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 دانـشمند و عـارف معاصـر داراي تألیفـات فراوانـی در              ، ادیب، استاد حسن زادة آملی     

یکی از آثار وي دیوان اشعار است که     . باشد    کالمی و فلسفی و عرفانی می      ، ادبی ،هاي علمی  زمینه

قـسمت  .  شیخ محمود شبستري سروده شده اسـت ، مولوي،عران گذشته همچون حافظ  به سبک شا  

 ،عمدة کتاب وي به عرفان عابدانه و عاشقانه و کشف و شهود اختصاص دارد و مبانی آن بر قرآن          

 به عنوان قلب آفرینش ،حدیث و دستورات شریعت استوار است و انسان از دیدگاه این فقیه عارف

 عرفان محض نیست بلکه     زاده،  حسن عرفان مطرح شده در اشعار و آثار استاد       . باشد مورد توجه می  

  .باشد که فهم سخن وي را براي برخی دشوار کرده است آمیخته با مباحث کالمی و فلسفی نیز می

  

 ، جـدال متـشرّعه و متـصوفه       ، شریعت و طریقت   ،عرفان عابدانه و عاشقانه    :يکلید هاي  واژه

  .لسفه کالم و ف،فقیهان عارف

                                                          

  11/02/87:  تأیید نهایی   30/02/85:تاریخ وصول -*

   عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا-**

  وي کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا دانشج-***
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  مقدمه

 مکتـب فلـسفی و   ،واژة عرفان در لغت به معنی شناخت و معرفت و در اصطالح          

فکري عمیق در راه شناخت حقایق امور و مشکالت رموزي است که از طریـق کـشف و                  

آغاز مکتـب تـصوف در واقـع از    ). 8 ص ،1376 ،سجادي(شود شهود و اشراق حاصل می 

ت گرفتـه از آراي   ئدند تا تـصوف اسـالمی را نـش         گروهی کوشی  .باشد قرن دوم هجري می   

زردشتی و آیین یهـود بداننـد و برخـی دیگـر نیـز آن را برگرفتـه از رهبانیـت مـسیح و                        

 با آنکه تصوف اسالمی در مسیر رشد و بالندگی خـود  .دانند هاي هندي و یونانی می    اندیشه

دیث و شیوة آن پیـروي از        قرآن و ح   ، اما اساس آن   ،هاي دیگر تأثیر پذیرفته است     از مکتب 

شاید بیدادگري و غارت حاکمان ). 2ص : 1374 ،سهروردي(باشد مسلمانان صدر اسالم می  

اموي یکی از دالیل گسترش پیدایش تصوف اسالمی بوده است کـه جامعـۀ سـتمدیدة آن              

ص : ، تـا   بـی ،  نفیـسی (دوره را به اعراض از خلق و توجه و اتّصال به خالق واداشته است             

 با زهد و عشق به حق آغاز شـد و تنهـا کـسی کـه بـیش از              ، تصوف ، در قرن دوم   .)139

عدویه از محبت خدا دم زد رابعه    ،دیگران  
1

پس از این دوره صوفیان خراسان مکتـب  . بود 

کشف و شهود را ترویج کردند و در اواخر قرن سوم عقیدة وحدت وجود قوت گرفـت و                  

نبـازي وي در  گویی حـالّج و جا   ق شعار انالحق  . هـ   309در زمان المقتدر عباسی در سال       

 به تدریج بحثهـاي فلـسفی در تـصوف رواج    .)132ص : 1366 ،جامی(این راه اتفاق افتاد   

یافت و در محافل متصوفه از ذات و صفات خداوند و جبر و اختیار سخن به میان آمـد و                    

 ،هـاي نوافالطونیـان    ندیـشه اي را پدید آورد که صوفیه را با معارف یونان و ا            محیط فکري 

آشـنا کـرد   » اثولوجیا«وحدت وجود و مباحث مربوط به       
2

). 58ص  : 1353،کـوب  زریـن ( 

 به سوي مباحث    ،شتر به وجد و حال و ذوق آمیخته بود        یبنابراین تصوفی که تا قرن پنجم ب      

 که همچون حالّج مورد خشم متعصبان دینـی         تالقضا توجیهی و فلسفی روي آورد و عین      

 عرفـان و    ، در آثار خود با تحلیل و توجیـه عقالنـی          ، گرفت و در این راه جان باخت       قرار

  پـس از او  .فلسفه را به هم نزدیک کرد و شیوة علمـی را در میـان متـصوفه رایـج نمـود                   

ۀ ئلالدین عربی در قرن هفتم سهم بسزایی در علمـی نمـودن تـصوف داشـت و مـس                    محی

 ص  ،1 بخش   ،3 ج: 1372 ،صفا(خاص مطرح شد   توسط او به شیوة علمی       ،وحدت وجود 

 بغـداد مـصر و دمـشق رواج یافـت     ، در همین عصر دو مکتب جداگانه در ایران    .)9-167
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 تـابع عرفـان عاشـقانه    ،کسانی که عشق و وجد و شور حال را مدار کار خود قرار دادنـد             

فـان عابدانـه   شدند و دیگران که به زهد و پرهیزگاري و اوراد و ادعیه توجه کردند بـه عر              

  ).253ص : بی تا،تدین(روي آوردند که ابن عربی از حامیان و پیروان این مکتب بود

  

  جدال متشرّعه با متصوفه

 به سبب ریاضتهاي سختی که .جدال با تصوف از آغاز پیدایش آن آشکار بود

کردند تا حدي از فرامین شریعت اسالم عدول جسته،  صوفیه بر خود تحمیل می

 .)56 ص ،همان(هاي تأویل ظاهر و رجوع به باطن احکام نزد آنان قوت گرفت  اندیشه

 که با تعالیم قرآنی و باورهاي ،بیان سخنانی همچون اتحاد وحلول از سوي صوفیه

دینی متّهم   الحاد و بی،اي شد تا صوفیان به کفر  بهانه، هیچ سازگاري نداشت،مسلمانان

حات صوفیه از قبیل خط و خال، بت، خرابات و  عالوه بر آن برخی از اصطال.گردند

همچنین مسألۀ مستحسنات
3

آمد،  که با سلیقۀ متشرعان ناخوشایند می) 146: تا کاشانی، بی (

 روحانیون، .)8ص : 1362عبادي، (دلیل دیگري شد بر ستیزه و اختالف آنان با متصوفه

 اهل سنّت .و سنّی بودندبیشترین مخالفان تصوف از دو فرقۀ مهم اسالمی، یعنی شیعه 

هجوم تندي بر تصوف نمودند و آنها را به رواج نادانی و اشاعۀ فساد متّهم کردند و از 

) 12-10همان، ص(دینی معرّفی شدند سوي عالمان شیعه نیز متصوفه به کفر و زندقه و بی

را و دلیل اختالف عالمان شیعه با صوفیان در آن بود که آنها والیت و رهبري امت 

 در حالی که صوفیه، .دانستند مخصوص امامان معصوم و در زمان غیبت نیز از آن نواب می

  .کردند دانستند و به عالمان دینی توجه نمی اطاعت از اقطاب و مشایخ خود را واجب می

  

  فقیهان عارف

 علم ،دانستند بسیاري از فقها که کمال انسانی را در سیر و سلوك عرفانی می  

 براي دستیابی به گوهر مقصود از این ،کمت و عرفان را با هم جمع کردهشریعت و ح

توان ابوحفص عمر سهروردي  می،ترین فقیهان عارف  از قدیمی.مند گشتند منابع بهره
4

 را 

 وي در سیر و سلوك خویش به اصول شریعت و قرآن و حدیث پایبند بود و در .نام برد

هاي بعد شیخ   در دوره.)68 ص ،، بی تادینت(عرفان عابدانه گرایش داشت حقیقت به 
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.. ه 1042 ،م( متخلّص به اشراق ،و میرمحمد باقرداماد) ق.. ه 1031،م( بهاءالدین عاملی

و مالّ ) ق..  ه1050م (صدراي شیرازيو مالّ) ق.. ه 1050 ،م(و میرابوالقاسم فندرسکی ) ق

با آنکه مخالفت با عرفان و . ندآمد مسیحاي  گیالنی و غیره از فقیهان عارف به شمار می

 اما سلوك صوفیانه پیوسته سیر .تصوف از دیرباز از سوي برخی متشرّعه مطرح بود

ویژه در سالهاي اخیر عارفان ه گاه متوقّف نشد ب صعودي خود را طی کرده و هیچ

اي از میان متشرّعه ظهور پیدا کردند که هر کدام گامی بلند در جهت پیشبرد  برجسته

 ، عالّمه سید محمدحسین طباطبایی بهتوان  که از آن جمله می،اصد عرفان برداشتندمق

وي همچون استادان بزرگ . اشاره نمود) ق.. ه 1312 ،م(صاحب تفسیر بزرگ المیزان

 از ، عرفان و برهان، معتقد بود که قرآن،اي لی قاضی و سید حسین بادکوبه ع سید،خود

 از محضر این ، پس از مدتی.)56ص : 1376 ، آملیزاده حسن(یکدیگر جدایی ندارند

 حکیم .دان و عارفان و ادیبان این دوره ش شاگردي پرورش یافت که از دانشمند،استاد

باشد که با   استاد حسن زادة آملی از نوادر علمی و فرهنگی در عصر حاضر می،ههمتألّ

 ، تفسیر، حدیث، فقه، نجوم،هاي علوم ریاضی اي در زمینه همت واالي خود به مقام برجسته

 همچنین با سیر و سلوك عرفانی و . زبانهاي عربی و فرانسه دست یافت، ادبیات،عرفان

 تا شناخته شودمراقبتهاي معنوي و شرعی توانست به عنوان شخصیتی کامل و جامع 

مند  همگان بتوانند از وجود پرفیض و برکت معنوي و مقامات عرفانی و الهی او بهره

  .دگردن

 در  1307حسن زادة آملـی فرزنـد عبـداهللا، مـتخلّص بـه نجـم در سـال                   استاد  

اي متدین و مذهبی ، در روستاي ایراي الریجان         خانواده
5

در شـش   .  چشم به جهان گـشود     

 در  .خانه رفت و قرآن را بخوبی آموخت، سپس وارد مدرسۀ ابتدایی شـد             سالگی به مکتب  

  : چنانکه گوید؛یار عزیز بود از دست دادسن هشت سالگی مادرش را که براي وي بس

  

ــن   ــه داور م ــدیر یگان ــه تق   ب

  

    

  به خردي مادرم رفت از بر من

  )496دیوان، ص  حسن زادة آملی،(

    

 او را از روستاي ایرا به شهر آمـل روانـه کـرد و در    ،حد به آموختن و تحصیل  شیفتگی بی 
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 در سـن    .بخـوبی فراگرفـت    اصول و مباحث کالمی و فلـسفی را          ، فقه ،آنجا ادبیات عرب  

اش سرپرستی وي را به عهده گرفـت         شانـزده سالگی پدرش دار فانی را وداع کرد و خاله         

 سرانجام بـه تهـران      .)289 ص   ،همان(تر بود  که از والدین نسبت به او نیکوکارتر و مهربان        

 اي واقع در خیابان ري ساکن شد و بقیه دروس ناتمام خـود را              مهاجرت کرد و در مدرسه    

اهللا میـرزا    سپس به درك محـضر عالّمـه آیـت       . احمد لواسانی کامل نمود    ،نزد استاد فرزانه  

ابوالحسن شعرانی 
6

اي مهدي الهی قمشه  و حیکم میرزا   
7

نایل شد و در مـدت سـیزده سـال           

، ریاضـیات و هیئـت را       حدیث و روایت    ، پزشکی درایه و رجال    ، فقه و اصول   ،علوم عقلی 

صحیفۀ «: گوید  استاد شعرانی می   ةبار چنانکه در  ،جۀ اجتهاد رسید  گرفت و به در   نزد آنان فرا  

 پیش مـن محفـوظ و   ،مکرّمۀ او که با خط مبارك خود در مورد بنده تشریف مرقوم داشت            

  ).23ص : 1383 ،گلشنی(»موجود است

 و در   به شهر قـم مهـاجرت کـرد       ) ش. ه  1344(زاده آملی در سال      استاد حسن   

 طباطبایی کسب فیض نمود و به مدت هفده سـال عـالوه             مهمحضر استاد بزرگی چون عال    

اولین سخنی بر فراگیري علوم ادبی و دینی به سیر و سلوك عرفانی نیز روي آورد و عالّمه               

هـم قـرآن      براي رسیدن به خدا یک راه بیشتر نیست و آن         «: ین بود اکه به شاگردش فرمود     

ند آن را به عنوان دستورالعمل هدایت او        باشد که خداو   قرآن برنامۀ زندگی انسان می    . است

حـسن  (»فرستاد و انسان باید سراسر وجودش را قرآنی کند و تنها راه همین اسـت و بـس         

).220 ص ، همان،1376 ،زادة آملی

  

  شعر و شاعري

زاده وجود داشـت   مندي به شعر و شاعري از دوران کودکی در استاد حسن     عالقه  

کتابهاي گلستان و بوستان سعدي و بهارستان جامی روي         و در همان سن و سال به مطالعۀ         

 ذوق و قریحۀ ذاتی وي عاملی شد تا اشعار بسیاري را از بـر کنـد و بـه گـردآوري           ،آورد

اي و   شرکت در محافل علمی و ادبی استادانی همچـون الهـی قـشمه            .دیوان اشعار بپردازد  

اي شد    زمینه ،ت کامل داشتند  استاد شعرانی که هر کدام در سرودن شعر و نکات ادبی مهار           

 به سرعت در ایـن خـصوص        ،تا قریحۀ شعري وي شکوفا گردد و بر اثر تشویق استادانش          
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  .اي حاصل نماید نیز پیشرفت قابل مالحظه

 رباعی  ، قصیده ،باشد در قالبهاي غزل    دیوان اشعار او که حدود پنج هزار بیت می          

غـزل و در خـصوص سـیر و سـلوك           بند سروده شد و بیشتر اشعارش در قالـب           عو ترجی 

.عرفانی و مبانی صوفیانه است

  

  زادة آملی هاي عرفانی در اشعار حسن مایه درون

 :شود عرفان به دو بخش نظري و عملی تقسیم می، از دیدگاه عرفا     

 خدا و موجودات ، افکار و نظریات عارفان نسبت به هستی،عرفان نظري شامل عقاید

کوشد تا مسائل مربوط به  رفان نظري همچون فلسفۀ الهی می بنابراین ع،باشد جهان می

کند و  فلسفه به عقل و استدالل تکیه می.  خدا و انسان را تفسیر و تأویل نماید،جهان

کند و با زبان عقل بیان   جهان هستی را با دل مشاهده می، عرفان.عرفان به کشف و شهود

و غیر از خدا را وجود داند  اي از نور خدا می دارد و کلّ هستی را جلوه می

  ).76ص : تا  بی،مطهري(انگارد نمی

 انسان و خدا ،زاده به جهان حسن اکنون الزم است بدانیم که نحوة نگرش استاد  

 جهان به تمام معنی به حق منسوب است و ماهیت الهی دارد ،از دیدگاه وي. چگونه است

باشد و داراي حدوث ذاتی و زمانی می
8

 متحرّك است و به علّت حدوث جهان متغیر و. 

  : چنانکه گوید؛باشد  پیوسته در حال خلق شدن و فانی گشتن می،مستمرّ

  

  

ــی     ــازه بین ــانی ت ــی جه ــر آن ــه ه   ب

  

  جهان از این جهت نامش جهـان اسـت        

  

  دمـــادم در جهیـــدن هـــست آري  

  

    

  چو در یک حد و یـک انـدازه بینـی          

  

  امـان اسـت    که اندر قبض و بسط بی     

  

ــراريباشــ کــه یــک آنــش نمــی   د ق

  )383 ص ، دیوان، آملیزاده حسن(
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حرکت یا تکاپوي هر چیز براي رسیدن به کمال مطلوب از مـسائلی اسـت کـه ذهـن                   

 وي از کسانی است کـه بـه حرکـت           .داشت زاده را پیوسته به خود مشغول می       استاد حسن 

انـد تـا    ول بدین معنی که تمامی اشیا به طور مستمرّ در حال تغییر و تح      .جوهري معتقد بود  

 ، آملی زاده  حسن(خود را از نقص به کمال برسانندکه در اصطالح به آن تجدد امثال گویند             

. اسـت  مثُـل افالطـونی   ة شـبیه بـه عقیـد   زاده، حـسن   دیدگاه دیگر استاد  .)31ص  : 1381

 مرتبۀ تنـزّل یافتـۀ جهـانی    ،بینی وي در این خصوص آن است که واقعیت این جهان    جهان

  :دیگر است

  

  ندرین معنی چه شیرین گفت میرفندرسکا

  

    

  صورتی در زیر دارد آنچه در باالسـتی       

  

  )173 ص ،همان(

  

 عالم مجرّد از مادة جسمانی است و عـالمی روحـانی و علمـی و ادراکـی                  ،عالم مثال 

تر است که به آن عـالم بـرزخ          بنابراین به جواهر عقلی و موجودات روحانی شبیه       . باشد می

  ).484ص : 1370،یآشتیان(گویند می

 جهان مادي در نظریۀ مثُل از جهـان مـاوراي طبیعـت جـدا               زاده،  حسنبه عقیدة استاد    

تـر از جـان و       دو همچون جسم و جان است که جسم مرتبۀ پـایین             بلکه نسبت آن   ،نیست

  ).3ص : 1379 ، هزار و یک کلمهزاده، حسن(همچون سایۀ آن است

ماده و انسانهایی کـه در بنـد دنیـا و مظـاهر آن               امري است به منزلۀ      ،لذا صور اخروي  

در صورتی که عارفان با قوة یقین آن را  درك نمـوده   . ندا هستند از مشاهدة آن عالم ناتوان    

: 1361 ،صـدرالمتألّهین (کننـد  و احوال برزخی و جنبۀ اخروي را پیش از قیامت رؤیت می           

  : گوید  وي در این خصوص می.)511ص 

  

ــل باشــد از ا   دراکــت اي دوســتتمثّ

  

  ز ادراکات توسـت از خـوب و از بـد       

  

    

  برون نبـود ز ذات پاکـت اي دوسـت         

  

ــود می  ــویی خ ــود هت ــفرة خ ــان س   م

  

)317 ص ،یواند زاده آملی،  حسن(
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 ؛کنـد  عارف در این حالت سیرت و ملکات درونی انسان را در عالم واقع مشاهده مـی               

ص : 1375 زاده، حـسن ( حسن در شهر و ده،بینند  ددان را در کوه و جنگل می  ،چنانکه همه 

52.(  

  

ــسا   ــبح و م ــیم در ص ــا بین ــه م   اینک

  

  انـــد و اژدهاینـــد و نهنـــگ افعـــی

  

    

ــسا    ــد و ن ــباه رجالن ــه اش   جمل

  

  ند و کفتار و پلنگ گرگ و بوزینه

  

)191 ص،همان(

  

  :وي معتقد است قیامت عارف در همین دنیاست

  

  بیـنم کنـون    من قیامت را به چشم خـویش مـی        

  

    

   که پنداري قیامت بهر تو فرداستیاي

  

  )174 ص ،همان(

  

 یعنـی پـس از جـدایی روح از          .ادات عرفا تجسم اعمال انسان است     یکی از اعتق  

 زالل  ، همچـون آب   ،رود که از تیرگی به دور بوده       الب مثالی می  ق روح انسان در یک      ،بدن

ص : 1377 ،یجـی اله(نمایـد   مـنعکس مـی  ،و صاف است که هر چه در برابر آن قرار گیرد      

 در زاده حـسن  استاد .بیند و انسان همۀ اعمال خود را در برابر خویش مجسم شده می   ) 522

هر کسی با اعمال خود در این دنیا سازندة خویش در جهان دیگر اسـت       : گوید این باره می  

و حتی حضور دو فرشته در شب اول قبر نیز در حقیقت تجسم و تمثّل اعمال انسان هستند              

 ،کنـد   معتقد است جهان ابتدا سیر نزولی را طـی مـی           زاده  حسن.)134ص  : 1374 ،سیطو(

  :شتابد سپس با سیر صعودي به سوي خداوند می
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ــعودي  ــی و ص ــین نزول   ز قوس

  

    

  بدانی رمز این سیر وجـودي     

  )341 ص ،همان(

  :باشد داند که از نظم و وحدت صنع برخوردار می وي تمامی جهان را زیبا می

  

  ا وحدت صنع اسـت و تـدبیر       جهان ر 

  

    

  مر او را وحدت صنع اسـت و تقـدیر        

)346 ص ،همان(

 بلکه براي هدفی آفریده شده است که همان اتّصال ، هستی بیهوده نیستآفرینش جهان

  : علّت خویش، یعنی خداوند استبه

  

  خود غایت او نیست مگـر علّـت او        

  

    

  جز این سخن از روي درایـت نبـود        

  )212 ص ،همان(

  .باور او این است که جهان هستی به حق و عدل برپاست و باطل را در صنع او راه نیست

  

  جز حق اندر انفـس و آفـاق چیـست         

  

    

  ن اندرین نـه طـاق چیـست       اغیر میز 

)190 ص ،همان(

ها و عشق پدید آمده اسـت و در           جهان به همراه جاذبه    زاده،  حسن به عقیدة استاد    

 جهـان   ،باشد و همین سیر     خود و طالب پیوستن به آن می       ، عاشق کل  این مجموعه هر جزء   

  :گوید  در این خصوص نیز می.برد هستی را به سوي کمال به پیش می

  

  گیــر تـــا شـــمس و مجـــرّه  ز ذره

  

  بلی طبع نظـام کـل بـر ایـن اسـت           

  

    

  بــه عــشق و عاشــقی باشــند در ره   

  

  که هر کلّی به جزء خـود چنـین اسـت          

  

)346 و 279 ص ،همان(
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موجودات هستی وجود دارد و جهان همچون مصالّیی است کـه  ۀ جاودانگی در هممیل به   

  .ندا هاي هستی در آن به تسبیح و تنزیه خداوند مشغول همۀ پدیده

  

  دست افشان یک سر از بـاال و پـست         

  

    

  یک زبان اندر ثناي ذات تو گویاستی

)170 ص ،همان(

محض وجـود نـدارد و شـرّ امـر      در جهان هستی به جز خیر زاده حسن به عقیدة استاد  

 موافق نیـروي مدرکـه خیـر    «: گوید می همدانی در این باره      ةالقضا  چنانکه عین  .استنسبی  

 بـه  .نشد نسبت به آن شـرّ اسـت       اما چون این نسبت تغییر کرد و ادراك موافق نیرو         . است

 همین جهت جایز است که یک چیز در یک آن نسبت به دو مدرك هم خیر باشد و هم شرّ                   

: 1378 ،القضاة همـدانی   عین(»مندي باشد   نزد دیگر گروه بهره    ،گرفتاري گروهی : اند لذا گفته 

  ).91ص 

  

  خردلی شرّ را به خیر محض چون داري روا        

  

ــدارم بهــشت اســت     ــر صــنع دل   سراس

  

    

  بــدگمانی را چــرا در کــار حــق انگاشــتی

  

  بهشت است آنچه زان نیکوسرشـت اسـت       

  )411 ص ،دیوانحسن زاده آملی، (

  

در جهان شرّي وجود ندارد و اگر شرّي باشد عرضـی اسـت    : گوید  می زاده  حسناستاد  

باشـد    پس خیر و کمال ذاتـی مـی  ،رود نه ذاتی و چون هر چیز از نقص به سوي کمال می          

از موضــوعاتی کــه  ). 123ص : 1379 ، خیراالثــر در رد جبــر و قــدر  زاده، حــسن(

 .باشد لۀ انسان و جایگاه او در جهان هستی می  ئ مس ، به آن توجه نموده است     زاده  حسناستاد

  :شمارد و دیگر موجودات را طفیل او او انسان را هدف آفرینش می
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  غیر آدم کیست تـا باشـد غـرض        

  

    

  کیــست تــا باشــد مــر آدم را عــوض

  )190 ص ،دیوانحسن زاده آملی، (

  .آفریدهمچنین مانند دیگر عارفان معتقد است که خداوند انسان را به صورت خود 

  

ــسنون   ــاء م ــه از حم ــال اهللا ک   تع

  

    

ــرون  ــویش را آورده بیــ ــال خــ   مثــ

  )322 ص ،همان(

  

ا هر چیزي به    کند که بر اثر همنشینی ب       نفس را عنصر لطیفی معرّفی می      زاده،  حسن استاد

  :آید میخوي و خصلت همان در

  

  نفس از بس که لطیف است شود نفس همان

  

    

  یبکه بدو روي نموده ز فراز و ز نش        

)168 ص ،انهم(

ابـوالخیر  سعید   چنانکه ابو  .داند وي نفس را کافرکیش دانسته و مبارزة با آن را الزم می           

 تا به نفس خود کافر نگردي بـه خـداي مـؤمن            . از او نرهی   ،تا نکشی نفس را   «: گفته است 

ص : 1371 ،منـصور ابو(» دارد  طاغوت هر کس نفس اوست که او را از خدا باز می            .نشوي

283(.  

  

ــنگم   ــرد ج ــودم ار م ــا خ ــنگم ب   بج

  

  اگــر جنگیــدمی بــا نفــس کــافر    

  

    

  ز نفس پلیدم گـیج و مـنگم       که ا 

  

  کجا این وحشتم بودي به خـاطر      

  )363دیوان، ص حسن زاده آملی، (

  :کنند و بر این باورند که بسیاري از عرفا عقل را در مسیر سیر و سلوك عرفانی نفی می
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  پـــاي اســـتداللیان چـــوبین بـــود

  

    

  تمکـین بـود     چوبین سـخت بـی     پاي

)96 ص ،دفتر اول: 1377 ،مولوي(

 چـون عقـل قـادر بـه         .تواند تنها از طریق عقل خدا را بشناسد        آنها معتقدند انسان نمی   

درك چیزي است که مشابه آن در دنیا وجود داشته باشد و خداوند به چیزي شبیه نیـست                  

  ).290ص : 1381 ،عربی ابن(تا براي عقل ممکن باشد که وي را بشناسد

داند اما معتقد است   با آنکه در سیر و سلوك عرفانی عشق را اصل میزاده حسن استاد

عرفان و برهان از یکدیگر جدا نیستند و انسان باید در مسیر تکاملی خویش راه اعتدال را 

  .و مسیر علم و عقل را نیز بپوید بجوید

  

  منتهی همت عقـل اسـت کـه ایـن         

  

    

ــود  ــالم نبـ ــاخ عـ ــیکـ ــتاد  بـ   اسـ

)72 ص ،دیوانحسن زاده آملی، (

عشق طالـب نیـستی و فناسـت و         : گوید الدین رازي نیز در تقابل عقل و عشق می         نجم

عاقل را بـه معقـول و حکمـا         ،  رساند و عقل    عاشق را به معشوق می     ،عشق. عقل طالب بقا  

  ).62ص : 1381 ،رازي( معقول هیچ عاقل نیست ،اند که خداوند گفته

  :گوید اي از لطایف روحانی دانسته و می  سرّ را لطیفهزاده حسناستاد 

  

  سرّ تو جدول دریاي وجود صمدیـست       

  

    

  دفتر غیب و شهود کلمات احدیست     

  )32 ص ،دیوانحسن زاده آملی، (

  : چنانکه گوید؛داند وي کتمان سرّ را از نامحرمان امري الزم و ضروري می
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  حسنا آنچه که از محرم اسرار دل است  

  

    

  حیف و صد حیف به نامحرمی ابراز کنی       

  )161 ص ،انهم(

کلید سرّ اسرار به حالّج : اند داشتن سرّ از نامحرمان گفته بارة پنهان نگهبرخی از عارفان در

»  بال در راه او نهادند تا دیگران سرّ او نگه دارند،دادند و او اسرار را آشکار کرد

معاذ در این خصوص آمده  بن و از یحیی) 236ص : 1377،  تمهیدات،القضاة همدانی عین(

»  خداي پردة او بدراند آشکارا،هر کسی خیانت کند خداي عزّوجلّ را در سرّ «:است

  ).366ص : 1372 ،عطّار(

باشد با روح بخاري روح انسانی یا نفس ناطقه که جوهري مجرّد از ماده می
9

فرق  

 اما روح انسانی به زندگی .شود  بدن متالشی می اگر روح بخاري از بدن جدا شود.دارد

  ).382ص : 1380، زاده حسن(دهد  جاودانۀ خویش ادامه می

توان به آن  شناخت روح از جایگاه بلندي برخوردار است که تنها به واسطۀ عقل نمی

  :راه یافت بلکه زبان رمز و اشاره نیز در بیان آن دخالت دارد

  

  چـــو روح مـــا بـــود نـــور مجـــرّد

  

ــت ی ــیان اس ــی آش ــاي عرش ــی عنق   ک

  

  زاد اسـت   ببین این گوهري کـو خـاك      

  

    

ــد  ــود مقیـ ــان نبـ ــرف زمـ ــن ظـ   در ایـ

  

  نــام و نــشان اســت رســد جــایی کــه بــی

  

ــت    ــساد اس ــرّا از ف ــت و مب ــسیط اس   ب

)314 ص ،ندیوازاده آملی،  حسن(

  

عرفا دل را همچون . دل نیز از دیدگاه عرفا پیوسته در کنار جان و روح قرار دارد

 دل را زاده حسن استاد .دانند که صفات و اسماء الهی در آن منعکس است اي می ینهآی
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داند به شرط آنکه از زنگار کدورت به  جایگاه خداوند و آئینۀ صفات و ذات او می

دور باشد وگرنه به قول عرفا بر اثر اشتغال به امور دنیوي و گرفتاریهاي روزمرّه از 

 حجابی از تجلّی حق بر روح انسانی شود و واقعیت و حقیقت غافل می

  ).270ص : 1382 ،غزالی(گردد می

  : چنین استزاده حسندل از دیدگاه 

  

ــن     ــان م ــد ج ــه باش ــۀ جانان ــد خان   دل ببای

  

    

  نیست ورنه یادش صرف حرف و ذکر و استغفار

  

)35دیوان، ص زاده آملی،  حسن(

  

  مـــرآت اســـماء و صـــفات حـــق بـــود دل

  

    

ــا  ــۀ ایزدنمـــ ــین آیینـــ ــشکن چنـــ    رامـــ

  )14، ص ندیواهمان، (

داند و   ارزش عرفانی دل را در شکسته بودن آن در پیشگاه خداوند میزاده حسن استاد

  :گوید می

  

ــان   ــام جه ــه از ج ــشنیـدي آنچ ــین ن   ب

  

    

ــن   ــین ای ــد هم ــسته دل باش ــین بشک   هم

)331 ص همان،(

  . مند باشد از نظر وي آن دل ارزشمند است که هر لحظه از فیض الهی بهره

  

  

  م فـیض خـدا    به د     دل بود آنی که گیرد دم     

  

    

  

   دل نیست سنگ هرزة خاراستی     ،ورنه آن 

)176 ص ،همان(

  :کند  حاالت گوناگون دل را چنین توصیف می،یبیاتوي در ا

  

ــه  ــا گون ــوال دله ــب اح ــت عج ــون اس   گ

  

    

  بیا بنگر که دلهـا چنـد و چـون اسـت           
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ــت    ــر اس ــشت اب ــاب پ ــون آفت ــی چ   دل

  

  دلـــی چـــون کـــورة آهنگـــران اســـت 

  

ــ   ــون ی ــرد اســت چ ــسرده و س ــی اف   خدل

  

  دلی مرده است و تن او را چو قبر است         

  

ــت    ــشان اس ــۀ آتشف ــون قلّ ــی چ   دل

  

  ه مطبخـــه دارد بــــر از مزبلــسف

  

  )314 ص ،همان(

 .)800ص : 1381 ،سجادي(یکی از اسماء ذات الهی و کنایه از غیب مطلق است» هو«

مکان عالی و در صفات متعالی بوده و هست و خواهد هو اشاره دارد به اینکه خداوند بر 

مکونات در بدایت از قدرت اوست و بازگشت همه در  بود و اینکه وجود مخلوقات و

  ).23 ص ،2ج : 1338 ،میبدي(نهایت به حکم اوست

  :گوید زاده در این خصوص می استاد حسن

  

  چونکه بگذشت به کوکو زدنم دورانـی       

  

  

  خانـۀ هـو   پیر مـا گفـت بـه پیمانـۀ خم         

  

  

ــو    ــا ه ــشد ی ــود ک ــور خ ــاه از ش   گ

  

    

  ذرد نیز به هوهو زدنم دورانابگ

  )411 ص ،انهم(

  

  نهی دست اگر تا ندهی پیمانین

  )22 ص ،همان(

  

  گاه از سوز خود کشد آهی

  )159 ص ،همان(

یعنی آنکه وجود فقط از آن خداوند است و غیر از وي همه سایه و » وحدت وجود«

 اما در قرن ،اي دیرینه دارد این بحث گرچه سابقه). 201ص : 1379 ،نسفی(طفیل او هستند

  .نداخت بر سر زبانها ا آن راعربی هفتم ابن

 وحدت ذاتی ، منظور از وحدت کهزادة آملی در این خصوص معتقد است حسن استاد

توان از آن   می،باشد و به تعبیر دیگر و مطلقی است که در عین وحدت داراي کثرات می
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  :ر کثرت و کثرت در وحدت نام بردبه وحدت د

  

  غرقۀ دریاي نـور وحـدت انـدر کثـرتش        

  

  

  حد که از این سو بینی      این همه کثرت بی   

  

  

  :ایضاً گوید

  

  شـــد پیـــدا واحـــدي جلـــوه کـــرد و

  

    

  هر طرف روي آوري بر روي جانان است و بس

  )406ص همان، (

  

  یک تجلّی است کز آن سو به شمار آمده اسـت          

  )49 ص ،همان(

  

  

  

  هـــی چـــار یعنــشم یــــدد بــع

  )137 ص ،همان(

 ،داند که در ظرفهاي گوناگون ریخته شود زاده حقیقت را همچون آبی می استاد حسن

  .باشد  گرچه قالبهایشان متفاوت می؛هاي همۀ آنها آب است که درونمایه

  

ــروف    ــواع ظ ــز ان ــت ک ــک آب اس   آب ی

  

  

    

  اش کاندر تعینّهاي الیحصاستی بینی

  )173 ص ،همان(

مانندي است  همتایی و بی  بلکه بی. واحد عددي نیستزاده حسن واحد از دیدگاه استاد

جز معشوق  ه یعنی عاشق ب.باشد و وحدت وجود او نیز نوعی اتّحاد و وحدت شهود می

  .گردد بیند و با معشوق متحد می چیزي نمی

  

  جز یک قامت زیباي هستی ننگـرم       همن ب 

  

    

  ندر کثرت اشیاستیا  اي که فانی و گم

  )173 ص ،همان(

  عرفان عملی

کند و   خدا و جهان بیان می، عملکرد انسان را نسبت به خویش،عرفان عملی  

 سالک منازل و ،در عرفان عملی. ترین ویژگی آن در بارة ارتباط انسان با خداست مهم
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 ،تا بی،مطهري(تا به سر منزل مقصود و وصال الهی دست یابد گذارد ها را پشت سر می عقبه

رساند و   وي را به توحید می، سالک در مسیر کمالۀمجاهدت و کوشش پیوست). 72ص 

این در   بنابر.پذیر است  تنها از راه دل و از طریق تصفیه و تهذیب نفس امکان،این وصول

شود و مسیر آن نادیده گرفتن خودي خود  عرفان عملی حرکت انسان از خود شروع می

: 1312 ،افالکی(گویند و نهایت آن رسیدن به حق است می» اهللا سیر الی«آن باشد که به  می

  ).70 ص ،1ج 

  

ــن  ــاز ســفر ک ــا س ــک ره بی   دال ی

  

    

  چه پیشت آید زان گذر کن رــز ه

  

  )191 ص ،همان(       

پایـان   است که سیر در علم و معرفت خداوند و راه آن بی           » اهللا سیر فی «سیر دیگر     

  .است

  

  ه اندر حـضرم بینـی     دائم سفرم گرچ  

  

    

  در جمعم و دور از جمع پیدایم و پنهانم        

)104 ص ،همان(

 سالک باید خود را به آداب و رسوم خاصی مقید کنـد             ،براي رسیدن به معرفت حقیقی    

تـرین    مهـم .دارد بپرهیـزد  و از هر چیزي که حجاب است و او را از سعادت واقعی باز می          

عبارت از قطـع دلبـستگیها و نگهداشـت حـواس از        ریاضت است که     ،آداب اولیۀ سلوك  

) . 134ص  : 1368 ،عبـادي (باشـد   نوشیدن و خوابیدن می    ،خواطر و نیز اعتدال در خوردن     

  :گوید  در این خصوص میزاده حسن استاد
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  هر کس که هـواي کـوي دلبـر دارد         

  

ــشیند    ــه ار بن ــزار چلّ ــه ه ــه ب   ورن

  

    

  از سر بنهد هـر آنچـه در سـر دارد          

  

ـ      ه نفـس کـافر دارد     سودش ندهد ک

)216 ص ،دیوان(

 عقبـی آشـکار   ،در حقیقت دنیا حجاب عقبی است و تا دل از  دنیا جـدا نگـردد       

 ،و تا ترك دنیـا از محبوبـات صـورت نگیـرد           ) 103ص  : تا بی،مستملی بخاري . (شود نمی

  .)138ص : 1372 ،القضاة عین(گردد محبت خدا غالب نمی

  

  تـو را حـب مقــام و جـاه دنیــا   

  

    

ــ ــی فـ ــه ادنـ ــی بـ   رو آورده از اعلـ

  )9 ص ، دیوانزاده، حسن(

  

 ابوسعید ابوالخیر در این خصوص . موجب پراکندگی خاطر است،پس اشتغال به دنیا

حتّی اگر سوزنی باشد و این  هر آنچه مشغول کنندة انسان است دنیاي اوست«: گوید می

و چون ) 311ص : 1371 ،ابومنصور(» موجب پراکندگی خاطر و باز ماندن از حقایق است

  متجلّی به ،حجاب دنیا از جلوي دیدگان کنار رود و نفس از رذایل اخالقی تخلیه شود

  :انوار الهی گردد

  

   زنگــار باشــد ،ینــۀیتــو را تــا آ 

  

  بــــده آیینــــۀ دل را جالیــــی  

  

    

  حجـــاب رؤیـــت دلـــدار باشـــد

  

ــایی     ــال کبری ــی جم ــه تــا بین   ک

  )192 ص ، دیوانزاده، حسن(

  : چنانکه گوید؛داند گاهی این حجاب را حجاب علم میزاده  استاد حسن
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  کـــه العلـــم حجـــاب اهللا اکبـــر

  

    

  بــسود ایــن اصــطالحاتت سراســر

  )283 ص ،همان(

  :کند و گاهی حجاب آرزوهاي دنیایی را موانع دیدار معشوق معرّفی می

  

  حجاب دیدة دل گرددت آمـال دنیـاوي       

  

    

  کجا دیدن توانی تا بـود اینگونـه دیـدنها          

  )11 ص ،انهم(

داند که باید آن را   را تخم زهد و موجب از بین رفتن طمع و رنج می         وزوي کوتاهی آر  

  .در درون دل کاشت

  

ــر احــوال مــن ــر مــن واي ب   واي ب

  

    

  ال منـــن شده آمـــد مــبن ايــپ

  )182 ص ،همان(

 حجاب و مانع دیگري است در دستیابی به حقیقت          ،همچنین توجه به تن و پروردن آن      

  : چنانکه گوید؛روح الهی

  

ــابم   ــن در حج ــۀ ت ــنج خان ــه ک   ب

  

    

  ام ده رانهـــزاري از ویـــرا بیـــم

  )142 ص ،همان(

  :داند در فرازي دیگر حجاب نفس را نیز مانع از  ادراك و بصیرت می

  

ــسانی ــاب نفــ ــو درآ از حجــ   تــ

  

    

   بینی هر آنچه مبصر نیستهــ کاـــت

  )42 ص ،همان(

  .ندار و گمان نیز حجاب دیدار روي یار استبه عقیدة او پردة پ
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  پردة پندار ما شد حاجـب دیـدار دلبـر         

  

    

  ورنه یار مهربان سرخیل خوبان است یاران

  )122 ص ،همان(

دوري از خودکامی وخودپرستی منشاء پاکیزگی روح و نفـس و زیبـاترین مرحلـه در                

  .باشد تکمیل عرفان عملی می

  

  ویشتنتا تویی در دام خودکامی دچار خ      

  

    

  گام خواهی چون زنی در راه یار خویشتن

  )123 ص ،همان(

  .باشد پرهیز از خودبینی پایه و اساس خدابینی می  

  

  دال از دام و بنـــــد خودپرســـــتی

  

    

ــی ــر هــستی نرســتی همچــو مــرغ ب   پ

  

  )192 ص ،همان(

منْ اَخلَـص   : فرمود) ص(پیامبر. نشینی یکی دیگر از آداب عرفان عملی است        چلّه  

 هر کـس خـود را چهـل روز    .»لّه اَربعینَ صباحاً ظَهرْت ینابیع الِحکمۀ مِنْ قَلبهِ علی لِسانِهِ       لِ

» گـردد  هاي حکمـت از قلـب بـر زبـانش ظـاهر مـی        چشمه،براي خداوند خالص گرداند 

  ).99ص : 1374 ،سهروردي(

  :گوید  در این مورد میزاده حسن استاد

  

ــه  ــا آن چلّـ ــشینی  خوشـ ــاي آتـ   هـ

  

    

  در اربعینیــابد انـرو یـــه رهــک

  )375 ص ،دیوان(

    

  بذري که اربعینی در ملک دل نـشاندم       

  

    

  زند جوانه دانه خوش می بینم که دانه

  )144 ص ،همان(
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  .نشینی مؤثّر نخواهد بود قات دنیایی دوري نکند چلّهوي معتقد است اگر سالک از تعلّ    

  

  هر کس کـه هـواي کـوي دلبـر دارد          

  

ــه  ــه ب ــه ورن ــزار چلّ ــشیند  ه   اي بن

  

    

ــر آنچــه در ســر دارد  ــد ه   از ســر بنه

  

  افر داردــه نفس کــودش ندهد کـس

  )216 ص ،همان(

دانند و انـسان را از روي     برخی گرسنگی را عاملی براي ضعف و ناتوانی بدن می           

حـسن زادة آملـی معتقـد        اما استاد  ).167ص  : 1368 ،جوزي ابن(دارند آوردن بدان باز می   

  :کند  که گرسنگی دل را نورانی میاست

  

ــازدار   ــکم بـ ــان شـ ــت ز انبـ   دسـ

  

    

  تا کـه دلـت نـور دهـد همچـو هـور            

)47 ص ،همان(

داند و بر این باور است که بـا          وي سکوت و خاموشی را نیز از لوازم سلوك می           

  .گردد شود و گوهر وجود انسان پرورده می  دل نورانی می،بستن دهان

  

ــا   ــه در خودیـ ــد کـ ــب فروبنـ   بیلـ

  

    

  وي زان دلشادـه شــوهري را کــگ

)71 ص ،همان(

داري نیز به عنوان سلوك عملی عرفـان ارزش و   زاده براي ذکر و شب زنده   استاد حسن 

  : چنانکه گوید؛اي قائل است اعتبار شایسته

  

  خوشا صوم و خوشا صمت و خوشا فکـر        

  

    

ــر  ــوت ذک ــدر ســحرها خل   خوشــا ان

  )391 ص ،همان(                        

  

  در خــواب غفلــت تـــا کــی بمـــانی   

  

    

ــی ــحرگاه  اي بـ ــر سـ ــر از ذکـ   خبـ

  )143 ص ،همان(                       
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زاده بـه دعـا و        اسـتاد حـسن    . دعا و مناجات است    ،یکی دیگر از مسائل عرفان عملی     

تواند در هر لحظه براي حلّ مشکالت خود          به نظر او انسان می     .نیایش عنایت خاص داشت   

  .اوند استعانت جویداز خد

  

ــایی اي دل  ــصحف و دع ــدم م ــا هم   ت

  

    

   به سـنگر رضـایی اي دل       ،خوش باش 

  )213 ص ،همان(                   

  نتیجه

ی  آن است که گرچه تصوف اسالم،آید اي که از این پژوهش به دست می نتیجه  

 ،اشد و از قرآنب  اما آرا و عقاید آن کامالً مستقل می،به برخی ادیان توجه داشته است

ت گرفته است و به نوعی از عشق و شیفتگی ئحدیث و شیوة مسلمانان صدر اسالم نش

 سپس در قرون بعدي قسمتی از مباحث .اندارة سالکان طریق حقیقت حکایت دارد بی

فلسفی و کالمی نیز بدان آمیخته و به دو بخش عرفان عاشقانه و عابدانه تقسیم شده است 

ود که جدال متشرعه و متصوفه آغاز شد و چه تکفیرهایی صورت و در همین راستا ب

 اما سرانجام تاریخ رقم خورد و از میان فقیهان .گرفت و چه خونهایی که ریخته شد

 از . اشعار و سخنانی به منصه ظهور رسید که رنگ و بوي صوفیانه و عارفانه داشت،متشرّع

 ، میرداماد،خ بهاءالدین عاملی شی،توان نام ابوحفص عمر سهروردي آن جمله می

 ، سیدعلی قاضی، عالّمه طباطبایی، مالّمسیحاي گیالنی ، مالّ صدراي شیرازي،میرفندرسکی

  . حسن زادة آملی و غیره را نام برد  امام خمینی و استاد،اي سیدحسین بادکوبه
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استاد حسن زادة آملی شیفتگی خاصی به فراگیري علم و دانش و عبادت و   

 لذا از محضر اساتید برجستۀ . براي تکمیل سجایاي روحی و معنوي خویش داشتعرفان

ها چید تا خود استاد عصر و فرید  ها برگرفت و خوشه علمی و معنوي زمان خویش توشه

  .دهر گردید

 وي .بود مندي به شعر و شاعري از دوران کودکی خمیرمایۀ وجودي او عالقه  

هاي عرفان نظري و عملی خویش را به نظم  رونمایهشعر را به خدمت معنویت درآورد و د

  .  تحریر درآوردۀکشید و به رشت

 نیرومند و آتـشین بـود   ،حسن زادة آنچنان فراگیر حاالت و مقامات عرفانی استاد    

 او مراحل کمال را در      .که وي را در ردیف عاشقان عارفان سوختۀ طریق حقیقت جاي داد           

گاه حق قرار گرفت تا آنکه خـود          و در منظر تجلّی     طریقت و حقیقت پیمود    مسیر شریعت، 

کنـد و    پـروا اشـاره مـی      صریحاً به برخی از مقامات عرفانی و کرامات رحمانی خویش بی          

  .نماید وار اسرار ناگفتنی را هویدا می حالّج
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  پی نوشتها

  وي دختـر   . در مـصر متولّـد شـد       ، زاهد معروف قرن دوم هجـري      ،رابعه عدویه -1

المقدس   پس از چندي به بیت.باشد الخیر می   کنیۀ او ام . قبسی بود  اسماعیل عدویۀ 

  . در همانجا در گذشتق.. ه 135مهاجرت کرد و در سال 

بارة الهیات به معنی اخص که از مباحث مربوط بـه           نام کتابی است در   » اثولوجیا«-2

  شیخ یونانی در قرن ششم میالدي تدوین شد و آن را به            ،کتاب تاسوعاي فلوطین  

.اند ارسطو نیز نسبت داده

 مباح شمردن امر و رواج رسم عادتی است که صـوفیان آن را              ،مراد از استحسان  -3

براي راهنمایی سالکان طریق حق بـدون داشـتن دلیـل و برهـان شـرعی وضـع                  

 ساختن خانقاه و روي آوردن به رقص و سماع و ، از قبیل پوشیدن خرقه  ؛اند کرده

.…غیره 

 عارف مشهور و مؤسس فرقۀ سهروردیه و        )ق.. ه 632(ابوحفص عمر سهروردي  -4

مرشد سعدي و اوحدالدین کرمانی بود که تعلمیـاتش را از احمـد غزالـی اخـذ                 

 ،النّـصایح  ، رشـف  المعـارف  توان کتابهاي عوارف    از آثار مهم وي می     .کرده است 

.الهدي را نام برد التّقی و اعالم اعالم

واقـع در اسـتان مازنـدران در طـول          مـل   آالریجان یکی از بخشهاي شهرسـتان       -5

هاي کوه دماوند با بلنـدي بـیش از هـزار متـر و داراي آب و هـواي سـرد                      دره

رودخانۀ هراز از رودهاي مهم ایـن ناحیـه اسـت کـه از قلّـۀ دماونـد                  . باشد می

 آب  ،آب گـرم  : در ناحیۀ الریجان آبهاي معدنی بسیاري مانند      . گیرد سرچشمه می 

 این بخش شامل چهار دهستان و چهـل و پـنج آبـادي           ،اسک و غیره وجود دارد    

 در خصوص مولد خویش     زاده  حسن استاد. باشد که مرکز آن قصبۀ رینه است       می

: گوید می
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  نـون  پرس از ایـران بـی      بیا می 

  

  

  از این مولد این یونس ذوالنّون

  )459 ص ،دیوان(

  

 ، حکـیم متألّـه    ،لـی  جامع علوم عقلی و نق     ،اهللا حاج میرزا ابوالحسن شعرانی     آیت-6

 در تهران چشم به جهان گشود و در         ق.. ه 1320صاحب تألیفات فراوان در سال      

 در علوم عقلی و شـیخ  ، میرزا محمود قمی  ،محضر استادانی همچون حکیم محقق    

 هیئت و   ، در علوم ریاضی   ،الفنون اهللا ذي   در فقه و میرزا حبیب     ،آقا بزرگ ساوجی  

 1352 سرانجام در سال     ،ها تحقیق و تدریس   نجوم کسب دانش کرد و پس از سال       

.سه سالگی چشم از جهان فرو استدر سن هفتادو) ش. ه (

 . ه (1318 در سـال     ،اي الدین الهـی قمـشه     اهللا حاج میرزا محمد مهدي محی      آیت-7

 چـون در شـعر بـه        در شهر قمشه از توابع اصفهان دیده به جهان گـشود و           ) ش

 ،ترین آثار ارزشمند وي     مهم .اي ملقّب گشت   هرد به الهی قمش   ک تخلّص می » الهی«

 . قرآن کریم و دیوان شـعر اسـت        ۀ ترجم ، توحید هوشمندان  ،کتاب حکمت الهی  

.ش از دار فانی به دیار باقی شتافت . ه 1352وي در سال 

 ماهیت و امکانی دارد که همان       ،حدوث ذاتی و زمانی بدین معنی است که جهان        -8

 کـه آن را حـدوث ذاتـی    .هستی جهان تقـدم دارد نیستی اوست و این نیستی بر   

نامند و اگر نیستی چیزي بر هستی آن سبقت زمانی داشته باشد به آن حـدوث                 می

.زمانی گویند

 روحی غریزي و از حاالت نفسانی و جسمی لطیف اسـت و داراي              ،روح بخاري -9

تـرین اجـسام بجـا مانـده و          باشد کـه لطیـف     مزاجی آمیخته از اخالط اربعه می     

  .ترین آنهاست ترین و صافی یقدق
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