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چکیده
فکر و ذکر از مباحث مهم عرفان اسالمي به شمار مي روند که در هر دو سنت عرفاني جایگاه ویژه ای در سير استکمالي سالکان
دارند .در سنت اول عرفاني بخشي از آرای عارفان در باب فکر و ذکر به تبيين هر یک از آن ها و بيان جایگاه و اهميتشان در
سير و سلوک اختصاص یافته و بخش دیگری از دیدگاه ها رابطۀ فکر و ذکر و نحوۀ تعاملشان با یکدیگر را شرح و تبيين کرده
است .اگرچه برخي عارفان سنت اول به مانند جناب عطار نيشابوری ذکر را برتر از فکر دانسته و تجلي این دیدگاهش را در
بيت ذکر باید گفت تا فکر آورد *** صد هزاران معني بکر آورد ( عطار ) 1821 ،بيان کرده ولي برخي از عرفای دیگر همچون
آیت ا  ..محمد حسن هردنگي فکر در مبدا و معاد را برتر از ذکر دانسته و این نظر را در یکي از سروده هایش با مضمون فکر
کن تا فکر تو ذکر آورد*** صد هزاران نکته بکر آورد ،بيان مي دارد .این مقاله بر آن است که اهميت و جایگاه فکر را از نظر
این فقيه عارف با تطبيق بر نظرات برخي عرفای دیگر مورد بررسي قرار دهد.
واژههای کلیدی :عرفان ،هردنگي ،فکر ،ذکر ،عطار نيشابوری
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مقدمه :
سالک در سير استکمالي منازلي از سلوک را پشت سر مي گذارد و به مقصود دست مي یابد .گرچهدر طرح منازل سير و
سلوک و تعداد و ترتيب آن ها همچنين در مقامات و احوال عرفاني بين عرفا اختالف نظر وجود دارد ولي برخي از
موضوعات یا ابزارهای سلوک ازسوی بيشتر آن ها تأیيد و تبيين شده است .ازجملۀ این موضوعات یکي فکر است که به
عنوان رکني از سلوک به سالکان توصيه شده و دیگری ذکر است که معموالً به عنوان ابزاری برای رسيدن به حال
اطمينان در کانون توجه عرفا قرار گرفته است .در نظر همۀ عرفای سنت اول از جمله جناب عطار ذکر را ابزاری بسيار
قوی تر برای سير و سلوک شمرده اند؛ در حاليکه در نظر آیت ا ..محمد حسن هردنگي فکر در مبدا و معاد ابزاری
بسيار قوی تر برای سير و سلوک شمرده شده است .این مقاله بر آن است که اهميت و جایگاه فکر را در تفکرات آخوند
هردنگي به زبان خودش که خود از فقها و عرفای به نام خراسان در قرن  18هجری بوده است با تطبيق بر نظر سایر
عرفای متاخر ،مورد بررسي قرار دهد.
مال محمد حسن هردنگی :
محمدحسن بن محمد رفيع بن حاجي علي بن کربالیي حسن قيس آبادی فقيه ،عارف ،حکيم و متکلم مشهور
قهستاني که از عمده علماء و فقهاء منطقه خراسان بوده و شخصيت علمي آن مرحوم بر احدی از دانشمندان آم عصر
پوشيده نبوده و فضالء وقت از محضر درس وی تلمذّ و با عنوان برجسته ترین شخصيتهای علمي او را معرفي مي
نموده اند(راشد 1838،و غوث .)1821،او در سال  1828هجری قمری (راشد )1882،در قریه مبادی از توابع هردنگ
قيس آباد متولد شد و در  82ذیعقده  1882قمری پس از یک عمر زندگي شرافتمندانه به رحمت ایزدی پيوست و
آر امگا هش هم اکنون در قبرستان عمومي دهکده مزبور بر فراز تلّي باقيست(عباسلو و همکاران .) 1828،اولين مربيان
او حاجي مال علي جدش و پدرش مال محمد رفيع مي باشند  .پدرش مردی دانشمند و مجتهد بوده و در زادگاه خود
که همان روستای مبادی مي باشد به ارشاد محصلين علوم دیني اشتغال داشته و آخوند مقدمات صرف و نحو و
قسمتي از فقه و اصول را نزد ایشان خوانده است (عليزاده بيرجندی  1و همکاران .)1828،وی مدتي بعد نزد علمای
مشهور مشهد همچون آیت ا  ..محمد رحيم بروجردی و عالمه یزدی تلمذ کرد و به کسب اجازه اجنهاد از آنها نائل
آمد و و ختم تلمذ وی در این زمان به عالم عامل و فقيه کامل  ،آقا سيد ابوطالب حسيني مجتهد قایني از مراجع
عظام در خراسان گردید(راشد .)1882،تخصص آن مرحوم در فقه و اصول و دارای مرتبه اجتهاد بوده و در صرف و
نحو عربي ،لغت ،معاني بيان ،بدیع ،عروض ،منطق ،تفسير ،کالم ،حدیث  ،رجال و درایه نيز استاد بوده است ،عالوه بر
اینها در فلسفه ،حساب(،جبر ،مقابله و  )..هندسه و هيات قدیم دست داشته و تدریس مي نموده است  .او بر اساس
اسناد موجود مدت  38سال به عنوان حاکم شرع یکي از بلوکهای  2گانه قهستان و بر اساس دو حکم موجود از
حضرت آیت ا… العظمي سيّد اسماعيل صدر الموسوی ،مدت  8سال حاکم شرع و از سال  1822قمری تا زمان
فوتش ،دارای نوعي نظارت بر مسایل شرعي قاینات بوده است (راشد 1828،و عليزاده .)1821،در سال  1821قمری
تحصيلش تمام شده و در سال  1822قمری اجازه اجتهاد را از اساتيد دریافت مي کند .او در هنگام اقامت در بيرجند
و قاین نيز جلسات درسي داشته و بعد از فوت استادش در سال  1828قمری تا زمان رحلتش به مدت  83سال پس
از آن مرحوم در شهر بيرجند و قاین به امر تدریس اشتغال ورزید و عده ای از افاضل قاینات که خود مجتهد بوده از
محضرش که حوزه های متعدد درسي داشته است ،استفاده مي نموده و غالباً از شاگردان مرحوم آخوند بوده اند
(راشد 1838،و غوث) 1822،که از آنها مي توان حضرات آیات شيخ محمد بن عبدالحسين قایني ،نجف بن علي اکبر
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بيرجندی ،محمد حسين قایني کاخکي ،محمد باقر بيرجندی  ،شيخ محمد قایني ،سيد حسن فقيه ،شيخ محمد
موحد عرب ،سيد محمد رضا صامتي ،سيد حسن تهامي و محمد هادی مجتهد را نام برد .قدرت بيان او ضرب المثل و
استادی وی در علم کالم باعث شد تا بنا به درخواست علمای وقت ،رساله اعتقادات آقا سيد ابوطالب قایني توسط
آخوند در زمان حيات آقا سيد ابوطالب و با اجازه ایشان ،به ر شته تحریر در آمده و تشریح شود(غوث.)1822،
آیت اهلل هردنگي کسي بود که در تقوی و تهذیب نفس موصوف و در سرآمدی علم در بين علماء معروف بود،
آنچنانکه آیت ا ..سيد اسماعيل صدر نيز وی را عالمه عامل مهذب کامل و صدر علماء عامل مي نامد .در اواخر عمر با
همه بزرگي و ا حترامي که در بين خواص و عوام داشت امکان خریداری حيواني همچون االغ نيز برای وی مهيا نبوده
است که این نشان از زهد فراوان و ساده زیستي وی داشت.
شهرت اصلی آخوند به چند دلیل بوده است :
 مناظره وی با آقا سيد مرتضي یزدی مشهور به شيخ مرتضي که از فحول علمای آن ز مان حوزه علميه مشهد بودهدر حضور علماء و امراء قهستان که با تيزبيني خاصي برخي از نظرات خود در فقه و کالم را بر او اثبات و برخي از
نظرات وی در فقه و کالم را رد و وی را مجاب مي کند(راشد()1882،شيخ محمد باقر گازاری از شيخ مرتضي به
عنوان عالمه و یکي از اساتيد خود در مشهد یاد مي کند).
 محاوره وی با قاضي القضات هرات و مفتي این شهر مشهور به شمس الدین فاضل هروی در روز عيد غدیر درشهر هرات در حدود سال  1822قمری که موضوع جانشيني حضرت علي(ع) بعد از پيامبر را اثبات و وی را در
حضور عل مای حاضر مجاب مي نماید(جليلي و همکاران.)1822،
 نفوذ شرعي و سياسي وی در کليه قاینات در بين خواص و عوام و تدریس وی در حوزه های علميه بيرجند وقاینات اینکه هر چند اقامت نامبرده در هردنگ بوده ولي بدليل تسلطش بر علوم مختلف حوزوی هميشه برای شرکت
در مجالس بحث از او دعوت مي شده است و در ی کي از همين محافل بوده که با مال ابراهيم گزیکي که علمای
بيرجند را در مقابل خود عاجز نموده بود مجاب و عقایدش را که بر پایه صحيح استوار نبوده رد کرده است
(راشد ،1838،راشد1831،و غوث.)1822،
 احياء کننده موقوفات و احداث بقاع متبرکه ای چون مزار سيدناالحسين عربخانه در قاینات وقف بيش از  1ملک بر عزاداری ،تحصيل مردم و…. رسيدگي به امورات مالياتي و وقفيات قاینات به تعداد  1333مورد بر اساس اسناد موجوددر ادامه برخي از نظرات فقهي،کالمي ،فلسفي و عرفاني آخوند هردنگي بيان مي شود تا ضمن آشنایي بيشتر
خوانندگان با دیدگاههای وی ،محققين نيز در هر یک از این مباحث دست به قلم برده و مقاله ای هر چند کوتاه در
این خصوص تالبف نمایند.
برخی نظرات فقهی،کالمی ،فلسفی و عرفانی آخوند :
 اصل کشف و شهود معقول و واقع است در معرفت خداوند هر صفتي از صفات که در ممکن به کيفيتي است در واجب آن صفت به آن کيفيت منتهي است و چون که علمدر ممکنات حصولي است پس باید علم در واجب به این معني نباشد و در نتيجه علم حصولي در واجب تعالي راهي
ندارد
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 مقام تفصيل قدر مقام انشراح و وضوح است و مقام اجمال مقام ابهام و اخفاءچون اسماء ا ..توقيفي است اطالق آنها بر ا ..روا نباشد
 معاد از ضروریات وابسته به اصول است و اصول بر  8است یکي توحيد و دیگری نبوت قطع از مباحث اصول است نه مباحث کالم این حقير استحضار کرده ام که عدد در … یحبهم و یحبونه… 18 ..است .پس باید عدد خلفاء  18باشد و چون دراین آیه عدد این کلمات  18است و این کلمات حدا ..است ،پس تعدی از ائمه نباید کرد چرا که ائمه حدا ..است
 تقليد از معارف معرفت نيست بلکه فریب شيطان است در باب مقام اميت انسان هر کس به قدر همان استعدادی که دارد و قوه که دارد مکلف است در پيشگاه خداوند در باب دالیل تجرد نفس مي گویم اول بودن علم نفس به خودش حضوری اشراقي نه فعلي است و….. مراتب شناخت معرفت بر  3است  :تقليد ،علم اليقين ،عين اليقين و حق اليقين براهين کالميه که در معرفت ذکر شده فایده ای جز اسکات خصم معاند ندارد .این ادله مفيد اطمينان قلبي نيستبه طریقي که مستقر بلکه اعتقاد حاصل از این نحو ادله کالميه اگر منضم به حيثيات ادله آیات آفاق و انفس نشود
مفيد اطمينان و ایمان مستودع است نه مستقر
 شر راجع است به نيت ظلمانيه ماهيت بنابراین موجود شر به خلق تبعي است و به معني غيبت یا عدم حضور خيراست.
 خداوند خالق شر است به خلق تبعي تعليق در علم نيست بلکه در ذات معلوم است و این تعليقي که در علم تصور مي شود از باب تبعيت معلوم است. قياس بر اثبات نبوت چنين است  :محمد (ص) مدعي نبوت و صاحب معجزه بود ،هر مدعي نبوت صاحب معجزه ایبر حق و صادق است پس محمد (ص) بر حق و صادق بود
 گمان حقير نسبت به حقایق موجود ه خارجيه صدق عدم مشکل است بلکه تالشي و اضمحالل حاصل مي شود واین معني عدم نيست
 سوال قبر از مومن محض و کافر محض ضروری مذهب بلکه دین است -سالم کردن بر ائمه (ع) از دور و نزدیک سيره مومنين و وسيله نجات یوم الدین است
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 سير هر کس در سرعت و کيفيت طي صراط آخرت به اندازه سير اوست در صراط دنيا مي گویم که ایمان والیت و محبت کامل است از برای ائمه اطهار که مندرج است در او توحيد و نبوت با توابع اینکه جمع کثيری از فقهاء به صحت صلوه یا عبادتي دیگر که طمعا في الجنه یا خوفا من النار به جا آورده شود واین را منافي با قربت ندانسته اند بلکه با اخالص سازگارش دانسته اند اگر به تحقيق بنگری یک مرتبه از شرک خفي
است
 در خصوص اینکه امام و پيشوا بر مردم واجب است مي گویم نصب امام لطف است ،لطف بر خدا واجب است پسنصب امام بر خدا واجب است
 هر معصومي احق به متابعت است از غير خود و چون احق به متابعت شد قول او حجت شد و این الزمه مرتبهامامت و خالفت است و…
 درباره احادیثي که برخي علماء نسبت ضعف به آن داده اند و گاها مي گویند شبيه است به اضغاث احالم صوفيهمي گویم که اشتهار حدیث بين طایفه و داللت احادیث دیگر بر صحت مضمون حدیث کفایت مي کند موونه ضعف
حدیث مدنظر را.
 مشابهت و واجب تعالي در تجرد از ماده با اینکه  8تجرد با هم فرق مي کند موجب مماثلت در ماهيت نيست کهمفسده ان الزم آید زیرا که مشارکت در قضيه سلبيه است نه ثبوتيه.
 ا مّا ایمان معنوی و حقيقي آن است که مجتمع باشد در او اقرار لسا ني و تصدیق قلبي عن حقيقه و از شفاف قلب وعمل ارکاني هم؛ مگر اینکه مانعي باشد که باعث انکار شود ،که قادح در ایمان نخواهد بود.
ذکر و فکردر اسالم :
اسالم دین عقل ،فکر ،شعور ،تدبر و تذکر است .اصول دین در اسالم « تحقيقي» است و نه تقليدی و ارزش معرفت
(شناخت) باالترین ارزشها است و عمل با فکر ،چه عبادت متعارف باشد و چه تالش برای معيشت و زندگي روزمره،
ارزش واالتری از عمل بدون فکر ،از روی عادت ،از روی جهالت ،از روی تعصب ،از روی خواهشهای نفساني و  ...دارد.
خوب است ابتدا به معنای «عبادت» فکر کنيم .عبادت به مفهوم نماز ،روزه ،حج  ...یا سایر اعمال نيست ،بلکه اینها
همه از مصادیق عبادت معبودی چون «رب العالمين» ميباشد.
عبادت یعني «بندگي» و بندگي نيز «وابستگي صرف» یا نهایت وابستگي است .لذا هر انساني از آن جهت که ناقص
است ،نيازمند و عاشق کمال نيز هست .پس ،حرکت و تالش ميکند تا به کمال نزدیک و نزدیکتر گردد .و کمال نيز
حدود و ثغوری ندارد و محدود نيست و اهلل جلّ جالله هستي و کمال محض است .به این تالش برای قرب معبود
ميگویند« :عبادت» .خواه هدف «اهلل جل جالله» یا خدایي ناکرده ،غير او.
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الف  -اگر چه معبود حقيقي و واقعي یکي است ،اما انسانها گاه مصادیقي از مخلوقات مانند« :بت ،حيوانات ،علم،
شهوات ،هوای نفس و  »...را معبود ميگيرند و به عبادت آن مشغول ميشوند .بدیهي است هر معبودی ،عبادت خاص
خود را دارد .چرا که رسيدن به هر هدفي به عنوان کمال ،راه ویژه ای دارد .مثالً اگر معبود کسي «شهوت جنسي«اش
شد ،عبادت چنين معبودی فقط تالش برای ارضای غزایز است و اگر معبود کسي ثروت یا قدرت شد ،عبادتش نيز
همان تالش برای کسب ثروت و قدرت ميباشد .اما اگر معبود کسي ،اهلل جل جالله بود ،عبادت او ،شناخت ،تسليم و
اطاعت خواهد بود .و به طور کلي رهایي از شرک و رسيدن توحيد همه مبتني بر «تفکر» است و اساساً این «تفکر»
است که مانع از اتخاذ معبودهای کاذب و معرفت و عبادت معبود واقعي ميگردد .بدن انسان حرکاتي دارد که مبين
نيازها و خواسته های اوست زبان انسان نيز تحرکاتي داشته و درون را در غالب کلمه و جمله آشکار ميسازد ،اما هر
دو باید بر اساس «تفکر» عمل کنند .و این روح است که وابستگي پيدا ميکند و بدن و زبان را به دنبال ميکشد ،و
روح نيز به وسيله تفکر هدفگذاری مينماید .لذا عبادت فکری ،بسيار واالتر و زیربنایيتر از عبادت بدني یا زباني
خواهد بود ،چرا که عبادت روح است.
ب  -خوب است انساني که در این عالم گسترده و جهانپهناور زندگي ميکند ،به «صنع» خدا و چگونگي آفرینش
فکر کند .خوب است به مبدأ و معاد خود فکر کند – اميرالمؤمنين (ع) بدین مضمون فرمود که خدا رحمت کند
کسي را که فهميد از کجا آمده در کجا هست و به کجا ميرود؟ خوب انسان به اهداف خُرد و کالن خود در هر کاری
و روش رسيدن به آنها فکر کند به چگونگي تعامل با دیگران فکر کند به علل گرفتاریها ،شکستها ،ناهنجاریهای
فردی و اجتماعياش و چگونگي رفع آنها فکر کند ،به دوست شناسي و دشمنشناسي (تولي و تبری) فکر کند و ،...
اینها همه عباداتي است که ارزش یک ساعت آن بيش از یکسال ،هفتاد سال و یا یک عمر است ،چرا که تعيين
کننده ،جهتدهنده و سازندهی شخصيت فردی و اجتماعي بشر است .و البته تردیدی نيست که وقتي سایر عبادات
متعارف چون نماز ،روزه ،امر به معروف و نهي از منکر و  ...نيز با «تفکر» انجام پذیرد ،واالترین ارزش و اثر را دارد.
آخوند هردنگی در این خصوص می گوید :
اعتبارات و براهين عقليه نيز بر این مطلب شاهد و قاُُُیم است .خوب نيک تامل کن برای آنکس که موحد نيست و
اعتقادی به خداوند بزرگ ندارد و ذکر نمي داند چه ممکن است ذکر او باشد آیا جز تفکر در آفرینش خدا ذکر دیگری
دارد .دقت کن که حتي دستيابي به علوم تجربي نيز نتيجه «تفکر» در صنع خداوند متعال است  .......برای آنکه هر
کس تآمل کند مي بيند و مي فهمد بلکه محسوس و مشهود است که افهام مردم مختلف است بلکه یک نفر به حسب
احوالي که بر او عارض مي شود در هر زماني {پایه ای} از ادراک دارد به حدی که هر روزی چيزی مي فهمد که روز
سابق نمي دانست  .پر واضح است که این امر که خداوند عالم در جبلت هر کسي قرار داد ،فرموده به مضمون قل
کل یعمل علي شاکلته ....و کل ميسر لما خلق له .غير این دو از آیات و اخبار لغو و عبث نباید باشد بلکه حکمتي و
مقصودی و علتهایي در او است(هردنگي 1838،ق ).
فکر :
اهميت و جایگاه فکر در سنت اول عرفاني معموالً با تکيه روایات است  .بدان جهت که همۀ اعمال سالک از فکر وی
سرچشمه مي گيرد ،عرفا برای فکر اهميت بسياری قائل اند .غزالي این موضوع را چنين شرح مي دهد :
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اما ثمرۀ فکرت علم هاست و حال ها و عمل ها .وليکن ثمرۀ آن خاصه علم است نه غير .آری ،چون علم در دل حاصل
شد ،حال دل بگردد ،و چون حال دل گردید ،اعمال جوارح بگردد .پس عمل تابع حال است ،و حال تابع علم است ،و علم
تابع فکرت است .پس اکنون فکرت مبدأ و مفتاح همۀ خيرات است) غزالي، 1828 ،ج.)21 : 3
دیدگاه عرفا در باب فکر به عنوان یکي از مباحث عرفاني ،بر محور دو موضوع قابل بررسي است(رئيسي: )1823،
 - 1محل فکر کجاست؟  - 8موضوع فکر چيست؟
 - 1محل فکر  :بر اساس محل فکر مي توان آن را به دو دسته تقسيم بندی کرد.
الف) فکری که محل آن سَر است.
این فکر به معني اندیشه و تأمل است .فکر در این کاربرد بين عرفان و سایر علوم مشترک است .کاربرد این نوع از فکر در
متون عرفاني بسيار وسيع و پر بسامد است.
ب) فکری که محل آن دل است یعني فکری که عمل دل است و از عمق وجودی شخص سرچشمه مي گيرد.
آخوند هردنگی در این خصوص می گوید :
از الذ لذات عقليه نظر در معارف است و برخوردگي به سر مبدا و معاد که برخورد که از کجاست و به کجا مي رود.
این مطلب بر کسي که پایه ای از فهم داشته باشد کمال وضوح دارد .کما قال تعالي  :ان في خلق السماوات و االرض
و اختال ف اليل و النهار الیات الولي االلباب .مالحظه فرما که چقدر تعریف تفکر و تعقل مي فرماید .جای دیگر حضرت
فيلسوف عقلها (ص) مي فرماید  :تفکر ساعه خير من عباده سنه و در بعضي اخبار من عباده سبعين سنه .این فکری
که برابری با اینقدر از عبادت کند نمي تواند بود مگر در م بدا و معاد چه غير این دو این قابليت را ندارد که برابری با
اینقدر از عبادات کند .مجمال کسي را که که قریحه صافيه باشد این مطلب نزد او ظهور کمال دارد و نيز معلوم است
که تقليد ،فکر و تامل در او نيست بلکه محض این است که فالني گفته من هم گفتم(هردنگي 1838،ق).
از برخي اشعار آخوند این موضوع که برای درک خداوند نياز به تفکر در خود و خودشناسي و خودشکني وجود دارد
نيز درک مي شود تا بر اساس آن بتوان الیه های مختلف مادی را درنوردید و سپس در مرحله معرفت ورود کرد تا به
مرحله خداشناسي واقعي دست یاف ت :
تا که از خود نگذری نيک رای *** کي تواني کرد دیدار خدای
رو تو روحاني شو و اسرار بين *** یار خود در پرده اغيار بين
معرفت باشد حجاب معرفت*** زین سبب دیگر نگویم منقبت
هم خود او مقصود باشد هم دليل*** هم بود محبوب و هم آ مد دليل
هر که را شد اشتياق وصل یار*** بایدش با شعله دائم گشت یار
در شرایين و عروق جان من *** نيست غير از جلوه جانان من
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در اهميت فکر همين بس که در بيش از  833آیه و صدها روایت با عبارات گوناگون بر آن تأکيد شده است .فکر در
سلوک ،محصول ذکر و برتر از آن است و به همين جهت پس از آن برای سالک پيدا مي شود و نسبت به ذکر ،دیرتر
از طرف استاد تغيير مي کند(رضایي .)1828،به نظر این خاکسار ،کلمهٔ فکر و مشتقاتش در روایات گاه به معنای
مراقبت و فکر سلوکي به کار رفته است ،مثالً دربارهٔ ابوذر نقل شده  :بيشترین عبادت ابوذر تفکّر بود .اینجا تفکّر به
معنای مراقبت و توجّه به خداوند است.
لذا آنچه که در نظر آخوند مهم مي آید فکر در مبدا و معاد انساني است و خود ایشان هم با فکر ظاهری و بدون
تعمق مخالف است .بر مبنای دیدگاه وی فکرِ دل برتر از فکرِ سَر است .بدیهي است برای ایجاد شناخت ،باید ميان عالم و
معلوم سنخيت وجود داشته باشد یا عالم بر معلوم محيط باشد .براین اساس مي توان چنين تبيين کرد که فکر دل
صورت ارتقا یافتۀ فکر سر است که توسط ذکر قوت یافته و از غيب مدد گرفته است .کلمهٔ فکر و مشتقاتش در روایات
گاه به معنای مراقبت و فکر سلوکي و توجه باطني به کار رفته است.
در روایتي از امام جواد عليه السالم آمده است:
«آهنگ کردن به سوی خداوند با دلها از به زحمت واداشتن اعضا و جوارح با عمل رساننده تر است».
پيامبر صلي اهلل عليه وآله وسلم به علي عليه السالم فرمود:
«آنگاه که مردم با انواع کارهای خير به سوی خدا تقرب ميجویند ،تو با تفکر به سوی خدا تقرب بجو ،از آنان پيشي
ميگيری» .این روایات بر همان مراقبت و توجه باطني تأکيد دارد .همان که اگر باشد اگرچه ورد نباشد ،مؤثر است و
اگر نباشد اگرچه ورد باشد ،غيرمؤثر بلکه مضرّ است.
در برتری فکر بر ذکر نسفي ذکر را مرکب سالکان ارضي و فکر را براق سالکان سماوی مي نامد و اثر و خاصيت فکر را
در تصقيل و تنویر دل سالکان بسيار بيشتر از ذکر مي داند) نسفي.)881:1822،
غزالي بعد از بيان اینکه همۀ اعمال از فکر سرچشمه مي گيرد نتيجه مي گيرد که فکر برتر از ذکر است زیرا در فکر ،ذکر
نيز وجود دارد  ... :و این است آنچه فضيلت تفکر را روشن کندو معلوم گرداند که به از ذکر و نذکر است چه در فکر ذکر
است و زیاده ،ذکر دل به از عمل جوارح ،بلکه شرف عمل از آن است که در او ذکر است .پس اکنون تفکر فاضل تر از
همۀ علم هاست(غزالي،1828،ج )218 : 3
ج – چند حدیث در ارزش و آثار تفکر :
قال رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله :فِکْرَۀُ ساعَۀٍ خَيرٌ مِنْ عبادَۀِ سنَۀٍ.
رسول خدا صلي اهلل عليه و آله  -فرمود :ساعتي اندیشه کردن بهتر از یک سال عبادت است( .در احادیث دیگر تا
هفتاد سال نيز بيان شده است).
قال االمام علي  -عليه السّالم :ال عِبادَۀَ کَالتَّفکُّرِ في صَنْعۀِ اهللِ عزّوَجلّ.
امام علي عليه السّالم  -فرمود :هيچ عبادتي مانند اندیشيدن در صنع (خلق) خدای عزوجل نيست.
قال االمام علي عليه السّالم :تَميزُ الباقي مِنَ الْفاني مِنْ أَشْرَفِ النَّظَرِ.
امام علي عليه السّالم فرمود :تمييز دادن و تشخيص امور ماندني از امور فاني و رفتني ،از برترین اندیشههاست.
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امام علي عليه السّالم فرمود :اندیشه در عواقب امور ( انسان را) از افتادن در مهلکهها نجات ميدهد.
امام حسن عليه السّالم فرمود :شما را به تقوای الهي و اندیشيدن مدام سفارش ميکنم ،زیرا که اندیشيدن پدر و مادر
همۀ خوبيهاست.
ي مطيَّۀً وَ
لش ٍ
ل التَّفَکُّرِ الصّمت و لِکُ ِّ
ل التَّفَکُرُ وَ دلي ُ
ل العَق ِ
يٍِ دَليالً وَ دلي ُ
ل شَ ُ
ن لِکُ ِّ
قال االمام الکاظم  -عليه السّالم ... :اِ َّ
مَطيَّۀَ العَقلِ التَّواضُعِ . ...
امام کاظم عليه السّالم فرمود ... :برای هر چيزی دليل (و نشانه ای) وجود دارد و دليل عقل تفکر است و دليل تفکر
سکوت است و برای هر چيزی مرکبي است و مرکب عقل تواضع است.
تعامل و ارتباط مداوم فکر و ذکر با یکدیگر :
آخوند هردنگي برای بروز و ظهور ذکر ،باطني جز تفکر در مبدا و معاد قائل نيست و بر همين مبناست که نسفي فکر را
کار اندرون و ذکر را کار بيرون خوانده است(نسفي .)121 : 1822،برخي فکر و ذکر را مستلزم یکدیگر مي دانند و بيان
مي کنند که سالک بدون هماهنگي این دو به مقصد نمي رسد .برخي دیگر برای بروز و ظهور ذکر ،باطني جز تفکر قائل
نيستند( اسکندری 1383 ،ق  .)118 :خواجه عبداهلل انصاری سي امين ميدان سلوک را ذکر مي داند و آن را نتيجۀ فکر
بر مي شمارد( انصاری.)823 : 1 ،1382،
نتیجه گیری :
فکر و ذکر از موضوعات مهم در سنت اول عرفاني محسوب مي شوند .فکر در آرای عرفای سنت اول جایگاه ویژه ای دارد
و بر اساس محل و موضوع آن به مراتب و انواعي دسته بندی شده است .از نظر مجاری فکر نيز دسته بندی های
گوناگوني از فکر در سنت اول عرفاني ارائه شده است  .برای مثال خواجه عبداهلل فکر را سه نوع دانسته  :در عين توحيد،
فکر در لطائف صنع خدا و فکر در معاني اعمال و احوال .آخوند هردنگي از جمله عرفایي است که پيرو سنت عرفای اول
نبوده و تفکر در مبدا و معاد را برتر از ذکر مي داند که در این خصوص مي توان تفکرات وی را در برابر عرفایي چون
عطار نيشابوری قرار داد .بر اساس آیات و روایات مختلف و حتي فقط تفکر در مخلوقات خداوند علي رغم نداشتن
اعتقاد به وحدانيت انسانهای زیادی بوده و هستند که مسير زندگي آن ها تغيير یافته و موحد گشته اند .لذا از این نظر
مي توان ذکر را مختص به خداپرستان و باالخص مسلمانان دانست و تفکر عميق را مختص به تمام مخلوقات .بر
اساس نظر آخوند هردنگي تفکر فرصتي است که خداوند به تمام انسانها داده تا در هر مرحله از زندگي و بر اساس
درک و وسعت فکری خود بتواند در مسير سلوک به وحدانيت و خداشناسي قرار گيرند.
منبع
اسکندری ،احمد بن عطاء اهلل 1383.قمری ،اللطائف اإللهيۀ في شرح مختارات من الحکم العطائي ،تحقيق عاصم ابراهيم
الکيالي ،بيروت :دار الکتب العلميۀ.
انصاری ،زکریا بن محمد 1382.قمری ،نتائج األفکار القدسيۀ في بيان شرح الرسالۀ القشيری ،تحقيق عبد الوارث محمد
علي ،چاپ دوم ،بيروت :دار الکتب العلميۀ.
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جليلي،ح و غوث ،ک و حسين زاده ،س و مالکي س ،1822 .مال محمد حسن هَردِنگي(مجتهدی در سایه
تاریخ)،علوم اسالمي انساني ،شماره  ، 81زمستان  ،ص .82 – 12
راشد ،م ت ،1838،بحث در آثار شش نویسنده قهستان ،.پایاننامه کارشناسي زبان و ادبيات فارسي ،دانشکده ادبيات و
علوم انساني ،دانشگاه مشهد.
راشد محصل ،م ت ،1882 ،.معرفي آخوند مال محمدحسن هردنگي ،روزنامه آفتاب شرق ،دوم آبان ماه:
راشد محصل ،م ت ،1828 ،.معرفي یک عقدنامه ،فصلنامه علمي  -ترویجي مطالعات فرهنگي  -اجتماعي خراسان،
سال نهم ،ش اول ،پياپي  22زمستان .838- 122 :
رضائي علي  ،1828 ،سير و سلوک (طرحي نو در عرفان عملي شيعي)  ،ناشر  :موسسه آموزشي و پژوهشي امام
خميني .
رئيسي ،احسان ،1823.جایگاه و نحوۀ تعامل فکر و ذکر در سنت اول عرفاني ،پژوهشنامه عرفان ،دو فصلنامه ،سال
نهم ،شماره هجدهم  28 :تا .28
عطار نيشابوری ،فریدالدین محمد ،1821.مصيبت نامه ،به تصحيح محمدرضا شفيعي کدکني ،چاپ هفتم ،تهران :
سخن.
عليزاده بيرجندی ،ز ،.1821 ،.عالمان دین در خراسان جنوبي .تهران :فکربکر.
عليزاده بيرجندی ،ز؛ عباسلو ،س؛ الهي زاده ،م ح ،1828 ،.جایگاه اجوبه های علمای بيرجند در مطالعات تاریخ محلي .
فصلنامه علمي – ترویجي مطالعات فرهنگي  -اجتماعي خراسان ،سال هفتم ،ش تابستان .18 – 82 :
غزالي ،محمد ،1828.کيميای سعادت ،به کوشش حسين خدیو جم ،چاپ پنجم ،تهران :علمي فرهنگي.
غوث،ک ،1822 ،محمد حسن هردنگي(احيا کننده موقوفات و بقاع متبرکه)  .به سفارش اداره کل اوقاف و امور خيریه
خراسان جنوبي ،فکر و بکر  .تهران.
غوث ،ک ،1821.گنج نامه ناحيه هردنگ،تهران :فکربکر.
نسفى ،عزیز بن محمد ،1822.مجموعه رسائل ،چاپ هشتم ،تهران :طهورى.
هردنگي .م ح  ،1838،تامالت کالميه  ،تصحيح و تحشيه :ولوی ،ع  .م ،1822.،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
فرهنگي .تهران.
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