛ من، عالوه بر تكالیف خانه، اعمال خاصى دارم كه وقت زيادى الزم دارد 

 .و فرصت فكرى مرا اشغال مى كند

 آرى، مرحوم قاضى مصاحبت و ھمراھى با شاگردانش را به شرطى مى پذيرفت كه

۴٢٣ 

طرف مقدارى از وقت خود را-ھرچند اندك، مثال يك ساعت يا بیشتر و كمتر-در طول 

شبانه روز در اختیار استاد قرار دھد، و چگونگى استفاده از اين فرصت خاص را به استاد 

واگذار نمايد. آنگاه او خود دستوراتى را كه الزم بود شخص در آن فرصت به آن دستورات و 

 .اعمال مشغول شود، بیان مى كرد

 

 :و از بیشتر شاگردان قاضى شنیده شده است و خود من نیز شنیده ام كه مى گفتند

مرحوم قاضى، در اين فرصت خاص، ما را ھمچون سايه مى پايید و ھمراه ما بود، مثل 

 .اينكه در كنار ما نشسته و مراقب اعمال و رفتارى است كه بر آن مكلف شده ايم

 

اين مراقبت، راه سلوك را براى شاگردان او آسان مى كرد. در بین اين ھا، افرادى بودند كه 

به مرحله اى مى رسیدند كه مراقبت استاد بر اوقات فراغت آنھا به صورت دائمى صورت 

 .مى گرفت، ھمچنان كه در شرح حال آيت اهللا قوچانى به اين مورد اشاره شد

 



بر اين مطلب اضافه مى شود كه، با توجه به شرائط دشوار مصاحبت و شاگردى مرحوم 

 قاضى، شیخ شريعت چگونه مدعى مصاحبت و شاگردى ايشان بود؟

براى بیشتر مردم، كه وقت آنھا را تحصیل و مطالعه و رسیدگى به آنھا و تكالیف خانه و 

وظايف نسبت به دوستان و آشنايان اشغال مى كند، پذيرش اين شرائط سخت میسر 

نیست. ھريك از ما با ضیق وقت مواجه ھستیم (وقت كم مى آوريم) ، به طورى كه 

مجبوريم انجام برخى اعمال را به امروز و فردا بیندازيم و بعضى كارھا را به روزھاى ديگر 

 .واگذار كنیم، تا وقت كافى براى انجام آن دست دھد

 

اين. . . و يكى از دوستان شريعت براى من تعريف كرد كه او مجبور شده بود مدتى دور از 

انظار عمومى بوده و از دولت مخفى شود؛ ھیچ يك از دوستان و رفقا حاضر نمى شوند، به 

جھت دشوارى قضیه و مسئولیت آن، او را بپذيرند؛ ولى شیخ شريعت او را مى پذيرد (او 

احترام زيادى پیش شريعت داشته است) . تا جايى كه بخاطر دارم اين حكايت مربوط 

مى شود به زمانى بعد از استعفاى ايشان از سمت رياست دانشكده، كه بر شجاعت و 

جرأت واالى او در دفاع از برادران خود داللت مى كند. آرى، شیخ مى پذيرد كه دوستش در 

منزل او مخفى شود؛ مدت آن طوالنى مى شود و شايد ھم به سه ماه يا بیشتر 

مى رسد، تا اينكه اتھام رفع مى شود و بى گناه بودن شخص ثابت مى گردد و او در بین 

 مردم ظاھر مى شود. اين شخص، ضمن سپاس و تقدير از اين خدمت بزرگ شیخ،

 

مى گفت كه: شیخ مراقب وقت معینى بود، وقتى كه موعد مقرر فرا مى رسید از ديده ھا 

پنھان مى شد و ھیچ كس نمى دانست كه كجا مى رود. . . در غیاب ايشان، تا زمانى كه 

برگردد، وسوسه مرا فرا مى گرفت و ھر لحظه با ھر صداى كوبیدن درب منزل مى ترسیدم 

 .كه كسى وارد شود. . . اما اوقاتى كه شیخ در خانه بود مطمئن و آسوده خاطر بودم

 

اين است شیخ محمد شريعت، فرزند آيت اهللا العظمى شیخ فتح اهللا شريعت، از رھبران 

انقالب عراق و بنیانگذار سنگ استقالل در سرزمین بین دجله و فرات، يعنى ھمان عراق. 

. . و اين ھم فرزند اوست كه پايه گذار سنگ اصلى نظم حوزه ھاى علمیه مى باشد. اين 



مطلب را با تفصیل بیشتر و گسترده تر در كتاب «صفحاتى از تاريخ حركت ھاى اصالحى در 

 . . .نجف اشرف» در جلد چھارم آن مى خوانید. ان شاء اهللا

۴٢۵ 

 خاتمه

 :مى ماند اينكه خالصه اى از آنچه در فصول گذشته ذكر شده بیان شود

او مولى سید على، پسر سید حسین، پسر میرزا احمد قاضى، پسر میرزا رحیم -١

قاضى، پسر میرزا تقى قاضى، پسر میرزا محمد قاضى، پسر میرزا محمد على قاضى، 

پسر میرزا صدر الدين محمد، پسر میرزا يوسف نقیب االشراف، پسر میرزا صدر الدين 

محمد، پسر مجد الدين، پسر سید اسماعیل، پسر امیر على اكبر، پسر امیر عبد الوھاب، 

پسر امیر عبد الغفار، پسر سید عماد الدين امیر الحاج، پسر فخر الدين حسن، پسر كمال 

الدين محمد، پسر سید حسن، پسر شھاب الدين على، پسر عماد الدين على، پسر 

سید احمد، پسر سید عماد، پسر ابى الحسن على، پسر ابى الحسن محمد، پسر ابى 

عبد اهللا احمد، پسر محمد اصغر (معروف به ابن الخزاعیة) ، پسر ابى عبد اهللا احمد، پسر 

ابراھیم طباطبا، پسر اسماعیل ديباج، پسر ابراھیم غمر، پسر حسن مثّنى، پسر ابى 

 .محمد امام حسن مجتبى، پسر امام ھمام على بن ابى طالب (علیھم السالم) است

فاطمه دختر سیدالشھدا حسین بن على (علیھم الصالة و السالم) ، مادر ابراھیم پسر 

حسن مثنى است. خداوند گذشتگان آنھا را بیامرزد و ما را با آنھا در زمرۀ صالحان قرار 

 .دھد

اين صفحه درخشان در نسب اين سلسلۀ حسنى حسینى را در آخر كتاب «ارشاد» شیخ 

اجل شیخ مفید ديدم، كه به ھزينه مرحوم قاضى در اواخر اقامت او در تبريز چاپ شده 

 .بود

ھمین طور بزرگان اين خانواده مكرم را مالحظه كردم كه نسخه اى از اين نسب نامه را در 

خانه ھاى خود نگھدارى مى كردند. عمويم سید احمد قاضى (صاحب مقامات و كرامات) را 

 ديدم كه نسخه اى از آن را نگھدارى مى كرد، با خط روشن نوشته و در

۴٢۶ 



پارچه ھاى زيبا در اتاق خود آويزان كرده بود. فرزند ايشان سید حسین قاضى را نیز ديدم 

كه نسخه اى از آن را محفوظ مى داشت. ھمین طور آيت اهللا حاج میرزا باقر آقا قاضى و اوالد 

و احفاد اين خانواده نسخه ھايى از اين شجره نامه را در خانه خود براى دوام خیر و بركت و 

دفع شیاطین (به اذن خدا) نگھدارى مى كردند. زيرا اين نسب نامه محتوى اسماى تعداد 

بیشترى از بزرگان و صلحا، كه شیاطین از آنھا گريزان بوده و به شدت از آنھا ترس و 

 .وحشت دارند، است

 

 ق.) را در تبريز زيارت كردم. شیخ رازى در مورد ١٣۶۶حاج میرزا باقر آقا قاضى (متوفى 

ايشان چنین مى گويد: خاندان قاضى، خانواده قديمى علم و فضیلت و تقوى در تبريز 

ھستند. رجال اين خاندان شیخ االسالم شھر بوده اند و جد اعلى اين ھا به جھت تصدى 

مسند قضاوت به «قاضى» ملقب شده اند. در اين خانواده نوابغ بزرگى رشد يافته اند كه از 

 ق. متولد شده و به عتبات مقدس ١٢٨۵جمله آنھا «سید باقر آقا» است كه در سال 

مشرف گرديد و در محضر شیخ حبیب اهللا رشتى و سید كاظم يزدى و شیخ الشريعة 

اصفھانى و ديگران حضور يافت و با اجازه اجتھاد بزرگان نجف به وطن برگشت و مرجع 

بزرگ و پناھگاه اھالى آذربايجان گرديد (ايشان پدر شھید سعید عالم متقى فاضل، میرزا 

 . (محمد على قاضى مى باشند

 

مؤلف گويد: اين عالم (حاج میرزا باقر) را در تبريز زيارت كردم و ايشان اين نسب نامه را به 

من ارائه كرد. گمان مى رود عالمه طباطبايى (كه داماد اوست) در كتابى كه در شرح حال 

طباطبايى ھا (آل عبد الوھاب) تألیف كرده به نوشته سید باقر استناد كرده و بر آن اعتماد 

نموده است. زيرا كه مرحوم سید باقر شرح حال بیشتر افرادى را كه نام آنھا در اين 

 .سلسله برده شده آورده است

 

جد ما سید حسین قاضى از بزرگان تبريز مى باشد. نقل كرده اند عالمى متبحر در تفسیر 

 (. ق١٣١۴بوده و حلقۀ ذكر و فكر و مريدانى در طريقت و اخالق داشته است (

 



عموى ما سید احمد قاضى، كه به زھد و عزلت از دنیا معروف است. . . (و من در مدتى 

كه در تبريز بودم نديدم كه بستر خوابى براى ايشان بگسترانند) ، آخرين فرد اين سلسله 

است و در فھم و تفسیر قرآن كريم داراى برجستگى خاصى است. عالمه طباطبايى 

ملتزم مجلس تفسیر ايشان، كه صبح ھر دوشنبه برگزار مى شد و تا نزديكى ھاى ظھر 

 ادامه

۴٢٧ 

مى يافت، بود؛ با آنكه عالمه بیشتر روزھا را در روستاى «شادآباد» كه محل امرار معاش 

 .ايشان بود اقامت داشت ولى از اين مجلس كه در تبريز بود غیبت نمى كرد

 

معروف است كه «سید احمد قاضى» حادثه اى را در تبريز قبل از وقوع آن خبر داده بود-

حادثۀ دموكرات و پیشه ورى-و افراد خانواده را آگاه كرده بود كه الزم است از شھر خارج 

شوند. ھركس كه به حرف ايشان گوش داد و شھر را ترك كرد نجات يافت؛ ولى آنھايى كه 

ماندند از گسترش جريان كمونیستھا صدمات و خسارت ھايى را متحمل شدند؛ برخى 

كشته شدند و اموال آنھا غارت شد؛ ھرچند كه جدا بعید بنظر مى رسید كه آنھا بتوانند 

 .مسلط شوند

 

و از موارد قابل ذكر به اين مناسبت اينكه: اين گروه كمونیستھا (كه از ياران شیاطین 

بودند) به جستجوى بیشتر منازل پرداختند و ھرچه از كتب خطى و چاپى به دستشان 

مى رسید آوردند و در بزرگ ترين میدان شھر جمع كردند، به طورى كه تل عظیمى تشكیل 

شد، و آنگاه ھمه را آتش زدند و سوزانیدند. اينجا جاى شرح و تفصیل اين واقعه نیست و 

 .در مكان مناسب خود ذكر شده است

 

سید احمد قاضى وقوع اين غائله را خبر داده بود و خانواده را تشويق كرده بود كه از شھر 

دور شوند. ولى معلوم مى شود كه حب جاه و مقام و اموال بر برخى غلبه كرده بودند؛ 

آنان ماندند و شھر را ترك نكردند؛ لذا آنچه از صدمات و خسارت بايد مى ديدند ديدند. و 

معلوم است كه دشمنان-كمونیستھا-افراد صاحب جاه و مقام و علم و فضیلت را ھدف 

 .قرار مى دادند و با آنھا كار داشتند و ديگر مردم را به حال خود رھا مى كردند



 

فرزند ايشان سید حسین قاضى از اھل علم و فضیلت و تقوى بود. مردم براى استجابت 

دعا به ايشان مراجعه مى كردند. اين را خطیب توانا سید عبد اهللا فاطمى به نقل از يكى از 

نوادگان «امام خمینى» ، بنیانگذار انقالب اسالمى ايران، بیان مى كرد. (خداوند او را در 

 (.رحمت و رضوان خود قرار دھد

 

خالصه ھريك از شیوخ و بزرگان اين خاندان، كه ما محضرش را درك كرديم و ھمه از علماى 

اھل ورع و معروف به سبقت و تقدم بودند، ھمه به اين نسخه از اين سلسله نسب 

 .شريف اعتماد مى كردند

 

۴٢٨ 

در فصل دوم مناسب ديدم كه مختصرى از عبادت و راز و نیاز مرحوم قاضى را بیان كنم و -٢

 .سعى نمايم كه از تكرار سخن بپرھیزم

 

اما در مورد فرائض، رفتار ايشان مثل روش عموم فقھاى بزرگ ما بود. نمازھاى فريضه را از 

وقت فضیلت-اول وقت-در ھیچ حالى از احوال تأخیر نمى انداختند. وقتى به نماز شروع 

مى كردند مثل اينكه ھیچ مشغله اى در دنیا غیر از نماز ندارند. نسبت به نوافل و دعاھاى 

 .وارد از معصوم (ع) ھم ھمین طور بودند

 

در مناسبت ھاى مختلف از ايشان شنیدم كه مى فرمود: چھار ساعت خواب براى من 

كافى است، يك ساعت يا بیشتر در روز و سه ساعت در شب، البته به طريقى كه 

 .ساعات شب و روز به صورتى تقسیم شود كه با تھجد وارد موافق درآيد

 

و از بیانات منقول از ايشان در مورد «خواب» اين است كه: خواب عموم مردم سه مرحله 

دارد: مرحلۀ شروع خوابیدن، بعد از آنكه شخص سر بر بستر مى گذارد تا زمانى كه به 

دورترين نقطه عالم خواب فرومى رود؛ اين يك مرحله از خواب است. بعد از آن زمان، خواب 

عمیق است كه برحسب مزاج اشخاص فرق مى كند؛ مدت طوالنى يا زمان كوتاھى را 



شامل مى شود كه سن افراد نیز در آن دخیل است. سپس برگشت از اين خواب عمیق 

است. كه مرحله بیدارى مى باشد تا اينكه به حالت بیدارى كامل برسد و شخص بستر را 

 .ترك كند و به كار ديگر مشغول شود

 

بنابراين اگر انسان بتواند از آن دو مرحله با تمارين و رياضت ھايى كه براى اين ھدف منظور 

شده است بى نیاز شود به خواب حقیقى كه به بیشتر از چھار يا پنج ساعت نمى رسد 

 .دست مى يابد

 

اما كسانى كه مدت خواب را ھفت يا ھشت ساعت تعیین كرده اند. در واقع آن دو مرحلۀ 

 .اول و آخر را ھم منظور داشته اند

 

بعضى از مردم ھستند كه وقتى سر بر بالش مى گذارند به خواب عمیق مى روند و زمانى 

كه چشم باز مى كنند بالفاصله برمى خیزند، مثل اينكه اصال زمان خوابى بر آنھا نگذشته 

 .است و نخوابیده اند

 

اگر بخواھیم به نقل شواھد زيادى كه در تاريخ در اين مورد از بزرگان نقل شده است 

 بپردازيم سخن به درازا مى كشد. كسانى بوده اند كه بر پشت اسب خود مى خوابیدند و

۴٢٩ 

 .وقتى كه بیدار مى شدند مثل آن بود كه اصال خوابى به چشم آنھا نرفته است

 

آيت اهللا آقا میرزا جواد ملكى تبريزى كه از خواص عارف الھى مال حسین قلى ھمدانى بود 

در مورد خواب بیانى مخصوص دارد. او مثل اين كه خواب را از مراحل اولى كمال محسوب 

مى كرد، وقتى كه انسان بتواند آن را درك كند و در مغز و جوھرۀ آن تعمق و انديشه كند و 

 .به عوالم و احوال آن مسلط شود

 

در واقع، در نظر ايشان «خواب» مرحلۀ اول از مراحل «كشف» يا راه رسیدن به كشف 

 .است



قبال به اين سخن اشاره كرديم و زمانى عمق اين سخن فھمیده مى شود كه بدانیم 

گويندۀ آن از برجسته ترين بزرگان، يعنى آيت اهللا العظمى اصفھانى، معروف به (كمپانى) 

 .كه بى نیاز از توصیف و تكريم مى باشند، ھستند

 

گفتم مقصود اين است كه خواب (حقیقى) چھار ساعت در طول شبانه روز امر عجیب و 

 . (غريبى نیست (و شايد ھم اين سخن در اينجا خارج از موضوع باشد

مرحوم قاضى مى فرمود كه: اما در حائر حسینى-كنار مرقد امام حسین (ع) -واجب است 

كه خواب خود را براى موقع برگشت به وطن خود نگھدارى. . . و به ھمین خاطر بھتر است 

كه زيارت ھا كوتاه و مختصر باشد تا زائر بتواند در آن مكان مقدس دائما در حال حضور و 

 .بیدارى باشد

 

اين. . . و قبال به اين سخن ايشان اشاره شد كه در ضمن يكى از نامه ھا فرمودند: ھركس 

 .بخواھد به مرتبه اى از كمال برسد نبايد شب را بخوابد

 

در اين مورد حكايتى دارند كه اشكال ندارد به آن اشاره شود: آورده اند معشوقى به 

عاشق خود وعده داد كه شبى به ديدارش بیايد و ساعت دقیق را معین نكرد. عاشق 

 .مدت ھا منتظر شد تا اينكه به خواب رفت. معشوق آمد و ديد كه عاشق در خواب است

 .نامه اى نوشت و در باالى سر او گذاشت كه: آمديم و تو در خواب بودى

 

عاشق بیدار شد و به ناله و زارى شروع كرد و خواھش كرد كه دوباره به ديدار او بیايد. . . 

اين بار چاقويى برداشت و انگشت خود را زخمى كرد و اندكى نمك بر آن پاشید. . . بعد از 

انتظار طوالنى معشوق نیامد، عاشق او را مورد عتاب قرار داد و به او خبر داد كه با 

 . . .انگشت خود چه كرده است. . . معشوق جواب داد كه به ھمین خاطر نیامدم
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 . . .اگر تو آتش اشتیاق و غم انتظار داشتى، نیازى به بريدن دست و نمك نبود

 .خالصه ھركس سوز دل و آتش شوق داشته باشد، خواب به چشمانش نمى رود



حكايات مختلفى از چگونگى عبادت و راز و نیاز مرحوم قاضى و شب زنده دارى و 

سجده ھاى ايشان در مجموعه خواص خوانده و شنیده ام، كه از بیان آنھا صرف نظر مى كنم 

 :و به يك مورد اكتفا مى نمايم

 

 .شخصى كه از خواص آقاى قاضى بود نقل كرد كه شبى در مسجد كوفه با ايشان بودم

وقتى كه نماز مغرب و عشا را به نحو معھود تمام كرد (كه تفصیل آن را در جايى ديگر 

مى خوانى) مقدار كمى برنج و آب و كمى روغن را باھم مخلوط كرد؛ سپس اندكى نان 

خشك بر آن افزود كه به اندازۀ غذاى دو شب مى رسید. . . بعد از زمانى كوتاه. . . آن را 

بین ما تقسیم كرد كه سھم من از ھمه بیشتر شد. . . بعد از صرف آن به اندازۀ دو ساعت 

در بستر خود استراحت نمود؛ سپس برخاست و، بعد از تجديد وضو، در وسط مسجد از 

چشم من پنھان شد. . . ابتدا نخواستم او را دنبال كنم، ولى عالقه به اطالع از چگونگى 

عبادت او مرا وادار كرد كه برخیزم. . . به جستجوى ايشان شروع كردم؛ ديدم كه در 

نزديكى مقام منسوب به امام على (ع) (يا محلى كه شايد مصلى حضرت بوده است) 

لباس بر تن ايستاده و دستان خود را زير چانه گرفته و روى خود را به آسمان مى چرخاند، 

مانند سائلى كه منتظر جواب است؛ حركت نمى كند مگر به اندازه اى كه باد شديد در آن 

 . . .شب زمستانى تاريك اطراف لباسش را حركت مى دھد؛ مدتى منتظر شدم

 

سپس به بستر خود برگشتم. . . بعد ناگھان بیدار شدم؛ كنجكاوى براى يافتن ايشان مرا 

به حركت واداشت. . . او را گشتم. . . در آن مكان نبود؛ گوشه و كنار مسجد را جستجو 

كردم، ديدم در مقام و محلى ديگر مشغول نمازھاى نافله است. . . وقت نماز صبح نزديك 

شده بود. . . نماز صبح را بجا آورد و اندكى نافله خواند؛ سپس تا نزديكى طلوع خورشید 

به سجده رفت. . . آنگاه به حجرۀ خود برگشت و بعد از خوردن صبحانه اى اندك مرا ترك 

 .كرد و به دنبال كار خود رفت

 

اين نويسنده بعد از بیان مشاھدات خود مى گويد: اين توجه و ابتھال و شب زنده دارى و 

 دوام مواظبت و حضور، ناگزير از انگیزۀ روحى قوى و سوز درونى منشأ گرفته است

۴٣١ 



كه اين چنین استقرار و آرامش را از او سلب كرده و بر احساسات او مستولى شده است 

و او را به نقطۀ ديگرى متوجه ساخته است كه از جنس مشاھدات ما در عالم محسوس 

 .نیست

 

و حتما او طعم مناجات با پروردگارش را چشیده است و اين ھمان است كه از او انسانى 

ساخته كه با تمام وجود به خود و خداى خود متوجه شده است. . . و شايد بھتر آن باشد 

كه اين گونه حاالت اين چنین انسانھا تفسیر شود به اينكه: آنھا چیز ديگرى يافته اند كه با 

آنچه در نزد مردم از ھّمت بر امور دنیوى و اكتساب آن و شئون مادى پیچیده به زوال و فنا 

وجود دارد قابل قیاس نیست. مى بینى كه چگونه مى توان تفسیر كرد؛ آيا مى توان تفسیر 

نمود؟ 

 

بزرگانى از ارباب سلوك فرموده اند كه: توجه به خدا و عبادت به صورت عموم، باب 

گسترده ايست از ابواب معرفت و تقّرب. و بدون آنھا، وصول به كماالت روحى عالى، كه 

براى سالكان منظور شده است، میّسر نمى شود. اين ھمان ھدف نھايى است كه 

 .ھدفھاى ديگر و خواھش ھاى پست دنیوى در قبال آن كم ارزش مى گردند

 

البته نماز و تقرب به خدا، به وسیله طاعت ھا، به طور كلى با میل نفس (نفس اماره به 

بدى) و خواسته ھاى آن معموال سازگار نیست، و چه بسا با برخى سختى و مشقتھا (در 

اثر فريب كارى ھاى نفس) ھمراه است و در مواردى، مانند روزه، به خاطر تنافى با 

خواسته ھاى نفسانى، نفس آدمى از آن به زحمت مى افتد. ولى چیزى كه ھست اين 

طاعت ھا بعد از آنكه انسان مدتى نفس خود را به اين اعمال وادار كند (كه البته به اذن 

 .خداى متعال زمان اندكى خواھد بود) پیش نفس دوست داشتنى و مطلوب مى گردد

 

بخصوص اگر توفیق يابد و شیرينى آن عبادت ھا و طاعت ھا را بچشد و در دل و جانش 

تابش انوار آن ظاھر گردد. در اين ھنگام مى بینى كه شخص منتظر و مراقب اوقات عبادت 

است. . . لذا آنچه كه در مرحله اول از سالك خواسته شده است صدق اراده و تصمیم و 



خلوص نّیت براى انجام اين اعمال به نحو احسن است. . . و مراحل بعدى از جانب خدا و 

 .به حسن توفیق او و روشنى راه سالك به دنبال اين مراحل به آسانى ادامه پیدا مى كند

 از سید ھاشم رضوى نقل است كه مرحوم قاضى ھر شب براى عبادت آماده مى شد و

۴٣٢ 

مواد الزم را فراھم مى كرد تا بتواند به راحتى به عبادت و تھجد و نماز بپردازد. روش او در 

ھر شب ھمین بود و چه بسا كه میل به نوشیدن چاى يا قھوه يا چیز ديگر از اين قبیل پیدا 

مى كرد و به تدارك آن اقدام مى كرد و مى فرمود: اين از وسوسه و بھانه ھاى نفس است و 

من مى خواھم با اين كار جلوى بھانه جويى نفس را بگیرم. و انجام برخى خواسته ھاى 

مجاز نفس كه از جانب شرع مباح دانسته شده است ضررى ندارد و مانعى نخواھد 

 .داشت

 

قبال از ايشان نقل كردم كه در قھوه خانه اى در كربال براى خوردن يك استكان چاى نشسته 

بود؛ بعضى ھا امثال اين حاالت را حمل بر خروج ايشان از عادات و رسوم معمول محیط 

مى كنند و بر او ايراد مى گیرند، در حالى كه ھرگز اين طور نیست، بلكه ايشان در مرتبۀ 

 .بااليى از التزام به آداب و رسوم اجتماعى بوده اند

 

مؤلف گويد: اين سید بزرگوار-سید ھاشم رضوى-نقل مى كند كه من بارھا در مسجد كوفه 

و سھله او را دنبال كردم و مواردى از تھجد و تالوت قرآن و سجده ھاى طوالنى و تفكر و 

تأمل عمیق و خیره شدن ھا و بھت زدگى ھاى او (و برگشت دوباره او به حالت اولى، بعد از 

 .انتظار و تأمل دراز) را كه شگفت انگیز و دھشت آور بود مشاھده كردم

 

از سید ھاشم حداد كه از والھان و شیفتگان بود نقل است كه مرحوم قاضى در يكى از 

زواياى صحن شريف حسینى عبايش را بر سر مى كشید و تا طلوع فجر ھمان طور 

مى ماند، مثل اينكه به نقطۀ معینى از بقعۀ مقدس نظر دوخته است و با تمام وجود متوجه 

 .آنجاست



ھروقت كه قاضى براى زيارت به كربال مى آمد سید ھاشم حداد میزبان ايشان بود. و از 

ايشان پذيرايى مى كرد. از او نقل است كه قاضى در اكثر زواياى صحن شريف شب ھا را 

 .بیدار مى ماند و عبادت مى كرد

 

كیفیت نماز ايشان حتى در سخت ترين سالھاى بیمارى آخر عمرش تغییر نكرد، حتى در 

سال آخر عمر نیز روزه مى گرفت. پزشك مخصوص ايشان، آقاى میرزا ابو الحسن شفائى 

(شاگرد طبیب معروف مسیح) ، از او ديدار كرد و گفت كه: من به اعتبار اينكه پزشك تو و 

محل اعتماد تو ھستم تجويز مى كنم كه حد اقل در روز در حالى كه روزه ھستى دو بار آب 

 بنوشى. ولى آقاى قاضى از اين سخن او تبسم كرد و جوابى نداد و ما

۴٣٣ 

نديديم كه به اين دستور عمل كند. بیمارى ايشان «استسقا» ، يعنى احساس تشنگى 

 .مداوم بود

 

او سجده ھاى طوالنى بعد از نماز صبح (بین الطلوعین) را ھیچ گاه ترك نمى كرد. زيرا 

نزديك ترين حالت بنده به خداوند متعال زمانى است كه در حال سجده باشد. بنده در سیر 

و سلوك خود از تكبیرة االحرام شروع مى كند و به سجده كه آخرين مراتب سیر و سلوك 

است مى رسد؛ در آن حال، تمام تعّینات را رھا مى كند و به مرتبۀ فناى مطلق در عبودّيت 

 .مى رسد

 

انسان وقتى كه كثرت التزام ايشان به تالوت قرآن و دعاھاى وارده را مى خواند شايد 

باورش نشود يا حد اقل چنین تصور كند كه حتما شخصى بوده كه تمام كارھا و وظايف 

اجتماعى يا خانوادگى خود را رھا كرده بود تا بر انجام اين التزامات بسیار قادر شده بود، 

در حالى كه مشاھدات عملى غیر از اين را حكايت مى كند. او تمام اوقات فراغت را به 

قرائت و تالوت مشغول بود، حتى در حال راه رفتن يا ايستاده يا زمانى كه منتظر دوستى 

مى شد يا در نزد فروشنده ھا در بازار. . . وقتى كه براى پاسخ گويى به كسى از قرائت باز 

 .مى ايستاد دوباره از جايى كه مانده بود ادامه مى داد

 



مى رسیم به ذكر اصحاب و ياران و مريدان آقاى قاضى. آنھا چه كم يا زياد باشند شاگردان 

 .مدرسه اى ھستند كه گمان مى كنم از ديگر مدارس عرفان و «تصوف» جدا باشد

 

ممكن است اين سخن شگفت انگیز باشد كه براى عرفان مدارس متعدد و مختلفى در 

نظر بگیريم. . . آرى اين چنین است. زيرا عرفان، در نظر اين ھا، تھذيب نفسى و اخالقى 

براى فقیھى است كه مى خواھد اسوه و الگوى ديگران باشد و در نظر اين ھا فقیه به اين 

مرحله نمى رسد مگر آنكه بمیرد و حب جاه و مقام و نام و شھرت را از وجود خود محو 

گرداند. انسان به اين مرتبه نمى رسد مگر با مداومت بر رياضت ھا و ابتھال و طلب از 

خداوند متعال با عزم و اراده. . . و چه بسا مرحوم قاضى بعضى را توصیه مى كردند كه 

مدتى را، كه برحسب اختالف حاالت افراد و استعداد روحى و اخالقى آنان فرق مى كرد، 

عزلت كامل اختیار كند تا صاف و خالص شود و به حقیقت آنچه كه از او خواسته شده 

 .است كه ھمان تسلیم مطلق در برابر ارادۀ خداوند متعال است برسد

 

 اصحاب و شاگردان قاضى، كه در بین آنھا كسانى بودند كه كم يا زياد به مرتبه

۴٣۴ 

زعامت عامه رسیدند، اين ھا ھستند. آنان قبل از آنكه با عرفانشان شناخته شوند يا از 

عرفان سخن بگويند خودشان را فقیه محسوب مى داشتند. و از اين ھا، كسانى ھم كه به 

مقام زعامت نرسید رياست كرسى تدريس فلسفه عالى را عھده دار شد و گروھى-دور از 

جمع از بزرگان علم و فضیلت و معرفت شدند يا در سطح عالى حوزه ظاھر شدند. آنان 

استاد تفسیر يا احیاگر مدرسه و مكتب جديد شدند كه داراى معارف و اصول و قواعد 

مخصوص خود بودند و تألیف يا تألیفات آنان مدار و محور بحث و مناقشه دانشمندان 

مسلمان در تمام اقطار عالم گرديد. گويى كه امروزه سخن از عرفان و بعضى مسائل 

 .ذوقى فقط مختص قاضى و شاگردان مخصوص او و حافظان اسرار او شده است

 

اين. . . و از برخى از شاگردان ايشان اشعار خوبى را ديدم كه مى تواند ھمگام قريحۀ 

معاصران خود باشد، جز آنكه از ابراز آن خوددارى مى كردند و نمى خواستند كه به آن 

 .شناخته شوند



از يكى از اين ھا، آثار قلمى ايشان-قاضى-را خواستار شدم؛ مجموعه اى از تقريرات فقھى 

و اصولى ايشان را براى من فرستاد و زمانى كه منظورم را به صراحت گفتم و آنچه را كه 

مى خواستم به صراحت بیان كردم-يعنى آثار عرفانى-در جواب من اظھار داشت كه: مگر 

خود شما از آثار شعرى و عرفانى و نامه ھاى خاص ايشان به شاگردانش با ھمه كثرت و 

تنوع آنھا، چقدر حفظ كرده اى؟ 

 

و اين سخن، ھمان طورى كه مى بینید، جواب ردى است كه ردى باالتر از آن متصور 

 .نیست. من در قبال او جز تسلیم چاره اى نداشتم

در گذشته خوانديم كه برخى، از نگھدارى كتاب «مثنوى مولوى» در نجف امتناع مى كردند، 

به اين استدالل كه وقت آنان صرف جھات خاصى بوده و اجازه تحصیل چیزى خارج از اين 

 .محدوده را نمى دھد

 

آنچه كه از مجموعه آثار ايشان و شاگردان او دستگیر من شد چیزى است كه در اين 

جمله كوتاه كه در يكى از نامه ھاى خاص او وارد است آمده است: «مقصود فى الجمله 

ارائۀ طريق بود كه آن ھم بحمد اهللا تعالى حاصل شد. . .» ، يا اين سخن ايشان در 

نامه اى ديگر آمده است كه: «طريقه ھمان طريقه علما و فقھا است. . . بصدق و صفا. . 

.» ، يا در اين بیان ايشان آمده است كه: «ما را با دراويش كارى نیست. . . براى من 

 سلسله درست نكن. . .» ، كه منظورش اين

۴٣۵ 

است كه از خودت (يا از من) كسانى را كه مى خواھند خودشان را با اوصافى خاص از 

ديگران متمايز كنند و با شكل و شمائل و عالئم و اوصاف مخصوص و غريبى در جامعه 

ظاھر شوند دورى كن، چرا كه اصحاب شريعت (از بزرگان و رھبران آن) از آن گونه اعمال ابا 

 .دارند. . . و اگر ھم سخن خاصى بوده باشد به طور خصوصى در بین ما رد و بدل مى شود

اين اندازه از بیان و توضیح مرا كفايت مى كند. مقصود را بیان كردم و به ھدف رسیدم. 

 .الحمد هللا

۴٣٧ 



 ذكر برخى ديگر از آقايان

 

با عنايت بارى تعالى و توفیق او شرح حال تعدادى ديگر از اين ھا گذشت و در مجلدات 

آينده ھرگاه فرصتى دست دھد و معلومات و اطالعات الزم فراھم شود به شرح حال اين 

 :گروه از ابرار مى پردازيم، مانند

شیخ بزرگوار شیخ على نجابت شیرازى، كه عالم فاضل سید محسن ابطحى مرا به او 

معرفى كرد. آقاى ابطحى را از افرادى كم نظیر در اشتغال به شئون سلوكى و تھذيبى و 

 .توجه با تمام وجود براى نیل به كماالت روحى عالى شناختم

 .شیخ محمد سرابى، كه عالوه بر منزلت علمى و فضیلت عالى از اتقیا و ابرار بود

او داماد آقاى قاضى است و به ارشاد و مشورت او به مشھد رفت و سرپرستى مجموعه 

آذربايجانى ھاى مجاور مشھد رضوى را بر عھده گرفت و به تنظیم مجموعه و مسجد و 

امور خیريه آنان پرداخت، ھمان طورى كه تھذيب تعداد بیشترى از آنھا را نیز عھده دار شد. 

او در حوادث «مسجد گوھرشاد» ، در زمان اعالن كشف حجاب از طرف حكومت پھلوى، در 

اثناى اين حوادث به سبب ناراحتى حاصل از آالم روحى و تحمل شكنجه بدنى از جالدان 

 .شاه معدوم فوت شد

 

شیخ على اكبر ھمدانى، صاحب علوم غريبه. . . كه به دنبال مرض سّل به سوريه سفر 

كرد و لوازم حجره خود و كتابخانه اش را به مرحوم پدر داد. برخى از اين كتب به سید 

مھدى، برادر بزرگتر ما، اعطا شد؛ بعد از فوت ايشان، تنھا ورثه اش از طرف مادر «سید 

 تقى مكى

۴٣٨ 

قاضى» بود كه او ھم در زمان خود آنھا را به كتابخانه آيت اهللا مرعشى وقف كرد. . . من 

چندين شبانه روز در اين كتب نظر كردم، ولى چون احاطه فكرى و نفسى و اخالقى ام به 



اين مسائل پیچیده و سخت نمى رسید آنھا را به صاحبش برگردانیدم، بدون آنكه چشم 

 .داشتى در آنھا داشته باشم

 

حاج جاسم اعسم، كه شخصّیتى برجسته و مورد احترام خانواده اصیل نجفى اش  ***

 .بود

باغ ھا و امالكى در نزديكى مسجد سھله (در سمت راست وارد شونده از مسجد كوفه) 

داشت. اين شخص از مالزمان آقاى قاضى و در خدمت ايشان و محّب و مخلص و فانى در 

 .اين محبت و اخالص بود

 

ھروقت كه آقاى قاضى به مسجد كوفه و سھله مى رفت در اكثر مناسبت ھا اين شخص 

ھمراه قاضى بود. او مى گفت: مرحوم قاضى در مواقع بسیارى از من مى خواست كه اتاق 

مخصوصم در باغ را براى او خالى كنم تا مدتى در آنجا بماند؛ از اين زاويه بر عجايبى از 

 .شخصّیت او واقف شدم و بر رموزى از اخالق و كرامات و الھامات او پى بردم

اين شیخ از سالخوردگان بود و در محضر سید مرتضى كشمیرى (جمال السالكین) و بعد 

از او در محضر سید احمد تھرانى (اسوۀ عارفان و سالكان) و عده اى ديگر از امثال اين ابرار 

 .و صلحا خدمت كرده بود

 

حاج سلمان مسقطى، كه از شاگردان سید حسن مسقطى اصفھانى و به دست  ***

ايشان دستگیرى شده بود. بعد از وفات سید حسن، خانواده و تجارت و امالك خود را رھا 

 .كرد تا در نجف ساكن شود

 

او اديب و شاعر بود و دروس ابتدايى را در وطن خود نزد برخى طلبه ھا خوانده بود و 

مقدارى از فلسفه را از محضر سید حسن بھره مند شده بود؛ او استعدادى شگفت انگیز و 

 . . .حافظه اى كم نظیر داشت، ھرچه بر او مى خواندند بار اول حفظ مى كرد

 

او در اجتماع طلبه ھايى كه در پیش او حاضر مى شدند به صراحت از حاالتى كه از 

 استادش سید حسن مشاھده كرده بود و نیز از ارتباط شگفت آور او با «رجال غیب و



۴٣٩ 

 .ابدال» سخن مى گفت

 

مرحوم قاضى به شّدت ايشان را از اين كار منع مى كرد. ولى او نمى پذيرفت و استداللش 

اين بود كه اشاعه اين امور براى تقويت ايمان شنوندگان به اسرار و عجايب عالم غیب 

ضرورى است. اّما اين استدالل آقاى قاضى را قانع نمى كرد و شديدا او را منع مى نمود و 

به سكوت و اشتغال به اعمال و وظايف مخصوص از بحث و درس و. . . تأكید مى كرد و 

مى فرمود كه اين حالت و اين گونه رفتار منافى با التزامى است كه نسبت به كتمان و عدم 

 .افشاى اسرار، متعھد آن شده ايم

 

سید سلمان در سال سوم ورود به نجف دچار سرماخوردگى شديد شد و به بیمارى 

 .سینه پھلو مبتال گرديد و فوت شد. خدا رحمتش كند

 

سید ابراھیم میانجى، كه محقق فاضل و پاك سرشت و مالزم مجلس قاضى بود و در  ***

 .اين جمع به وقار و آرامش و مالزمت سكوت ممتاز مى شد

 

شايد ھم به خاطر كم سن وسال بودنش در آن سالھا، مرحوم قاضى او را در كنار خود 

 .مى نشانید و اگر غیبت مى كرد از حال او جويا مى گرديد

 

ايام آخر زندگى را در تھران ساكن شد و به عنوان امام جماعت در يكى از مساجد بازار 

 .بزرگ اقامه وظیفه نمود

 

او در اقدام به كارھاى تحقیقى كوتاھى نمى كرد؛ كتاب «منھاج البراعة فى شرح نھج 

البالغة» سید حبیب اهللا خوئى و بخش ھايى از كتاب «بحار األنوار» عالمه مجلسى را 

تحقیق كرد و آنھا را به بھترين وجه و به ھمراه مالحظاتى ارزشمند عرضه داشت. او در 

 . ق.) با عمرى مشحون از اعمال سودمند فوت شد١۴١٠سال (



شیخ فاضل متقى، شیخ ابو الفضل اصفھانى، كه آقاى قاضى از ايشان خواست تا  ***

قصیده «ھائیة» شیخ كاظم ازرى را شرح كند. . . او ساعت ھا با مرحوم قاضى خلوت 

مى كرد و مالحظات و شرح خود را بر اين قصیده مى نوشت. شرح و تعلیقه بر اين قصیده را 

به قلم خود تكمیل كرد و به صورت كتابى ارزشمند و گران قیمت درآورد. . . سپس به دنبال 

 .يك بیمارى به ايران سفر كرد و از آن به بعد از ايشان خبرى نداشتیم

 

۴۴١ 

 .منزل علما منبر مى رفت و مردم با خشوع و خضوع به سخنانش دل مى سپردند

 

او مى گفت: پدرم بر آنچه در منبرھا مى خواندم مواظب من بود. اگر خطا و اشتباه 

 :مى كردم مرا آگاه مى نمود. و براى اين مورد شواھد زيادى نقل مى كرد از جمله مى گفت

در مجلسى «فى بیوت أذن اهللا أن ترفع و. . . يسّبح له» را با فتح «با» و به صورت مجھول 

خواندم. . . و شايد ھم به خاطر قطع جمله اين طور قرائت كردم. پدر مرا ديد و حال آنكه 

ناراحت و منفعل بود؛ به قرآنى كه پیش رويش بود اشاره كرد؛ قرآن را باز كردم و خواندم 

«يسّبح» با كسر «ب» . يعنى مى خواست به اين امر اشاره كند كه ھیچ تغییرى در الفاظ 

 .قرآن در ھیچ حالى از احوال حتى در نقل و قطع و استشھاد واقع نمى شود

 

ھمین طور نقل مى كرد كه مى خواست از خانواده اى زن بگیرد، ولى آقاى قاضى مخالفت 

مى پذيرد به شرط آنكه ١ مى كرد. . . او (بعد از وفات قاضى) اصرار مى كند و آقاى قاضى

كامال از خانوادۀ آن زن دور باشد. . . به اين استدالل كه بزرگ آن خانواده مخلصانه به 

مقابله مسلحانه با برخى طغیانگران استعمار مى پردازد و ممكن است در ھر فرصت از 

 .افراد خانوادۀ او و اوالد و احفادش به شدت انتقام بگیرند
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اما قاضى و خانواده اش به اين امور كارى نداشتند؛ به اين دلیل و به داليلى ديگر، زندگى 

 .آنھا از اين گونه مشكالت كه زندگانى ديگران را احاطه مى كرد خالى بود

 

وظیفه اى كه برعھده اين خاندان گذاشته شده بود از نوع ديگر بود. اين خاندان وظیفه اى 

 .خاص داشته و مسلك آنھا با خط مشى ديگران متفاوت مى باشد

 

خالصه، در زندگانى (برادرم) سید كاظم مسايلى وجود دارد كه تلخیص آنھا در اين مختصر 

 .از انصاف به دور است و به تدوين بحثى خاص و فراغت بیشتر نیاز دارد

 

 ق.) ، كه از بزرگان مبرز و از ١۴٠۴آيت اهللا سید نصر اهللا مستنبط (متوفى سال  ***

برجسته ترين شاگردان شیخ ضیاء عراقى و از معتمدين آيت اهللا اصفھانى و سید ابو 

 .القاسم خوئى مى باشد

 

 

مؤلف بزرگوار فرمايند كه: بعد از فوت مرحوم قاضى، آقاى سید كاظم فوق الذكر در - (١

 (مكاشفه اى كه برايش رخ مى دھد نظر مرحوم قاضى را جلب مى كند. (م

۴۴٢ 

او از مالزمان مجلس مرحوم قاضى بود و به اخالق متین و معاشرت محّبت آمیز و احترام و 

 .تقدير ھرچه بیشتر از جانب دوستانش ممتاز مى گشت

 

وقتى شروع به سخن گفتن مى كرد جمع حاضر ساكت مى شدند و به او گوش مى دادند. 

زيرا مى دانستند كه او در بحثى كه به تمام جوانب آن احاطه نداشته باشد وارد نمى شود 

(با توجه به اينكه مناقشه و مجادله در مباحث براى رسیدن به حقیقت و روشن شدن رأى 



ديگران از عادت طلبه «در نجف» بود و چه بسا كه سروصداى آنھا در مجالس و حتى 

گذرگاه ھا بلند مى شد تا جايى كه پیش مردم عامى به صورت ضرب المثل شده بودند) . و 

چه بسیار مواقع كه سكوت اختیار مى كرد و در موضوعى كه بحث و بررسى آن را كامل 

نكرده بود لب از لب باز نمى كرد و سخن نمى گفت و به استماع اكتفا مى نمود. . . و 

گاھى جواب را به فرصتى ديگر حواله مى داد و زمانى كه شروع به تكلم مى كرد خرسندى 

و نشاط در چھره اش ھويدا مى شد، مثل اين كه مى خواھد در نھايت خوشحالى بخندد و 

 .اين از جمله عواملى بود كه او را محبوب ھمگان مى گردانید

 

 

قضاياى زيادى به ايشان نسبت داده شده است كه در مناسبت خود از آنھا سخن 

خواھیم گفت. در مجموعه اى كه از آيت اهللا خوئى و شاگردان و فرزندان و دامادھاى ايشان 

نوشته اند خواندم كه مرحوم مستنبط تألیفاتى دارد كه «اجتھاد و تقلید» و «قاعدۀ من 

 .ادرك» و «قاعدۀ تجاوز و فراغ» و بحث ھاى ارزشمند ديگر از جمله آنھاست

 

       

در مالقاتى كوتاه و كريمانه با آيت اهللا سید محمد حسین تھرانى در مشھد امام رضا (ع) 

سخن از شاگردان و كسانى كه از آقاى قاضى استفاده كرده اند به میان آمد و از مراتب 

كمالى كه ھريك از آنھا به آن نايل شده اند سؤال شد. ايشان (كه خداوند رحمتشان كند) 

 :فرمودند

 

ھمه آنھا اھل كمال بودند و ھريك از آنھا مرتبه اى از مراتب تھذيب خلقى و نفسى را درك 

كردند؛ زيرا مرحوم قاضى كسى را كه از حال او آگاه مى شد-و او را داراى لیاقت و 

 .استعداد مى ديد-رھا نمى كرد، مثل وصى خود شیخ عباس قوچانى

 

ولى چیزى كه ھست اينكه تعداد كمى از آنھا واصل شدند. زيرا كه وصول. . . در اين راه 

امر سختى است كه براى بیشتر طالبان دست نمى دھد، مگر براى برجستگان كم نظیر 

 كه خداوند موھبت خاص و نیروى تمییزدھنده اى براى انصراف از خويشتن و فراموشى



 

۴۴٣ 

خود و توجه تمام به ھدف و پرداختن به عمل مداوم و پیوسته به آنھا اعطا كرده است؛ 

ھمان طورى كه شأن و مشخصه وصول به ھر درجه از درجات كمال مادى ھم ھمین طور 

 .است

 

زيرا رسیدن به ھدف، محتاج ممارست پیوسته و صبر و تحمل طوالنى در قبال سختى ھا و 

مشكالت راه مى باشد. ھر انسانى در وجود خود رغبت و عالقه اى براى نیل به امور 

معنوى را احساس مى كند و وقتى كه تصمیم به حركت در اين راه مى گیرد گمان مى كند 

كه پیش پاى خود راھى ھموار و پر از آسايش و آرامش خواھد ديد و آنچه نصیبش خواھد 

شد دلخواه و مطلوب او خواھد بود. . . درحالى كه قضیه اين طور نیست. براى ترس از اينكه 

نكند با كشف سرى از اسرار غیب گرفتار غرور و تكّبر بشود يا پرده از جلوى چشمانش 

برداشته شود و ھنگامه سھمگین-قیامت او-پديد آيد-به خاطر اين اسباب و داليل ديگر-

وقتى كه اولین قدم ھا را در اين راه برداشت احساس تلخى و سختى مى نمايد. . . تا 

قدم ھاى اولى اختیارى را با موفقّیت بگذارد و اطمینان كامل به صدق عزم و نّیت خود و 

توان كامل خود، براى رويارويى با آنچه پیش رويش متجلى خواھد شد، پیدا بكند. . . 

بنابراين، اين طور نیست كه ھركس قدم ھاى اولى را برداشت بتواند به غايت و ھدف 

 .برسد

 

آيت اهللا سید محمد حسین طھرانى از بھترين كسانى است كه در اين موضوع-سیر و 

سلوك -به تحقیق پرداخته و احوال مردان آن را در سالھاى اخیر مورد بررسى قرار داده 

 .است

 

با ايشان (خدا رحمتش كند) در مورد شخص معینى از شاگردان قاضى صحبت شد. گفتند 

كه من نیز در اين مورد از شیخ عباس قوچانى (ھاتف) پرسیدم كه او ھم در زمان خود از 

مرحوم قاضى در مورد اين شخص پرسیده بود و قاضى فرموده بود كه: «او كى از «دنیا» 

 «منصرف شد و خودى خود را فراموش كرد كه بتواند در اين راه حركت كند؟



گذشتن از گردنه ھاى سخت سلوك و طريقت در مرحله اول محتاج به فراموشى خود و 

انصراف از خويشتن خويش و رھا كردن شئون و عالقه آن است. و آنھا در ھمه احوال به 

 :اين شعر مترنم ھستند كه

 

  جام بال بیشترش مى دھند//  ھركه در اين راه مقرب تر است

 زيرا كه بال، ھمچنان كه از ائمه ھدى رسیده است، موكل به انبیاست. . . سپس به اولیا و

۴۴۴ 

 . . .بعد از اولیا به مراتب به افراد ديگر

 

حال خود قضاوت كن و ببین كه چه تعداد از كسانى را پیدا مى كنى كه قدرت تحمل 

مشكالت و سختى ھاى اين راه را داشته باشند؟ 

 

آرى بسیار ھستند كه آرام و آھسته در اين راه قدم برمى دارند و امیدوارند كه ھرچند 

چیزى اندك از تھذيب نفس و اخالق را به دست آورند و نیم نگاھى به اعمال بد و 

پرتگاھھاى راه باز كنند، كه اين اندازه از ھوشیارى و آگاھى و بصیرت نسبت به امور دنیا و 

مظاھر غرورآور و فريبندۀ آن نیز، خیر كثیر و فايده زيادى داشته و توشه اى فراوان و 

 .ذخیره اى براى روز آخرت خواھد بود. و خداوند متعال بھترين مولى و بھترين ياوران است

 

آقاى تھرانى افزودند: تھذيب خلقى و سیر شايسته در راه شرع مقدس و تسلط بر 

خواھش ھاى نفس براى جلوگیرى از سقوط در مھلكه ھا و شبھات و تحصیل ھرچند 

اندكى از معرفت و شناخت (خدا) از راه سلوك با راھنمايى اساتید ماھر و كارآمد و واصل 

میّسر است؛ آرى، اگر چنین سلوكى نصیب كسى بشود الزم است كه خود را ملتزم به 

اخذ تعالیم از اين اساتید بنمايد، تا مراحل اولى سلوك را با موفقیت بگذراند. ولى چیزى 

كه در نزد بنده به تحقیق پیوسته اين است كه تعداد واصلین از اين مجموعه (شاگردان) 

 .جدا بسیار اندك ھستند، اگر نگويیم كه از دو يا سه نفر تجاوز نمى كنند

 



مؤلف در راستاى برگشت به اول بحث (كه در مباحثى كه داراى اھمّیت بوده و فھم آن 

دقت الزم دارد تكرار ضرر ندارد) مى گويد: از بحث ھاى گذشته، كه در آنھا به لزوم مراجعه 

به استاد و تھذيب به دست او اشاره كرديم، معلوم مى شود كه اين لزوم در مورد برخى 

به خاطر اھمّیتى كه در شاگردى در محضر اساتید با كفايت، براى دست يافتن به استعداد 

الزم براى انجام اعمال اساسى به بھترين شكل، وجود دارد به حّد وجوب و ضرورت 

 .مى رسد

 

اھمّیتى كه اين گونه تلمذ در خدمت استاد كار آمد براى عامه مردم دارد اين است كه آنھا 

را بر معاشرت نیكو با ديگران و رسیدن به بھترين راه اقدامات اجتماعى ديگر در سطوح 

مختلف و نسبت به قشرھاى مختلف مردم، عادت مى دھد و آماده مى كند. زيرا كه جامعه 

 محل برخورد و ارتباط مردم بوده و عرصه تضارب و تداخل مصالح مى باشد

۴۴۵ 

و چه بسا در بیشتر موارد محل تضاد و تقابل است. لذا اين شخص مھّذب است كه 

مى تواند نسبت به طرف مقابل انصاف دھد و براى او ايثار كند و خود را از ارتكاب بديھا و 

تضییع حقوق ديگران باز دارد. چرا كه اگر روحیه گذشت و عدل در جامعه نباشد در بیشتر 

موارد قوانین از اصالح زدوخوردھا و اختالفات ناتوان است. . . بنابراين واجب و ضرورى است 

 .كه در جوامع ما استاد به نیكوترين صورت و به بیشترين تعداد وجود داشته باشد

 

و روش علما از قديم األيام در جوامع اسالمى بر اين بود كه به دنبال اين گونه اساتید با 

كفايت بگردند، تا مرجع و دلیل مردم باشند. اين چنین انسانھا از ابدال و انسانھاى 

 .كم نظیرى ھستند كه مراحلى از سختى را براى وصول به اين مرتبه پشت سر گذاشته اند

به جھت انصراف ھمه جانبه از شئون مادى و انقطاع از خلق و توجه به خداى متعال و به 

دلیل نورانّیت و اشراق و بصیرت خاصى كه بر آنھا افاضه شده است مقام عظیم و 

پراھمیتى را در تشخیص درد مراجعه كنندگان خود و ارائه دستورات الزم براى رھايى از 

 .صفات رذيله و خصال ناپسند پیدا كرده اند

 



و اگر در بین اين ھا كسانى در نھايت درجه ضعف جسمانى و بدنى باشند ھیچ ضرر و 

اشكالى ندارد. چرا كه آنھا از روحیه اى بلند و قوى و درخشنده برخوردار بوده و قدرت كافى 

 .دارند كه بتوانند مراجعین در معرض سقوط را نجات دھند

 

اين مشايخ، خواه آنھايى كه با نشان خاصى يا لباس معینى معروف شده خواه آنھايى كه 

در بین مردم به طور ناشناخته زندگى مى كنند و شأن مخصوص و عالئم معین ندارند، ھمه 

آنھا به اخالق برجسته و التزام كامل و صحیح به اصول و آداب شريعت ممتاز مى شوند؛ 

خداوند متعال به آنھا ديد نافذ نسبت به تغییرات زندگانى و ادراك صحیح نسبت به مرجع و 

 .انگیزه و اوضاع و احوال مادى عنايت كرده است

 

آنھا در گوشه اى از جامعه زندگى مى كنند كه نه زرق و برق زندگانى آنھا را فريب مى دھد 

و نه مناظر دنیا آنان را مشغول مى سازد. آنان با بدنھاى خود در بین مردم ھستند ولى با 

دلھا و خواسته ھايشان از آنھا جدايند. ھمت خود را از چشم مردم پنھان مى دارند و جھد و 

 . . .تالش خود را براى خدا و روز آخرت ذخیره مى نمايند

 

 اين گونه افراد را افرادى كمیاب مى بینى كه فقط در چشم كسانى ديده مى شوند كه

۴۴۶ 

آنھا را بجويند و ھمین طور به كسانى ظاھر مى شوند كه با جديت و اخالص و توكل به 

خداى عظیم به دنبال مردان مھّذب (تھذيب شده) بوده و آنھا را جستجو مى كنند. كسى 

گمان نكند كه اين ھا ھمان (رجال و ابدال) ھستند، نه، بلكه آنھا از گروه ديگرى بوده و 

 .تعريف و توصیف آنھا (ابدال) نیازمند بیان جديدى مى باشد

 

و بعد. . . در واقع، ھدف از نگارش اين كتاب اشاره اى مختصر به برخى شاگردان قاضى كه 

 .در جلد اول اسم آنھا نیامده بود، است و مى ترسم كه طول داده باشم

 

خالصه، اين ھا و تعدادى ديگر، كه اسامى آنھا را به ياد ندارم و به يارى خداوند در 

بخش ھاى آتى شرح حال آنھا را خواھیم آورد، ھرچند كه از حیث مالزمت با آقاى قاضى 



باھم اختالف دارند و شايد بعضى از آنھا فقط زمان اندكى در محضر او بوده اند، ولى در ھر 

حال ھمه آنھا اصحاب يك مدرسه بودند و به يكديگر مھر و محبت و اخالص تمام داشته اند 

 .و در يك مسیر حركت كرده اند و بر يك راه رفته اند

 

آنھا حامیان مدرسه اى از مدارس عرفان ھستند كه در اين اواخر شروع به گسترش و 

 .انتشار كرده است و برخى بزرگان مكرم را به آن مدرسه و عرفان دعوت مى كنند

خود ھريك از اين ھا تعداد ديگرى شاگرد تربیت كرده اند كه الگو و مقتدا شده اند و تھذيب 

ديگران را با ھمان روش-قاضى-و با اندك اختالفى در نكته نظر خاص و مسائل جانبى كه 

 .منافى اصل موضوع نیست عھده دار شده اند

 

كافى است اشاره كنیم: كسانى كه در مرحله دوم آمدند-شاگرد شاگردان قاضى-در 

فضیلت و علم و تقوى ضرب المثل شدند، به طورى كه ديگران براى ھمان ھدف، يعنى 

تھذيب اخالق و رسیدن به مركز حیات و تصدى امور مھم، به اين ھا روى مى آورند و با 

 .جديت تمام به سوى اين ھا مى شتابند

 

زيرا براى دستیابى به چنین تھذيب مطلوب (يا مرتبه اى از آن) فقط خواندن و مطالعه و 

كتب و رسايل اخالقى كافى نیست، مگر آنكه استادى خاص انسان را ھمراھى بكند و 

 .دستگیرى نمايد و به راه داللت كند و درد ھريك از مراجعه كنندگان را بشناسد

 

اگر اين التزام شديد با دستورات استاد و مواظبت بر آن ھمراھى نشود ھر آن انسان در 

معرض خطرات قرار گرفته و جوالنگاه گمراھى ھا و وسوسه ھاى شیطانى و نفسانى 

 خواھد شد و وحشت ھايى بزرگ تر از اين ھا ممكن است رخ بدھد كه از سقوط در آن

 .مسیر و چسبیدن به ريسمان آن، به خداوند متعال پناه مى بريم

۴۴٧ 

با توضیح ھرچه بیشتر (در نظر بنده) ، روشن شد كه سلوك عرفانى در اين مدرسه ھمان 

سیطره يا توجه بر عوالم روحى و صفات اخالقى بوده و توانايى كشاندن نفس به سوى 

حركت در راه مستقیمى است كه مورد رضايت شارع مقدس مى باشد و مبادى اسالمى 



و ارزشھاى واالى انسانى خواھان آن است و انسان را از تمام خواھشھاى پست 

نفسانى برحذر مى دارد. اين چنین سلوك عالى مختص مردان دينى نیست، بلكه شامل 

ساير افراد ھم (از سطوح مختلف اجتماعى) مى شود. آرى، چیزى كه ھست اين ھدف 

(تھذيب اخالق) يا به تعبیر صحیح تر ضرورت و لزوم اين ھدف براى علما و حامیان معارف 

اسالمى واضح تر و روشن تر مى باشد، ھمان كسانى كه به خاطر تحصیل و شناخت كامل 

 .حدود و قوانین الھى انتظار مى رود كه مسئولّیتى را عھده دار شوند

 

آرى، آنھا اولى ھستند كه اين چنین ھدفى را دنبال كنند و اين به سبب سختى وظائف 

اجتماعى و مسئولّیت ھاى مھّمى است كه برعھده آنھا گذاشته شده است. زيرا آنھا، در 

درجۀ اول، نسبت به حیف و میل و تضییع امور مربوط به مردم خود و افراد تحت رھبرى 

خويش مسئول ھستند. زيرا آنھا ورثۀ انبیا ھستند، و بار سنگین پیامبران و مسئولیت 

بزرگ و رسالت عظیم آنھا را بر دوش مى كشند. به دلیل خطر اين مسئولّیت و اھمّیت آن 

و سختى پذيرفتن آن و ترس از ناتوانى ايفاى حق آن است كه بزرگان اخالقى و كسانى 

 .كه سختى و خطر اين وظیفه را درك كرده بودند از آن گريزان بوده و زير بار آن نمى رفتند

 

زيرا كسى كه آمادۀ پذيرش اين مسئولّیت مى شود در واقع خود را در راھى آمیخته به 

خطرات و پرتگاه ھايى قرار مى دھد كه خوف و ھراس فراوان دارد. . . و ھیچ گاه او مانند 

كسى نیست كه به تنھايى حركت مى كند و تنھا به خود تكیه دارد و راه خود را مى پويد و 

 .تنھا به فكر نجات خود مى باشد

 

قبال از مرحوم قاضى نقل شد كه ھرگاه مى شنید يكى از مريدان و يارانش متصدى 

 .منصبى از مناصب زعامت شده است استعاذه مى كرد و از شیطان به خداوند پناه مى برد

قبال، در ھمین راستا، برخورد و عكس العمل سید احمد كرباليى و قبل از او استادش 

 .مولى حسین قلى ھمدانى و ديگرانى كه به روش آنھا رفتار كردند بیان شد

۴۴٨ 



ھمه اين ھا مردان برجسته اى بوده و مرتبۀ عظیمى از علم و معرفت و تھذيب را درك 

كرده اند؛ با اين حال در مقام تواضع و نسیان خود ھستند و خويشتن را در قبال 

 .مسئولیت ھا و التزام به امر مھم قیادت و مرجعیت، كوچك و حقیر مى دانند

 

آرى، مگر آنكه به اين امور امر بشوند، كه در اين موقع در میدان ظاھر مى شوند و به 

بھترين شكل به وظیفه و مسئولّیت مھم قیام مى نمايند. و ما نیاز (جدى) نداريم بر اينكه 

بشناسیم اين اوامر و دستورات از كجا به اين ھا صادر مى شود و به چه شكلى آن 

 .دستورات را دريافت مى كنند. زيرا اين مسئله به بحث تازه اى نیاز دارد

 

با توجه به اينكه در نظر اين ھا عرفان مى تواند در بین مردم و تمام سطوح جريان يابد الزم 

است كه در ساده ترين شكل و آسان ترين راه ممكن باشد. . . در چنین عرفان و سلوكى، 

تنھا زيستن و گوشه گیرى و انزوا و سر زير افكندن و در خود فرورفتن و غوطه ور شدن در 

افكارى مرده، وجود ندارد. ھمین طور، در نظر اين ھا، تشديد اعمال نامعقول و شكنجه 

نفس و سركوبى خواھش ھاى نفسانى، بیشتر از مطلوب شرع و مجاز از جانب فقھاى 

عظام، و ترك اعمال و وظايف اجتماعى و چه بسا (پناه بر خدا) امتناع از ازدواج به خاطر 

انصراف به عبادت و انقطاع به خدا صحیح نیست. زيرا ازدواج به خودى خود عبادت است و 

 .باعث حفظ سالمت بوده و حفاظى بر ايمان مى باشد

 

انتخاب زاويه ھاى مخصوص (مانند خانقاه) براى عبادت، غیر از مساجد معظم، و گسستن 

و دورى از مردم، كه تنھا به غیر خداى متعال مشغول شوند، ھمه اين ھا از مواردى است 

كه از آن در عرفان و سلوك مطلوب و مورد نظر اين ھا خبرى نیست. و حتى اين دورى از 

مردم در نزد برخى ھا شامل اقارب و ارحام صاحب صله نیز مى گردد، در حالى كه اجتماع و 

ھمزيستى با آنھا و با كسانى كه در مرتبه آنھا ھستند و مواصلت و ارتباط با آنھا و اطالع 

از امور آنان و مساعدت و درك آنھا در حد امكان و راھنمايى آنھا. . . و انس با مصاحبت آنھا 

 .و شاد كردن دل آنھا. . . ھمه اين ھا عبادت مورد ترغیب شرع مقدس مى باشد

 



ھمین طور، ظاھر شدن در قالب و صورت و عالمتى خاص و عجیب و غريب و غیر معمول 

پیش مردم و نیز امرار معاش از راه غیر متداول بین مردم صحیح نیست. از برخى ھا نقل 

 شده است كه «كشكول» حمل مى كرده اند و در گذرھا راه مى افتادند، نه به

۴۴٩ 

مقصد «تكدى و گدايى» ، بلكه به جھت سركوبى طغیان نفس و شكستن غرور و تكبر 

آن، تا نفس مطیع گردد و به طبیعت مطلوب خود درآيد، كه نتیجه آن امرار معاش و ارتزاق 

از راه صدقۀ مردم خواھد بود. اين ھا و ھركسى كه در چنین راھى گام بردارد ھمه تحت 

عنايت صاحبان مال و مكنت خواھند بود. . . و بدون آنكه فعالّیت و تالش بكنند نیازمندى 

خود را از راه مساعدت و كمك ديگران تأمین مى كنند. كه اين حقارت و پستى شامل ھمه 

 .آنھا مى گردد

 

اين بدان معنى نیست كه امثال اين ھا به ھیچ مرتبه اى از مراتب كمال نفسى و اخالقى 

نرسیده اند. زيرا آنچه كه مشاھده شده و به تجربه و بررسى به اثبات رسیده است خالف 

اين را ثابت مى كند. بنابراين، در بین اين ھا ھم واصالن به باالترين مراتب كمال وجود دارند 

و امكان ندارد كسى منكر آن بشود، خواه از شیعه امامیه يا از عامه اھل سنت باشند. 

آثار و كتب ارزشمند و كم نظیر آنھا، كه مانند اثرى گران قیمت و مفید از جھت روحى و 

اخالقى توسط اھل فرھنگ حفاظت مى شود، به اين امر گواھى مى دھند؛ به طورى كه 

مجالى براى شك و ترديد در اين باقى نمى گذارد كه در بین اين ھا نیز كسانى ھستند كه 

به درجات عالى رسیده اند و بھره اى از فنون معرفت را كسب كرده اند و به مواردى از اسرار 

ھستى و مرگ و زندگى و مبدأ و معاد و برزخ و قبر و ديگر مراحلى كه انسان در سیر و 

 .حركت طوالنى خود آنھا را پشت سر مى گذارد اطالع و آگاھى يافته اند

 

آرى، قصد ما اين نیست. . . بلكه ھدف اين است كه سیر و سلوك در نزد فقھاى شیعه به 

اين نوعى درآمده است كه نزديك به صحت بوده و به نحو آسان ترى قابل دسترسى 

است، بدين صورت كه اكتفا به ظاھر شريعت مقدس، به اضافه اندك عنايت و توجه به 

عوالم روحى و فراسوى اين ظواھر فريبنده چشم، راه سالم و صحیحى خواھد بود، تا 

اينكه تمام ھمت آدمى صرف امور مادى ناچیز و محدود نشود. . . و احساس روحى و 



اشتیاق و ذوق انسان نسبت به عوالم ديگر نیز جايى در زندگى انسان داشته باشد و 

اگرچه به كلى به سوى آن عوالم و آن احساسات روى نگرداند حد اقل اندك توجھى به 

 .اين مسائل بكند

 

پس اگر از اين زاويۀ تاريك به انسان نظر افكنیم، به راستى چقدر موجودى حقیر و 

 كم ارزش خواھد بود؟

۴۵٠ 

از مسیر سخن و سیاق بحث معلوم مى شود كه بايد اعتراف كرد كه ديگر فرق اسالمى 

ھم مواردى از كمال را دارا ھستند. . . ولى از مرحوم قاضى نقل شده است كه ايشان 

منكر اين امر بوده اند، ھمچنان كه يكى از بزرگان به نقل از ايشان آورده است كه در تعلیل 

اين مسئله مى فرمودند كه وصول به كماالت اخالقى و روحى جز براى فرقۀ ناجیه (شیعه 

اھل واليت) امكان ندارد و ديگران يا شیعه بوده اند و از اھل زمان خود تقیه مى كرده اند و يا 

 .اگر ھم چیزى داشته باشند چندان ارزش و اعتبارى ندارد

 

اين فرمايش ايشان از جھتى و با توجیھى خاص مى تواند صحیح باشد، با اين توجیه كه 

كمال حقیقى، كه سودمند به حال انسان در دنیا و آخرت باشد، به صورت صحیح ھمان 

است كه از راه محمد و آل محمد (ص) حاصل مى گردد. ولى ما (ضمن تصديق اين نظر) 

شاھد ھستیم كه افراد غیر مسلمان انواع كماالت نفسى و روحى و اخالقى را دارا بوده 

و به بسیارى از اسرار پنھان ھستى دست يافته اند. آنگاه چگونه مى توانیم اين توانايى را 

در مورد افراد مسلمان، كه غالبا مخالف و معاند سرسخت «اھل بیت» ھم نیستند، انكار 

 كنیم؟

 

اين به سبب آن است كه صاحب ھر نوع كمال روحى و اخالقى نمى تواند كمال ظاھرى در 

وجود ديگرى را انكار كند و شايسته آن است كه كمال روحى انسانى را در مسیرى قرار 

دھد كه به راه صحیح نزديكتر مى باشد. . . به ھمه اين ھا اضافه مى كنم «لباس و 

پوشش» را كه به آن اھمّیت مى دھند و زياد در مورد آن بحث مى كنند. زيرا ھمه گروھھاى 

اخالقى و اھل سلوك و طريقت (يا اكثريت اين ھا) به اينكه طريقت و سلوك يا «علوى» يا 



«رضوى» است ايمانى قوى دارند؛ يعنى ھمه گروھھاى اھل طريقت، سلسله خود را از 

 .طريق حضرت على يا حضرت امام رضا علیھما السالم به اھل بیت مستند مى كنند

 

اّما بعد، خداوند الھام بخش و نطق آفرين را سپاسگزارم كه توانستم تمام يا بیشتر آنچه را 

كه مى خواستم بیان كنم و، ھمچنان كه مى بینید، به صورتى درآمد كه خالى از بى نظمى 

و پريشانى نیست. سخن را با اين حكايت كه در نوع خود منحصر بفرد بوده و منسوب به 

«حاتم اصّم» (حاتم بن عنوان، كه كنیۀ او «ابو ھشام» و معروف به «اصّم» مى باشد. او، 

در واقع، كر نبوده است، ولى به جھت خطايى كه از يك زن در حضور او سر زد و او به كر 

 .بودن تظاھر كرد به اين اسم معروف شد) مى باشد به پايان مى بريم

 

۴۵١ 

نقل كرده اند كه: وقتى استاد او (شقیق بلخى) رحلت كرد مردم به سوى او شتافتند و از 

او خواستند كه عھده دار مجلس وعظ و ارشاد گردد. ولى او به اين استدالل كه لیاقت 

چنین كارى را ندارد امتناع ورزيد. مردم اصرار كردند. او يك سال از مردم مھلت خواست تا 

در خانه خود به عبادت مشغول شود. به او مھلت دادند. بعد از يك سال، مردم درخواست 

خود را تكرار كردند. او از منزل بیرون آمد و روى به صحرا نھاد؛ درختى را ديد كه 

گنجشكانى بر آن جمع شده اند؛ نزديك آن درخت رفت؛ ھمۀ گنجشكان ترسیدند و فرار 

كردند. . . حاتم يك سال ديگر مھلت خواست. . . آن يك سال را نیز به ھمان نحو به عبادت 

 . . .و راز و نیاز پرداخت. . . دوباره مثل بار اول به صحرا رفت

 

ھمان درخت را ديد كه گنجشكانى بر آن گرد آمده اند. . . نزديك درخت رفت. اين بار 

گنجشكان پراكنده نشدند. لذا دستش را به سوى آنھا دراز كرد؛ مضطرب شدند و 

ترسیدند و فرار كردند. بنابراين، براى بار سوم مھلت خواست. . . سال ديگر سپرى شد. 

اين بار وقتى كه مردم درخواست خود را تكرار كردند. . . او به صحرا آمد و باز ھمان درخت 

و گنجشكانى بر سر آن. . . دستش را به سوى آنھا دراز كرد. اين بار نترسیدند و فرار 

نكردند. . . شروع كرد به اظھار محبت و مالطفت با آنھا. . . درحالى كه گنجشكان در حال 

آرامش در دستان او بودند و از او نمى گريختند. . . آنگاه رو كرد به مردم و گفت: برويد كه 



فردا با شما خواھم بود. . . فردا مردم دور او جمع شدند؛ باالى منبر رفت و گفت: خدا 

رحمت كند كسى را كه امروزش بھتر از ديروزش باشد. . . خدا رحمت كند كسى را كه 

براى چنین مرتبه اى تالش كند. . . از اين سخن او عده اى از شنوندگان بى ھوش شدند و 

 . . .افتادند. . . و عده اى به دست او ھدايت يافتند

 

اين بخش را به اين حكايت ختم مى كنم، بدون آنكه به نكات بلند و دقیقى كه به خاطر آنھا 

اين حكايت را ذكر كردم اشاره اى كرده باشم. و از خداوند متعال خواستار ھدايت و توفیق 

 .ھستم

 و السالم

 فھرست تفصیلى
 ٧ خطبه مقدمه

 ٧تمايز میان نبوت و امامت 

 ٨اقسام ھدايت 

 ٩امامت، ھدايت تكوينى و وجودى است 

 ١٠عالم خلق و عالم امر 

 ١١وصايت و ختم نبّوت 

 ١٢بیان قاضى عضد إيجى و عّالمه امینى 

 ١٣بیان حضرت امیر المؤمنین: معرفت امام سبب ورود به بھشت 

تحقیق آيت اهللا طھرانى دربارۀ سیر و سلوك افراد در اديان و مذاھب مختلفه و نتايج آن در 

 ١۴وصول به توحید و عرفان حق تعالى 

 ١٧اشاره به برخى از خصوصیات امام در گفتار امیر المؤمنین علیه السالم 

 ١٨داللت حديث قرب نوافل در نیل به مقام واليت 

 ٢٣توضیح حديث قرب نوافل 

 ٢۵تقسیم مردم به سه دسته در كالم امیر المؤمنین علیه السالم 

 ٢٧نحوۀ حصول علم براى علماى رّبانى 

 ٢٧مراتب متعدد براى نفس آدمى 



باب حصول كماالت معنوى (فناى در ذات و توحید صرف) براى غیر معصومین بسته نیست 

٢٩ 

۴۵۴ 

 ٣٠سّر غیبت امام زمان (عج)

 ٣٠ھمۀ پاكان از ذرّيۀ حضرت ابراھیم خلیل به عھد امامت (باطنى) مى رسند 

 ٣١عباد الّرحمن به نّص قرآن كريم از خداوند درخواست عھد امامت مى نمايند 

 ٣٧ذكر سلسله نورانى عالمان رّبانى از عرفاى شیعه در سده ھاى اخیر 

 ٣٧انگیزۀ نگارش اين رساله به عنوان مقّدمه 

 ۴٠ذكر بعضى وقايع در علوم باطنى حضرت آقاى قاضى قّدس سّره]]

كلمه اى را كه حضرت امام زمان (عج) ھنگام ظھور به اصحاب خود مى فرمايند، مى دانم 

۴٠ 

 ۴٠از وادى السالم فھمیدم 

 ۴١نشان دادن محّل ورود قافلۀ حسینى به كربال 

 ۴٢تمام نقاط صحن مطّھر حكم خانه امیر المؤمنین (ع) را دارد 

 ۴٢اّالى» مرحوم انصارى و مرحوم قاضى (رضوان اهللا علیه)»

 ۴٣ھا، مشغول جنگ ھستى؟»»

 ۴۴ھمه كس طالب يارند، چه ھشیار و چه مست 

 ۴۵تقلید از مرحوم قاضى رضوان اهللا علیه به امر امام زمان علیه السالم 

 ۴۶فناى در توحید 

 ۴٧بیائید: اى موّحدين توحید أفعالى 

 ۴٩ديدى، خداوند قادر است 

 ۴٩اشاره اى به طريقۀ عرفانى حضرت آقاى قاضى قّدس سّره الشريف»»

 ۵٠بیان عّالمه طباطبائى (قده) پیرامون معرفت نفس 

 ۵٠معرفت أنفسى سودمندتر از معرفت آفاقى است 

 ۵٢جايگاه معرفت نفس در كلمات امیر المؤمنین (ع)

 ۵۵معرفت نفس، طريق عرفانى مرحوم قاضى و اساتید ايشان بوده است 

 ۵٧سلسلۀ ديگر اساتید عرفانى مرحوم قاضى قّدس سّره 



حكايت راھنمايى مرحوم قاضى به قبر پدرشان مرحوم آقا سید حسین رضوان اهللا علیه 

۶٠ 

 ۶٣سلسلۀ اساتید مرحوم قاضى به بیان آيت اهللا طھرانى قّدس سّرھما 

 ۶۵معرفت نفس» چیست؟»

 ۶٨بیان دقیق تر مرحوم عالمه طباطبائى در تفسیر معرفت نفس ۴۵۵

 ٧١بیانى از ابن سینا و صدر المتألھین در تطبیق با معرفت النفس عرفانى 

 ٧٣كالم نورانى امام صادق سالم اهللا علیه در معرفت نفس و توحید 

 ٧۵وجه اختصاص معرفت النفس به عنوان اختصاصى عرفاى شیعه متأّخر 

 ٧۶انواع راه ھاى توجه به نفس 

 ٧٨مقصود عرفاى باهللا از معرفت نفس فقط نیل به مقام توحید و لقاى حضرت معبود است 

 ٧٩اقسام سه گانۀ عبادت كنندگان 

 ٨٠اصول عبادت در آدمى 

 ٨٢اختالف آراء در تفسیر فناى عرفانى و وصل توحیدى 

 ٨٨مقصود از شھود حضورى 

 ٨٩اشاره به تفسیر فناى عرفانى»»

 ٩٠نحوۀ سیر نفس در صور و مراتب مختلفه وجودى 

 ٩٣شواھدى از احواالت عرفاى باهللا در مراتب سیر توحیدى 

 ٩۴من به كیمیا نیازى ندارم 

 ٩۴شواھدى بر تحّقق طّى االرض براى مرحوم قاضى 

 ٩۶بى اعتنايى به حورّيۀ بھشتى و توّجه تاّم به مقصود اصلى 

 ٩٧در راه توحید بايد از ھمۀ تجلّیات آسمانى و صفاتى گذشت 

 ٩٨عبرتھا از داستان آقا میرزا ابراھیم عرب 

 ٩٩تفاوت طريق تقويت نفس با معرفت نفس 

 ١٠٢تشّرف بعضى شاگردان مرحوم قاضى به محضر حضرت صاحب االمر (عج)

 ١٠٣تشبیه میان حاالت شیخ احمد احسائى با حال حاج رجبعلى خیاط 

 ١٠۵دو قاعدۀ كّلى در سیر معنوى 

 ١٠۶تمايزات ديگر صوفیه با عارفان موّحد»»



 ١٠٨انحراف از روش تربیتى و معنوى ائمۀ اطھار در بعضى طرق صوفیه 

ذكر پاره اى از نمونه ھاى انحرافى در روش تربیت صوفیه، در سیرۀ سلوكى ابراھیم أدھم 

١٠٩ 

 ١١٢وضع زندگى ظاھرى حضرت آقاى قاضى و مقايسۀ آن با روش صوفیه 

۴۵۶ 

 ١١٧مقايسۀ مواردى ديگر از دو طريقه تربیت نفس 

 ١١٨توصیف آية اهللا طھرانى از شخصیت مرحوم قاضى 

 ١٢٠دستورالعمل ھا جھت نیل به مرحلۀ معرفت النفس»»

 ١٢١اركان سلوك 

 ١٢٢صدق و ايثار سرمايه سلوك 

 ١٢٣تأثیر ويژۀ روضه و عزادارى حضرت سید الشھداء در طلوع سلطان معرفت 

 ١٢۵حالت شیفتگى مرحوم قاضى نسبت به حضرت ابا عبد اهللا (ع)

 ١٢۵مرحوم قاضى: من در تمام نقاط صحن مطّھر خوابیده ام 

 ١٢۶حضرت ابا لفضل (ع) : كعبة االولیاء 

 ١٢٧اھمّیت و لزوم استاد 

 متن 

 ١٢٩قول عالمه طباطبائى 

 ١٣١سپاس 

 ١٣٣ديباچۀ مترجم 

 ١٣٩تقديم 

 ١۴٣پیشگفتار مؤلف 

 ١۴٩قسمت اول: شرح احوال حاج سید میرزا على آقا قاضى 

 ١۶٣غديريه 

 ١٧٨ به نماينده روم ١٣٠٨نامه شعرى ايشان در سال 

 ١٨۵ سروده اند ١٣۵۶قصیده اى كه در سال 

 ١٩١نمونه اى از تواضع ايشان 

 ١٩٣نامه ايشان به برخى از ياران 



 ٢٠١ترجمه حديث عنوان بصرى 

 ٢٠۶قصیده اى كه با بیت سید رضى شروع مى شود 

 ٢٠٩نامه به سید محمد حسن طباطبائى 

 ٢١۵نامه اى ديگر 

 ٢١٨نامه به شیخ ابراھیم ۴۵٧

 ٢٢۴نامه ھايى به نزديكان و دوستان 

 ٢٣٣نامه اى ديگر به يكى از دوستان 

 ٢۴٢آخرين اظھارات در باب زندگى خصوصى و رابطه ايشان با ديگران 

 ٢۵٣قسمت دوم: شرح احوال اساتید، دوستان و شاگردان مرحوم قاضى 

 ٢۵۵آقا سید حسین قاضى 

 ٢۶١آقا سید ابو الحسن اصفھانى 

 ٢٧١آقا سید مرتضى رضوى كشمیرى 

 ٢٧٩آقا سید احمد كربالئى حائرى 

 ٢٨٣شیخ محمد تقى آملى 

 ٢٩۵آقا میرزا ابراھیم شريفى 

 ٣٠٧سید محسن طباطبايى حكیم 

 ٣١١عالمه طباطبايى 

 ٣٢٩سید محمد حسن الھى طباطبايى 

 ٣٣۵شیخ على قسام 

 ٣۴۵سید ابو القاسم موسوى خوئى 

 ٣۵١سید على نورى 

 ٣۵٣سید جمال الدين گلپايگانى 

 ٣۶١سید محمد جمال ھاشمى 

 ٣۶۵شیخ عباس قوچانى 

 ٣٧٩شیخ على اكبر مرندى 

 ٣٨٣شیخ على محمد بروجردى 

 ٣٩١سید ھاشم رضوى كشمیرى 



 ٣٩٣شیخ محمد تقى بھجت 

 ٣٩٧سید عبد األعلى سبزوارى 

 ٣٩٩شیخ محمد رضا مظفر 

 ۴٠٣شیخ موسى دبستانى 

 ۴٠٧حاج محمد تقى الرى 

 ۴١١شیخ محمد شريعت 

 ۴٢۵خاتمه 

 ۴٣٧ذكر برخى ديگر از آقايان 

 ۴۵٣فھرست تفصیلى 
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