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اســتاد  از  ســخنرانی  دو  ویرایــش  و  تدویــن  حاصــل  نوشــته  ایــن 
از  جمعــی  بــرای  اول  ســخنرانی  اســت.  فیاض بخــش  محمدتقــی 
عالمــه  مکتــب  عملــی  و  نظــری  مبانــی  بــا  آشــنایی  بــه  عالقه منــدان 
به مناســبت  دوم  ســخنرانی  و   ۱۳99 مــرداد   26 در  ؟وضر؟  طباطبایــی 
ســالروز گرامی داشــت مرحــوم عالمــه؟وضر؟ در 24 آبــان همــان ســال ارائــه 
ــا ســاختار و ســیری مشــابه  شده اســت. ایــن دو ســخنرانی در مجمــوع ب
ایــراد شــده اند. بنابرایــن الزم آمــد تــا در عیــن حفــظ وجــوه تمایــز هریــک، 

در نهایــت بــه عنــوان متنــی یکدســت و واحــد عرضــه شــوند.
مرحــوم  مکتــب  کلــی  چارچــوب  اســتاد  ســخنرانی ها  ایــن  در 
عالمــه؟وضر؟ را تصویــر نمــوده و مبانــی نظــری و نظــام دســتورات عملــی 
شــده اند  ارائــه  کســانی  بــرای  گفتارهــا  ایــن  فرموده انــد.  تبییــن  را  آن 
کــه به دنبــال یــک آشــنایی اجمالــی بــا رئــوس کلــِی مباحــث نظــری و 
کتــاب پیــش رو نیــز بــرای  دســتورات عملــِی مقدماتی انــد؛ از ایــن رو 

همیــن دســته از افــراد مناســب و راهگشــا اســت.
مکتــب  ایــن  از  اســتاد  روایــت  ممتــاز  و  شــنیدنی  وجــوه  از  یکــی 
کیــد بــر خصلت هایــی اســت کــه ایــن طریقــه تربیتــی را بــه  تربیتــی، تأ

سخن ناشر



درآمدی بر مکتب تربیتی عالمه طباطبایی؟هر؟12

کیــد  یــک مکتــب تمام عیــار معرفتــی- اخالقــی تبدیــل می کنــد. ایــن تأ
ــِت  ــن خصل ــه ای ــرای آنک ــاخته. ب ــکار س ــز آش ــا نی ــن گفتاره ــود را در ای خ
مکتب بــودن هرچــه بهتــر عیــان شــود، هیئــت تحریریــه مؤسســه جلــوه 
تاریــخ مکتــب  بــر  »مــروری  بــا عنــوان  نــور علــوی؟ع؟ پیش گفتــاری 
ــات اســتاد افزوده اســت. در ایــن  ــر بیان مالحســین قلی همدانــی؟وضر؟« ب
نوشــتار طبقــات اســاتید مکتــب و نقــش ویــژه هریــک از آن بزرگــواران در 
رونــد تطــور مکتــب -به حــدی کــه مقتضــی یــک نوشــته مقدماتــی بــوده 
اســت- ارائــه شــده. طبعــًا ایــن مقالــه نیــز متکّفــل توضیــح یــک ســیر 
ح مطلــب بــرای  تاریخــی جامــع و کامــل نیســت؛ بلکــه صرفــًا جنبــه طــر

آشــنایی اجمالــی مخاطبیــن دارد.
ــرد و عالقه منــد  گــر خواننــده گرامــی از مطالعــه ایــن کتــاب بهــره ب ا
بــه ادامــه ســیر در فضــای تربیتــی و علمــی مکتــب عالمــه؟وضر؟ بــود، 
گام هــای بعــدی در قالــب کتــب و دوره هــای آموزشــی در مؤسســه تمهیــد 

شــده و قابــل ارائــه اســت؛ بــه امیــد آنکــه مفیــد فایــده افتــد.
کــه  در پایــان الزم می دانیــم از آقــای حمیدرضــا میررکنــی بنادکــی 
زحمــت تحقیــق و نــگارش مقالــه پیش گفتــار را بــر عهــده داشــتند تشــکر 

و قدردانــی نماییــم.
امیدواریــم خواننــدگان گرامــی مــا را از نظــرات و پیشــنهادات خــود 

بهره منــد نماینــد.
انتشارات فیض فرزان

مهرماه ۱4۰۰
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تربیــت و هدایــت بنــدگان بــه ســوی پــروردگار عالــم، مقصــود نهایــی 
ارســال ُرُســل اســت. ایــن تربیــت صرفــًا تحّکمــی از بــاال نیســت، بلکــه 
پاســخی اســت بــه نیــاز اساســی فطــرت جویــای انســان. انســان بالفطــره 
مایــل اســت از ُبــن و بنیــاد عالــم پرســش کنــد و حقیقــت آن را به کــف 
ــد،  ــی نمی مان ــری باق ــطحی نظ ــچ گاه در س ــه هی ــش البت ــن پرس آورد. ای
َبــع رفتــار و کــردار او  بلکــه دل و جــان آدمــی را درگیــر خــود می کنــد؛ و بالّتَ
را تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهــد. بــه روشــنی ایــن پرســش -کــه ســّر و 
ســویدای آدمــی را بــه خــود مشــغول کــرده- پرسشــی اســت دربــاره »حــّق« 
کــه  و حقیقــت؛ و پاســخ آن بی تردیــد چیــزی اســت دربــاره »توحیــد« 
حقیقةالحقائــق اســت؛ »أنه الحــّق«2. اینکــه انســان ایــن حــّق را چگونــه 

ــت.  ــت او اس ــت و سرنوش ــده سرش ــد، تعیین کنن ــا بیاب و کج

چنان کـــه در ادامـــه مقالـــه روشـــن خواهـــد شـــد، مـــراد مـــا از مکتب مالحســـین قلی   .1
همدانـــی؟وضر؟ همـــان مکتب عالمـــه طباطبایی؟وضر؟ اســـت. بنابراین ممکن اســـت 

گاهـــی ایـــن دو تعبیـــر به جـــای یکدیگـــر در این نوشـــته بـــه کار روند. 
ۥ َعلٰى ُكّلِ  ُ ݧ هݧ

َّ ذݧ �ݧ
َ
َك ا ِ
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ٌد<؛ فصلــت،53. ٖه�ی َ ٍء سش ىݦْ

َ �ش

پیش گفتار
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گروه هــای مختلــف بــرای پاســخ گفتن بــه ایــن پرســش  طوایــف و 

بــه  هــم  قیــاس  همیــن  بــه  و  کرده انــد،  طــی  را  گونــی  گونا راه هــای 

اســالم  عالــم  بــر  صرفــًا  را  نظــر  گــر  ا رســیده اند.  متعــّددی  پاســخ های 

کامل تریــن طریــق پاســخگویی بــه ایــن پرســش اســت-  -کــه واجــد 

محــدود کنیــم، نحله هــای مختلفــی را خواهیــم یافــت کــه هرکــدام بــرای 

به زبــان آوردن حقیقــِت توحیــد تالش هــا کرده انــد و چیزهــا نوشــته اند. 

ح اختالفــات  گروه هــا شــنیده ایم، شــر آنچــه معمــواًل از ایــن طوایــف و 

ــوب مشــترکی در  ــر مطل گ ــی کــه ا ــوده اســت؛ درحال و منازعــات ایشــان ب

ایــن میــان نبــود، اصــاًل منازعــه ای هــم درکار نمی آمــد. چنان کــه عالمــه 

طباطبایــی؟وضر؟ در جایــی بــه ایــن مطلــب تذکــر داده انــد:

»جملـــه »خدایـــی نیســـت جـــز اهلل« بـــه چه معنا اســـت؟ در اســـالم 

روش پاســـخگویی به این پرســـش، میـــزان عمـــق درک مؤمن را از 

دینـــش نشـــان می دهـــد. و همان طـــور کـــه در حدیثی کـــه اغلب در 

متـــون اهـــل حدیث از پیامبر؟ص؟ نقل می شـــود، می تـــوان گفت که 

بـــه تعـــداد مؤمنین، بـــرای درک معنـــای پذیرش -توحیـــد- »راه و 

روش« وجـــود دارد۱. تاریـــخ عقالنی اســـالم را می توان آشکارســـازی 

تدریجی روش هایی دانســـت که نســـل های پی درپـــی، برای درک 
معنـــا و مفهـــوم اعتراف بـــه وحدانیت خـــدا، بـــه کار می گیرند«.2

بنابرایــن، هــم نــزاع بــر ســر معنــای »الالــه اال اهلل« اســت و هــم نقطــه 

اتفــاق و گفت وگــو جملــه الالــه اال اهلل اســت. 

گلچینی از معارف تشیع، ص48. «، ن.ک: پاورقی  ِ ٯت لا�ئِ اِس الحذَ ڡذَ �ذ
ئَ
َعَدِد ا ى اهلِل �بِ

َ
ل »الُطُر�تُ اإ  .1

گلچینی از معارف تشیع، ص48.  .2
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از مکتـــب  پیـــــش  از جریانـــات و ســـــنت های معرفتـــــی  اجمالـــی 

مالحسین قلی همدانی؟وضر؟

هــر یــک از طوایــف علمــی و معرفتــی و تربیتــی، بنابــر روش و طریقــه خــود، 
کــه تــوان اظهــار آن حقیقــت حّقــه را یافته انــد، توانســته اند  تــا حــدی 
معــارف و دســتورات توحیــدی را پیاده ســازی و صورت بنــدی نماینــد. 
برخــی بــه صورت بندی هــای عقلــی رو آوردنــد؛ نظیــر آنچــه در مشــرب و 
مکتــب شــیخ مفیــد و شــریف مرتضــی؟امهر؟ می بینیــم۱، بعضــی دیگــر از 
علمــا کوشــیدند تــا بــا نقــل ِصــرف روایــات و آیــات، توحید را معرفــی نمایند؛ 
ماننــد آنچــه در آثــار شــیخ کلینی و شــیخ صدوق؟امهر؟ ســراغ داریــم2، و 
ــد. هریــک از ایــن  ــه طــرق اخالقــی و ســلوکی رو آوردن ــز ب بعضــی دیگــر نی
مســالک علمــی و معرفتــی، بــه ســهم خود تاحــّدی کماالت علمــی و عملِی 
توحیــدی را ظاهــر ســاختند و در جغرافیــای بــزرگ عالــم اســالم نماینــدگان 
و مکتــب و مــدَرس خــود را برپــا کردنــد. فقهــا و محّدثیــن با ضبــط و تدقیق 
کلمــات  بــه آن  از امامــان شــیعه؟مهع؟ راه دسترســی مــا  َمــروی  معــارف 
ح و بســط معــارف  نورانــی را همــوار ســاختند؛ گرچــه کمتــر خــود بــه شــر
الهیــه اهتمــام کردنــد. مّشــائیان بــا تدقیــق براهیــن عقلــی در فهــم توحیــد 
خدمتــی بــزرگ بــه مســلمین نمودنــد و پایه هایــی محکــم بــرای درک 
عقلــی معــارف اســالم فراهــم آوردنــد؛ نمونــه ثمــرات تالش هــای حکمــای 
خواجــه  مرحــوم  تجریداالعتقــاد  شــریف  کتــاب  در  می تــوان  را  اســالم 
نصیرالدیــن طوســی؟وضر؟ مالحظــه کــرد؛ چنان کــه می بینیــم ایشــان در 
ایــن اثــر زبــان و بیــان حکمــا و فالســفه را بــرای تبیــن معــارف شــیعی بــه 
بهتریــن نحــو بــه کار می گیرنــد. بــه همیــن صــورت دیگــر طوایــف هرکــدام 
مکتــب توحیــدی اســالم را بــه نحــوی بــه کمــال خــود نزدیــک کردنــد. 

کتاب »نکت االعتقادیه« شیخ مفید؟وضر؟ نمونه خوبی از زبان و بیان این مشرب است.  .1
کتــاب »االعتقــادات« ایشــان نمونــه خوبــی  کتــاب »التوحیــد« شــیخ صــدوق؟وضر؟ و یــا   .2

از زبــان و بیــان ایــن مشــرب اســت.
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در ایــن میــان جریانــی کــه بیــش از دیگــران توانســت توحیــد را هــم نظــرًا 
توضیــح دهــد، و هــم عمــاًل در انظــار عاّمــه مــردم جلوه گــر کنــد، طائفــه 
اهل معرفــت بــود. اینــان کــه بــه داللــت مقــام رســالت و اهــل بیــت؟مهع؟، 
طریــق اصیــل »موّحــد بــودن« را معرفت النفــس می دانســتند۱؛ هــم خــود 
بــا ریاضــت و مجاهــدت بــه جنــگ بــا خــود برمی خاســتند و هــم دیگــران را 
کله  بــه ایــن مجاهــدت فرامی خواندنــد؛ و اینگونــه بــا تربیــت نفــوس، شــا

جامعــه مســلمین را بــه ســبیل توحیــد هدایــت می کردنــد.
سلســله ای  و  رســمی  تجلیــات  بعضــًا  گرچــه  اهل معرفــت  طائفــه 
یافته بــود، امــا تخته بنــد جماعــت یــا نهــاد خاصــی نبــود؛ بلکــه متکلــم و 
فقیــه و فیلســوف و صوفــی همگــی به نحــوی دل در گــرو درک توحیــدی 
و  پی جویــی  معرفــت  اهــل  کار  جوهــره  واقــع  در  داشــتند2.  ایشــان 
ــارف  ــان مع ــه هم ــی در ادام ــود، مکتب ــی ب ــب معرفت ــک مکت ــزی ی پی ری
اهــل بیــت عصمــت و طهــارت؟مهع؟. مرحــوم عالمــه طباطبایــی؟وضر؟ بــه 
درســتی متذّکــر می شــوند کــه تمــام سالســل صوفیــه -جــز یــک سلســله- 
بــه جنــاب امیرالمومنیــن؟ع؟ منتهــی می شــود و دلیلــی نــدارد کــه ایــن 
کنیــم. بنابرایــن بــه هیــچ وجــه  کاذب قلمــداد  انتســاب را دروغیــن و 
عجیــب نیســت کــه قرابت هایــی نظــری و عملــی میــان ایــن سالســل 
و فقهــای شــیعه درکار باشــد. هرچنــد آنچــه نــزد صوفیــه از آن معــارف 
همیــن  و  نبــوده  خالــی  انحــراف  و  تحریــف  گزنــد  از  مانــده،  ارث  بــه 

ى َرُسوِل 
َ
َل َعل ُه َد�ذَ

�ذَّ
ئَ
اِر ا �بَ

حذْ
ائَ

ْ
ْع�ذِ ال ىی �بَ ِ

َ ڡذ
در حدیــث مشــهور جنــاب مجاشــع وارد اســت: »ُرِو�ی  .1

هتُ  اَل؟ص؟: َمْعِر�ذَ ڡتَ ؟ �ذَ ِ
َحٯتّ

ْ
هتِ ال

ى َمْعِر�ذَ
َ
ل  اإِ

ٯتُ ِر�ی �ذَ الّطَ ا َرُسوَل اهلِل، َك�یْ اَل: �یَ ڡتَ ٌع �ذَ اسشِ ٌل اْسُمُه ُم�بَ اهلِل؟ص؟ َر�بُ

«؛ عوالــي اللئالــي العزیزیــة فــي األحادیــث الدینیــة، ج1، ص246. ِس ... الحد�ی�ش ڡذْ
ال�ذَّ

کنش هایی که به درس تفسیر ایشان در تلویزیون  مرحوم امام خمینی؟وضر؟ در پی وا  .2
شــکل گرفتــه بــود، آخریــن جلســه از تفســیر خــود را بــه شــرح اختالفــات عرفــا و حکمــا و 
فقهــا اختصــاص داده بودنــد. ایشــان در ایــن جلســه )جلســه پنجــم( اختــالف اصلــی را 
ناشــی از زبان هــا و لحن هــای متفــاوت ایــن ســه طائفــه می شــمرند: »یک مطلب اســت، 
امــا زبان هــا مختلــف اســت در آن« و البتــه زبــان عرفــا را بــه زبــان قــرآن و ادعیــه نزدیک تــر 
می شناســند. )ن.ک: ســیدروح اهلل خمینــی. تفســیر ســوره حمــد، صــص191-174(.
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بــوده و هســت۱؛  انحرافــات طرائــق صوفیــه  اصلــی  تحریفــات عامــل 
به خــالف میــراث فقهــای عــارف کــه نهایــت دقــت در ضبــط و تبییــن 
کنــون بــه دســت مــا  آن شــد بــه نحــوی کــه بــدون اعوجــاج و انحــراف ا
رســیده اســت. پــس بایــد توجــه داشــت کــه آنچــه از معنــای اهل معرفــت 
ــی  ــم آن معرفت ــل می بینی ــت، ب ــله ها نیس ــا آن سلس ــم، لزوم ــراد کرده ای م
اســت کــه در میــان سلســله فقهــای شــیعه دائمــًا درکار بــوده و از بزرگــی 

بــه بــزرگ دیگــر بــه ارث رســیده اســت.
در قــرن چهــارم و پنجــم )مکتب بغداد( شــیخ طوســی؟وضر؟ محّدث 
و فقیــه امامــی، جامــع تهذیــب و اســتبصار، در »مصباح المَتهّجــد« نشــان 
داد کــه توحیــد را در ریاضــِت در عبــادت و مناجــات بــا پــروردگار دنبــال 
می کنــد. در قــرن هفتــم هجــری قمــری، ســید بن طــاووس؟وضر؟، فقیــه 
شــهیر مکتــب حّلــه، بــا تألیــف آثــار متعــدد، روایــات توحیــدی و اخالقــی 
را -کــه مدت هــا نــزد شــیعه متــروک مانــده بــود- نقــل و تبویــب و احیــا 
ــد2.  ــت  تابانی ــه راه اهل معرف ــاره ب ــت را دوب ــراغ والی ــه چ ــود و این گون نم
شــهیداول؟وضر؟، فقیــه جلیــل حــوزه جبــل عامــل، بــا رســائل و نامه هــای 
خــود بــه شــیعیان، و همین طــور بــا نقــل حدیــث شــریف عنــوان بصــری، 
گنجینه هایــی بی نظیــر را دربــاب کیفیــت ســیر در طریــق توحیــد بــرای 
ــه  ــس ب ــر معرفت النف ــد ب کی ــا تأ ــان را ب ــه آن ــذارد ک ــه گ ــه ودیع ــیعیان ب ش
عــارف  و  فقیــه  آملــی؟وضر؟،  ســیدحیدر  فرامی خوانــد۳.  توحیــد  ســوی 
امامــی نیــز توانســت ُبــن و بنیــان شــیعی عرفــان رایــج عصــر خــود -کــه 
همــان مکتــب محی الدیــن ابــن عربــی بــود- را نشــان دهــد و بــه روشــنی 
خ همــگان  شــیعی بــودن و والیــی بــودن طریــق اهــل معرفــت را بــه ر

، صص98-93. ن.ک: رسالت تشّیع در دنیای امروز  .1
اســت،  خصلــت  ایــن  واجــد  کلــی  به طــور  ســیدبن طاووس  جنــاب  آثــار  مجمــوع   .2
کــه می توانــد نمونــه خوبــی در احیــای روایــات متــروک  امــا مشــهورترین اثــر ایشــان 

اســت. »اقبال االعمــال«  شــریف  کتــاب  باشــد،  توحیــدی 
گی های توحیدی و سلوکی مکتب شهید اول؟وضر؟ ن.ک: شهید عارف. در خصوص ویژ  .3
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ــاری  ــا تدویــن آث ــی؟وضر؟ هــم ب بکشــد۱. همین طــور مرحــوم ابن فهــد حّل
گردانی مرزهــای معنویــت تشــیع  چــون عدةالداعــی و هــم بــا تربیــت شــا
را حفــظ و بــه نســل های پــس از خــود منتقــل نمــود. از حــدود قــرن نهــم 
ایــن راه در مکتــب اصفهــان بــا فقهایــی چــون مجلســی اول، میردامــاد 
ــن  ــع، مالمحس ــارِف جام ــِم ع ــیرازی؟مهر؟ و عال ــدرای ش ــاب مالص و جن

فیــض کاشــانی؟وضر؟ ادامــه یافــت2.
گرچــه مشــارب فقهــی و فلســفی ایــن بــزرگان بــا هــم متفــاوت بــود، 
توحیــدی،  عملــی  ســلوِک  و  معرفت النفــس  طریــق  حق بــودِن  در  امــا 
ــود، روش و  ــان ایشــان متفــاوت ب ــود. آنچــه می ــان نب ــان آن اختالفــی می
گــر جنــاب  زبــان صورت بنــدِی علمــِی ایشــان از طریــق توحیــد بــود؛ ا
میردامــاد؟وضر؟ بــا اســتمداد از حکمــت اشــراق نتوانســت بعضــی حقایــق 
گرد او مالصــدرا؟وضر؟ در این امر با تأســیس  توحیــدی را اظهــار نمایــد، شــا
گــر بــزرگان ایــن طریــق قبــاًل بــا مشــی فقهــی  حکمتــی تــازه موفــق شــد، و ا
ــدی را از  ــی و توحی ــق تربیت ــی حقای ــد بعض ــته بودن ــود نتوانس ــاص خ خ
احــکام شــرعی اســتفاده کننــد، مالمحســن فیــض کاشــانی؟وضر؟ در فقــه 

کیــد بــر روایــات معصومیــن بــه چنیــن امــری موفــق شــد۳. خــود بــا تأ
تــا بــه ایــن نقطــه از تاریــخ )یعنــی قــرن دهــم هجــری( لحظــه ای 

در مــورد مرحــوم ســیدحیدر آملــی؟وضر؟ و نقــش ایشــان در احیــای وجــوه شــیعی و   .1
والیــی عرفــان عصــر خــود ن.ک: عرفــان شــیعی بــه روایــت ســیدحیدر آملــی. 

در خصوص مکتب اصفهان و ابعاد توحیدی و تربیتی آن ن.ک: مکتب فلسفی اصفهان.   .2
یــا  رســاله »الفت نامــه«  یــا  رســاله »زادالســالک«  رســائل مرحــوم فیــض؟وضر؟ نظیــر   .3
« یــا دیگــر رســائل  بحــث ایشــان دربــاره حکــم فقهــی نمــاز جمعــه در رســاله »االعتــذار
گویایــی اســت از اینکــه چگونــه مرحــوم فیــض مباحــث تربیتــی و  ایشــان نمونه هــای 
کم نظیــر  کتــاب  ســلوکی را از ابــواب و احادیــث فقهــی اســتفاده می کــرده اســت. در 
؟وضر؟ موســوم بــه »پاســداران حریــم عشــق«، مؤلــف ذیــل  مرحــوم اســتاد ســعادت پرور
کــه بــرای  کتــاب را ترتیــب داده انــد  نــام جنــاب فیــض، یکــی از مفصل تریــن فصــول 
آشــنایی بــا جامعیــت و ســیره و ســلوک ایشــان بســیار راهگشــا اســت؛ ن.ک: پاســداران 

حریــم عشــق، ص337.
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از  )اعــم  گــون  گونا طیف هــای  از  اهل معرفــت  عملــی  و  علمــی  تــالش 
محدثیــن و فقهــا و حکمــا( بــرای تحّقــق عملــی و علمــی توحیــد نــاب 
اســالمی متوقــف نشــد و بعــد از ایــن هم مکتب و مدرســه توحیدی اســالم 
معّطــل نمانــد. گرچــه حملــه محمــود افغــان بــه ایــران و بعــد از آن ســلطه 
حکومــت نادرشــاه افشــار نظــم اجتماعــی شــیعیان را دچــار تزلــزل نمــود، 
امــا جهــش علمــی حوزه هــای علمــی شــیعه متوقــف نشــد؛ آنچــه تــا ایــن 
ــرای انقــالب و جهشــی علمــی در حوزه هــای  ــود ب لحظــه فراهــم آمــده ب
علمــی شــیعه کفایــت می کــرد. بصیرت هــای فلســفی و حکمــی و فقهــی 
کــه در مکتــب اصفهــان تــا حــّد زیــادی بــه معــارف اهل معرفــت آمیختــه 
کله ای جامــع و واحــد در نیامــده  شــده بــود، گرچــه هنــوز بــه شــکل شــا
گردان آن مکتــب تــا لحظــه جهــش علمــی و معرفتــی  بــود، امــا توســط شــا
شــیعیان حفــظ و ذخیــره و منتقــل شــد. در میــان میراثــی کــه از مکاتــب 
ــن  ــه مهمتری ــود، آنچ ــیده ب ــازده و دوازده رس ــرن ی ــای ق ــه علم ــته ب گذش
میــراث بــود، همیــن آمیختگــی و نزدیــک شــدن مشــارب فقهــی و حکمــی 
و ســلوکی بــود. ایــن قرابــت کم کــم بصیرتــی مهــم را میــان حوزه هــای 
از  بــود  عبــارت  خالصــه  به طــور  بصیــرت  آن  داد.  رواج  شــیعه  علمــی 

یگانه بــودِن طریــق شــرع و برهــان و عرفــان.

جامـــع  مثابـــه  بـــه  همدانـــی؟وضر؟،  مالحســـین قلی  مکتـــب  ظهـــور 
مکاتـــب پیـــش از خـــود

نظیــر  شــخصیت هایی  حضــور  بــا  ســیزدهم،  و  دوازدهــم  قــرن  در 
بحرالعلــوم  آقاســیدمهدی  و  )۱۱9۸.ق(۱  بیدآبــادی  آقامحمــد 
)طباطبایــی بروجــردی، ۱2۱2.ق( ؟مهر؟ مکتــب تربیتــی و توحیدی نزد 
شــیعیان گرمــای دوبــاره ای بــه خــود گرفــت. آقامحمــد بیدآبــادی؟وضر؟، 

کــه از ایــن نقطــه بــه بعــد بحــث از مشــایخ مکتــب پیــش کشــیده می شــود،  از آنجایــی   .1
کنــار اســامی ایشــان ذکــر می کنیــم. گــرام را در  ســال وفــات مشــایخ 
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فقیــه و عالــم جلیــل شــیعه، بــا بازخوانــی مبانــی حکمــت صدرالمتألهیــن 
توانســت ابعــاد ســلوکی و تربیتــی حکمــت مالصــدرا را دوبــاره تصریــح 
کنــد و در قالــب رســاالت متعــددی در ســیر و ســلوک، ایــن مبانــی را میــان 
بودنــد-  از علمــای شــیعه  و دوســتان خــود -کــه جملگــی  گردان  شــا
ترویــج نمایــد. تالش هــای آقامحمــد بیدآبــادی پهنــه فرهنگــی و علمــی 
ایــران را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار داد، بــه نحــوی کــه بــزرگان حکمــا 
و اخالقیــون یــک نســل پــس از ایشــان در اصفهــان و فــارس و تهــران 
در  ایشــان  میــراث  اوج  کرده انــد.  تتلمــذ  ایشــان  نــزد  مدتــی  عمدتــا 
شــکل گیری مکتــب عرفانی-حکمــی تهــران دیدنــی اســت، مکتبــی کــه 
بــا ظهــور مرحــوم شــاه آبادی بــه اوج رســید و بــا ظهــور امــام اّمــت ابعــاد 
تــازه ای از جنبه هــای بالقــوه خــود را ابــراز کــرد. شــخصیت بزرگــی نظیــر 
ســیدمحمدمهدی بحرالعلــوم؟وضر؟، هــم عمــاًل بــا نحــوه ســلوک علمــی و 
رفتــار اجتماعــی خــود ایــن طریــق را زنــده نگــه داشــت، و هــم بــا تألیــف 
ــدّون  ــن و م ــور روش ــت به ط ــلوک، توانس ــود در سیروس ــهور خ ــاله مش رس
اصــول نظــری و عملــی ســلوک الــی اهلل را از دل آیــات و روایــات و مطالــب 
عقلــی تبییــن نمایــد. هرچنــد ایــن اســتنباطات دســت آخــر در مکتــب 
نجــف بــود کــه بــه بلــوغ رســید، امــا در همیــن قــدم نیــز گام مهمــی بــرای 
کنون  برپایــی یــک مکتــب تربیتی جامع محســوب می شــد. از آن زمان تا
رســاله سیروســلوک مرحــوم بحرالعلــوم؟وضر؟ همــواره مــورد توجــه بــزرگان 
از اهــل معرفــت بــوده و هســت و مشــایخ و مربیــان رّبانــی بعضــًا جلســات 
اخالقــی و توحیــدی خــود را بــا محوریــت ایــن رســاله منعقــد می کرده انــد. 
بـا تـالش عالمانـی نظیـر آقامحمـد بیدآبـادی و مرحـوم سـیدمهدی 
بحرالعلـوم؟امهر؟ زمینـه ظهـور مکتبی جامع در طریـق توحید و معنویت 
کـه امـروزه آن را بـا عناوینـی نظیـر »مکتـب  تشـّیع فراهـم شـد. مکتبـی 
زیـرا  می شناسـیم؛  همدانـی؟وضر؟«  مالحسـین قلی  »مکتـب  یـا  نجـف« 
مرحـوم مالحسـین قلی همدانـی)۱۳۱۱.ق( بـود کـه ایـن مکتـب را حفـظ 
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را  آن  ایـن عرصـه  در  فراوانـی  گردان  تربیـت شـا بـا  و حتـی  کـرد  احیـا  و 
گـر تـا پیـش از ایـن هنـوز میـان شـریعت و طریقـت  یـک گام پیشـتر بـرد. ا
فاصلـه ای در میـان بـود، و میـان عـارف و فقیـه نحـوی جدایـی برقـرار، 
بـا ظهـور ایـن مکتـب، »سـلوک« همچـون »شـرط تفقـه در دیـن خـدا«، و 
ح شـد. هر آنچه از مکاتب فلسـفی  »فقه« همچون »معیار سـلوک« مطر
و عرفانـی پیشـین بـه وسـاطت عالمـان ربانـی بـه ارث رسـیده بـود، در 
ایـن مکتـب یـک بـار بازخوانـی و خالصـه شـد؛ بـه نحوی که در هر سـطر 
گـر  ا کـرد.  را مالحظـه  پیشـین  ایـن مکتـب می تـوان عصـاره مکاتـب  از 
پیـش از ایـن آثـار اخالقـی و تربیتـی هنـوز تخته بنـد اخـالق یونانـی باقـی 
کنـار رفـت و صـورت  ایـن صورت بندی هـا  ایـن مکتـب  بـود، در  مانـده 
گـر قبـل از این گاه به صـرف تدوین روایات اخالقی  تـازه ای در کار آمـد. ا
بسـنده می شـد، در ایـن مکتـب روایـات اخالقـی بـه مـدد حکمـت تبییـن 
کـه بعضـًا وجـه ذوقـی و سـلیقه ای  و نظام منـد  شـد. دسـتورات سـلوکی 
یافتـه بـود، در ایـن مکتـب تهذیـب شـد و دسـتوراتی مسـتفاد از قـرآن و 
حدیـث بـه میـان آمـد. آن انقـالب علمـی کـه پیـش از ایـن ذکـرش رفـت، 
ظهـور همیـن مکتـب تربیتـی و توحیـدی بـود. مکتبی که بـه زودی تمام 
حوزه هـای علـوم رسـمی شـیعه را تحـت تأثیـر خود قرار داد، و به سـرعت 
از مرزهـای حـوزه نجـف فراتـر رفـت و بـه عمـده مجامـع علمـی و حتـی 
کـه  گسـترد؛ بـه نحـوی  عرصـه هـای سیاسـی و عمومـی شـیعیان سـایه 
تقریبـا هیـچ شـخصیتی از عالمـان و عارفـان معاصـر را نمی شناسـیم، اال 
اینکـه باواسـطه یـا بی واسـطه تحـت تعلیـم ایـن مکتـب رشـد کرده انـد؛ 
از آیـت اهلل سـیدعلی قاضـی طباطبایـی؟هر؟ گرفتـه، تـا مرحـوم آیـت اهلل 
بهجـت، مرحـوم عالمـه طباطبایـی و معاصرینـی چـون مرحـوم آیـت اهلل 
خوشـوقت، مرحـوم آیـت اهلل سـعادت پرور و دیگـر بـزرگان؟مهر؟. تمامـی 
تحـت  و  مکتـب  ایـن  در  مسـاهمت  و  حضـور  واسـطه  بـه  بـزرگان  ایـن 
تربیـت ایـن مشـرب بـوده اسـت کـه بـه شـخصیت های برجسـته جهـان 
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اسـالم بـدل شـدند، و غـرض از شـناخت این شـخصیت ها نیـز در نهایت 
می بایـد شـناخت مکتـب ایشـان باشـد.

ــاز ایــن مکتــب  ــز وجــوه امتی مبانــی معرفتــی و مبــادی ســلوکی و نی
نســبت بــه ســایر مکاتــب، بــه طــور خالصــه در متنــی کــه پــس از ایــن 
ح خواهــد شــد، از ایــن رو در ایــن مجــال  یادداشــت قــرار می گیــرد، مطــر
بــه ارائــه مطالبــی جهــت آشــنایی خواننــدگان بــا تاریــخ مکتــب بســنده 

خواهیــم کــرد.
آشــنایی با تاریخ این مکتب از دل آشــنایی اجمالی با تاریخ مشــایخ 
این مکتب می گذرد. لذا به اختصار مشایخ مکتب را معرفی می نماییم:

طبقه۱ اول و دوم مکتب:
جناب ســیدعلی شوشــتری و جناب آخوند مالحسین قلی همدانی؟امهر؟

بــزرگان مکتــب مالحســین قلی همدانــی؟وضر؟، مهم تریــن اســتاد مکتــب 
ــوم  ــد. مرح ــد کرده ان ــتری؟وضر؟ )۱22۳.ق( قی ــیدعلی شوش ــوم س را مرح
گردان مرحــوم عالمــه طباطبایــی؟وضر؟  عالمــه طهرانــی؟وضر؟ -کــه از شــا
احــوال  ح  شــر در  خــود  لب اللبــاب  کتــاب  از  قســمتی  در  بوده انــد- 
ســیدعلی شوشــتری؟وضر؟  به طــور خالصــه مطالــب مفیــدی را آورده انــد؛ 
ــاره  ــب اســت درب ایــن نقــل قــول گرچــه طوالنــی اســت، امــا جامــع مطال

همدانــی:  آخوندمالحســین قلی  و  سیدشوشــتری 

عالمـــی  شوشـــتر  در  پیـــش  ســـال  یکصـــد  از  متجـــاوز  حـــدود  »در 
جلیل القـــدر مصـــدر قضـــا و مراجعـــات عاّمه بوده اســـت به نـــام آقا 
ســـیدعلی شوشـــتری. ایشـــان مانند ســـایر علمای َاعالم به تصّدی 

تحـّرک نسـلی بیـن نسـل های علمـی را در سـنت اسـالمی »طبقـات« نامیده انـد. مثـاًل   .1
جناب شیخ صدوق؟وضر؟ استاد شیخ مفید؟وضر؟ بوده است؛ بنابراین قاعدتًا می باید 
ایشـان را یک نسـل پیش از شـیخ مفید؟وضر؟ قلمداد کرد. به زبان علم طبقات، شـیخ 
مفیـد؟وضر؟ متعلـق بـه طبقـه ای پـس از طبقـه شـیخ صـدوق اسـت. بـه همیـن سـیاق 
علمـای اسـالم بـرای روایـت تاریـخ مشـایخ خـود از اصطـالح طبقـات بهـره برده انـد.


