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 ییطباطبا یقاض یعلدینقش س
 یعیش یمکتب عرفان جادیا در

  ریعصر اخ در
  1مهدي زندیه

  چکیده
و متعلق بـه مکتـب    يقمرهجري قرن چهاردهم  ياز عرفا ییطباطبا یقاض یدعلیسمرحوم 

ـ  ،نظـر اسـت   اختالف رسد، یاو به کدام عارف م یعرفان قهیطر نکهینجف است. در ا یعرفان  یول
ـ اسـت کـه طر  تـر آن   نظر صحیح ـ از اسـتادش   يو یعرفـان  قی از او بـه   ،یـی احمد کربالدیس
ـ گمنام بـه نـام    یو از او به عارف يشوشتر یدعلیساز او به  ،یهمدان قلی مالحسین  یمالقل

که  پرسشی. ستیمنتسب ن یسلسله عرفان چیخودش به ه شیفرما و به رسد یم ینیقزو يجوال
ـ ا یمکتـب عرفـان   ينظر يها ن پرداخته خواهد شد، شاخصهداب قیتحق نیمطرح است و در ا  نی

در  ریـ در عصـر اخ  ياست که و ینقش نیو و همچنا يها يو نوآور یعارف بزرگ و روش سلوک
  داشته است. عیدر حوزه تش یگسترش عرفان اسالم

ـ ، ااسـت مانـده   يجـا  و شاگردانش به يکه از و یبا مراجعه به منابع حاضرقاله مدر   قـت یحق نی
 ،یسـلوک خصـوص در روش   بـه و  تیـ وال ،دیر باب توحعارف بزرگ د نیخواهد شد که ا محقق

ب شـد جهـت و   سـب گذاشـت کـه    يجـا  هرا ب يو آثار تیرا ترب یشاگردان داشت وخاص  یمکتب
 یطور خاص، از قهقرا و سقوط هب یعیش يها طور عام و در حوزه هب عیعرفان در جهان تش گاهیجا

  دست آورد. هب یدگرگون شود و مقام واال و مقبول طور کامل بهشده بود،  آغازکه از قرن نهم 
 ،يعرفـان نظـر   ،یروش سـلوک  ،یعیمکتب نجف، عرفان ش ،یقاض یدعلیس :يدیکل واژگان
    .یعرفان عمل
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  مقدمه

تـدریج   عرفان اسالمی یکی از علومی است که در دامان فرهنـگ اسـالمی زاده شـد و بـه    
، در صـدر  دارددانشمندان اسالمی تکامل یافت. این علم که دو بخش عملی و نظري وسیله  به

شناخت حقایق هستی و رابطه انسان  ،اسالم منحصر در معرفت عمیق و لطیف از خداوند متعال
و اصـحاب خـاص آنـان     سیره امامان معصوم ،با آن حقایق بود که درحقیقت در متن اسالم

در  آنجاکـه اندیشمندان اسالمی تحـول یافـت تا   وسیله بهویکرد کم این ر کم ، ولیداشتریشه 
ها و منازلی بـراي رسـیدن    هاي عرفانی که هریک راه قرن دوم هجري درقالب سلسله و مکتب

، 1394/ جـامی،  19، ص1330(ر.ك: غنـی،   یافـت کردنـد، بـروز    به قله توحیـد پیشـنهاد مـی   
کشف  راهدرمقام تفسیر هستی از  ،الهی. عرفان اسالمی در بخش نظري مانند فلسفه )614ص

عرفان  .کند می استدالل عقلی و برهانی تفسیر راهکه فلسفه الهی آن را از  شهود است؛ چنان و
سالک با طـی آن و تحـت ارشـاد     تاهایی است  دادن راه نشان دنبال بهدر بخش عملی خود نیز 

 استادي توانا، به قله توحید برسد.
گوناگونی هاي  هایی داشته، مکتب فراز و نشیب کنونابتدا تا اسالمی از باتوجه به اینکه عرفان

ضـروري   ،هـاي بـدلی آن باشـد    تجربه کرده است، شناخت عرفان اسالمی ناب که ممتاز از بدیل
 قلـی  مالحسـین  وسـیله  بـه مکتبی عرفانی  ،دیگر در قرن سیزدهم هجري قمري سوينماید. از می

ن و عامه مردم به ایـن  امتشرع ،ر عرفان شیعی و نگاه فقهاظهور کرد که نقطه عطفی د همدانی
سـیدعلی  اهللا  در تعمیق این مکتب عرفـانی، مرحـوم آیـت   مؤثر مقوله شد. یکی از عرفاي بزرگ 

 سیروسـلوك . او با تربیت شاگردانی بزرگ و ترویج شیوه جدیـد در عرفـان عملـی و    بود قاضی
برآنیم حاضر سره دگرگون شود. در تحقیق  شد سرنوشت عرفان و نگاه متشرعان به آن یک سبب

شـاگردان مرحـوم قاضـی، شاخصـه      اتتحلیلی و با استفاده از آثـار و فرمایشـ   ـبا روش توصیفی  
که وي در گسترش و تعمیق عرفان شیعی  اساسی عرفان نظري و شیوه سلوکی ایشان و نقشی را

  .بیان کنیم ،داشتند

  یقاضمرحوم نامه درخشان یزندگ نگاهی به. 1

حسـن  فرزند بالفصل امـام   حسن مثنیکه از نوادگان  حسینفرزند  سیدعلی قاضیمرحوم 
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 1282 بـر قـولی   و بنـا هجري قمري  1285الحجه سال  شب شنبه سیزده ذي در ،است مجتبی
. پـدر ایشـان مرحـوم    )13ص، 1391صـدرایی خـویی،   ( جهـان گشـود   هجري قمـري چشـم بـه   

میرزامحمدحسن اهللا العظمی  بود که از شاگردان آیت ینیز فقیه بنام سیدحسین قاضی طباطبایی
  .)228، ص2، ج1352 ،شریف رازي( از وي اجازه اجتهاد گرفت، بوده شیرازي

در  ،دروس حوزوي را نزد پدر آغاز کرد و پس از طی مراحل مقدماتی سیدعلی قاضیمرحوم 
و مرحــوم  ـــ لئالوســا وثــقأصــاحب کتــاب  ـــ میرزاموســی تبریــزيرحــوم محضــر درس م

. در همین ایام عرفان نظري و عملی را نزد پدر فراگرفت و شدحاضر  داغی میرزامحمدعلی قراچه
. در نجـف  کردبه نجف اشرف مهاجرت  کرده،شدن، از پدر کسب اجازه  براي هرچه بیشتر سیراب

را وارد  يکـه زنـدگی و   شـد رساندن دروس ناتمام سطح، بـا اسـاتیدي آشـنا     اتمام اشرف ضمن به
، 1421هرانـی،  تحسـینی  ( رسـید سـالگی بـه درجـه اجتهـاد      27در ایشان  .کردندمرحله جدیدي 

  .)15و  13صص
اثر تفسـیري خـود را    طباطباییاي که مرحوم عالمه  گونه به؛ ز بود، مفسري مبرّقاضیمرحوم 

ـ  و دراین) 17ص همان،( تمدیون ایشان دانسته اس  جـاي گذاشـته اسـت    هباب اثري نیز از خود ب
قـاري   ،ادیـب  ،مفسـر  ،عـارف  ،شناس حدیث، فقیه ،قاضیمرحوم  .)156ص ،2ج ،1404تهرانی، (

حسـینی تهرانـی،   ( براین بر علوم غریبه نیز مسلط بود افزونآشنا با تجوید و قرائت قرآن و  ،قرآن
  .)485و  473صص ،1427

، 1391صـدرایی خـویی،   ( هجري قمـري بـدرود حیـات گفـت     1366ول سال األ ربیعوي در 
 رشـاد اإلنةيزه فقـط  کـ  است توب چندى گزارش شدهکآثار م سیدعلی قاضىاز مرحوم  .)16ص

 ،و مجزا چاپ شـده اسـت و صـفحات محـدودي دارد    بوده  مفیدشیخ  رشادإایشان که حاشیه بر 
  دسترس است. در

 عرفانی سیدعلی قاضینظري مکتب  شاخصه. 2

امامان  ینامه معرفت ینیبا سیره و آ یقاض یدعلیسمرحوم  یشه عرفانیره و اندیسه سیبا مقا
 يمنـاد  يهـا  وانهتاز اسـ  یکی يه وکافت یتوان در یم روشنی امل انسان، بهکت يبرا معصوم

ـ  کیسـلو  يهـا  یژگیبا و يو یتب عرفانکبوده است و م تیاهل ب یتب عرفانکم  یو معرفت
در اینکـه   ولـی  ،ز اسـت یمتما یاتب عرفانکمدیگر با نشان اهل بیتی بودن از  ،ه داردک یخاص
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انـد، بحـث و    باب چه کسـانی بـوده   رسد و مشایخ او دراین به چه عارفی می يطریقه عرفانی و
و شـیخ   سـیداحمد کربالیـی  از طریـق   طریقه عرفانی ایشاننظر است. برخی معتقدند  اختالف

و از او بـه عـارفی    سـیدعلی شوشـتري  از این دو به  ،همدانی قلی مالحسینبه  محمد بهاري
امـا   ،)137، ص1، ج1391جمعی از نویسـندگان،  ( رسد می مالقلی جوالي قزوینیگمنام به نام 

گویـد شـیوه سـلوکی پـدرش،      نظر دیگري دارد. او می سیدمحمدحسن قاضیفرزند وي یعنی 
بـوده   سدحسـین قاضـی  یوه او شیوه پدرش یعنی نبوده، بلکه ش همدانی قلی مالحسینشیوه 

در مکتـب   نیـز  قلـی نخجـوانی   امـام  ،را داشـته  قلی نخجوانی اماماست و وي مکتب تربیتی 
محمـد  و او از  محراب گیالنی اصفهانیاز  يو است،تربیت یافته  سیدمحمد قریشی قزوینی

 از مشایخ سلسله ذهبیه تعلیم یافته اسـت  الدین محمد نیریزي سیدقطباز  ایشانو  بیدآبادي
  .)68، ص92ر.ك: فدایی مهربانی، (

طریقـه خـود را    کند و میارتباطش را با این سلسله رد  سیدعلی قاضیکه است اما نقل شده 
  طریقه فقها و علما دانسته است.

  گوید: این دو قول میمیان در جمع  محمدحسین حسینی تهرانیسیدمرحوم 
ولی پـس از مـرگ پـدر، شـاگردي سـیداحمد       ،شیوه پدرش بوداو ابتدا به 

تـوان گفـت روش عرفـانی و سـلوکی او روش      بنابراین مـی  ؛کربالیی کرد
همدانی، مؤسـس مکتـب عرفـانی نجـف      قلی مالحسینعرفانی و سلوکی 

 ینیحسـ ( اشرف است که با توضیحات بعدي، این روش روشن خواهد شد
  .)بعد به 28، ص1421 ،یتهران

  همدانی بر سیدعلی قاضی قلی مالحسینمکتب  أثیرت. 2ـ1
عارفی نامدار متعلـق بـه مدرسـه عرفـانی نجـف اشـرف و از پیـروان         همدانی قلی مالحسین

وي نقطـه   .)255ص ،1395شیخ، ( شود ن این مدرسه محسوب میااز مؤسس ،سیدعلی شوشتري
هـم از محضـر    يوگـردد؛ زیـرا    هاي علمیه محسوب مـی  عطفی در تاریخ عرفانی شیعه در حوزه

 بوده است و هم از محضر درس حکیم يفقیه متبحرو  بهره برده انصاريبزرگانی همچون شیخ 
شد وي با دو بال فقاهت  سبببوده است. این ویژگی  یفیلسوف مسلط و استفاده کرده سبزواري

سزایی داشته  هب یرتأث ،دست آورده بود به سیدعلی شوشتريو علوم عقلی در تعمیق معارفی که از 
مکتبی عرفانی شـکل بگیـرد کـه ماننـد     اشرف در نجف این تاریخ  باشد. همین علل باعث شد از
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در مهر تابـان   محمدحسین تهرانیسیدزند. مرحوم بسر کمتري العمل منفی  سابق از فقها عکس
  :کند نقل می

همدانی نزد قاضی شربیانی کـه   قلی مالحسینقصد توطئه علیه  گروهی به
رونـد و از روش عرفـانی او انتقـاد     مـی  ،جع مطلق آن دوره بـوده اسـت  مر

اگر صوفی «نویسد:  خوانند. شربیانی در پاسخ می کنند و او را صوفی می می
کاش خداي متعال اي  آن است که شخصیتی مثل آخوند مصداق آن است،

، 1ج ،1391 ،جمعـی از نویسـندگان  ( »صـوفیه قـرار دهـد    ازجملـه مرا نیز 
  .)523ص
باید بگوییم روش او  ،را در چند سطر خالصه کنیم همدانی قلی مالحسیناگر بخواهیم روش 

بر حفظ شریعت و التزام به آن و تحفظ به  تأکید، سیدعلی شوشتريبه تبعیت از استادش مرحوم 
  .)194ـ190ص ،1375بهاري همدانی، ( ذکر و فکر بوده است کننده تکمیل عنوان بهمراقبه 
چنـد تـن بـیش از دیگـران درخشـیدند کـه        همدانی قلی مالحسینان مرحوم میان شاگرد از

شاگرد  سیدعلی قاضیبود و مرحوم  سیداحمد کربالییو  محمد بهاري همدانیآنها شیخ  ازجمله
 شـود  آشـنا مـی   قلی همدانی حسینمالوي از طریق آنها با شیوه عرفانی مرحوم  این دو تن بود و

  .)1565ص ،4ج ،بی تا تهرانی،  /153ص ،1، ج1396قاضی، (
یعنی سلوك، دسـتور و   ؛عرفان عملی است باشد، میعرفان ایشان معهود  است آنچه ازگفتنی 

هاشـمیان،  ( عرفان نظري باید به سلوك بینجامد چراکه ـ معناي سالک شاگرد به ـتربیت شاگرد   
نیـز وجـود   هاي نظـري   نکتهحال در فرمایشات و آثار اندك عرفانی ایشان،  بااین .)32، ص1379

  دارد که قابل توجه است.

  . سیدعلی قاضی و توحید2ـ2
 ـ است آمده نیزآنها  یتب آسمانکه در ک ـ  ان الهىیاتب آسمانى و ادکاصل اساسى در همه م

. این اصل اساسی که بـه زیبـاترین شـکل در قـرآن و فرمایشـات      باشد مید پروردگار متعال یتوح
ممکرم اسال نورانی نبی مؤمنان ویژه امیر هو امامان شیعه ب  آمده است، در آغاز ظهور اسالم با

 تأکیـد دلیـل   طبیعـی اسـت بـه    ، ولیظهور رسید فهم در جامعه اسالمی به کس معناي ساده و همه
دارد، مفهـوم آن   نااسالم بر مسئله توحید و جایگاهی که این اصل در قرآن و روایات معصـوم 

ـ   در همان سادگی و بساطت باقی نمانـد و بـه   هـاي فالسـفه و متکلمـان و     در اثـر تـالش   دریجت
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عارفان، معانی عمیق خود را بروز دهد. در عرف عارفانی که عرفان را از سرچشـمه زالل   درنهایت
تعـالى   حـق اند، توحید حقیقی، توحید صمدي است. مطابق دیدگاه عارفان اصیل،  معصومان گرفته

کـه   چنـان  ؛سـت یا نیث اطالقش، جدا از اشـ یء حاضر است و ازح ت، در دل هر شىین قدوسیدر ع
ر حجابٍ محجوبٍ و یخلقه إحتجب بغغیر ن خلقه حجابینه و بیس بیل«فرموده است:  کاظمامام 

داخل فـى  «: علیفرمایش حضرت  یا به )178ص، 1388شیخ صدوق، ( »ر ستر مستوریستتر بغإ
، 1388کلینـی،  ( »ء ء خارجٍ من شـى  شىکاء ال یشء و خارج من األ ء داخلٍ فى شى شىکاء ال یشاأل
ـ  غیـر  ء ال بمفارقـه و  لّ شىکمع « ،)86، ص1ج و...  )2البالغـه، ص  نهـج ( »لـه یء ال بمزا لّ شـى ک

 ا در نظـام عـالم،  یه همـه اشـ  کـ دارنـد   تأکیـد ن امر یبر ااست، صادر شده  ه از ائمهکى یدعاها
ـ ا؛ ماننـد  نـد ا گانـه و مطلـق بـا شـأنى خـاص     یگاه ظهور آن ذات  هجلو ـ فرما ه مـى کـ ن دعـا  ی د: ی

  .»اند ردهکر ا را پیان تمام اشکاسماى حق ار رکان کل شیء:أسمائک التى مألت بأ و«
بـوده  متـأثر   از نگاه امامان معصوم کش بى ،دیدر بحث توح دعلى قاضىیسمرحوم دیدگاه 

ـ ه فاخر عرفانى در اید، نظریتوح مسئلهات فراوان در یو روا اتیبه آ باتوجهاست و  ن موضـوع را  ی
  کند. یقى قلمداد مید حقیآن را توح کرده،تلقى  تیب مطابق با مشرب اهل
ج چهار یتدر د به آن و در اثر توجه به نفس، بهیدر اثر مراقبه تام و اهتمام شددر عرف عارفان 

 خواهد شد:شف کمنسالک راه توحید م بر عالَ
 ،ندیب ه آنچه چشم مىکند ک مى كادرا نخست،عنى در وهله ی ؛د افعال استیتوح نخست،م عالَ

مستند به  گیهم ،نندک اعضا و جوارح عمل مىدیگر شنود و دست و پا و  گوش مى ،دیگو زبان مى
ه آنچـه از افعـال در جهـان    کـ ند ک مى كسپس ادرا .شاء استینفس خود اوست و نفس فاعل ما

 باشـد.  مـی  افعـال در خـارج   یمستند به خود اوست و نفس او مصـدر تمـام   ،ابدی رج تحقق مىخا
 ؛وضات و رحمت خدا بوده استیاى از ف چهیدر ،ه نفس او قائم به ذات حق بودهکابد ی مىدرنهایت 
  استناد به ذات مقدس او دارد. ،افعال در جهان خارج یپس تمام

عبارت اسـت   . این عالَمندک ظهور مى نخستم از عالَ پسد صفات است و آن یتوح ،م دومعالَ
هرچـه  نیز ند و یب ه از خدا مىکبل ،ندیب قت سمع را از خود نمىیحق ،شنود آنچه را مى که سالکاز آن

سـمع   ،اتیح، قدرت ،هرگونه علم ند و بعداًک مى كقت ابصار را از خدا ادرایحق ،ندیب را با چشم مى
  ابد.ی را مستند به خداى تعالى مى گیهمبیند،  میه یدات خارجه در موجوک مانند آن و بصر و
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عبارت است  . این عالَمدینما م دوم طلوع مىاز عالَ پسد در اسماء است و آن یتوح ،م سومعالَ
خداونـد متعـال    ،قـادر و حـى   ،ه عالمکابد ی مى مثالً ؛ندک مى كه صفات را قائم به ذات ادراکاز آن

ـ ند و قادرک مى كت خدا ادرایرا عالمت خود یعنى عالمی ؛است ت خـود را  یریت و بصـ یعیسـم  ،تی
ر یبص ،عیسم ،عالم ،قادر ،عوالم یه در تمامکابد ی لى مىکطور  داند و بس. به مى ونددر خدا گیهم

قـدر سـعه    ى است و بس و آن خداوند جلّ جالله است و هر موجودى از موجـودات بـه  یک ،و حى
  دهد. ند و او را نشان مىک ت مىیاکح ،ر و حىیبص ،عیسم ،رقاد ،ش از آن عالمیوجودى خو

ـ واسطه تجلّ به کهم سوم باالتر است ه از عالَکد در ذات است یتوح ،م چهارمعالَ ـ ات ذاتی ه بـر  ی
 ءصفات و اسما ،افعال یه تمامکه آن ذاتى کند ک مى كادرا کعنى سالی ؛گردد شوف مىکم کسال

نجـا  ینهـا قـائم بـه اوسـت. درا    یا یه تمامکقت است یحق یک، بودهبدان مستند است، ذات واحد 
ـ ه مشهودش فقط ذات است و بـس. ا کبل ،هى به صفت و اسم نداردتوج کسال امـر هنگـامی   ن ی

نـد و  کسره خود و هستى خود را گـم   یکه خود خداحافظى نموده، یه از وجود عارکافتد  اتفاق می
ـ در آن هنگام تجلّى ذاتى خواهد شد. البته ا ؛دیدر ذات مقدس حضرت حق فانى نما ن مرحلـه را  ی

ـ هرچه به زبان آ ؛ زیراق خناق استیض ،گذاردن ت اسمیا احدیقت ذات یا حقیدن یمقام ذات نام د ی
نهاست و براى آن اسم و یست و ذات مقدس الهى مافوق ایاز اسم خارج ن ،ر نوشته شودیو به تحر
بـاالتر   نیـز ن نتوانسـتن  یحتى از ا .دکرمرحله و مقامى تصور  توان توان قائل شد و نمى نامى نمى

 .و حق تعالى از حد باالتر است ستن سلب و نفى، اثبات حدى براى اویرا نتوانستن در عیز ؛است
گـر را  یسـى د کگر خـود و  یو د کند میاسم و رسم خود را گم  ،ن منزل وارد شودیبد کچون سال

در  کسـال  شناسـد و بـس.   خـود را مـى   يه خـدا کشناخت، بلو جز خدا نخواهد ا .نخواهد شناخت
نـد تـا   ک دهد و گم مـى  مقدارى از اثر وجودى خود را ازدست مى مذکور،از عوالم چهارگانه  یکهر

ه بـه مقـام فنـاى در فعـل     کـ  نخسـت در عـالم   ند.ک باألخره اصل وجود و هستى خود را گم مى
آثـار فعلـى خـود را     ینجـا تمـام  یدرا .از خداسته کبل ،زند ه فعل از او سر نمىکفهمد  مى ،رسد مى

صـفات   دیگـر ه علـم و قـدرت و   کفهمد  در عالم دوم چون به تجلى صفاتى مى دهد. ازدست مى
دهد و آنها  نجا صفات خود را ازدست مىیدرا ،دارداختصاص به ذات حقّ سبحانه و تعالى  انحصاراً

نـد  ک مـى  كادرا ،شود ى مىیچون تجلى اسماابد. در عالم سوم ی گر در خود نمىیند و دک را گم مى
ابـد.  ی گر در خود نمـى یند و دک نجا اسماء خود را گم مىی، درا) استجلّ جالله( او ،ه عالم و قادرک
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دهـد و   ند و ذات خـود را ازدسـت مـى   ک وجود خود را گم مى ،ه تجلى ذاتى استکدر عالم چهارم 
ـ ا ت خداوند است.ابد و ذات، ذات مقدس حضری خود را نمى گر ابداًید عنـى  ین مرحلـه از شـهود   ی

د یه هرگـز صـ  کـ چه او موجودى است  ؛نندک مىتعبیر » مرغیس«و » عنقا«تجلى ذاتى را عرفا به 
، محصول کنگره بزرگداشت فقیـه متالـه    افزار اسوه تقوا نرمآبادي،  دري نجف( احدى نخواهد شد

ر.ك: نیـز   /131ص ،1391کمیته اجرایی بنیاد نیمـه شـعبان،    /حضرت آیت اهللا سید علی قاضی.
  .)739ص ،1375 ،قیصري /145ص ،1368 ،آملی

فرمـایش   که بـه  {د با معرفت یارتباط تنگاتنگ توح ،مهم است قاضیآنچه در مکتب مرحوم 
آمـدي،  ر.ك: (  علـی المعـارف  أمعرفـۀاهللا سـبحانه    :و همچنین ول عبادةاهللا معرفتهأ: علیامام 

ث یه در برخى احادکو توحید با والیت است } )2، ح34، ص1388شیخ صدوق،  /1270، ح1393
، 1393، آمـدي  /62ص ،1ج، 1403ر.ك: طبرسـی،  ( ر داده شده اسـت کن تذداب نیز معصومان

  فرماید: می رابطه توحید و والیت بارهایشان در .)1314و  1270ح
ه اختصـاص بـه   کت تامه است یقت مقام والیاحاطه تام به اسماء، شأن حق

ع طوائف اسـماء  ین او دارد. جمیسین و عترت قدیمقام ختمى و اوالد طاهر
لّ اسـما و  کـ ه امـام  کـ شـوند   و مظاهر آنها منتهى به اسم جامع الهى مـى 

ـ نـد. توح ینما ر به امام ائمه اسـما مـى  یهاست و از آن تعب مظاهر اسم د بـا  ی
ار استوار یاء و صفات الهى ارتباط بسبا اسم  تیان والیوند میشناسى و پ امام

د بـا  یـ در بحث توح ،خبرند ن رابطه بىیه از اکسانى کمى دارد و کو مستح
  .)132ص، 1391کمیته اجرایی بنیاد نیمه شعبان،( شوند ل مواجه مىکمش

گویـد والیـت،    مکتب عرفانی اوسـت. او مـی   هاي ین شاخصهتر مهمیکی از  ،والیت و توحید
ـ اسیر صحیح  ،است و اصالً وصول به مقام توحیدمندك در توحید  اهللا و عرفـان ذات احـدیت،    یل

 محـال اسـت   از بتـول  و فرزنـدانش  مؤمنـان  بدون والیت امامان و خلفاي بحـق از امیـر  
  .)75ـ74، ص1389آبادي،  لک(

  . سیدعلی قاضی و والیت2ـ3
 .»سـت کیموحـد  «و » سـت ید چیتوح«د: کرخالصه  مسئلهتوان در دو  می را یعرفان اسالم
را  ياز مباحث عرفان نظر یمیه درواقع نکامل است کهمان بحث از انسان  یقیشناخت موحد حق

 مسـئله بـا   یقیارتباط وث ،املکبحث انسان سید حیدر آملی گفته  و به به خود اختصاص داده است
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  .)557، ص1368، سید حیدر آملی ر.ك: (عه داردیت و امامت نزد شیوال
معناي قرب، اتصال و پیوند دو یـا چنـد شـیء اسـت. از پیونـد       به» ولی«از ریشه  واژه والیت

این پیوند اگر در محـدوده   .)533ص، 1387راغب اصفهانی، ( آید عمیق دو شیء، والیت پدید می
 ،و تـأثر در امـور   تـأثیر در والیت تکوینی، پیوند و  .امور تکوینی بروز یابد، والیت تکوینی نام دارد

تـر و بـا    خداست و در مراتب پـایین  از آنِ ت و تابع قرارداد نیست. والیت تکوینی اصالتاًواقعی اس
ی از ایـن نـوع   هـای  و اولیاي الهی بهـره  پیامبران و امامان معصوم ،اذن و اراده او، بندگان صالح

، 1381مطهري، ( والیت دارند. معجزات و کرامات برخی بندگان خدا از مصادیق این والیت است
یعنی هر فردي که حق تشریع و  ؛همان والیت قانونی است ،والیت تشریعی .)307ـ284ص ،3ج

، کندگیري و تصرف در امور جامعه بپردازد و آن را سرپرستی  قانونگذاري داشته باشد و به تصمیم
  .)221ـ211ص ،1392جوادي آملی، ( والیت تشریعی دارد

خداست و انسان موحـد   یت تکوینی از آنِبر اساس توحید ربوبی، والیت تشریعی همچون وال
چون و چرا از او اطاعت  ارباب خود قرار دهد و بی ،تعبیر قرآن کسی را جز خدا سرپرست و به نباید
  .)36: احزاب /57: انعام( مگر آنکه خداوند چنین حقی را براي او جعل و تشریع کرده باشد ،کند

آشـتیانی،  ( والیـت تکـوینی اسـت    قصـود شود، م میصحبت  در عرفان از والیتهنگامی که 
که قدرت تصرف در عوالم  و ولی )98، ص1379فرغانی،  /59ص، 1378اي،  قمشه /1، ص1375

میـان  البته  .م وجود است، صاحب این مقام و متصرف در عالَدملکوت را دار جزئیه و ملک و ،یهکلّ
ازنظـر   .)344، ص1378زاده آملـی،   حسن /9، ص1380آشتیانی، ( هردو والیت، مالزمه تام است

بـه ایـن مقـام     ،دوتعـالی مـرتبط شـ    با حق واسطه فناي در حق، بی راهعارف از هنگامی که عرفا 
  شود: می والیت بحث نوع در کلمات عرفا از سه .)5ص ،1394جامی، ( رسد می

 عامه)ـ والیت مطلقه (
  والیت مقیده (خاصه) که والیت مقیده بر دو قسم است:ـ 

 یهوالیت مقیده کلّـ 
 والیت مقیده جزئیهـ 

والیت «و  »یهوالیت مقیده کلّ«، »والیت مطلقه«بحث بر سه نوع والیت است: اساس  براین
 از پیـامبر اسـالم   پـیش از والیت مطلقه، والیتی است که عموم انبیـاي  قصود . م»مقیده جزئیه

 ؛انـد  داشته و اوصیاي او م اسالممکر والیتی است که نبی ،از والیت مقیده مقصود .اند داشته
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یـه، حضـرت   است و خاتم والیت مقیده (خاصه) کلّ عیسیخاتم والیت مطلقه، حضرت  بنابراین
پارسا،  /87، ص1379فارض،  ابن :ر.كنیز  /51ص ،2ج ،1395عربی،  ابن( باشد می(عج) ولی عصر

  .)349ـ348، ص1378زاده آملی،  حسن /84ـ83ص ،1366
از انبیـا و اوصـیا یعنـی     غیـر  از والیت مقیده جزئیه، والیتی است که قصوداست که م روشن

  توانند داشته باشند. می سالکان راه توحید
قونـوي،   /51،ص2،ج1395ابن عربی ،( قونويو  عربی ابنمانند هنیز  سیدعلی قاضیمرحوم 

 بـاطن نبـوت اسـت    ،والیـت  زیـرا  ؛نـد ا معتقد است همه انبیاي الهی داراي والیت )41ص، 1393
 عیسـی حضرت  ،و خاتم والیت مطلقه )بعد به 341ص ،1، ج1391ر.ك: جمعی از نویسندگان، (

 که ائمـه اطهـار   بودند(عج) است. ایشان قائل ولی عصریه، حضرت خاتم والیت مقیده کلّبوده، 
مکرم اسالم همچون نبی،  ی برتـر  مقـام  ،انبیـا  دیگـر انـد و از   مظهر اسماء و صفات الهی بـوده

  است: گونه اند. عبارت ایشان این یه بودهداراي والیت کلّ ،داشته
 ن و در ظلّییاء مرضید اوصیو س ه نور حضرت ختمى مرتبتیهمه در سا

ننـد و بـه   کض یسـب فـ  کتواننـد   (ارواحنا فداه) مىاهللا ةيبقات حضرت یعنا
ـ العل صـفاته اهللا الحسنى و  ه مظهر اسماءکشان یه ایه الهیلّکت یت والکبر ا ی

توانند مشمول لطف الهى گردند و با اقتباس از قـبس سـراج و    مى ،هستند
نند و از چراغدان نـور  کتوانند نورانى شوند و نورافشانى  مى هاج محمدى

ـ کنجـا موسـى   یه اکـ رند یتوانند قبسى برگ مى و علوى محمدى  میل
  .)131ص، 1391کمیته اجرایی بنیاد نیمه شعبان،( دیآ براى قبسى مى

  :کند میگونه نقل  این سیدعلی قاضیاز استادش  طباطباییمرحوم عالمه 
گوینـد کـه    به اصحابش مطلبی می ،(عج) در موقع ظهورولی عصرحضرت 

شوند و چون همـه آنهـا داراي    همه آنها در اقطار عالم متفرق و منتشر می
از آن  غیر فهمند که کنند و می تمام عالم را تفحص می ،رض هستندألا طی

حضرت کسی داراي مقام والیت مطلقه الهی و مأمور بـه ظهـور و قـائم و    
حال همه  مر نیست. درایناأل هاي بشري الهی و صاحب حاوي همه گنجینه

 کننـد  شوند و بیعت می کنند و به آن حضرت تسلیم می به مکه مراجعت می
 .)332ص ،1421حسینی تهرانی، (
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  ن اسالمی. روش سلوکی سیدعلی قاضی در عرفا3

همچون دیگر عرفاي اسالمی مقصدي جز مقصد پیـامبر   سیدعلی قاضیطور کلی مرحوم  به
یعنی رسیدن به نهایت درجه توحید که از آن به عبودیت و معرفت حقیقی تعبیـر   گرامی اسالم

جز با تعبد دقیق و کامـل   ،است که تحقق این مقصد ازنظر وي روشنشناخته است.  نمی ،شود می
  پذیر نیست. زندگی امکانگوناگون به دستورات شرع مقدس در ابعاد 

و سـیر اخالقـی   اي  روش جذبه ،سیروسلوكکسانی بود که در  ازجمله سیدعلی قاضیمرحوم 
بلکه روش تربیتی را انتخاب کرد. وي براي رسیدن به آن مقصد عالی یعنی عبودیت  ،را نپذیرفت
 نیـز هاي سلوکی ویـژه   از روش ،اند هاي سلوکی که دیگران ارائه داده روش ، عالوه برتام و توحید

، محصول کنگره بزرگداشت فقیه متاله حضـرت   افزار اسوه تقوا نرمتحریري،  :ر.ك( برخوردار بود
  .پردازیم به توضیح مختصري از آنها می کنونکه ا )بعد به 7، صآیت اهللا سید علی قاضی 

 و حضرت زهرا بر والیت اهل بیت تأکید. 3ـ1

معتقد بود رسیدن به توحید،  قلی همدانی حسینمالهمچون استادش مرحوم  سیدعلی قاضی
پذیر نیست. از ایشان نقل اسـت کـه    امکان زهراو حضرت  پذیرفتن والیت ائمه اطهاربا جز 

یم و دیگـري زیـارت   اگر من به جایی رسیده باشم، از دو چیز است: یکی قرآن کـر «فرموده بود: 
  .)347، ص1383 ،مصباح یزدي( »حضرت سیدالشهدا

  معرفةالنفس. 3ـ2
طریق معرفت نفس  ،همدانی قلی مالحسینهمچون استادش مرحوم  سیدعلی قاضیمرحوم 

فناي  راهرا طریقی براي رسیدن به مقصود پیشنهاد کردند. منظور از معرفت نفس، معرفت حق از 
نیـاز   ،بودن خود را مشهود خواهـد کـرد   الربط حال انسان عین نفس با عبودیت محض است. دراین

دیگر معرفـت نفـس از    عبارت به ؛ذاتی خویش را درخواهد یافت و بانگ الفقر فخري برخواهد آورد
کـه امـام    چنـان  ؛بلکه عبور از نفس و برداشـتن خـود ازمیـان اسـت     ،نیست جنس معرفت نظري

. )179ص، 1388شـیخ صـدوق ،   (»لیس بینه و بین خلقه حجاب غیرخلقـه «فرموده است:  کاظم
الفقربودن خود را با ریاضات شرعیه شهود کرد، خداوند را قیوم خود و همه  آدمی عینهنگامی که 

شـود.   مـی  صفاتی و ذاتی براي بنده حاصـل  ،توحید افعالی ،موجودات خواهد دید و در این مرحله
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 زنـد،  سـرمی را که از هر فاعلی  کارهاي خیر یرسد که تمام می یعنی انسان به جاییتوحید افعالی 
رسـد کـه    مـی  اي الغیر. توحید صفاتی یعنی انسان به مرحلـه  فانی در فعل خداي سبحان ببیند و

توحید ذاتی این است کـه   بیند. میصفات خود و صفات دیگران را فانی در اوصاف خداي سبحان 
یچ ذاتی استقالل و هستی جدا قائل نیست و همه ذوات را فانی در آن هست انسان موحد براي ه

 ،براي رسیدن به ایـن مرحلـه   قاضیمرحوم  .بعد) به 63ص، 1383ر.ك: طباطبایی، (ببیند  محض
، توجـه بـه   نخستکه براي نفی خواطر در وهله ترتیب  ؛ بدینتمهید مقدماتی را الزم دانسته است

عنی سالک باید براي نفی خواطر، مقدار نـیم سـاعت یـا بیشـتر در هـر      ی ؛دادند نفس را دستور می
کم تقویـت   به نفس خود توجه کند. سالک در اثر این توجه، کمزمان در آن  کرده،ن روز معی شبانه

شود و به وطن  رفته معرفت نفس براي او حاصل می بندد و رفته شود و خواطر از او رخت برمی می
ت تحریریـه مؤسسـه فرهنگـی    یئـ ه /84، ص1380زاده،  و حسـن  مراغـی ( اصلی خواهـد رسـید  

  .)146ص، 1383الشموس،  مطالعاتی شمس

 اصالح و تهذیب نفس. 3ـ3

ین ویژگی عارفان واقعی و تمایز آنـان از  تر مهم یکی از ،بر تهذیب نفس و اصالح عمل تأکید
ولیه و اصل اساسی گام ا ،سیدعلی قاضیمرحوم  انشاگرد هاي عرفانی نماهاست. در آموزه صوفی

همین مقام تهذب نفس است کـه در سـایه    ،تکامل و رسیدن انسان به مقامات معنوي ،در سلوك
  شود. می ورع و تخلیه خود از رذایل اخالقی و ریاضات شرعیه حاصل ،ترك گناه ،تقوا

اهللا  کـه مرحـوم آیـت    چنان ؛شده است تأکیداین مراحل  قاضیمرحوم در مکتب عرفانی 
  فرمودند: می بهجت

براي سالک در اولین مرحله، عـزم راسـخ و مسـتمر بـر تـرك معاصـی در       
ـ  هرچند هزار سـال باشـد   ـاعتقادات و عملیات در تمام عمر   و نمـاز اول   ـ

زواره و  گلـی ( وقت براي وصول بـه مقامـات عالیـه کـافی و وافـی اسـت      
  .)379ـ367ص ،6، ج1395همکاران، 

 به شریعت بندي پاي. 3ـ4

  تبـع  و او بـه  همدانی قلی مالحسینمرحوم از استادش  تیتبع به سیدعلی قاضیمرحوم روش 
ـ مرا و التـزام بـه آن و تحفـظ    ،عتیبـر حفـظ شـر    تأکید ،يشوشتر یعلدیسمرحوم استادش  ه قب



  53  ریدر عصر اخ یعیش یمکتب عرفان جادیدر ا ییطباطبا یقاض یدعلینقش س  

 

از شاگردان معروف مرحـوم   ـ  نجابتاهللا  تیمرحوم آ .ذکر و فکر بوده است کننده لیتکم عنوان به
  است: نوشته ،تهکن نیبه ا قاضىژه مرحوم یتوجه و بارهدر ـ قاضى

ام و از احـوال   ام، با بزرگان عالم اسالم محشـور بـوده   ردهکار یمن، سفر بس
س را هماننـد قاضـى   کـ  چیقتاً هـ یارى از آنان با مشاهده آگاهم، اما حقیبس
 .)68، ص1389آبادي،  لک( ام دهید به آداب شرع ندیمق ن حدیبد

  نویسد: از شاگردانش میاي به یکی  ایشان در نامه
قت، بـاطن  یدى است و طریق عرفانى و توحیعت، راه وصول به حقای... شر

عت اعالم یقت را باطن شریه طرکن نفرى است یاول آن است و امام رضا
  .)252، ص1ج ،1391جمعی از نویسندگان، ( ردک

 . روش احراق3ـ5

ایصال انسان بـه   روحی و سپسهاي  درمان بیماري نخست،اساساً رسالت عرفان در درجه 
براي تصفیه نفـس و تهـذیب آن از    ؛ بنابراینتعالی است اوج تکامل یعنی توحید و عبودیت حق

بردن اغراض  میانبراي از سیدعلی قاضیارائه شده است. مرحوم گوناگونی هاي  راه حل ،لیرذا
منشأي قرآنـی دارد.  این روش وي معتقد است  .دنک و نیات نفسانی، روش احراق را توصیه می

اعتقـاد   طـالق اسـت و او فقـر ذاتـی دارد. بـه     اإل سالک باید بداند خدا مالک علی ،در این روش
، 1359بحرالعلـوم،  ( شـود  تفکر سبب سـوختن تمـامی نیـات و صـفات او مـی      گونه اینایشان، 

  .)124، ص1366هرانی، ت/ حسینی 148ص
  فرماید: می باره دراین طباطباییعالمه 

ـ رزاعلى آقاى قاضـى ا یاستاد خود مرحوم حاج مروزى با  (کیفیـت   ن راز رای
 يا ان نهـادم و استفسـار و التمـاس چـاره    یـ درم بردن رذایل اخالقی) ازبین

  نمودم.
ن معضل یرا حل نموده و ا مسئلهن یتوان ا له اتخاذ احراق مىیوس فرمود به

ه کـ نـد  ک كقت ادرایبه حق کد سالیه باکق است یطر نیرا گشود و آن بد
قطـع   ،خداوند متعال وجود او را وجودى طماع قرار داده و هرچـه بخواهـد  

اى نخواهـد   جـه یمنتج بـه نت  لذا ؛چون سرنوشت او با طمع است ؛ندکطمع 
ه طمعـى  یگرى است و به داعیشد و قطع طمع از او، ناچار مستلزم طمع د

 تر از آن مرحله دانى قطع طمع نموده است. باالتر و عالى
طبعاً اگر خود را ، افتیچون عاجز شد از قطع طمع و خود را زبون ن یبنابرا
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ـ ا ،دارد ت قطع طمع دست برمـى یبه خدا سپرد و از ن چـارگى  ین عجـر و ب ی
 گرداند. زه مىکیو پا كده و او را پایشه طمع را از نهاد او سوزانیر

بـاره   یـک ه کـ نامند، بـراى آن اسـت   » احراق«قه را ین طریه اکنیو علت ا
 شـه و یسـوزاند و از ر  الت را مىکها و مش ها و قصه تیها و ن هستىخرمن 

جمعـی از  ( گـذارد  باقى نمـى  کند و اثرى از آن در وجود سالک قطع مى نب
  .)66، ص1، ج1391نویسندگان، 

 سیروسلوكسیدعلی قاضی براي هاي خاص  دستورالعمل. 4

اي قائـل بـود و خوانـدن     هبراي انتخاب استاد در این راه اهمیت ویـژ  سیدعلی قاضیمرحوم 
، 1391صـدرایی خـویی،   ( کـرد  می به آن را سفارش و عمل بحرالعلومرساله سیروسلوك مرحوم 

کــرد کــه ایــن  مــی هــایی پیشــنهاد بــراین بــراي ســالکان ایــن راه دســتورالعمل افــزون .)13ص
برخی از آن  شود. واسطه و باواسطه ایشان توصیه می شاگردان بیوسیله  بهها تا امروز  دستورالعمل
  قرار است: بدینها  دستورالعمل

  ؛مراقبه و محاسبه دائمیـ 
 ؛تالش درجهت انجام مستحباتـ 
 ؛و تفکرکردن درحین آن مرتبه اي یک هفتهکم  دستزیارت اهل قبور ـ 
 ؛توسل به امام حسینـ 
 ؛انجام واجبات و ترك محرماتـ 
 ؛نماز اول وقتـ 
 ؛نماز شب و تهجدـ 
 ؛یونسیه مداومت بر ذکرـ 
 ؛هاي جمعه تالوت صدمرتبه سوره قدر در شبـ 
 ؛مداومت بر تالوت سوره توحیدـ 
 ؛مداومت بر خواندن دعاي کمیل و زیارت جامعه کبیرهـ 
 ؛شرعیغیر هاي پرهیز از ریاضتـ 
(جمعی از نویسـندگان،   از خوابپیش گانه در هر شب  تالوت مسبحات ششـ 

 .)13، ص1391/ صدرایی خویی، 196، ص2، ج1391

  سیدعلی قاضی و شاگردانش عامالن تعمیق مدرسه عرفانی نجف. 5

 ولـی  ،آثار چنـدانی برجـاي نمانـده اسـت     سیدعلی قاضی، از مرحوم گونه که اشاره شد همان
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مکتب عرفانی وي  ،خلق آثار فراوان شاگردانی تربیت کرد که توانستند با تربیت شاگردان وایشان 
دیگـر   عبـارت  بـه  ؛هاي علمیه شیعی ایجاد کننـد  در حوزه باره را ارائه دهند و تحولی شگرف دراین

هاي  و شاگردانش، نقطه عطفی در رشد کیفی و تعمیق حوزه قاضیتوان گفت مرحوم  ت میئجر به
  شوند. عرفان محسوب می موردعلمیه در

، حدود سیدعلی قاضی، فرزند مرحوم ن قاضیسیدحسجناب در توضیح این مطلب باید گفت 
از محضـر مرحـوم والـد اسـتفاده      ،کند که هریک به فراخـور حـال   پنجاه عالم ربانی را معرفی می

کـه  هسـتند  افـرادي   ،در میان این شاگردان .)438، ص2، ج1391جمعی از نویسندگان، ( اند کرده
خلق آثـاري در بـاب عرفـان،     شاگردان و. اینان با تربیت اند م و هم عارفهم فقیه و مجتهد مسلّ

 بزرگـانی و  طباطبـایی . عالمـه  پدیـد آوردنـد  هـا   عرفان و نگاه به آن در حوزه تحولی شگرف در
  آنان بودند. ازجمله جعفريعالمه و  بهجتاهللا  تآی ،سیدهاشم حدادهمچون 

ـ « :همچنـان  انـد و  جـاي گذاشـته   هها شاگرد و کتاب از خود ب هریک از اساتید ایشان ده تی ؤت
  .)25 :ابراهیم( »ذن ربهاإحین ب کلها کلّأ

 همـدانی  قلـی  مالحسـین وسـیله   بـه توان گفت عرفانی که در مدرسه نجـف   می اساس براین
 وسـیله  به و سپس روند تعمیق خود را آغاز کرد سیدعلی قاضیوسیله  پس از آن بهسیس شد و أت

و  بـود از ایـن   پـیش عرفانی اسـت کـه   شاگردان او به نهایت عمق خود رسید، عرفانی متمایز از 
ـ  هاي را نقطه عطفی در جریان توان آن می ؛ زیـرا  شـمار آورد  هعرفانی در جهان معنویت اسالمی ب

از این تاریخ است و هم در این عرفان، التزام بـه   پیشهم فارغ از اصطالحات بغرنج عرفانی رایج 
شـود. در ایـن    سـالک محسـوب مـی    ین نردبان ترقی و تکامل انسانتر مهمشریعت و تعالیم آن 

ت و تعـالیم  اطاعت از کتاب و سـنّ  ،تواند از احکام شریعت نمی عنوان هیچ سالک به ،جریان عرفانی
دلیل عامـه   همین ند و بها ناتخلف کند. در این دوره سردمداران عرفان، فقها و متشرع یدینی اندک

 پیشـینیان از عرفـاي فقیـه، بـرخالف    که این دست خصوص  به ؛ندمردم را نیز با خود همراه ساخت
کـه   چنـان ؛ بازي و مریدپروري دست نیازیدند گاه به سلسله ادعاي قطبیت و رکنیت نداشتند و هیچ

  اي منتفی دانست.  نسبت خود را به هر سلسله سیدعلی قاضیکه مرحوم تر نیز اشاره کردیم  پیش
بنـد اصـطالحات    غم اینکه درر به، سیدعلی قاضیپس از مرحوم خصوص  بهاین جریان عرفانی 

  هاي معرفتی، حکمی، علمی و سلوکی داشت. پیچیده عرفانی متداول نبود، بیشتر دغدغه
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تفسـیر  بود که صاحب  سیدمحمدحسین طباطبایی، مرحوم سیدعلی قاضیسرآمد شاگردان 
پرورش داد ها اثر علمی و معرفتی دیگر است و شاگردان متعددي را  و ده ةيالوالو رساله  المیزان
که خود نقش بسـزایی در گسـترش و تثبیـت     زاده آملی حسناهللا  آیت و جوادي آملیاهللا  که آیت

  آنها هستند. ازجملهاین نگرش به عرفان اسالمی داشتند، 

  نتیجه

سیدحسـین قاضـی   اهللا  فرزنـد مرحـوم آیـت    سیدعلی قاضـی طباطبـایی  الحق،  مرحوم آیت
و متعلـق بـه مکتـب عرفـانی      سـیداحمد کربالیـی  و  محمد بهـاري از شاگردان شیخ  طباطبایی
نقطـه عطفـی در تـاریخ     همدانی قلی مالحسینبوده است. مکتب عرفانی  همدانی قلی مالحسین

شاگردان و آثاري که از آنـان   ،سیدعلی قاضیمرحوم  وسیله بهشود که  عرفان شیعی محسوب می
  منتشر شد، به نهایت عمق خود رسید.

این است که عـالوه بـر    سیدعلی قاضیعارفان متعلق به این مکتب و ازجمله  آشکارویژگی 
و همـین امـر    اند بودهمسلط  نیزاند، در فلسفه و عرفان نظري  اینکه مجتهد و فقیهانی متبحر بوده

نسبت به آنها سر بزند. ویژگی کمتري العمل منفی  عکس ،فقها و متشرعان ازسوي سبب شده بود
التزام به آن و تحفظ  ،بر حفظ شریعت تأکید، سیدعلی قاضینجف و ازجمله دیگر مکتب عرفانی 

و  سـیدعلی قاضـی  ذکر و فکر بوده است. آنچه از عرفان مرحوم  کننده تکمیل عنوان بهبه مراقبه 
  .باشد میاساتید و شاگردانش معهود است، عرفان عملی یعنی سلوك، دستور و تربیت شاگرد 

یعنـی   از نگـاه امامـان شـیعه    متـأثر  ،در بحث توحید اضیسیدعلی قشک نگاه مرحوم  یب
 ایشـان  ،سیدعلی قاضیاعتراف شاگردان مرحوم  توحید حقیقی و صمدي اهل بیتی بوده است. به

  به باالترین درجه توحید یعنی توحید شهودي رسیده بود.
رتبـاط  دیگر با والیـت ا  سو با معرفت و ازسوي ازیک، توحید سیدعلی قاضیدر مکتب عرفانی 

محـال اسـت انسـان بـه      ،در توحید است و بـدون والیـت   يمند گفته او والیت دارد. بهتنگاتنگی 
  مراتب عالی توحید برسد.

زیرا والیت باطن  ؛دارندمعتقد است همه انبیا والیت  کاملمانند دیگر عرفاي ه قاضیمرحوم 
  ) است.عج(ولی عصریه، حضرت خاتم والیت مقیده کلّبوده، نبوت 

سـه روش   ،براي رسیدن بـه قلـه توحیـد    ،باید گفت اوالً قاضیدرمورد روش سلوکی مرحوم 
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نوع سوم  قاضیکه سیره مرحوم  »سیر تربیتی«و  »اي سیر جذبه«، »سیر شخصی«متصور است: 
بـر والیـت    تأکیـد  ازجملـه  ،اند داشته باره اي دراین هاي ویژه روش قاضیمرحوم  ،ثانیاً ؛بوده است

  روش احراق. و به شریعت بندي پايرفت نفس، اصالح و تهذیب نفس، ، معبیت اهل
مراقبـه و   ازجملـه  ،انـد  هاي خاصی داشـته  براي سالکان راه توحید دستورالعمل قاضیمرحوم 

و  مرتبـه  اي یـک  هفتهکم  دستمحاسبه دائمی، تالش درجهت انجام مستحبات، زیارت اهل قبور 
، انجام واجبات و ترك محرمـات، نمـاز اول وقـت،    تفکرکردن درحین آن، توسل به امام حسین

نـی کنـت   إنت أال إله إ(چهارصد بار گفتن سبحانک ال  نماز شب و تهجد، مداومت بر ذکر یونسیه
سـال)، تـالوت    یـک  کـم  دسـت مدت  ت بهروز در وقت معی الظالمین درحال سجده در هر شبانه من

ت سوره توحید، مداومت بر خواندن دعاي هاي جمعه، مداومت بر تالو صدمرتبه سوره قدر در شب
گانـه در   تـالوت مسـبحات شـش    و هاي غیرشرعی کمیل و زیارت جامعه کبیره، پرهیز از ریاضت

 .علی)أ و هاي حشر، حدید، جمعه، صف، تغابن (سوره از خواب پیشهرشب 
ک از وي شاگردانی تربیت کرد که از هری ، ولیآثار چندانی باقی نمانده است قاضیاز مرحوم 

همچنـان ادامـه دارد و ایـن آثـار تحـول شـگرفی در        ،آنها آثـار عمیـق متعـددي برجـاي مانـده     
  .پدید آوردعرفانی و تثبیت آن  ـ بخشیدن به این جریان فکري عمق

 همـدانی  قلـی  مالحسـین وسـیله   بهتوان گفت عرفانی که در مدرسه نجف  می اساس براین
 هـاي  و شاگردانش تعمیق یافت، نقطه عطفی در جریان سیدعلی قاضیوسیله  بهتأسیس شد و 
زیرا هم فارغ از اصـطالحات بغـرنج عرفـانی رایـج      ؛شود هاي شیعی محسوب می عرفانی حوزه

هـم از   و ین نردبان ترقی و تکامل انسـان اسـت  تر مهمهم الزام به شریعت و تعالیم آن  ،است
 هـاي معرفتـی، حکمـی،    حـال دغدغـه   درعین ؛دور است هسازي ب بازي و رکن قطب ،مریدپروري

  علمی و سلوکی داشته است.
    



 1397 پاییز و زمستانـ  10ـ شماره  مششسال   58

 

  
  
  

  منابع

 .قرآن کریم  *
 .البالغه نهج  **

نشر امام ، قم: 9چ ؛ترجمه محمدعلی انصاري ؛و درر الکلم غررالحکم ؛آمدي، عبدالواحد .1
  .1393عصر(عج)، 

  .1368 ،فرهنگیانتشارات علمی و تهران:  األنوار؛ األسرار و منبع جامع ؛سیدحیدر ،آملی .2
  .1388نشر علویون، قم:  ؛التوحید ؛علی بن ، محمد(شیخ صدوق) بابویه قمی ابن .3
انتشارات مـدنی،  تعمیم محمد خواجوي؛ تهران:  ؛فتوحات مکیه ؛علی بن عربی، محمد ابن .4

1395.  
  .1370نشر الزهرا، تهران:  ؛تعلیقه ابوالعالء عفیفی ؛الحکم فصوص ؛ ـــــ .5
 .1375انتشارات علمی و فرهنگی، تهران:  الحکم؛ شرح فصوصالدین؛  آشتیانی، جالل .6
  .1380، اسالمی دفتر تبلیغاتقم:  الحکم؛ شرح مقدمه قیصري بر فصوص ؛ ـــــ .7
 .1359انتشارات حکمت، تهران:  ؛سیروسلوكرساله  ، سید مهدي؛بحرالعلوم .8
  .1375انتشارات نهاوندي، قم:  ؛المتقین ةتذکر ؛محمدشیخ همدانی،  بهاري .9

  .1366مرکز نشر دانشگاهی، تهران:  ؛الحکم شرح فصوص ؛خواجه محمد، پارسا .10
اداره کـل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی      ؛آسمان توحیـد و معرفـت   ؛محمدباقر تحریري، .11

  .1391آذربایجان شرقی ، تبریز ، 
  .ق1404 للنشر،دارالمرتضی ، مشهد: 2چ ؛عةيالش أعالمطبقات  ؛آقابزرگتهرانی، شیخ  .12
 .1394نشر سخن، تهران:  ؛نساأل نفحات ؛عبدالرحمنجامی،  .13
اهللا سـیدعلی   مجموعه مقاالت برگزیده کنگره بزرگداشت آیـت  ؛جمعی از نویسندگان .14

  .1391 ،نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقیتبریز:  قاضی طباطبایی؛
 .1392اسراء، ، قم: 6چ ؛والیت در قرآن ؛عبداهللاجوادي آملی،  .15



  59  ریدر عصر اخ یعیش یمکتب عرفان جادیدر ا ییطباطبا یقاض یدعلینقش س  

 

سـازمان چـاپ و   تهـران:   الحکـم؛  در شرح فصوص ممدالهمم ؛حسن ،زاده آملی حسن .16
  .1378انتشارات، 

ــان؛ ؛زاده، صــادق حســن .17 ــق عرف ــه محمدحســین ( ةيرســالةالوالترجمــه  طری از عالم
 .1383نشر اشراق، قم:  )؛طباطبایی

  ق.1426 طباطبایی،مه نشر عالمشهد:  ؛شناسی امام ؛سیدمحمدحسینحسینی تهرانی،  .18
  ق.1426مشهد:عالمه طباطبایی ،  ؛سیروسلوكاللباب در  رساله لب ؛ ـــــ .19
  ق.1427نشر عالمه طباطبایی، مشهد:  ؛روح مجرد ؛ ـــــ .20
  ق.1421مه طباطبایی، نشر عال، مشهد: 4چ ؛مهر تابان ؛ ـــــ .21
سـیدعلی  اهللا  نگاهی به سیره علمی و عملی مرحـوم آیـت   ؛آبادي، قربانعلی دري نجف .22

، محصـول کنگـره    افـزار اسـوه تقـوا    نـرم  )؛شده در انتهاي یادنامه ایشـان  چاپ( قاضی
  بزرگداشت فقیه متاله حضرت آیت اهللا سید علی قاضی.

 .1387نشر آرایه،  تهران: القرآن؛ فی غریب المفردات ؛محمد بن ، حسینراغب اصفهانی .23
 .1352 ،کتابفروشی اسالمیهتهران:  گنجینه دانشمندان؛ ؛محمد ،شریف رازي .24
پژوهشگاه فرهنـگ و  ، تهران: سازمان انتشارات 2چ ؛مکتب اخالقی نجف ؛محمود ،شیخ .25

  .1394اندیشه اسالمی، 
)؛ تبریز، رشاد شیخ مفیدعلی قاضی بر اإلحواشی سید(رشاد اإلةنيز ؛علی ،صدرایی خویی .26

  ب.1391اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی ، 
  ق.1403نشر مرتضی، مشهد: ، 1ج ؛حتجاجاإل ؛علی بن احمد، طبرسی .27
  .1396نشر حکمت، ، تهران: 4چ ؛الحق آیت غفاري ، حسین؛ .28
  .1392، 12ش ؛مجله سوره، »حوزه عرفانی« ؛، مهديفدایی مهربانی .29
دفتـر تبلیغـات   ، قـم:  2چی؛ مقدمـه آشـتیان   ؛الـدراري  مشارق فرغانی، سعدالدین سعید؛ .30

 .ق1379اسالمی، 
انتشـارات کـانون پژوهشـی،    اصفهان:  مجموعه آثار حکیم صهبا؛ ؛اي، محمدرضا قمشه .31

1378. 
، 3چ ؛محمـد خواجـوي  ترجمه  الحکم؛ یا کلید اسرار فصوص فکوك ؛صدرالدینقونوي،  .32



 1397 پاییز و زمستانـ  10ـ شماره  مششسال   60

 

 .1393نشر موسی، تهران: 
تهـران:   ی؛الدین آشتیان کوشش سیدجالل به الحکم؛ شرح فصوص ؛محمدداوود ،قیصري .33

 .1375 ،علمی و فرهنگیشرکت انتشارات 
  .1388نشر دارالحدیث، قم:  ؛الکافی ؛یعقوب بن ، محمدکلینی .34
نشـر گنگـره    ؛سـیدالعارفین  ؛مسجد آیـت اهللا گنجـی    کمیته اجرایی بنیاد نیمه شعبان .35

    1391بزرگداشت آیت اهللا سید علی قاضی؛ تبریز؛
  .1395باقرالعلوم، پژوهشکده قم:  ر؛گلشن ابرا ؛محمدرضا و همکارانزواره،  گلی .36
 .1389انتشارات هنارس، قم،  ؛اقلیم وجود ؛محمدعلیآبادي،  لک .37
اهللا مبشر  مصاحبه با آیت( توحید در اندیشه عرفانی مرحوم قاضی ؛خلیل، مبشر کاشانی .38

نشـر کمیتـه   تبریـز:  ، 2ش )؛اهللا قاضـی  مندرج در نامه کنگره بزرگداشـت آیـت  کاشانی 
  .1391 اهللا انگجی، یتاجرایی بنیاد نیمه شعبان مسجد آ

 ق1380انتشارات آل علی ، قم ،  ؛اسوه عارفان؛ زاده حسنصادق محمدطیار و مراغی،  .39
سسـه آموزشـی و   قـم: مؤ  ؛جوي عرفان اسـالمی و در جست ؛محمـدتقی  ،مصباح یزدي .40

 .، 1383پژوهشی امام خمینی
 .1381، نشر صدراتهران: ، 3ج )؛مجموعه آثار(ها  والء و والیت ؛مرتضیمطهري،  .41
 .1379نشر طه، تهران:  ؛دریاي عرفان ؛، هاديهاشمیان .42
، تهـران:  3چ ؛عطـش ؛ الشـموس  مطالعـاتی شـمس   ـت تحریریه مؤسسه فرهنگـی   ئهی .43

  .1383الشموس،  مؤسسه فرهنگی مطالعاتی شمس


