
 

Journal iranian political sociology 
Vol. 5, No. 3 , Khordad 2022 

https://dx.doi.org/10.30510/PSI.2022.319994.2809 
 

A study of the mystical and behavioral thoughts and ideas of Mr. 
Mohammad Bidabadi 

 
 
Mohammad Daneshyar 1 
Esmaeil La Eijanimansori 2 
Hadi Vakili 3 

Received Date: 9 Nov 2021 
Reception Date: 19 Jan 2022 
 

 
 
Abstract 
 

Agham Mohammad Bidabadi, a 12th century philosopher, jurist and 
mystic, was the son of Agham Mohammad Rafi Gilani. Abadi has become 
famous. He was an ascetic and mujtahid scientist who used the presence of 
masters such as Mullah Abdullah Hakim and Mullah Ismail Khajoui in 
rational and movable science. By approaching, cultivating and appealing to 
the Imams (AS), he has reached the high authorities and has been included 
in the category of Awtad and Abdal. The combination of appearance and 
interior, democracy, self-sacrifice, charity and service to the people, the 
combination of Shari'a, path and truth, self-knowledge, avoidance of 
materialism and tolerance with opponents have been the most important 
mystical and behavioral components of his thought. It is noteworthy that 
Bidabadi school with its many students is the only Shiite school that 
combines mysticism, ethics and philosophy and uses it to achieve the Qur'an 
and the understanding of the infallibles (AS) and finally promotes pure 
Shiite mysticism in They have become their age. 

 Keywords: Agham Mohammad Bidabadi, biography, mystical thought, 
appearance and interior, fear. 
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سلوكي آقا محمد بيد آبادي و بررسي احوال و انديشه هاي عرفاني  

  
 18/8/1400: تاريخ دريافت             1محمد دانشيار

  29/10/1400: تاريخ پذيرش          2 سماعيل منصوري الريجانيا
  3هادي وكيلي

  چكيده
  

آقامحمد بيدآبادي فيلسوف، فقيه و عارف متأله قرن دوازدهم، فرزند آقامحمد رفيع گيالني 
 ق در اصفهان و مصادف با سقوط صفويه و حمله وحشيانه محمود 1117بنا به قولي متولد 

كه به دليل مهاجرت پدرش از مازندران به محله بيد آباد اصفهان به بيد افغان به اصفهان بوده 
وي دانشمندي زاهد و مجتهد بوده است كه در علم معقول و منقول . آبادي مشهور شده است

 و در عرفان   همچون مالعبداهللا حكيم و مالاسماعيل خواجويي بهره گرفتهياز محضر استادان
، از اركان سلسله ذهبيه و پس از مرگ او قطب )ق1173-1100(الدين نيريزي  مريد سيدقطب

خود را به مقامات عاليه رسانده و در ) ع(اين سلسله شد و با تقرب و تزكيه و توسل به ائمه 
كيفي به دنبال پاسخ به اين -اين پژوهش با روش تفسيري. زمره اوتاد و ابدال قرار گرفته است

فاني و سلوكي در انديشه بيد آبادي چه بوده است؟ سوال بوده است مهمترين مؤلفه هاي عر

                                                                 
دانشجوي دكتري تصوف و عرفان اسالمي، دانشكده حقوق، الهيات و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات، . 1

 .ه آزاد اسالمي، تهران، ايراندانشگا

 مسئولنويسنده .، تهران، ايران)ع(دانشيار گروه الهيات ومعارف اسالمي، دانشگاه امام حسين. 2
esmaeilmansourilarijani2021@gmail.com 

 يه، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، ايراندانشيار گروه فلسفه و حكمت متعال. 3



 

 

365

شه
دي
و ان

ل 
حوا

ي ا
رس
بر

 
دي

آبا
يد
د ب

حم
قام
ي آ

وك
 سل

ي و
رفان

ي ع
ها

 

بررسي آثار و احوال آقا محمد بيد آبادي نشان داد كه تأكيد بر اهميت زيارت قبور ائمه در 
كسب معرفت معنوي، جمع بين ظاهر و باطن، مردم داري، ايثار، انفاق و خدمت به خلق، جمع 

اديگرايي و مدارا با مخالفان مهمترين بين شريعت، طريقت و حقيقت، خودشناسي، دوري از م
قابل ذكر است كه مكتب بيدآبادي با . مؤلفه هاي عرفاني و سلوكي انديشه وي بوده است

پرورش شاگردان زيادش تنها مكتب شيعي است كه عرفان و اخالق و فلسفه را در خود جمع 
 و در نهايت مروج برد بكار مي) ع(و آن را در جهت نيل به قرآن و فهم و درايت معصومين 

  .اند عرفان ناب شيعي در عصر خود شده
  

  .آقامحمد بيدآبادي، شرح احوال، انديشه عرفاني، ظاهر و باطن، خائف :واژگان كليدي
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  مقدمه و بيان مسئله
راز گونه و « در تعريفي جامع و جهان شمول  به مفهوم شناختي 1انديشه عرفاني و سلوكي

بلند و آداب تأثير گذار براي يافتن  و پيوستن به حقيت از طريق خمير مايه افكار » نهاني
انديشه عرفاني و سلوكي، شناختي حقيقت گرايانه .  است4»حال« و 3»تجربه دروني«، 2»شهود«

 عقلي و آرمانگرايي تصوري است، از اين رو -و تالشي عملگرايانه فراتر از واقع گرايي حسي
انديشه عرفاني . است» اشراق«و » ذوق» «عشق«ي آميخته از اين مرام با رازگونگي و غيب باور

و سلوكي نوعي روش براي حصول به حقيقت است كه بر اين فرض، بنا شده است كه عقل و 
حواس پنج گانه به دليل خطاهاي ادراكي، قابل اتكا نيستند و به تنهايي قادر به درك حقيقت 

اك بي واسطه حقايق، نياز است كه بدان عرفان نمي باشند و از اين رو به نوعي تالش براي ادر
همچنين گفته مي شود كه عرفان و سلوك شناخت قلبي است كه از طريق . و سلوك مي گويند

. كشف و شهود، نه بحث  و استدالل حاصل مي شود و آن را علم وجداني هم مي خوانند
  .كسي را  كه واجد مقام عرفان و سلوك است را عارف و سالك مي گويند

است كه )  ق1197متوفي( شهودي، متخلق به خلق الهي آقا محمد بيد آبادييكي از عرفاي
بررسي و مطالعه احوال وانديشه هاي عرفاني و سلوكي وي در تمامي جهات و ابعاد مختلف 

زيرا سير زندگي علمي و معنوي او ميان عارفان . از اهميت ويژه بسيار بااليي برخوردار است
  .  گذشته و حال كم نظير استباهللا در اعصار

هاي شخصي آقامحمد بيدآبادي، جامعيت و تسلط او در فقه، عرفان، فلسفه،  از اهم ويژگي
بنابراين انديشه عرفاني او به طور طبيعي بايد پيوندي ناگسستني با اين سه حوزه . حكمت است
هاي اخالقي نهفته  لاز آنجا كه شيوه عملي و سلوكي وي كه در قالب دستورالعم. داشته باشد

الزم به . تواند اسوه خوبي براي جويندگان آب زالل معرفت حق تعالي باشد است اين نيز مي
ها و دستورات اخالقي و  ذكر است كه بيشتر آثاري كه از ايشان باقي مانده، در قالب نامه

                                                                 
Mystical and Seleucid Thought -1  
Intuition  -2  
Internal experience  -3  
Conscience  -4  
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آوري آثار   در جهت جمع لذا تالش.اند  عرفاني هستند كه به شاگردان و دوستانش خطاب نموده
تر از هر چيز  اينكه دوران زندگي مرحوم  مهم. هايي همراه خواهد بود براي نويسنده با دشواري

و روي ) ق1135(عني مقارن با سقوط صفويه يترين لحظات تاريخ ايران  بيدآبادي در بحراني
وكي سؤال اساسي اين است كه مهمترين مؤلفه هاي عرفاني و سل. كار آمدن افاغنه بوده است

كيفي مي كوشد در -در انديشه بيد آبادي چه بوده است؟ نگارنده با استفاده از روش تفسيري
  .پرتو بررسي و واكاوي احوال و آثار بيد آبادي به پرسش فوق پاسخي مناسب دهد

  
  پيشينه تحقيق

تا كنون تحقيق جامع و مانعي تحت عنوان انديشه هاي عرفاني و سلوكي آقا محمد بيد 
نجام نشده است و غالب تحقيقاتي كه تاكنون به عمل آمده بر زندگي و انديشه سياسي آبادي  ا

در جلد هفتم كتابي تحت ) 1390(به عنوان نمونه عليخاني و همكاران. وي متمركز بوده اند
 انديشه سياسي بيد آبادي ي،مقاله اي را به بررس»انديشه سياسي متفكران مسلمان«عنوان 

در دانش نامه جهان اسالم به طور ) 1391(چنين آقاي حسن سيد عربهم. اختصاص داده اند
در ) 1392( و مريم وفامنديواليت. مختصر به زندگي و آثار و احوال بيد آبادي پرداخته است

زندگي و احوال آقا محمد بيد آبادي را » متفكران جهان اسالم« كتابي تحت عنوان 51جلد 
زندگي «در مقاله اي تحت عنوان ) 1395(ت مؤلفي نامعلوم مورد بررسي قرار داده اند و در نهاي
 سير زندگي ww.balagh.ir/content/6180در سايت » نامه اقا محمد بيد آبادي اصفهاني

اما به طور كلي دو اشكال اساسي متوجه مطالعات . بيد آبادي را مورد امعان نظر قرار داده است
 عرفاني و سلوكي بيد يصصي به انديشه هاپيشين است؛ نخست آنكه هيچ كدام به صورت تخ

برروي انديشه "آبادي  توجه و عنايت نكرده اند و دوم اينكه تمركز مطالعات پيشين عمدتا 
بنابراين تحقيق حاضر مي كوشد ضمن تكميل مطالعات پيشين، .  بوده است"سياسي بيد آبادي

  .ا در كانون توجه قرار دهدبا رويكردي متفاوت،  انديشه هاي عرفاني و سلوكي بيد آبادي ر
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  تولد و تبار آقامحمد بيدآبادي
 در خانواده علمي و مذهبي ديده به جهان 1آقامحمد بيد آبادي در اواخر دوره صفويه

مهدوي (رساند   مي700پدر او مالمحمد رفيع گيالني كه نسبت به شيخ زاهد متوفاي . گشود
خوردار از ورع و اجتهاد بوده كه  از زادگاه خود از دانشمندان محقق و زاهد و بر) 81، 1348

به اصفهان مهاجرت كرده و در محلّه بيدآباد اصفهان سكنا گزيد و از اين روي به مالمحمد 
اند و  از وي ياد كرده» مازندراني«و بعضي نيز با قيد . رفيع گيالني بيدآبادي مشهور گشته است

ليكن كاشف . مازندران است اختالف وجود دارداما در اينكه اصل آن جناب از كدام شهر 
دزفولي شاگرد مبرز بيدآبادي در يكي از آثارش مرحوم بيدآبادي را تنكابني اصل معرفي 

آن قدوه العارفين و زبده الواصلين جامع معقول و «: نص كاشف دزفولي چنين است. كند مي
ني االصل متوطن به دارالسلطنه اصفهان المنقول الفروع و االصول موالنا آقامحمد بيدآبادي تنكاب

  ).13، 1391صدرايي خويي (» اند بوده
محمد هاشم آصف كه كتاب . و نيز در محل تولد آقامحمد بيدآبادي اختالف وجود دارد

: التواريخ كه در زمان آقامحمد بيدآبادي نگاشته زادگاه وي را مازندران نوشته است رستم
آصف (» صوفش مازندران و مقر و مسكن معروفش بيدآباد اصفهانمو... مالمحمد مازندراني «

آقامحمد ) سال-روز(عني يهمچنين الزم به ذكر است كه از تاريخ تولد دقيق ). 406، 1348
 رخ داده است 1335بيدآبادي مشخص نيست اما با توجه به اينكه حمله افغان در حوالي سال 

توان تولد او را به  م افغان از وي ياد شده است ميهاي مقابله با هجو و ايشان با ذكر فعاليت
ربع دوم نيمه اول قرن دوازدهم تخمين زد و مسلم است كه دوران رشد و شكوفايي وي در 

  .دارالعلم اصفهان و قبل از هجوم وحشيانه محمود افغان بوده است
 شده اشاره)ق.ه1117(مهمتر از هر چيز تنها در يك روايت به تاريخ تولد وي درسال 

در نتيجه چون قيد تاريخ فوق چند سالي قبل از بحران اصفهان مي باشد لذا اين تاريخ .است
  .قرين به صحت مي باشد

  
                                                                 
1. Safavid 
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  اساتيد مرحوم بيدآبادي
مرحوم بيدآبادي علوم و فنون اسالمي را نزد عالمان عصر خود در اصفهان فراگرفت لذا 

  : اهم اساتيد و مشايخ اجازه ايشان عبارتنداز
  ).ق1195م (يرزا محمدتقي الماسي اصفهاني شمس آبادي  م-1

ميرزا محمدتقي فرزند ميرزا محمدكاظم فرزند مالعزيزاهللا فرزند مالمحمدتقي مجلسي 
ق متولد و از مشاهيروفضالي خاندان مجلسي است او در اواخر 1098است كه در سال 

وي در سال . ده داشته استسلطنت نادرشاه سمت امام جمعه و جماعت را در اصفهان برعه
ق در اصفهان نداي حق را لبيك گفته و در مقبره جدش مال محمدتقي مجلسي در .هـ) 1195(

  ).537، 1372علي دواني (مسجد عتيق اصفهان مدفون گرديد 
  ).ق1173م ( مال اسماعيل مازندراني خواجويي -2

ي خواجويي معروف به مال از ديگر اساتيد بيدآبادي مالمحمد بن محمدحسين مازندران
جزي (بيدآبادي نيز در نزد خواجويي حكمت تحصيل نموده است . اسماعيل خواجويي است

1348 ،55.(  
  ).ق1173م (الدين نيريزي   سيدقطب-3

از عارفان بنام و عالمان شهير قرن ) ق1173 و متوفاي 1100متولد (الدين نيريزي  سيدقطب
آن . رسد مي) ع(ست و سه واسطه به امام زين العابدين دوازدهم هجري است كه نسبتش با بي

جناب پس از تحصيل علوم رسمي، روح بلندش از معارف سيراب نشده و به دنبال حقيقت به 
. رسد مي) ق1129متوفاي (پردازد و به حكيم عارف شيخ علي نقي اصطهباناتي  جستجو مي

  :يدگو خود مي» فصل الخطاب«نيريزي در اين باره در منظومه 
ــا    ــه فكرنـ ــن طريقـ ــسنا مـ ــا يئـ  فلمـ
ــريقهم  ــارفين طــ ــار العــ ــا كبــ  رأينــ

 

    لقـــد انـــزل اهللا الغيـــوث برحمـــه  
ــالموده   ــضي بـ ــد المرتـ ــه زهـ   طريقـ

 
و )  ق در حمله افغان1135شهيد (از ديگر اساتيد عرفاني وي محمدعلي سكاكي شيرازي 

  ).197، 1354ن جعفريا(توان نام برد  محمدصادق اردستاني و آقا خليل اصفهاني مي
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  ).ق1162م ( مال عبداهللا حكيم -4
ولي از شرح حال . الدين آشتياني ايشان را جزء اساتيد بيدآبادي ذكر نموده است استاد جالل

  .وي در منابع چيزي بدست نيامد
  ).ق1150( سيدحيدر آملي -5

لي اينكه عنوان شيخ اجازه آقامحمد بيدآبادي ياد شده، و در برخي مصادر از سيدحيدر به
  ).30، 1391صدرايي خويي (بيدآبادي نزد وي چه علمي را ياد گرفته مشخص نشده است 

 
  مرتبه علمي و فكري بيدآبادي

اند جايگاه علمي و  بيدآبادي كه در دوران خود يد بااليي در فلسفه و فقه و عرفان داشته
الكواكب : الشيعهطبقات اعالم «در كتاب . آراء باطني وي زبانزد خاص و عام بوده است

بيدآبادي با آنكه بجز صدرالمتألهين، فلسفه «: اند آورده» المنتشره في القرن الثاني بعد العشره
. گفت، نقش مهمي در رواج فسلفه مالصدرا ايفا كرد مشاء و حكمت اشراق را نيز تدريس مي

به طور عمده تا دوران او هنوز حكمت صدرايي به جريان مسلط تبديل نشده بود و اين مكتب 
» شود گسترش يافته است اي كه با شاگرد برجسته او، مالعلي نوري آغاز مي در سلسله

شهيد مرتضي مطهري درباره مرتبه علمي بيد آبادي چنين ).134، 1372آقابزرگ تهراني (
  : اند آورده

ود اساساً اهميت ويژه بيدآبادي در انتقال ميراث فلسفي مالصدرا به نسل پس از خ     «
ها ناشناخته بود، به سعي  هاي مالصدرا كه ارزش و اهميت واالي آن تا مدت است زيرا انديشه

بنابراين بيدآبادي را . اي معرفي گرديد شاگرد مشهور بيدآبادي، مالعلي نوري، بطور شايسته
  ).594، 1370مطهري (» توان احياكننده و مروج فلسفه مالصدرا دانست مي

السالم بود و  قائل به وجوب نماز جمعه در عصر غيبت امام دوازدهم عليهبيدآبادي در فقه 
شد، براي رعايت فاصله الزم بين دو نماز جمعه به  چون در اصفهان نماز جمعه برگزار مي

، 1390خوانساري (كرد  رفت و در آنجا اقامه نماز جمعه مي روستاي رنان در بلوك ماربين مي
7 ،123(   
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راد ميرزا محمد اخباري، بيدآبادي در زمره مخالفان نظريه اجتهاد و به نقل از منيه الم
و نيز مشهور است كه بيدآبادي در علم كيميا نيز دستي . مدافعان نظريه اخباري نام برده است

، 1349مفتون (اند  هايي نيز نقل كرده اي به او نسبت داده و حكايت در اين باب رساله. داشت
حكيم متاله بيد آبادي احياگر حكمت شيعي در قرن (ني در كتاب كرباسي زاده اصفها).145

حكيم بيد آبادي كه كيميا گران ماهر به شمار مي رفت و تبديل :دوازدهم هجري آورده اند 
اعم _فلزات پست به طال را عمال در اصفهان انجام ميداد ، چندين رساله وكتاب ونيز حواشي

ه جاي گذاشته است از جمله رساله اي در كيميا تحرير از نشر يا نظم در صنعت كيميا از خود ب
ج توسط پزشكي اصفهاني به نام ميرزا محمد رضا بن رجبعلي مشهور . ه1209كرد كه در سال 

به طيب اصفهاني از شاگردان حكيم بي آبادي شرح مفصلي به نام هادي المضلين وزاد المتقين 
 ).44،1381كرباسي زاده اصفهاني ).(بر آن نوشته شد 

  هاي شخصيتيويژگي-1
  1زندگي زاهدانه

زندگي زاهدانه بيدآبادي و حاالت او در ورع و پرهيزگاري و سلوك اخالقي شهرت زيادي 
مانند اينكه او در هيأت ظاهري و : در اين مورد حكاياتي از وي نقل گرديده است. داشته است

بيدآبادي ). 124، 1390 خوانساري(نهاد  در كسب معاش به رعايت شئون متعارف وقعي نمي
اعتنا بود و اموالي كه به رسم هديه براي او  كرد بي به توجهي كه حكومت وقت به وي مي

كوشيد و براي امرار معاش، به  پذيرفت وي به زهد و قناعت در معاش مي فرستادند، نمي
 در قحطي اصفهان، براي همدردي با قحطي زدگان، شش ماه. پرداخت زراعت و شعربافي مي

  ).483، 1348مهدوي (به خوردن زردك خام اكتفا كرد 
و ما جن و اُنس را نيافريديم مگر «: بيدآبادي زندگي را در زهد و عبادت و تمسك به آيه

او تعريفي كه از عبادت دارد آن نيست كه در گوشه منزل و ). 56: زاريات(» براي عبادت كردن
او اعتقاد . خبر باشد  را گويد و از احوال مردم بييا مسجد بيارامد، و يا با لقلقه زبان ذكر خدا

در دنيا يعني با مردم زيستن، با مردم حشر و نشر داشتن و همدردي و ) عبادت(دارد كه 
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دستگيري كردن، همچنانكه او در قحطي و انحطاط حمله افغان آگاهانه و از روي ايمان و 
  .اخالص به داد مردم رسيد

  داري  مردم
خريد تا آسايش مردم فراهم  ها را به جان مي واقعا همدرد مردم بود، رنجمرحوم بيدآبادي 

كنندگان پاسخ  رويي و نشاط به انبوه مراجعه مورد احترام سالطين و زمامداران بود با خوش. آيد
بيدآبادي مردم را دوست دارد و ). 124، 1374ايزدپناه (گشود  داد و مشكل آنها را مي مي

گويد سعي كن در كشتي  او مي. داند رب به خدا را نتيجه دوام حكومت ميداري را، راه تق مردم
بيدآبادي (علم نشيني و در بحر علم فرو روي و به قواصي فكرت گوهر كمال بيرون آوري 

مردم را امتحان نكنيم، دقت كنيم هيچ دانا و درويش را امتحان نكنيم و ظاهر اهل ). 74، 1376
 افعال ظاهر مسلمان را حمل بر صحت كنيم و بدانيم آنچه بر ايمان را عنوان باطن گيريم و

خود نپسنديم بر ديگري نپسنديم و در خورد و خوراك چون چهارپايان به آخور ننگريم، غم 
با كسي براي خود «: همچنين آورده است كه). 75همان، (روزي نخوريم كه روزي مقرر است 

ن سوداي عقبا هم نداشته باشم و با هم توجه به پرواي دنيا نداشته باشيم، همچني... بد نشويم
خدا كنيم، دست افتادگان را بگيريم، به بيوه زنان، مسكينان و غريبان با شفقت و مروت 

از معلم دبستان اخالق و رضا، علم حقيقي ياد گيريم و حكمت الهامي آموخته ... نصيحت كنيم
  . داري بيدآبادي كه بيان گرديد اي از مردم اين بود شمه. »شويم و از دفتر عشق الهي ورقي بزنيم

  دوري از ماديگرايي
اند، آنان را از  ها و اندرزها به شاگردان و كساني كه از او راهنمايي خواسته بيد آبادي در نامه
جهل و ناداني از ديدگاه او كوري . خواند دارد و به معنويت و بيداري فرا مي ماديت بر حذر مي

هاي او كوشش براي مرگ ارادي  از توصيه). 35-37، 1376يدآبادي ب(و مرگ معنوي است 
گيرد، سالك پيش از مرگ طبيعي  است، همچنان كه مرگ طبيعي پرده از ديدگان انسان فرو مي
امام خميني ). 35، 1376بيدآبادي (بايد به مرگ ارادي و اختياري بميرد تا زنده و بيدار ابد شود 

كه مارا از مبدا كمال دور مي . دنيا آني است كه در ما هست":يند در دوري از اهل دنيا مي فرما
توجه وتعلق نفس : در جاي ديگر مي فرمايند. "كند وبه نفس ونفسانيت خودمان مبتال مي كند
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بيرون رفتن از تعلقات مادي وتوجه به .به ماديات انسان را از كاروان انسان هابي نياز ميدارد 
  .رساند ا به مقام انسانيت ميخداي تبارك وتعالي انسان ر

   آن به كه بر اين بهر معلق نكنيمتكيهآسمان كشتي ارباب هنر ميشكند                       
بيدآبادي كه عارفي دل سوخته بود هيچ وقت به دنيا واهل دنيا چشم طمع ندوخته است 

 جذب مينمايد بايستي خودوبه نظر او دنيا واهل آن به مانند متائي دلپذير است كه انسان را به 
از ان اجتناب كرد تا در دام هوا وهوس ذخاير دنيا نيافتيد وي نيز درباره اهل دنيا به معناي 

پس اگر خواهي نفس خالص به دست اوريد ":مذموم آن و حسن كناره گيري از آن مي فرمايند
ط وآميزش واين قلب قالبي به جا بگذاري از راحت نفساني، عزلت و نفرت كن واز اختال

مردم روزگار كه خواص وعوام ايشان تمام مانند انعام عام وناتمامند بلكه اضل ،بپرهيز وبگريز 
و لهذا گفته اند كه عزلت باعث عزت است وعزت . كه اين بي تميزان ستيزه كار ،خون ريزند 

پس .در عزلت از خاليق است وراحت در قطع عاليق وسالمت در وحدت وآفت در شهوت 
  ).7،1376بيد آبادي.(ق آويخته به كه به خاليق آميختهاز خل

  ايثار، انفاق و خدمت به خلق
از اهم صفات پسنديده عارفان باهللا و اولياء الهي كمك و ياري رساندن به بندگان خدا و 

از نماد اينگونه افراد بايد از . باشد گيري از آنها در گرفتاري و مشكالت زندگي آنان مي دست
م به ميان آورد آنطور كه عبدالرزاق بيگ دنبلي صاحب تجربه االحرار و تسليه االبرار بيدآبادي نا

همدم فقرا و مساكين بود و ياري ده اهل دين و قاهر ارباب ] آقامحمد[«: نويسد در اين باره مي
شرح حال نويسان ).15 :1، 1349بيگ دنبلي (» ظلم و كين گدايان را به شاهان ترجيح دادي

بيدآبادي عامل به دستورات بزرگ منجي عالم :آن فقيه رباني اتفاق نظر دارند كه وشاگردان 
بود كه مومنان را در دوستي و رحم و ) ص(بشريت حضرت ختمي مرتبت محمدمصطفي 

عاطفه به تني تشبيه فرموده است كه هرگاه عضوي به عضو ديگر كمك كند استقالل پيدا 
  . خواهد كردكند در غير اين صورت اختالل پيدا مي

ـــ ـــديگرند  يبنـــ ــضاي يكـــ  آدم اعــ
   چـــو عـــضوي بـــدرد آورد روزگـــار

ــد    ــك گوهرنـ ــرينش ز يـ ــه در آفـ  كـ
ـــرار   ـــاند قـــ ــضوها را نمـ ــر عـ  دگـ
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بيدآبادي پيامبرگونه غم اُمت بر جان داشت و داغ دستگيري درماندگان و سير كردن 

به وقت . ي همان برگزيددر قحط و غله و فشار زندگي با محرومان معيشت. گرسنگان بر تن
اش را بذل  قحطي، در دوراني كه مردم اصفهان از نظر معيشت در تنگنا قرار گرفته بودند دارايي

و «: او به هنگام تنگي معيشت مردم، آذوقه ساالنه خود را به ناداران بخشيد و براساس آيه. نمود
ن را بر خود ولو در صورت نياز ديگرا). 9: حشر(» يؤثرونَ علي انفُسهِم و لَوكان بهم خصاصه

  ).18، 1381زاده اصفهاني  كرباسي(داد  ترجيح مي
ايثار آقامحمد، در آن دورانِ سخت و پر از مشقت مردم اصفهان، سرمشقي براي توانگران 

. ها و تلفات غلبه كرد بر قحطي آن روزگار، بدون دشواري] حمله مغول[شد و اصفهان در 
اه تمام براي همدردي با مردم هويج و زردك خام يا پخته بود و خوراك آقامحمد مدت شش م

  بدون هيچ اكراه و انزجار و با شعف
بنابر . همچنين ايشان اهل انفاق بودند). 18همان، (و نشاط آن ايام را بدين نحو گذراند 

ه دانست و درآمد حاصل از آن را ب گواهي بعضي از علما و بزرگان بيدآبادي علم كيميا نيز مي
و از دست زرپاش كه صفت كيميا «: و باز به بيان تجربه االحرار. بخشيد فقرا و مستمندان مي

آري مرحوم ). 151 :1، 1349دنبلي (» داشتي ابواب جود و كرم بر چهره محتاجان گشادي
در ) ص(بيدآبادي در بذل و بخشش و انفاق به فقرا و مستمندان براساس سنن رسول اكرم 

 .از هيچ كمك مالي و جاني دريغ نداشتند)اصحاب صفه (ي با كمك رساني وهمدم

 
 انديشه هاي عرفاني و سلوكي-2

نكته مهم در بررسي انديشه هاي عرفاني بيد آبادي اين است  كه وي  سعي دارد كه در هر 
مسئله اي كه ظاهر آن براي ديگران معمولي به نظر مي رسد، انسان را به تعمق و كسب  

 ت كند و اين  خصيصه تنها مختص عارفي مانند بيد آبادي است؛معرفت معنوي دعو
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  معرفت دركسب) ع (ائمه قبور ارتيز تياهم
 ارتيز شرط حيصح انجام با حق قيطر سالكان كه دارند اعتقادي دآباديب محمد آقا مرحوم

 و پاك كدورتها از را دل صفحه و كنند معرفت كسب تواندي م متبركه اماكن و) ع (ائمه قبور
 و رديگي م عبرت و درس 1يقيحق صانع صنعت در تفكر و شهياند با سالك رايز سازد منزه
 و مغفرت درخواست و ارتيز در مردم كثرت مشاهده جمله از سازدي م حق به نيقر راي و

 دري دآباديب مرحوم متأله عارف. طالبند راي ريخ به عاقبت وي سعادتمند طلبي حت و آمرزش
 و استاد خود كهي قمي رزايم بهي ا نامه در مخصوصاً خودي اخالق وي عرفان دستورالعمل

 اشرف، نجف ،يمعلي كربال اتيعال عتبات به ارتيز قصد هنگام اند بوده رينظ كمي عالم
ي كامل نمونه كه معرفت جهت در را) ع (ائمه قبور ارتيز انجام شرط داشته سامراه و نيكاظم

  :كندي م هيتوص نيچن است،ي عيشي عرفاني سلوك و ريس دستور ك ياز
برتو الزم است كه تالش و همت كنيم كه شرط و آداب زيارت را به نفع شايسته و  )١

كامل به جاي آوري و آن كس كه به زيارتش رفته و تعظيم نماييد و حريم حرمتش را نگه 
  .اري نماييديداري و زائران را مساعدت و 

گويي  ن گفته دروغگو نباشي آنجا كه ميبر حذر باش كه در خواندن زيارتنامه در اي )٢
هاي  دهم و اعتراف مي كنم كه اين امام بزرگوار شما جايگاهم را ناظر هستي و گفته شهادت مي

ها و تماشاي آينه كاري ها و چراغها و  من واقفي و ميشنوي از گردش در رواق ها و صحنه
اين كار اليق و شايسته بندگان گفتگو با اين و آن توجه به مردم در حرم مطهر بريز كند كه 

 .پاك و برگزيده نيست

تا زماني كه شوق و ميل باطني به زيارت و دعا داري در حرم باش و زماني كه ميل  )٣
تو به سستي گراييد بالفاصله از حرم خارج شوكه ذكر نگفتن بهتر است از ذكري كه با غفلت 

 .به محتوا همراه باشد

 نيز كساني كه حقي بر تو دارند مانند بزرگان دين در حرم مطهر براي پدر و مادرت و )٤
 ) 87-88، 1379صدرايي خويي . (و اساتيد، خويشاوندان و دوستان دعا و طلب رحمت نماييد
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اين راه و روشي است كه هر كس را تبعيت مرا بكند او را به سوي آن دعوت مي كنم  )٥
داست و خداست كه حق را بيان و البته توفيق اجابت از خ) 108وسف، آيه ياقتباس از سوره (

و هركس را كه خداوند ) 4اشاره به سوره احزاب، آيه (كند و به راه راست هدايت مي كند  مي
) 32غافر، آيه . (او را بنابر مقتضاي عمل هاي بدش گمراه نمايد براي او هدايتگري نخواهد بود

در نتيجه اين ) 56يه قصص، آ(هيچ كس نمي تواند آن كس را كه دلش مي خواهد هدايت كند 
حاصل آيد كه در قرآن كالم خدا و ائمه معصومين عليه السالم و عارفان باهللا توصيه به زيارت 
ائمه عليه السالم دارند و اين امر ممدوح باعث كسب معرفت براي سالكان كوي دوست 

 .گردد مي

   1باطن و ظاهر انيم جمع
 جمع خودي عرفان وي سلوك قهيطر در اسالمي نام لسوفيف و عارفي دآباديب محمد آقا

 ليتكم در و دانستي م ناقص و ناتمامي گريد بدون راي كي و بود كرده باطن و ظاهر انيم
  :كه بود معتقد و بود دو نيا انيم جمع سلك نيا انيم

 به كه استي  راه نظر اهل قيطر و ظاهر راه باشد قيطر نيمواز و قيطر به عالم ديبا انسان
 هميعل اءيانب.رسدي  م حق به باطن راه لهيوس بهي  ول كندي  م دايپ حق بهي  آگاه نانسا آن لهيوس

 كـه  تـصوف  قـت يحق اسـت  المنـال  صعب و دشوار قيطر كه اند قيطر نيا ارائه مأمور السالم
 حـق  راه نيا ندهينما است حق در فناء و وجود نيا به وصول آن تيغا و است باطن راه همان
 منـزل  و است نموده بعث وجود و جمع نيبع انسان افراد دعوتي  برا از را اءيانب و استي  تعال
 منـزل  نيا سلوك باشد حق به بقا و ديتوح دري  فنا كه است قيطر منزل نيآخر سالكي  قيحق
 محققـان  لـذا  و است ظاهر به مسبوق باطن چون. باشد يم آن بر متوقف و ظاهر سلوك بر فرع
 و ندارد امكان باطن قيطري  ط كالم و حكمت علم و نظر قيطر استحكام از شيپ اند گفته عرفا
 نخست ،يوصوف عارف نيبنابرا. نگردد سريم قيطري  ط نباشد قيطر نيمواز به عالم شخص تا
 كـه ي اشخاص. رسدي  نميي  جا به انسان نظر، قهيطر استكمال بدون متكلم ا ي باشد ميحك ا ي ديبا
 وي  صـوف  را وخـود  جاهلنـد  حـق  بـه  قيـ طر و نيمواز از و ستندين كامل وتكلم نظر قهيطر در

                                                                 
The sum of appearance and interior -1  
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 مـسائل  نيتر ساده جواب از و بندهيفر عوام و لوح ساده مردم اديص و اديش. اند نهاده نام عارف
 از كـه  هـستند  و انـد  بـوده ي  اديـ ز جماعت سابق،ي  ها زمان و دوران نيا در و عاجزندي  نظر
ــد ــم اتيهيب ــر عل ــي نظ ــدي ب ــود و اطالعن ــ را خ ــت خيش ــب و وق ــان قط ــ زم ــدي م . دانن

  ).4:156،1358يانيآشت(
 و مقدم را باطن دارند هيتوص باطن و ظاهر انيم جمع به نكهيا ضمن متأله عارف نيا

: ندينماي ميي راهنما نينچنيا سلوك ريمس در را حقي كو سالكان و دانند يم ظاهر به مسبوق
  يساز موافقي معن با را خود صورت تاي باش ظاهر از به باطن در كه كن جهد و«

  نهان درصورت گشتهي معن گنج       پاسبان صورت راستي معن گرچه
  »ينماي معن صورتت گردد كه تا      يگراي معن در ريگ صورت شرك

  )140، 1971ييخوي صدرائ(
 همچون دوازدهم قرن لسوفيف و عارف و هيفقي دآباديب مرحوم كه گفت ديبا تينها در

 ظاهر بر مسبوق و مقدم را باطن و اند دهبو باطن و ظاهر انيم جمعي آمل دريح ديس استادش
ي سازگار وي همسان دو نيا نيب جهينت در و باشدي م     باطل محفظه ظاهر رايز دانندي م

  .رديگ يم صورت
   1قتيوحق قتيوطر عتيشر نيب جمع
 وي افعال قهيالطر وي اقوال عهيالشر: (فرموده كه كنند يم نقل)ص (امبريپ ازي ثيحد هيصوف

 باي قوال و حدائق جمله از كتاب چند در ثيحد نيا) يمال راس المعرفة وي والاح قةيالحق
ي محمد مقدس عتيشر در ثيحد نيا موجب به. است دهيگرد نقلي شتريب شرح و ليتفص

 شرع احكام آوردني جا به و شودي م آغاز نفس هيتزك و تيمعنو كمال طرف به حركت
ي بعض و است قتيحق كشف و عارفانه لوكس و ريس آغاز نقطه عبادت و اخالص و تيعبود
 قتيحق آن و داند يم واحد قتيحق صادقانه نوع از را قتيحق و قتيطر و عتيشر محققان از

). 56،  1360ي رازيش (است مختلف اعتبارات سلم و آله و هيعل اهللاي صلي محمد شرح
 و ضيفرا دنآوري جا به و شرع اعمالي اجرا به عيتش اي و سنت اهل چه عرفا نيبنابرا

                                                                 
1- The union between the law and the way and the truth 
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 ترك را نيد اعمالي واقع عارفان مخالفان ازي ا عده خالف بر ورزندي م اصرار نيد مستحبات
يي خدا كتاب كه ديباي كس را نيا در«: ديگو يم عرفان دربارهي بغداد ديجن چنانچه كنندي نم
 در نه تا رودي نم روش نيايي روشنا در و چپ دست بري مصطف سنت و گرفته دست بر

 ديس خودي ها نامه ازي كي دري دآباديب مرحوم لذا). بدعت ظلمت در نه و افتد شبهت مغاك
 العقائد و عهيالشر و قهيالطر و قهيالحق جمع به كيعل: (كند يم هيتوص نگونهيا راي نيقزو نيحس

 بل قهيالحقي ف بانسان سيل احدها فاقد فان الصالحه واالعمال هيوالمرض االخالق و الحقه
: ترجمه). الحكمه او الشجاعه او العفه عن االنحراف ديمر طانيش او ديعن جبار او ديطر وانيح
 اعمال و هيمرض اخالق و حقه ديعقا در عتيشر و قتيطر و قتيحق نيب جمع به باد تو بر

 راندهي وانيح بلكه بود نخواهد ها انسان زمره در باشد فاقد را آنها ازي كي كهي كس رايز صالحه
يي صدرا.(»حكمت و شجاعت و عفت از انحراف جهت به بود خواهد ديپلي طانيش و شده
 اعم مردم اكثر كه است آن قتيحق و قتيطر و عتيشر انيب از غرض پس) 108 ،1350يي خو
 قتيحق از ريغ قتيطر و است قتيحق خالف بر عتيشر كه هستندي مدع عوام و خواص از

ي گروه هر و دارد وجودي قيحقي هنگناهما و اختالف آنها نيب كه كنندي م گمان و است
ي عرفان وي علم آثاري ها يژگيو جمله از زين و دهد يم نسبت گريدي گروه به راي زيچ
  :است آورده سخن نيريش حافظ.است سه نيا نيب جمعي دآباديب

  ستين گمراهي كس دلي ا ميمستق صراط در     اوست ريخ ديآ سالك شيپ هرچه قتيطر در
 حق راه سالك مخصوص كه است مراد خاص ريس قتيطر: كه ستا آمده راز گلشن در
 صدق و وضو و طهارت دوام و انزوا و تبتل و مبدا به توجه و ذكر دوام و ايدن ترك مانند است

 او لب قتيطر و است پوست منزلت به و. است ظاهر احكام عتيشر و آن ريغ و اخالص و
 از«: نديگو ديرس بقا مرتبط به فنا مقام از آنكه از بعد كه است ميقد به حادث از رفتن قتيطر
 الزم را سه نيا اهللاي ال سالك پس) 260 ،1339ي سجاد(» است دهيرس قتيحق به قتيطر راه
  .داندي مي كي و هم

 مشاهده ريمتغي حال با را حارثه نام به را خود اصحاب ازي كي)ص (اكرم امبريپ :تيحكا
 كهيحال در كردم صبح نمود عرض ؟يكرد صبح هچگون حارثهي ا": كردي سوال او ،از نمود
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 تو مانيا قتيحق پس است،ي قتيحقي حق هري برا: فرمود)ص(امبريپ. بودم مومن قتايحق
 از و دميبخش خدا راه در را خود مال و كردمي سپري داريب به را شب نمود عرض ست؟يچ
 ناله را آتش اهل و ندكردي م مالقات هم با كه دميد را بهشت اهل ايگو و گرفتم كناره ايدن

  كه استي ا بنده نيا: فرمود امبريپ. كردم مشاهده را خدا عرش آشكارا ايگو و دميد كنان
 ملزم آن بهي ا افته يرتيبص خود نيد در: فرمود سپس نموده، روشن را دلش خداوند

 و قتيطر اويي پارسا و وزهد است عتيشر جوان نيا بيغ به مانيا)139،1360االنوار.(باش
  مقدس شرع و است قتيحق او،ي براي اله عرش و دوزخ و بهشت شدني وجدان مشهود
 قنيقيال علمي دارا شما اگر": نديفرما يم خداوند باره نيا در و شودي م شامل را سه هر اسالم
ي م گريدي جا در و)7_5تكاثر (ديدي خواه را آن نيقيال نيع به سپس و دينيبيم را دوزخ ديشو
 باي اباد ديب مرحوم جمله از اهللا با عارفان جهينت در). 95:واقعه("است نيقيال حق نيا"ديفرما
 سه وآن اند نموده جمع قتيحق و قتيطر و عتيشر نيب موجود تيوحكا فوق اتيآ ازي تاس
   .دانند يمي ك يواقعه در را

    عرفان و فقه ونديپ
ي درس حوزهي دارا و برخورداري شامخ مقام از) ص (محمد آل فقه دري دآباديب آقامحمد

 و بود بنديپا عمالً بود كرده استنباط سنت و كتاب از آنچه به خود مبرز هيفق نيا از بودهي مهم
 داده قرار خود سرلوحه را اطياحت به عملي نبو عتيشر ازي رويپ در و نمودي م  اجرا را آنها
 انيم در زين و مردم السنه رد كه بودي ا اندازه به فقه در تبحرش وي فقهي مبان بر او تسلط. بود

ي اصفهان زادهي كرباس. (است بوده زبانزد و مشهوري فتاوا و اتينظر ازي بعض علما خواص
1378، 48 (  
ي مصطفو عتيشر اوالً كه آن شرط به اما: سدينوي مي سالك به خودي ها نامه ازي كي در او

 ازي نه و امر آنچه و ودش عالم قيطر نيا بهي عني باشد كرده ليتحص راي مرتضو قتيطر و
  است؛ زيچ دو آن و باشد شده شاعران
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 اوصاف از دارد تعلق دل به آنچه به علم: دوم. دارد جوارح افعال به تعلق آنچه به علم: اول
 علم قيتحق اهل را نيا. اجتهاد به اي و است ديتقل به اي اول علم و لهيرذ اخالق و لهيجم
  ).52،1390ييخوي صدرائ. (نديگو يم قتيطر به علم را دوم علم و نامند يم عتيشر

 و نظر صاحبي هيفق نكهيا با و بود خود زمان زگاريپره و محتاط مجتهدان ازي دآباديب هيفق
 جمع اي وي فقه كتب بر زدن هيحاش از كرد يم عمل خودي فقهي آرا به و بود مستقلي مجتهد
 نانياطم مورد و وثوق محلي درق به نكهيا با جستي مي دور شدت به خودي برا مقلد كردن

 نيا رفت يم شمار به زمان آن ديتقل بزرگ مراجع از كرد يم اراده اگر كه بود عوام و خواص
 دادي م ارجاع گرانيد بهي شرع مسائل در را خود خاص دانيمر و شاگرداني حت وارسته هيفق

 كه محمد آقا از و ديرسي شرع فيتكل و بلوغ سن بهي كرباسي حاج كهي هنگام چه چنان
ي برا كه نمود هيتوص او به كرد سوال حج مراسم دادن انجام درباره بود او استاد ميق وي وص

. شود الحرام اهللا تيب روانهي گريد مجتهد از ديتقل با اعمال آوردني جا به و حج مراسم
 زا ودوري آسان به مردم كه شدي امر وخواص عوام وارشاديي راهنما نيا). 3 ،1317يكلباس(

  .كنند رجوعي شرع معرفت كسب در نظر وصاحب مجتهدي علما به ديوترد شك
 السالم هيعل دوازدهم امام بتيغ عصر در جمعه نماز وجوب به قائل فقه دري دآباديب زين و
 جمعه نماز دو نيب الزم فاصله تيرعاي برا شدي م برگزار جمعه نماز اصفهان در چون و بود
ي خوانسار (كرد يم جمعه نماز اقامه آنجا در و رفت يم نيبمار بلوك در رناني روستا به

 ميعظي مجتهد و هيفقي دآباديب مرحوم كه نمود حاصل نيقي تواني م  نيبنابرا).7:117 ،1411
 بهي وفقهي شرع مسائل در وذكور اناث از زمان آن مردم كه.است بوده خود عصر مردم انيم در
 عوام مردم خواست تنها نه نيوا خواستندي م فيتكل ،كسب مهم مسائل ودر مراجعه شانيا

 از... و اهللاي ال وسلوك ارتيز امر در همي بزرگ هانيوفق علما جمله از خواص بلكه است بوده
 .اند خواسته دستور شانيا
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  1خود شناسي
. تر از خودشناسي نيست تر و پرارزش از نظر عارفان و دانشمندان اسالمي هيچ علمي شريف

در . كند تا خود را بشناسد  دانشي پاك و مقدسي است كه به انسان كمك ميعلم خودشناسي
يعني هركس » من عرَف نَفسه فَقَد عرَفه ربه«: نقل شده است) ص(حديثي كه از پيامبر خدا 

در اين حديث مرحوم بيدآبادي خودنمايي دعواي . خود را بشناسد خدايش را شناخته است
  .اند خدايي دانسته

ف متأله و شيعي مرحوم بيدآبادي به استناد به حديث فوق سالكان كوي طريقت و عار
آگاه باش نه گمراه، خودشناس باش ! اي عزيز«: كند شاگردان خويش را اين چنين گوشزد مي

در اين مطلب اين چنين ). 24، 1390بيدآبادي (» شناسي است نه خودنما كه خودشناسي حق
دم بر گمراهي است هركس در زمره گمراهان قرار گيرد به گردد كه آگاهي مق استنباط مي

افت و در جهل مركب يمعرفت و خودشناسي كه مقدم بر خداشناسي است دست نخواهد 
زيراگمراهي و نا آگاهي از جهل بر مي خيزد ،خود شناس، خدا شناس است تا انسان . ماند مي

 متحير وسرگردان است بر اعضاء وجوارح وجودي خويش علم پيدا نكند در شناخت حق
بنابراين انسان بايد بكوشد خود را بشناسد هدف از خلقت وي چه بوده است؟ ماندن در اين .

  دنيا به چه خاطر است؟ وطن اصلي او كجاست؟
  روز ها فكر من اين است وهمه  شب    سخنم        كه چرا قافل از احوال دل     خويشتنم

  ر   چـه     بود       به كـجا   مي روم،آخر  ننماي    وطنماز كجا آمده ام؟ آمدنم   ز  بهـــ
  مانده ام سخت عجب كز چه  سبب ساخت مرا        يا چه بوده است مراد وي ازين ساختنم
  من به خود نامدم اينجا كه به خود   باز   روم           آنكه آورد مـــرا باز بـرد   تا     وطنم

د به شناخت درست دست يافت كم كم قرين حق مي گردد و آري وقتي انسان در مورد خو
: گيريمبرد هدف از خلقت او چيست تا نهايت اينكه به اين سخن خدا در قرآن نتيجه ميپي مي

ز سبب استكمال روحي و جسماني ي كه عبادت ن"و ما خلقت الجن واالنس اال ليعبدون"
 بحث مي كوشد كه فرق خود شناسي مرحوم بيد آبادي نيز در اين. وشناخت انسان مي گردد

                                                                 
1- Self Knowledge 
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كه مقدمه خدا شناسي است با خودنمايي و تكبر كه از رذايل اخالق است به انسان و سالكان 
  :گوش زد كنند 

وخود نمايي دعواي "من عرف نفسه فَقَد عرَف ربه"خود شناسي حق شناسي است، «
كبر وغرور است وجز خداوند در اين بحث منظور اين است كه خودنمايي نشانه »خدايي است

آنجا كه در اذان واقامه روزانه . كبير بزرگي كه قابل وصف وقياس با حق قرار گيرد وجود ندارد
به بزرگ بودن خداوند اعتراف داريم واهللا اكبر مي گوييم كه نشان از آن است كه خداوند 

ودنمايي در نظر بزرگ وبي مثال است كه در وصف نمي گنجد در نتيجه كبر وبزرگ بيني وخ
مرحوم بيد آبادي پرده وحجابي مي شود بين انسان وخداوند ،و حجاب و غشاوه باعث دوري 

  . گردد انسان از خداوند مي
بيدآبادي را «: همچنين در كتاب حسن دل بيدآبادي درخصوص خودشناسي آمده است

يه او اين بوده است شمار آورد، چنانكه توص شناس به شناس در برابر جهان توان حكيمي جان مي
كه انسان بايد خودش باشد و خودش را بشناسد هر موضوعي هرچند جذاب، اگر در اين 

، 1971خويي  صدرايي(راستا نباشد، از ديد او پيش پا افتاده است و ارزش پرداخت ندارد 
الزم به ذكر است عارفان واولياء اهللا اخالص ورزيدن و چله نشيني دو جور تشريح كرده ).40

اگر به جهت رضاي خداوند وكسب علم باشد ممدوح است واگر به جهت كسب مقام :اند 
وترس از آخرت باشد مذموم است واين را شرك مي دانند ، وآنان نيز شرك را انواعي مي 

ودومي شرك خفي مانند هرچيز غير از بت پرستي .يكي شرك جلي مانند بت پرستي:دانند 
نيه الشرك في امتي اخفي من دبيب النمله السوداءعلي الصخره ":مي فرمايد )ص(پيامبر . باشد 

نيت شرك در ميان امت من از حركت يك مورچه سياه بر روي يك "."الصماءفي الليله الظلماء
  ).96:72بحار(سنگ سياه در دل شب سياه مخفي تر است 

ت بنابراين شرك بدترين مانع در سير وسلوك براي كمال است ودر نتيجه جوهر ديان
اخالص است وتنها با اخالص ونيت پاك است كه عبادت قبول حق مي گردد وانسان را تعالي 

 .مي بخشد 
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  چله گرفتن 
آگاه باشيد : ترجمه» ال للّه الدينُ الخالص«: فرمايند مي) 3زمر آيه (خداوند متعال در سوره 

 غرض ديگري آن است كه انسان هدف و» ضداخالص«. كه دين خالص از براي خداوند است
جز رضاي خدا مانند حب شهرت طلبي، مقام و مال، و يا طمع به ثواب آخرت يا نجات از 

  .شود عذاب دوزخ داشته باشد زيرا اينگونه اميال ضداخالص و شركت محسوب مي
هاي  نشيني در يكي از نامه مرحوم آقامحمد بيدآبادي ضمن تحسين مقام اخالص و چله

ولجوع سحاب يمطر الحكمه و «: كند رزاي قمي اينگونه سفارش ميعرفاني خود به مرحوم مي
 علي لسانه، گرسنگي مانند ابري  من اَخلَص لله اَربعينَ صباحاً جرت ينابيع الحكمه من قلبه

اي كه چهل شبانه روز براي خداي  بنده. ريزد است كه باران حكمت و معارف از آن فرو مي
چشمه حكمت در قلبش . ارهاي خود را با اخالص انجام دهدتعالي اخالص ورزد و همه ك
  ).75: 1390بيدآبادي ،(» گردد جوشيد و بر زبانش جاري مي

در «: بايد گفت از تعاليم سلوكي مرحوم بيدآبادي اربعين اخالص است وي اعتقاد دارد كه
به اسباب ياد و و آن را ) تخليه(دوره چهل روزه بايد موانع يادخدا را از نفس ناطقه دور كرد 

، مداومت بر نوافل و اذكار خاص بخش مهم برنامه اربعين )تحليه(قرب حق مزين ساخت 
، ثمره اين طريق سلوك حيات يافتن )ع(و امامان ) ص(گويد بنابر احاديث پيامبر  او مي... است

قلب است و جاري شدن چشمه حكمت از دل بر زبان به حكم تجربه، از اين راه است كه علم 
  ).398، 1380نراقي (شود  به مطالب كلي براي انسان حاصل مي

  1خائف بودن
خوف و رجاء دو . واژه خائف يعني خوف و ترس كه آن در مقابل اميد و رجاء قرار دارد

  .دهد مرحله از مراحل سلوك هستند كه سالك را به سوي اهداف عاليه عرفاني حركت مي
 شدن آن ممكن است و يا به تعاريفي ديگر خوف، يعني ترس از اموري ناپسند كه واقع

خوف سوزش قلب است از احتمال رسيدن به امري ناپسند مثل اينكه عبد بترسد كه در قبر يا 
 1380نراقي(قيامت به جهت گناهان خود مبتالي به عذاب شود و از رحمت الهي محروم بماند 

                                                                 
1- To be scared 
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ابن ( آن آرزومند است رجاء نيز يعني تعلق قلب به حصول امري كه در آينده به) 290،
  ).2:331، 1414طاووس 

آقامحمد بيدآبادي كه مربي بسياري از بزرگان در سير و سلوك بود خود به منازل و مراحل 
. اهللا دست يافته و به ويژه درمرتبه خوف به مقامات بلندي نايل گشته بود وااليي در سلوك الي

رمه و ممنوعه و اعمال سوء و برداشتن در اثر خوف انسان خود را از انجام دادن موارد مح
كند و رجاء و اميدواري انسان را به سوي  هاي خطرناك حفظ و از تماس منهيات امتنا مي قدم

لذا مرحوم بيدآبادي در اين مورد با نظر . دهد موضوعات مطلوب و امور پسنديده سوق مي
يعني نه » ط و تفريط احتراز كندر خوف و رجاء از افرا«: نمايند روي را گوشزد مي احتياط ميانه

بيدآبادي (زياد از خدا بايد ترسيد و نه زياد هم اميدوار بود زيرا اعمال هركس با خودش است 
  : البته  به  نظر بيد آبادي خوف دو گونه است). 38، 1376
اينگونه خوف نه از خدا و صفات مقتضي هيبت و عظمت او ناشي شده :  خوف مذموم- 1

اين نوع خوف از رذايل قوه غضب .  خود بنده، بلكه ناشي از امور ديگري استو نه از گناهان
  .و از نتايج جبن است

و اين . خوفي است كه از خدا و عظمت او و گناهان بنده برخاسته است:  خوف ستوده- 2
به همين جهت است كه عارفان نامي . نيز به معناي از دست دادن امنيت و آرامش شخص است

دهند مثال مرحوم بيدآبادي در سلوك خود به استناد به آيات قرآني  ه اهميت ميبه خوف ستود
كرد  عمل مي» ويخشونَ ربهم و يخافُونَ سوء الحساب«كرده است و در خوف به آيه  عمل مي

  ).21رعد، آيه  (
خوف ايشان غالب «: نويسد همچنين صاحب گلشن مراد درباره خائف بودن بيدآبادي مي

رسيدند در حين  وي كه گاه بود كساني در كمال اميدواري به خدمت آن جناب ميبود به نح
از ترس جهال و ارباب معصيت كم به . شدند انصراف از فالح و رستگاري خود مايوس مي

بيدآبادي اعتقاد به ميانه روي در امر ). 291، 1369غفاري كاشاني (» رسيدند خدمت ايشان مي
اي  اند و به درستي مانوس و شيفته زمزمه عاشقانه ق بودهخوف و رجاء به درگاه حضرت ح
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بود و اين امر به خوبي از بيانات و سخنان ) ع(مانند مناجات الخايفين حضرت سيدالساجدين 
  .اي عزيز و اي دوست مويد است ها و مكتوباتش به افراد با خطاب او در نامه

 
  مروج افكار و آراء مالصدرا 

و عارف متأله اسالمي اگرچه زمان حيات مالصدرا را درك مرحوم بيدآبادي فيلسوف 
اند  ننموده است اما در نشر و ترويج انديشه وي نقش بسزايي از خود نشان داده و توانسته

  .جامع فالسفه عصر خويش را در مسير صحيح متحول سازد
او بود كه اسفار را از . آقامحمد مدرس كتب حكما خصوصاً كتاب مالصدرا بوده است

ها به عرصه دروس فلسفي حوزه آورد و شاگرداني بزرگ در اين  غربت و انزواي كتابخانه
و مخصوصاً در دوراني كه فلسفه صدرايي ).17 ،1378كرباسي زاده اصفهاني .(زمينه پروريد

مورد توجه نبود شاگردانش را متوجه اين گنجينه گرانبها نموده و با اين سرچشمه سرشار از 
شي آشنا كرد و زماني نگذشت كه كتب مالصدرا به وسيله مال علي نوري علوم و معارف عر

. هاي ديگر گرديد دست پرورده آقامحمد جزء متون عالي درسي در حوزه اصفهان و حوزه
آخوند مالعلي نوري بزرگترين استاد و در حكمت متعاليه و زنده كننده طريقه مالصدرا در 

دهم است و مسلماً اگر او ظهور ننموده بود و از سن اواخر قرن دوازدهم و نيمه اول قرن سيز
 سالگي به تدريس كتب مالصدرا اشتغال نداشت صدرالمتألهين 100 تا نزديك 25حدود 

آورد همانطور كه اگرصدرالدين قونوي نبود مقام  شد و مقام خود را به دست نمي شناخته نمي
بنابراين حلقه واسطه ميان آخوند الدين عربي در عرفان نظري شناخته نمي شد  و منزلت محي

هيچ  ). 7-3 ، مقدمه 1357نوري (نوري و صدرالمتالهين كسي جز حكيم بيدآبادي نبوده است 
فيلسوفي در ادوار اخير به اندازه آخوند نوري منشأ آثار و مبدا فيض و بركات نبوده و عالوه 

آور بود لذا  ه تقرير حيرتبر عظمت علمي بي نظير زهد و تقواي قابل توجه داراي بيان و قو
بزرگترين حكما و عرفا و محققان متخصص در مشرب مالصدرا را در حوزه پر فيض او 

  . تربيت شدند
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اساساً اهميت ويژه بيدآبادي «:  اند شهيد مطهري در آثار خود درباره مرحوم بيدآبادي آورده
هاي مالصدرا از ارزش  يشهزيرا اند. در انتقال ميراث فلسفي مالصدرا به نسل پس از خود است

و اهميت واالي آن تا مدتها ناشناخته مانده بود به سعي شاگرد مشهور بيدآبادي مالعلي نوري 
توان احيا كننده و مروج فلسفه مالصدرا  بنابراين بيدآبادي را مي. به طور شايسته معرفي گرديد

ت متقابل اسالم وايران همچنين آن شهيد بزرگوار دركتاب خدما). 594، 1370مطهري(» دانست
  تدريجا شناخته شد ورو امد ، ضاهرا آن "انديشه هاي  صدرا ":در اين باره چنين مي گويد

دهانه فرهنگ كه اين آب جاري زير زميني از آن جا كامال ضاهر شد وبر همه پديدار گشت، 
گردانش در نتيجه با همت واال و پرورش شا) . 173،1396ايزدپناه(مرحوم بيد آبادي است 

توانست فلسفه مالصدرا را از غربت نجات داده و تدريس اين مباحث ارزنده را تسهيل نمايد 
  .وتا امروز اهميت اين مكتوبات فلسفي مالصدرا ادامه داشته است

  1مدارا با مخالفين
در احوال مرحوم بيدآبادي نقل شده است كه يكي از بدخواهان وي كه بنابر قولي از 

هاي ناروا و زشت به وي داده و زبان به   سات در غياب معظم له نسبتشاگردان وي بوده
  .كند بدگويي از عالمه باز مي

عارف بيدآبادي كه به راستي عالمي حكيم و برخوردار از خلقي كريم بود و بارها 
اي  العملي منفي، تنها نامه جوانمرديش براي همگان به اثبات رسيده بود بدون هيچ گونه عكس

  .نويسد يه اين فرد ميبراي تنب
بيدآبادي كه عابدي سالك و ذاكري زاهد و اهل رياضت و مجاهدت بود با شنيدن اين 

شود بلكه تحمل اين آالم را موجب تذكر و  ها نه تنها ناراحت و غمگين نمي ناسزاها و بدگويي
نست دا فرو رفتن بيشتر در خود و نيز حصول مقامات و كشفيات عرفاني و معنوي بيشتري مي

  ).34، 1381زاده اصفهاني  كرباسي(
الذكر بوده با اشاره به  عبدالرزاق بيگ دنبلي در كتاب تجربه االحرار كه شاهد جريان فوق

بيگ دنبلي (اين حكايت، نامه عارف بيدآبادي را در يكصد و پنج بيت به نظم كشيده است 
                                                                 
1- Tolerance with opponents 
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هان گفت و شنودي غايبانه را با يكي از معاصرين در اصف] بيدآبادي[آن جناب «). 34، 1349
روي نمود، وقتي كسوت نظم پوشانيده بودم چون در گنجينه حافظه مضبوط بود به سامع اهل 

  :»حال رسانيدم
ــد   ــستغر قن ــود م ــل خ ــاهالن در جه  ج
ــفهان     ــدر اص ــم كان ــب عل ــو طال همچ
ــوختي   ــن آم ــم دي ــشان عل ــه ز اي  گرچ
ــه چـــشم ناقـــصان   ــردي بـ ــوه كـ جلـ
ــن  ــم و ف ــه اهــل عل ــي ك  از حــسد گفت

 

 بس مر ايـشان را كـه شـان دور از حقنـد             
ــرگردان    ــت سـ ــل حقيقـ ــا اهـ ــود بـ  بـ
ــوختي  ــت سـ ــشان را ز غيبـ ــك جانـ  ليـ
ــان  ــر زمـ ــامالن را هـ ــي كـ  نقـــص گفتـ
ــزن   ــسر راهــ ــستند يكــ ــق را هــ  خلــ

 )35،1381بيد آبادي                       (

كوم بيگ دنبلي ابتدا با اين اشعار شخص ناسزاگو و بدخواه مرحوم بيدآبادي متنبه و مح
پذيرند و  اند ايراد را از شخص بدگو مي  كه داشتهيبه دنبال آن آقامحمد بر اثر تواضع. نمايد مي

عنوان فالي نيك در جهت رسيدن به حق و دوري از غفلت در پيشگاه حق تعالي  آن را به
 فرمايند كه سرزنش فرد نه تنها مرا از عيب و سلوكم آگاه ساخته و مرا دانند و مي مناسب مي

كافر خوانده است بلكه سرزنش وي مرا در راه هدايت صحيح به حق و دوري از غفلت آگاه 
  .نموده است

 
  گيري نتيجه

آقا محمد بيدآبادي فيلسوف، فقيه و عارف متأله قرن دوازدهم، فرزند آقامحمد رفيع گيالني 
نه محمود  ق در اصفهان و مصادف با سقوط صفويه و حمله وحشيا1117بنا به قولي متولد 

افغان به اصفهان بوده كه به دليل مهاجرت پدرش از مازندران به محله بيد آباد اصفهان به بيد 
وي همواره به زهد و قناعت بسنده مي كرده است به صورتي كه در . آبادي  مشهور شده است

. قحطي اصفهان، براي همدردي با قحطي زدگان، شش ماه به خوردن زردك خام اكتفا كرد
. خريد تا آسايش مردم فراهم آيد ها را به جان مي م بيدآبادي واقعا همدرد مردم بود، رنجمرحو

كنندگان پاسخ  رويي و نشاط به انبوه مراجعه مورد احترام سالطين و زمامداران بود با خوش
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ها و اندرزها به شاگردان و كساني كه از او  گشود وي در نامه داد و مشكل آنها را مي مي
. خواند دارد و به معنويت و بيداري فرا مي اند، آنان را از ماديت بر حذر مي  خواستهراهنمايي

 .جهل و ناداني از ديدگاه او كوري و مرگ معنوي است

مرحوم بيد آبادي از هر مسئله اي به عنوان منبعي براي كسب معرفت عرفاني و سلوكي 
كي وي بسيار مهم مي باشند؛ به استفاده مي كرده و بدين وسيله انديشه هاي عرفاني و سلو

و اماكن ) ع(صورتي كه از نظر وي سالكان طريق حق با انجام صحيح شرط زيارت قبور ائمه 
متبركه مي تواند كسب معرفت كنند و صفحه دل را از كدورتها پاك و منزه سازند زيرا سالك 

ين به حق مي با انديشه و تفكر در صنعت صانع حقيقي درس و عبرت مي گيرد و وي را قر
سازد از جمله مشاهده كثرت مردم در زيارت و درخواست مغفرت و آمرزش و حتي طلب 

وي در طريقه سلوكي و عرفاني خود جمع ميان ظاهر .  و عاقبت به خيري را طالبنديسعادتمند
كي را بدون ديگري ناتمام و ناقص مي دانست و در تكميل ميان اين يو باطن كرده بود و 

. ان اين دو بود و معتقد بود كه انسان بايد عالم به طريق و موازين طريق باشدسلك جمع مي
وي بر جمع بين شريعت و طريقت و حقيقت تأكيد مي كرد و چنين مي گفت كه اكثر مردم 
اعم از خواص و عوام مدعي هستند كه شريعت بر خالف حقيقت است و طريقت غير از 

ا اختالف و ناهماهنگي حقيقي وجود دارد در حالي حقيقت است و گمان مي كنند كه بين آنه
كه چنين نيست و مي توان با استفاده از جمع بين اين سه مؤلفه به معرفت عرفاني و سلوكي 

  .دست يافت
گرچه زمان حيات مالصدرا را . بيد آبادي از مروجين افكار عرفاني مالصدرا بوده است

ي نقش بسزايي از خود نشان داده است به درك ننموده است اما در نشر و ترويج انديشه و
ها به عرصه دروس فلسفي  صورتي كه با تالش خود كتاب اسفار را از غربت و انزواي كتابخانه

  .حوزه آورد و شاگرداني بزرگ در اين زمينه پرورش داد
وي به استناد .  يكي ديگر از مؤلفه هاي عرفاني در انديشه بيد آبادي خود شناسي است

سالكان كوي طريقت و شاگردان » من عرَف نَفسه فَقَد عرَفه ربه«؛) ص(مبر خدا حديث پيا
  .خويش را به خود شناسي و نه گمراهي و خودنمايي دعوت مي كند
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نشيني چنين مي انديشد كه  مرحوم آقامحمد بيدآبادي ضمن تحسين مقام اخالص و چله
اي كه چهل شبانه  بنده. ريزد  از آن فرو ميگرسنگي مانند ابري است كه باران حكمت و معارف

روز براي خداي تعالي اخالص ورزد و همه كارهاي خود را با اخالص انجام دهد چشمه 
بيد آبادي بر خائف بودن عارف و .گردد حكمت در قلبش جوشيده و بر زبانش جاري مي

به نظر وي . ردسالك تأكيد دارد و معتقد است كه نبايد در خوف و رجاء افراط و تفريط ك
نخست خوف مذموم كه اينگونه خوف نه از خدا و صفات مقتضي هيبت : خوف دو گونه است

و عظمت او ناشي شده و نه از گناهان خود بنده، بلكه از رذايل قوه غضب و از نتايج جبن 
. دوم خوف ستوده كه خوفي است كه از خدا و عظمت او و گناهان بنده برخاسته است. است
  .دي  همواره بر مدارا با مخالفان تأكيد مي كرده استبيد آبا
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