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پياتيه پروفسور ضمير روشن دانشمند يادبود

جÇراحÇي عÇمل حين در پياتيه پرفسور ميالدي 1993 سال خزان اواخر در
از بÇزرگداشÇتي و تجليل مراسم سال همان نوامبر ماه در كرد/ وداع را فاني جهان
دانشگاه رÄيس و استادان از كثيري تعداد حضور با پاريس سوربن دانشگاه طرف
قÇصد نÇيز تÇهران در اسÇتاد ايÇن ارادتمندان و شا گردان از جمعي گرديد/ برگزار
و احترام ابراز استاد شامخ مقام به نسبت باشد ممكن كه تاآنجا خود نوبه به داشتند
عÇلمي سات سÆÇم از يكÇي طÇرف از كÇه جزوهاي در آورند/ عمل به حقشناسي
پياتيه پرفسور اخالقي و علمي شخصيت و حال شرح شد, چاپ پاريس دانشگاه
از قسمتي ترجمه كه شده نقل اقتصاد اول طراز استادان گفتههاي از خالصه طور به
اين في معر باز به كمك بيشتر چه هر تا ميرسد عزيز خوانندگان نظر به ذيال آن
سرنوشت شايد شود/ عزيز ميهنان هم به معنويت و عرفان اهل و دانشمند سيماي
هستند, توأمان عرفان و علم جوياي كه كساني براي بتواند بزرگ مرد اين زندگي

باشد/ سرمشقي
در دوم بÇينالمÇلل جنگ طي را خود دانشگاهي تحصيالت پياتيه پرفسور
دولت اشÇغالگران عÇليه فÇرانسÇه داخÇلي مقاومت شبكههاي در فعاالنه كه حالي
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و پاريس دانشگاه دكتراي دوره در ميكرد, فعاليت هيتلري آلمان وقت فاشيستي
زمÇينه در وي مÇطالعات داد/ انجام برلين اقتصادي مÆسسه و لندن اقتصاد مدرسه
گرفت/ قرار فرانسه نظامي كارشناسان استفاده مورد جنگ زمان در آلمان اقتصاد
تÇوسعه مÇوسسه و پÇاريس سÇياسي علوم مدرسه و دانشگاه در اقتصاد استاد وي
و ملي آمار مÆسسه رÄيس سپس و بود اداري علوم مدرسه و اجتماعي و اقتصادي
سÇازمان و يÇونسكو مشÇاور و جÇديد اقÇتصادي تكÇنيك تÇحقيقات مركز مدير

شد/ اروپايي جامعه و اقتصادي همكاري
"پÇيشبيني دربÇارة را وي مÇهم تأليÇفات رشÇته دو مÇيتوان اسÇتاد آثÇار از
بر مشتمل مجموعه دو اين از يك هر كه كرد ذ كر اقتصادي" "توسعه و اقتصادي"
امÇور مÇختلف شÇعب زمينه در صي تخص بسيار متعدد مقاالت شامل و جلد دهها
مÇقاالت رشÇته ايÇن عاليمقام و صاحبنام استادان و ميباشد توسعه و اقتصادي

1. Barre

بار1 ريموند آقاي مقاالت از ميتوان آنها ميان از كه نمودهاند درج آن در را خود
دسÇتهجمعي, آثÇار سلسله اين تنظيم بر عالوه برد/ نام فرانسه سابق نخستوزير
و فÇضا اقÇتصاد و پÇولي و مÇالي و آمÇاري زمينههاي در متعددي آثار و تأليفات
مجموع از است قرار آن كثير تعداد به نظر كه مانده بهجا پياتيه آقاي از منطقهاي

گردد/ ايجاد في متو نام به اختصاصي كتابخانه يك كتب اين
"نشان و دونور" "لژيون نشان آن از كه خود كشور از غير به پياتيه پرفسور
ايتاليا و آلمان دانشگاههاي از داشته, دريافت ملي" مقاومت "نشان و لياقت" ملي
و لبÇنان و مÇصر و كÇره و اندونزي در و كرده رااخذ مهمي افتخارات انگلستان و
همه و جسته بهره دانشمند اين نظريات از نيز ايران مانند جهان كشورهاي ديگر
ارزشÇمند واقÇعي انسان يك مانند بلكه دانشمند يك عنوان به فقط نه را وي جا
و تÇوجه مÇورد و شÇناخته رسميت به معنوي و اخالقي واالي ارزشهاي با بزرگ
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تفكر و اقتصاد حوزههاي پياتيه پرفسور علمي نظريههاي دادهاند/ قرار احترامش
هÇمفكران و دوسÇتان از يكÇي كه بود حوزهها اين از يكي در و ميكرد تغذيه را

گرديد/ اقتصادي نوبل جايزه اخذ به موفق نزديكش بسيار
عوامل تعيين در انسان نقش بود اساسي اهميت حاÄز استاد نظريات در آنچه
تحقيقات بر مشتمل پياتيه پروفسور معروف تÃوريهاي ميرود/ بهشمار اقتصادي
شركت و انساني فعاليتهاي درجهبندي و زمان واحد با فاصله اندازه گيري زمينه در
تكنولوژي و راديوسكوپي به توسل اقتصادي, تحليل و تجزيه در رواني عوامل
"نسبي توسعه حال در كشورهاي براي مهمتر همه از باالخره و آمارگيري مدرن
آنكه با مجموعا حال اين با ميباشد/ ملي" ناخالص سرانه توليد اندازه گيري بودن
جاي نميدانست, اراÄه قابل آماري دستاورد با تطبيق بدون را نظريهاي هيچ استاد

بود/ قاÄل "توسعه" پارامتر در معنوي ارزشهاي براي بزرگي
گيرايي و گرم بسيار برخورد و اجتماعي وسيع ديد با استاد علمي شامخ مقام
فقالقولند مت داشتهاند تماس او با كه كساني ا كثر نظر اين از داشت/ آميختگي وي
و نژادپرستانه عقدههاي از بهدور و بيشاÄبه و نجيب معنا تمام به انساني پياتيه  كه
علمي نظر از تنها نه وي با مالقات ميرفت/ بهشمار مذهبي فناتيزم و گرايانه قوم

بود/ آموزنده و سودمند اخالقي و انساني جهات از  كه
ايران عظمت و مجد و فرهنگ و بود دوست ايران معني تمام به پياتيه استاد
ايران از او تمجيد و تعريف ميكرد/ بازگو دانشگاهي معتبر محافل در جا همه را
سابقه با جهاني تمدن مهد ايران او چشم در نداشت/ روز سياسي مساÄل با ارتباطي
بÇنا خÇارجÇيان از بسÇياري كÇه موقع آن در ميرفت/ بهشمار كهن بسيار تاريخي
و وزرا تÇملق و مÇيستودند را شÇاهنشاهي رژيÇم آن, غÇير يÇا شÇخصي بهداليلي
ديكتاتوري از و داشت قرار امور اين از بهدور پياتيه ميگفتند, را وقت مسÆوالن
دربارة كه دروسي طي وي بود/ منتقد آن سياستهاي به نسبت و ناخشنود موجود
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اساتيد تمام تقريبا كنفرانسها آن (در كرد ايراد تهران دانشگاه در اقتصادي توسعه
ايران اقتصادي توسعه داشتند) شركت ودانشگاه دانشكده رÄيس و وقت اقتصاد
رشد اقتصادي رشد اين كه نمود نتيجه گيري و داده قرار تحقيق و بررسي مورد را
و كÇنفرانسهÇا سÇلسله ايÇن در است/ نÇاقص نÇتيجه در و نÇÇابرابÇر و نÇÇاهمگون
و دانشكÇده رÇÄيس و تÇهران دانشگاه اقتصاد وقت اساتيد كليه استاد سمينارهاي
تÇوصيههاي مÇيبردند اسÇتاد نÇظريات از كه بهرهاي با و داشتند شركت دانشگاه
حدي تا خود نوبه به امر اين كه مينمودند امور دستاندركاران به غيرمستقيمي
در پياتيه دكتر شد/ واقع موثر ايران زمان آن اقتصادي نسج در و پوشيد عمل جامه
و نماند غافل ايران اقتصادي تحوالت كردن دنبال از انقالب از بعد اخير سالهاي
بود/ آن توسعه و رشد مسأله و ايران اقتصادي اوضاع نگران حال همه در و هميشه
ميباشد/ او معنوي مدارج به مربوط پياتيه مرحوم حيات كارنامه بزرگ فصل
در ف تصو باره در سالها ( كه لش او همسر فاق ات به ايران به خود دوم سفر در چون
هÇمه شÇدند/ فÇقر بÇه ف مشر توأما و مسلمان بود) كرده مطالعه پاريس دانشگاه
شÇاهد بÇودند ديÇده فيض كسب موقع گناباد در را عاليقدر فرد اين كه دراويشي
دانشÇمند ايÇن عÇمر آخÇر تا ميباشند/ معنوي دستگيري اين ريشهداري و عمق
نموده صالحعليشاه آقاي حضرت مبارك تمثال به مزين را خود كار دفتر درويش
علم خود حضور با نميتواند ديگر اينكه "روشن" گو به ملقب پياتيه درويش بود/
<هÇرگز مÇعروف اصÇل اسÇاس بر ولي نمايد متصل مشرق معنويات به را مغرب
ايÇران ف صوÇت دنياي ناظر پيوسته روحش عشق> به شد زنده دلش آنكه نميرد

مينمايد/ روباز خارج طرف به هميشه كه است
ايران عرفان



پياتيه پروفسور از خاطره چند

تابنده نورعلي حاج دكتر

شيعه دوم سفر از قبل مامسل) كرد ايران به پياتيه پروفسور كه سفري لين او
گÇرفت) صورت شمسي 13êë سال اوايل در كه عرفان قلمرو به ف تشر و شدن
موجود او در معنوي و ديني ساÄقه گرچه موقعيت آن در بود/ شده ف مشر بهمشهد
حÇضرت مرحÇوم ايام همان تصادفا داشت/ غلبه سفر توريستي جنبه معهذا بود,
نÇعمتاللÇهي عÇرفاني طÇريقه رهÇبر عÇليشاه صÇالح محمدحسن شيخ حاج آقاي
ايشÇان بÇهديدار پÇياتيه پÇرفسور بÇودند/ شÇده ف مشر مشهد زيارت به  گنابادي
پزشكي عظيم سازمان تمام كه ميناليد كسالتي و درد از كه بود تها مد وي ميرود/
هÇميشگي درد ايÇن از را خÇود ناله بودند/ نكرده درك را آن واقعي علت فرانسه
را آن سپس و ميپرسند را درد موضع ايشان ميرساند/ نيز ايشان بهاطالع مزاحم
بÇهزودي كÇه مÇيكنند امÇيدواري اظهار و ميدهند ماساژ ثانيه چند و كرده لمس

داد/ خواهد شفا خداوند
كه ميشود ه متوج و ميرود فرانسه به تهران از و تهران به مشهد از پروفسور
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بÇراي درد ايÇن از كه درمييابد جا متدر و است نداشته دردي روز سه دو اين در
صالحعليشاه آقاي حضرت د مجد زيارت به مشتاق لذا است/ يافته رهايي هميشه
مساÄل بر مطالعهاش رشته و بود همگام او با معنوي جنبه از كه او همسر و ميشود
رفتن بهقصد هردو و ميكند همراهي او با نيز اشتياق اين در بود, متمركز عرفاني
13êê اسفند اواخر در بود) دانسته و شنيده اول سفر در را اسم اين ( كه بيدخت به

ميشوند/ تهران عازم
ميتوانند وسيلهاي چه با كجاستو بيدخت كه بودهاند ر متحي هواپيما در آنها
در ميرسد/ خود اوج به هواپيما از شدن پياده موقع در ر تحي اين و بروند/ آنجا به
ميان در بودهاند, صحبت مشغول او به نزديك گوشهاي در كه نفر چند از اثنا اين
زبان به و ميرود جلو او ميرسد/ پياتيه مرحوم گوش به بيدخت كلمه جمالتشان
فÇرانسÇه نÇيز آنÇان مينمايد/ استطالع آنها از نميدانست) فارسي (چون فرانسه
بÇيدخت عÇازم هم ما ميگويند: او قصد از اطالع و صحبت از بعد و ميدانستهاند
نÇيز مسÇافرين ايÇن بÇراي بÇليت دو آنان باشيم/ آنجا در را نوروز عيد كه هستيم
به فقا مت و بود) آسان و ممكن فوري, بليت تهيه ايام آن در (خوشبختانه ميگيرند

ميروند/ بيدخت
در او با فرانسه زبان دانستن مناسبت به و بودم بيدخت ايام آن در نيز مخلص
صÇالحعليشاه) (حÇضرت ايشÇان از پÇياتيه پروفسور بودم/ محشور روز چند آن
تعيين ايشانوقت بنمايد/ سÆاالتي تا دهند اختصاص او به را دقايقي كه كرد تقاضا
مورد در جمله از عرفاني و اخالقي و مذهبي سÆاالت وي جلسه, آن در  كردند/
يÇا مسÇتقيم خداوند طرف از بايد الهي <رهبر فرمودند: ايشان كرد/ مطرح سلسله
فÇرمودند: و زده مÇثال را بÇزرگ پÇيامبران حÇتي و گÇردد/>, تÇÇعيين بÇÇهواسÇÇطه
تÇعميد غسÇل را وي كه خواست او از و رفت پيغمبر (ع) يحيي نزد <عيسي(ع)
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فÇرمود (ع) عيسي ولي داد تذكر او به را (ع) عيسي معنوي مقام يحيي(ع) دهد/
تربيت تحت (ع) عيسي سپس و دهي تعميد من به تو كه است اين مقتضا امروز
خداونÇد هميشه لذا و شد/> استاد بر مقدم شا گرد كه رسيد مقاماتي به (ع) يحيي
از بعد دارد/ زمين در نجات راه راهنماي و مردم تربيت مأمور فرستادگانش توسط
بود اوليا افضل و اوليا خاتم كه (ع) علي بود, انبيا افضل كه (ص) محمد ما پيامبر
هر ترتيب بههمين و شد او جانشين شريعت) و رسالت نه (و ارشاد و واليت در
امÇام دوازده بÇه مÇا اينكه و كرد تعيين را خود جانشين رسيد مقام اين به كه  كس
و نص جهت از بلكه ميشود پدر جانشين فرزند, كه است بابت اين از نه معتقديم
دوازدهم امام كبراي غيبت بدو در و ميكند تعيين را خلف سلف, كه است تعيين
آن بÇهنام كÇبري غÇيب زمÇان در كÇه شÇد مأمور حضرت طرف از بغدادي جنيد
تÇعيين اجÇازه نيز او به و كرده تعيين هم را خود جانشين و بگيرد بيعت حضرت
و داشت خÇواهÇد ادامه حضرت ظهور زمان تا اجازه سلسله اين و بدهد جانشين
عÇبارات عÇين البته است/ رسيده صالحعليشاه) (حضرت من به اجازه اين امروز

است/ شده مضمون به نقل و نيست يادم ايشان
فÇرمودند: ايشÇان شÇوم/ درويش و بÇمانم مسÇيحي ميتوانم آيا پرسيد: وي
العياذ شدن مسلمان بنابراين بودند, الهي مأمور هردو (ص) د محم و (ع) <عيسي
اوست/ از افضل و (ع) عيسي همان (ص) محمد بلكه نيست/ (ع) عيسي نفي بالله
كه ميپذيرد را اسالف و سلسله همه آيد در درويشي و عرفان سلك به كه  كسي
ماه و خورشيد همچون او جانشين يازده و (ع) علي و (ص) محمد اسالف اين در
وي آنگاه دارند/> قرار سلسله همين در نيز انبيا¾ ساير و (ع) عيسي و ميدرخشند

فرمودند/ قبول كه كرد فقر به ف تشر تقاضاي
مقنعه كه شد هدايت بانوان نزد اندروني به ورود اول همان از نيز وي همسر
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نÇيز اليÇها ÕارÇمش كÇردند/ راهÇنمايي آن از استفاده در را او و دادند او به چادري و
گرفت/ قرار قبول مورد نيز آن كه نمود فقر به ف تشر تقاضاي

حضور غسل از بعد كه دادند دستور و شد داده اسالم غسل دستور دو هر به
ادا را ثالث شهادات (رضاعليشاه) تابنده سلطانحسين حاج آقاي حضرت مرحوم
و اهللا) الا له ا ال Öان شهد ا) عربي الخط رسم با را شهادات ورقهاي روي قبال من  كنند/
معناي هم آن زير و نوشته (Ach-hado an la elah-a ellal lah) فرانسه رسمالخط
شهادتي چه و ميگويند چه بدانند تا بخوانند گفتم: و نوشتم فرانسه بهزبان را آنها
جلسه آن در پذيرفتند/ را او اسالم ليه او غسل همان با شهادات اين از بعد ميدهند/
تÇابنده سÇلطانحسين حÇاج آقÇاي حÇضرت شÇادروان ذ كÇر تÇÇلقين بÇÇههنگام و
به آنان ف تشر از بعد داشتم/ حضور مترجم عنوان به من و دليل پير (رضاعليشاه)
نÇام و مÇحمود شما اسالمي نام فرمودند: عمومي مجلس در بود) جمعه (روز فقر
مريم و روشن محمود است: روشن فاميلي) (نام مشتركتان نام و مريم همسرتان
شÇرعيتان وظايف دريافت براي و كنيد اقتدا را ظهر نماز فرمودند: آنگاه روشن/
پÇهلوي فرمودند: ظهر نماز موقع در آنگاه برآييد/ اطالع كسب درصدد خودتان
مسافر او و بودم مقيم من چون بگوييد/ گفت او چه هر و بايستيد (مخلص) فالني
نيت من ميشد پا بر كه جماعت نماز در گرفتم اجازه ايشان از بخواند) قصر ( كه
اجÇازه ايشÇان چÇون و بگيرد ياد بتواند كه بخوانم ركعت دو و كنم مستحبي نماز
عليشاه صالح آقاي حضرت خود وقتي طريق بدين گفتم/ وي به را مطلب فرمودند

كرد/ شركت نيز وي كردند قيام جماعت امامت به
از كÇردم, پÇاريس به كه سفري در صالحعليشاه آقاي حضرت رحلت از بعد
بهنام محل ساخت متداول كفش يك و ترمه چين عرق يك مادرم مرحومه طرف
براي يادبود بهعنوان بود صالحعليشاه آقاي حضرت استفاده مورد كه ساده  كفش
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عكس كه ديدم و برد خود خواب اتاق به مرا رفتم كه هم ديگري سفر در بردم/ وي
كÇه داد نشÇان هÇمچنين او دارد/ سÇرخÇود بÇاالي را صÇالحعليشاه آقاي حضرت
كه است گذاشته نحوي به ديگري تاقچه در را كفش و تاقچه يك در را عرقچين
و خÇود بÇعدي مشÇاهده اساس بر است/ يادگارها آن از كامل تجليل دهنده نشان
مÇريم هÇمسرش مادريم, بزرگ مادر مرحومه و مادر مرحومه قول نقل همچنين
بÇدون خÇواهÇران جÇمع ميان در او است/ روشن واقعا كه ميداد نشان نيز روشن
و مÇيكردند صÇحبت خÇود بÇهزبان يك هÇر بدانند, را همديگر زبان آنها اينكه

مينمودند/ تفهيم نگاه با را مطالب
بÇيگانگان چÇون تÇرك دو بسÇÇا اي زبÇان هÇم تÇÇرك و هÇÇندو بسÇÇا اي
است بÇهتر زبÇÇاني هÇÇم از هÇÇمدلي است ديگÇر خÇود همدلي زبان پس
دل زبÇان به يا نگاه مبادله با تفاهم و ارتباط و زبان بدون صحبتي هم اين و
حÇال و مÇادرم حÇال همواره كه بود گذاشته روشن مريم نزد خوشي خاطره چنان
بودند نيز من مادربزرگ كه همسرم مادري (مادربزرگ انشا¾اهللا" "مادام او بهقول
هÇمسرم و مÇن از را ميآوردند) بهزبان زياد را "انشا¾الله" جمله خود جمالت در

ميپرسيد/
همسرش با شادروان آن بود/ ماه شهريور رفتيم, پاريس به كه ديگري سفر

1. Avignion

از كردم/ احوالپرسي و زدم تلفن او به بود/ آوينيون1 شهر در خود ييالقي منزل در
مÇن چÇون برويم/ آوينيون به كه كرد دعوت و پرسيد پاريس در ما توقف مدت
براي زودتر هرچه است, كوتاه پاريس در شما توقف ا گر كه پرسيد آوردم, عذر
قرار براي لذا است طوالني توقفمان كه دادم جواب برگردم/ پاريس به شما ديدن
بعدا برويم/ پاريس در او منزل به كه بعد) ماه يك (حدود شد تعيين وقتي مالقات
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تÇصميم خانم با و شده ناراحت است/ رمضان ماه در موعود روز كه كرديم توجه
به كه شد موجب تصميم اين انجام در كوتاهي ولي كنيم/ عوض را ميعاد كه  گرفتيم
مانده افطار به يكساعت حدود ( كه ر مقر ساعت موعود روز نكرديم/ عمل آن
گوشه در كه گرد ميزي به روشن مريم مرحومه شديم, اتاق وارد وقتي رفتيم/ بود)
وقت هر گفت: و كرد اشاره بود, شده چيده آن روي خورا كي و داشت قرار اتاق
و رمضان ماه به د مقي اينكه از آوريم/ شما نزد را ميز آن كه بگوييد شد افطار موقع
خÇيلي كرد, خالص ناراحتيمان از را ما اينكه از همچنين و بود آن حلول از مطلع

شديم/ خوشحال
ايÇرانÇيها ما به خصوص به و همه به گناباد به خود سفر از بعد شادروان آن
ا گر بودند كه دانشگاه هر در ايراني دانشجويان بهطوريكه ميكرد محبت خيلي
اسم اينكه بدون دانشجويان بعضي از من و ميكردند مراجعه او به داشتند مشكلي
بعدا ميكندو كمك خيلي ما به كه هست استادي ميگفتند كه شنيدم بدانند را پياتيه
كردم معرفي او به را دانشجويان از نفر چند خود من و است/ پياتيه او نام ميگفتند:

داشت/ معمول را ارفاق حدا كثر و
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بخشدوم

امين حسن سيد دكتر

است: ذ كر به الزم باب اين در نكته چند ا كنون
قÇونوي صÇدر و عÇربي ابÇن و مÇوالنا آرا¾ و افكار بين مشترك وجوه Çل او

شيوة بلكه شناخت/ ديگري از متأثر حتي يا تابع را يكي بتوان كه نيست ي بهحد
تÇضعيف نÇيز را اشÇترا ك وجÇوه همان حتي مضامين, و معاني ي تلق طرز و بيان
و ¾االشيا لق خ ذي ال لله Ôمد ح Öل ا گويد: عربي ابن وجود, وحدت موضوع در ,Âمث ميكند/
و است شده سمناني عال¾الدوله مانند جمعي اشكال و ايراد مورد بعد كه ها/ Ôعين هو

وجود تشكيك و فالسفه قول كه مراتب در وجود تشكيك جريان مسأله به بعد
وحÇدت اصÇل مÇوالنا امÇا است/ شده منجر عرفاست, قول كه مجالي و مظاهر در

/98 آية انعام, سورة مجيد, قرآن /1

منونÆالم نما ا و واحد1 فس ن Öن م أ كÔم شÖن ا ذي ال و Ôه آيات تفسير ذيل در درمثنوي را وجود
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/10 آية حجرات, سورة همانجا, /1

ميكند: توصيف چنين ,1 Õ¸و Öخ ا

يكÇي جÇان ليكÇن مÇعدود جسمشان يكÇي ايÇمان ليك مÇÇعدود مÆÇÇمنان
خÇداست شÇيران جÇÇانهاي مÇÇتحد جÇداست هم از سگان و گرگان جان

/ê08 Ç 18 ,1 ج مثنوي, /2

مÇيان2 از ديÇوار تو برگيري كه چون انÇÇوارشÇÇان هÇÇمه بÇÇاشد يك ليك
ميگويد: باب اين در چيتيك ويليام

تÇنها است/ مشكÇل و مÇبهم مفهومي و ابهامآميز مقولة "اقتباس" <اصطالح
صريح نمونههاي كه گفت معنيدار سخني نفوذ و اقتباس دربارة ميتوان بهشرطي
باشد, كرده نقل ديگري از را واژگان و مفاهيم سخنور يك كه شود يافت ني معي و
بهطور يا Hمستقيم دومي كه گفت بتوان قطعيت از درجهاي با كه بهصورتي هم آن
بÇديننحو را اقÇتباس ايÇنكه محض به اما است/ كرده اقتباس لي او از غيرمستقيم
مÇوالنا نÇوشتههاي در را انديشهاي يا مفهوم كه بود خواهد محال نماييم, تعريف
مÇوالنا كÇه پÇارسيگوي سÇخنوران سÇاير نزد و باشد, عربي ابن مختص كه بيابيم
يÇافتن توفيق من دستكم Ç نشود يافت است, بوده آشناتر ايشان آثار با Áاحتما

/11 ص ,(1377 2(تابستان ش ,2 س گلستان, ا@كبر, شيخ و موالنا ويليام, چيتيك, /3

نداشتهام/>3 را انديشهاي و مفهوم چنين
ذهني تقاضاي سبك و محتوا جهت از موالنا, آثار كه است اين كالم خالصه
بÇه كسÇي ا گر دليل, همين به باشد/ داشته او به اختصاص كه اين نه اوست, زمانه
مÇعارف يÇا ترمذي ق محق برهانالدين د سي كلمات) و مواعظ (مجموعة معارف

پÇيدا مÇوالنا مافيه فيه با كتاب دو اين بين زيادي مشتركات كند, مراجعه ولد بها¾
بهعالوه, ميشود/ ديده نيز مقاالتشمس در اشترا ك و تشابه همين البته ميكند/
همچون صوفيانه منابع ديگر و عطار واسرارنامه سنايي حديق¹الحقيق¹ از موالنا
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مÇثنوي بÇا منابع اين بين و است كرده ياد درمثنوي مكي ابوطالب قوتالقلوب

"حسامينامه" مثنوي تصنيف سبب كه زيرا نيست, عجيب اين و است بسيار تشابه
بودند مشغول موالنا سناييو آثار قراÄت به ا كثر موالنا ياران كه نبود اين جز موالنا
او بÇه مÇوالنا زركÇوب, صالحالدين مرگ از بعد كه چلبي حسن حسامالدين لذا و
و سنايي طرز همان به كه درخواست موالنا از هجري ìë7 در يافت, خاطر تعلق

درآورد/ نظم به را ه صوفي معارف قالبمثنوي, در يعني عطار,
اشÇترا ك وجÇوه عÇربي ابن و موالنا عرفاني تفكر در كه همانگونه به Çدوم

عÇلوم بÇا مÇوالنا برخورد در مثل, در است/ موجود نيز افتراق وجوه دارد, وجود
عÇربي ابن كه درصورتي است/ آشكار او فلسفهستيزي عقالني, معارف و عقلي
تÃوريك عرفان پايه گذاران حق به بيشتري حدود تا قونوي صدر و ي حد تا خود

عقالنياند/ برهان به ملزم نا گزير و Ç نظري ف تصو و
بÇوده حق كمال و جالل صفات مظهر كه است كامل انسان خلقت, از هدف
مرتبت از تر مهم كه واليت مرتبت به حدودي, تا كدام هر سلف انبيا¾ پس باشد/
واليت ا كمل و اتم مجالي و كمال نقطة اسالم پيغمبر بعد و رسيدهاند است ت نبو
همچنان واليت داÄره اما يافت پايان ت نبو داÄره او مسعود وجود به و است بوده
است/ قÇبول قÇابل رهگÇذر ايÇن از قبل تÇ Öاس لما Ôح الفات و بق س لما Ôم الخات كÇه ماند مفتوح
از كه ميگمارد خاتماالوليا¾ بلكه واليت مرتبت صاحب را خود آنگاه ابنعربي,
Ç دوست افكÇنده گردنش در رشتهيي حق, به نسبت محبت و خدا دوستي طريق
يگÇانگي و جÇهان وحÇدت ديÇدگاه از بÇاز و اوست/ خاطرخواه كه هرجا ميكشد
و بÇد و زيÇبا و زشت اخÇتالف و اديÇان و مذاهب اختالف كه است جهانآفرين
را هÇمه حسÇنات و سيÃات و زيبايي و زشتي و خوب و بد و ميكند نفي را خوب

بدان/ هم را اين باشد نسبت به بد بين; المقر ÔاتÃ ي س برار اال Ôنات س ح كه ميشمارد نسبي
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صÇالح د سي كه چنان و شد او تكفير ماية عربي, ابن فلسفي آرا¾ و افكار اين

/(13ì1 وحيد, (تهران, امين علينقي سيد چاپ /1

اين است1, كرده ذ كر ياصلواتچهاردهمعصوم كتابمناقب مة مقد در خلخالي
كÇرده پيدا اسالم عرفاني و علمي حوزة در مخالف هاي عد و موافق هاي عد افكار
مطالعه به را غرب و شرق متفكرين و دانشمندان از بسياري كه قرنهاست و است

داشته/ سرگرم آنها مباحث و
مقام در هم آمريكايي و اروپايي دانشمندان از بعضي اخير, قرن دو يكي در
ايÇن در و برآمدهاند عربي ابن عرفاني و فلسفي انظار و افكار شناسايي و مطالعه
يادگار به آلماني انگليسيو فرانسهو زبانهاي به خود از تحقيقاتي و تأليفات باب
دانشگاه استاد فرانسوي كربن هنري پروفسور ايشان مشهورترين كه  گذاشتهاند
بÇه عÇربي ابÇن عرفاني افكار باب در كتابي كه است معروف مستشرق و سوربن
(Ralph Manheim) هيم من رالف وسيله به كتاب همان بعد و است نوشته فرانسه
19ì9 در انگليسي ترجمه متن اين و است شده ترجمه انگليسي به فرانسه زبان از

است/ شده منتشر آمريكا در پرينستون دانشگاه وسيلة به ميالدي
فلسفÇي افكÇار و عربي ابن به راجع كه زمين مغرب دانشمندان از ديگر يكي
پاسيفيÇك كالج استاد (Rome Londo) لندو م Ôر پروفسور است, كرده تحقيقاتي او
Philosophy of نام به صفحه 12ì در كتابي نامبرده كه آمريكاست در كاليفرنيا در
شده منتشر لندن در 19ë9 در كه است كرده تأليف (فلسفهابنعربي) Ibn Arabi

است/
در ف صوÇت بÇاب در كÇتابي است, شده نوشته باب اين در كه كتبي از ديگر
لندن در 1938 سال در كه (Palmer) پارلمر هنري ادوارد قلم به است زمين مشرق
شده تفسير و شرح عربي ابن افكار براساس اسالمي عرفان و ف تصو و شده چاپ
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و رسÇالهها و مÇقاالت غÇربي, دانشمندان قلم به مذكور كتابهاي بهعالوه است/
فارسيو به اسالمي ممالك بقية ايرانو مصرو پا كستانو هندو در دي متعد  كتب
همه ذ كر كه است شده نوشته مسلمان دانشمندان قلم به فرانسه و انگليسي و عربي

/20 Ç 18 صص همانجا, علينقي, سيد امين, /1

معني همين بيان در چيتيك ويليام شد/1 خواهد مستقل جدا گانهو كتابي خود آنها
ميگويد:

دنÇبال را متفاوت بسيار خواستههايي نوشتههايشان, در موالنا و عربي <ابن
مÇعنايي بÇه تÇحقيق سرگرم عربي ابن كه بگيرند نتيجه هاي عد شايد مينمودهاند/
شبيه ي تاحد بوده)و روان" " كاوش پي (يعنيدر بوده كلمه اين جديد معناي مشابه
پژوهندة هر مانند است/ بوده دانشمند" و "پژوهنده يا ق" محق" كلمة جديد بهمعناي
بÇا ايÇن بÇود, برآمÇده بدان يافتن دست پي در و برگزيده پژوهشي هدفي ديگر,
تÇفكر اهÇل بÇود; عاشق بلكه نبود علم به پرداختن كارش كه دارد تفاوت موالنا
سرمست الهي عشق باده از بلكه نبود, فيلسوف بود; مست بلكه نبود, هوشيارانه
نخواهد همسو همخوانو متون گواهي با تاريخو جريان نتيجه گيريبا اين اما بود/

بود/
نÇايي است/ نميگفته سخن خود سر از كه گفته بارها موالنا كه ميدانند همه
بÇر درست ابتدايمثنوي برميخاست/ الهي دم از سرمستكنندهاش نغمه كه بود
بر اهداف بهدنبال كه نبود پژوهندهاي نيز عربي ابن اما است/ مبتني تصوير همين
خود اراده به و نميگويد سخن خود سر از كه ميگويد ما به بارها باشد/ خود ساختة
و ميگويد سخن او مجراي از كه است الهي حق همواره بلكه نميبرد/ قلم به دست
از را تÇحقيق جريان كه است الهي حق واميدارد/ هاش قلبي خواطر كتابت به را او
معرفت و باشد, خداوند عطيه كه است همين معرفت حق ميگذراند/ او جان ميان
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عالم به رسد چه تا ÇÇ كرد نميتواند كفايت را مقصودي خلق عالم در هرگز انساني
مÇطلق حق مجالي و خداوند حق و خداوند, عالم نيز خلق عالم كه چرا ÇÇ ربوبي
قÇح شناخت و ÇÇ اشيا¾ حقيقي معرفت به يافتن راه براي ممكن شيوه تنها است/

است/ خداوند از بدانها معرفت كسب ÇÇ اشيا¾
Çيه, مك يعنيفتوحات نهاده, خويش اثر عظيمترين بر عربي ابن كه عنواني
است فÇتوح جÇمع فÇتوحات بÇود/ رسÇيده وي به كه است معرفتي كيفيت ف معر
بÇاب تا مجاهدت راه از جويندگان كه ميكند بيان عربي ابن " گشايش"/ بهمعناي
ميكنند الباب دق و ميايستند الجرم آنجا اما رسيد, توانند الهامي و كشفي معرفت

ميكند/ فتحالباب كه است خداوند فقط و
هÇمه بر م مقد و بشري, طاقت حدود در چيز همه حق اداي يعني الباب دق
هÇمواره كÇه است ايÇن آدميان بر خداوند حق ميگيرد/ قرار الهي حق اداي چيز
همواره ربوبي محضر در آدمي الباب دق ذ كر/ بر مداومت يعني Ç باشند او بهياد
خواهد را باب خواست خدا ا گر و است, كردار انديشهو گفتارو در بودن خدا بهياد

بود/ خواهد محال حضرت بدان ورود نگشايد را باب خداوند تا  گشود/
و حاجت هم روي بر و يكديگرند, ل مكم نحوي به موالنا و عربي ابن آثار
اصÇلي گوهر از عمده وجهة دو ميسازند/ برآورده را آدميان گونا گون انواع نياز
و هÇوشياري) =) صÇحو وجÇهه يكي كه است, شده ترسيم دو آن آثار در اسالم
و هÇم, مÇتناقض نه يكديگرند ل مكم دو اين است/ مستي) =) سكر وجهة ديگر
عÇربي ابÇن صÇحو يافت/ ميتوان ديگري در را يك هر نشان يانگ و يين مانند

صحوآميز/ موالنا سكر و است, سكرآميز
پÇرسش هÇر براي ÇÇ است آورده چودكيويچ ميشل كه همچنان ÇÇ عربي ابن
پÇاسخي پÇرسشها هÇمه بÇراي كÇه كسÇاني هستند جهان اين در و دارد, پاسخي
ميكنند/ جستجو است, خداوند مخلوق كه خويش فطرت با را پاسخها و ميطلبند,
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از ديگÇر دستهاي بيابند/ را پاسخها كه است اين آدميان از دسته اين فطرت حق
در شدن غرق تمنايشان تنها و ميانگارند غفلت را علم طلب كه هستند نيز آدميان

دارد/ مستقيمتر مخاطبه دسته اين با موالنا و است, يگانه معشوق وجود
خبر خويش پرحجم نوشتههاي در دو هر عربي ابن و موالنا اينكه سرانجام
اما درنميآيد, گفتن به هرچند كه المقام مقام آن ميدهند/ ناشدني بيان امر آن از
و دÇح مÇوالنا نÇيست/ آن جÇز عالم در بيارزد گفتن سخن به كه هم ديگري چيز
حال اختالف و آورده غزلهايش از يكي در ميانه اين در را خويش حال وصف
"عاشقي ميپرسد غزل آخر ماقبل بيت در است/ نموده بيان عربي ابن با را خويش
مÇقصود سÇپس تشنگي"/ " كمال ميگويد خود سÆال جواب در آنگاه بود?" چه
امكÇان و مÇيشود دگÇرگون نÇظرش آخر, بيت در اما ميكند/ بيان را خود ربوبي
امر در عربي ابن عظيم طرح جواب در گويي و ميشمارد منتفي را موضوع تبيين

ميگويد: "تحقيق"
كÇنم حÇيوان چشÇÇمة بÇÇيان پس تشÇنگي كÇمال بÇود چÇه عاشقي

جÇاللالديÇن مÇوالنا آثÇار و انÇديشه هÇمايش ويژهنامة گلستان, ا@كبر, شيخ و موالنا ويليام, چيتيك, /1
/22 Ç 20 صص رومي,

كÇنم>1 آن نÇايد شÇرح اندر آنچه كÇنم خÇامش او شÇرح نگويم من
مÇوالنا بÇا عÇربي ابن اختالفنظر از ميتوان ختام حسن بهعنوان خاتمه در
صÇوفيان از ديگÇر بسÇياري مانند عربي, ابن گفت/ سخن (شيطان) ابليس دربارة
نÇجمالديÇن هÇمدانÇي, القضات عين غزالي, احمد ج, حال جمله از مذهب اشعري
چنانكه است, كرده تجليل دانسته الهي قهر مظهر را ابليس بقلي, روزبهان و رازي

دانشگÇاهي, نشÇر مركز تهران, مسگرنژاد, جليل دكتر چاپ فصوص, شرح د, محم خواجه پارسا, /2
/ë2 ص ,13ìì

او, برخالف است/2 نموده تصريح بدان خود درشرحفصوص پارسا د محم خواجه
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كÇه دارد هاي صÇق لمÇثنوي, او دفÇتر در چنانكه است/ نكوهيده را ابليس موالنا,

/329 و 2ë7 ابيات دوم دفتر و 3397 و 329ì ابيات ل, او دفتر ك/ ر/ همچنين /1

هادي مال حاج كه است درحالي اين بفريبد/1 را او تا آمد, معاويه خواب به شيطان
در را ابليس كرده, تفسير و شرح عربي ابن مكتب براساس را كهمثنوي سبزواري

است: ستوده چنين خود ديوان 81 غزل
قÇÇهر مÇÇظهر سÇÇبب جÇÇاللي, تÇÇجلي شÇÇد

سÇاختهانÇد? اهرمني رو, چه ز بينان دو اين
است: گفته خود ديوان 79 غزل در شيعي, عارف فيلسوف همين باز

كÇوته كÇند را نÇارسايان دست كÇه آن زبÇهر
شد پردهداري هويدا, زلفش از شد عزازيلي
صÇفات مÇظهريت باب در درتمهيدات القضات عين كه است همان اين و

/ê07 ص منوچهري, تهران, تمهيدات, القضات, عين /2

است/2 گفته جالليه و قهريه
زاهدانه ف تصو حلقة از را موالنا كه تبريزي شمس تبع به مولويه سلسلة Çسوم

گويد: موالنا چنانكه دارد/ تأ كيد سماع رقصو بر رهنمونشد, عاشقانه ف تصو به
اجÇتماع خÇيال آمÇÇد او در سÇماع كÇÇه آمÇد عÇاشقان غذاي پس

/210 ص ,1 ج افست, تهران, غيره, و يحيي عثمان دكتر چاپ مكيه, فتوحات عربي, ابن /3

دارد/3 تÇصريح سÇماع جواز عدم بر درفتوحاتمكيه عربي ابن آنكه حال
تبعيت ابنعربي از بالتمام اوايل قرون در كه نيز نقشبنديه سلسلة در كه است اين

/13ì9 پنجم, چاپ زوار, تهران, ف, تصو تاريخ قاسم, دكتر غني, /ê

نيست/4 جايز سماع داشت,
و رقÇص و ذوق و عشق بر تأ كيد با تبريزي, شمس و موالنا مكتب ÇهارمÇچ

اعم) علمي Ç فرهنگي ردههاي همة در انسانها همة براي حيرت, و جذبه و سماع



23 عربي ابن و مولوي فكري پيوند در تأملي

از مÇاع) اقÇتصادي Ç اجتماعي طبقات همة در و باسواد) يا كمسواد يا بيسواد از
است/ پيروي قابل پادشاه) و گدا و سير و گرسنه و غني و فقير و شريف و وضيع

ميگويد: موالنا كه است اين
كالم ميرويد بيحرف او در مÇقام كه آن بنما تو را جان خدا! اي

كه: آن يا
را افسÇÇانه گÇÇويم نكÇÇو ورنÇÇÇÇه مÇغز پرا كنده و مست و بيخودم

ا كثر كه كسانياند موالنا, محرم ياران نزديكو دوستان ميبينيم كه است اين
قونيه), پوستدوزان حمام (جامهدار ناطور اخي جمله: از مردماند عوام طبقة از
(دال ك), چÇوپان اخÇي (مÇعمار), تبريزي بدرالدين (نقاش), رومي عينالدوله
ار), جÇن) بÇدرالديÇن ال), قو) عثماني الدين شرف (پيلهور), قونوي اميره حاجي
نÇايي حÇمزة ار), جÇن) گهواره گر شيخ اج), نس) اج حج (نقاش), يواش بدرالدين
ربابي ابوبكر ال), قو) كمال (نقاش), رومي كالويان (دباغ), حسامالدين (نيزن),
و ار) جÇن) سÇنان ار), جÇن) مÇحمود ( كÇتانفروش), كتاني ناصرالدين (مطرب),
هنرمندان و عمله كسبه, دباغان, ابان, قص درزيان, <جوالهگان, از ديگر  گروهي

/3ê9 ص سبحاني, / ه توفيق دكتر ترجمة جاللالدين, موالنا عبدالباقي, گولپينارلي, /1

مسيحي/>1 و مسلمان
تÇعلق او بÇه تÇبريزي شمس از پس موالنا كه زركوب فريدون صالحالدين
را مÇبتال" و خÇم و "قÇفل واژههÇاي كه بود ساده و عامي پيشهوري داشت, خاطر
ايÇن او تقليد به موالنا كه آن عجب و ميكرد ظ تلف مفتال" و خنب "قلف, عاميانه
حضرت <روزي ميگويد: افال كي چنانكه مينمود/ ادا غلط بهصورت را واژهها
شÇده مفتال فالني كه فرمود ديگر وقت در و بياوريد را قلف آن كه فرمود موالنا
مÇبتال كÇه است آن درست و گÇفتن بÇايستي قفل كه باشد گفته بوالفضولي است/
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عزيزي خاطر رعايت جهت اما گفتي, كه است چنان موضوع كه: فرمود  گويند/

مه), قدÇشمس(م غزليات گزيدة كدكني, شفيعي نيز ,108 ص ,1 ج ني, سر عبدالحسين, زرينكوب, /1
/22 ص

فرمود/>1 قلف و بود گفته مفتال الدين صالح شيخ خدمت روزي كه گفتم, چنان
خواهش به موالنامثنويرا كه موالنا) (خليفة چلبي حسامالدين كه آن تر مهم
هÇمين مÇوالنا, مرگ از پس هم بود/ عامي پيشهوري و بيسواد مردي سرود, او
و مÇيرانÇد فرمان مريدان بر موالنا جانشيني و خالفت به سال يازده حسامالدين
موالنا ارشد فرزند حتي و ميداشت برقرار قراÄتقرآنومثنويرا و سماع ترتيب
ميكرد/ دريافت او از را خود حقوق و راتبه و ميبوسيد را او دست ولد) (سلطان
كه بود ì83 شعبان در نخوانده درس اما صاحبدل جانشين اين مرگ از پس تنها
ريÇاست مسÇند بر پدر جاي به كه خواستند (ناظمولدنامه) ولد سلطان از مريدان
طريقتي كرسينامههاي و نهاد بنا را خانه مولوي كه بود او و بنشيند مولويه سلسلة
ولد, بÇها¾ العÇلما¾ سÇلطان از است عÇبارت كÇه نوشت سلسله اين خلفاي براي را
زركÇوب, صÇالحالديÇن مÇوالنا, تÇبريزي, شÇمس تÇرمذي, مÇحقق برهانالدين

ولد/ سلطان و چلبي حسامالدين
و عÇلمايي مكÇتب اويÇند, تÇابع كÇه نÇقشبنديه سلسلة و عربي ابن مكتب اما
موالنا مكتب در است/ بوده متشرعه و كتابت و كتاب و علم اهل ويژة و صي تخص
و كÇارگر هÇر و كÇاسبزاده و كÇاسب هر يا مبتدي مريد نو هر تبريزي, شمس و
او دست در دست مÇرشد, رقص ديدن با ميتواند كشاورزي و كارمند و  كارورز
شود/ شريك ÇÇ رادع و مانع و دربان و بيحاجب ÇÇ سماع و رقص در او با و افكند
طÇالب نÇيست/ كÇار در آواز و موسيقي و سماع و رقص ابنعربي, مكتب در اما
در و بشنود مگو اسرار او از و بنشيند استاد محضر در زانو دو كه بايد منتهي علمي
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سلسلة مثل ه صوفي طرايق بعضي در كه همچنان بخواند/ اوفصوصالحكم محضر
دورادور و نÇدارنÇد را خود مشايخ مجلس در حضور حق عوام مريدان نقشبنديه,
در عÇلم طلبة و علما ولي هاند, متوج و ل متوس او باطن به خانقاه در سينه بر دست
و عÇلمي صحبتهاي وارد ميتوانند او اجازة به و دارند جلوس حق شيخ محضر
عÇربي, ابن درس مجلس و است عام بار موالنا, سماع مجلس پس شوند/ عرفاني
دربارةفتوحات موالنا از كسي وقتي ميبينيم كه است دليل همين به خاص/ محضر
ال وÇق بÇه اشÇاره بÇا تÇخطÃه كÇنان مÇوالنا است, پÇرسيده مÇطلبي عربي ابن مكيه

<حÇاليا مÇيگويد: است, داشÇته نÇام زكÇي كÇه مجلس ترانهخوان) و (آوازهخوان

/330-329 صص ,137ê علمي, انتشارات تهران, خدا, مالقات تا پله پله عبدالحسين, زرينكوب, /1

كÇه است دليÇل هÇمين بÇه و است/>1 مكÇي فÇتوحات از بÇه ما نزد زكي فتوحات
تعاليم به نسبت موالنا كه ميگويد فايران درتصو دنبالةجستجو در زرينكوب

/12ì ف, تصو در جستجو دنبالة همان, /2

است/2 نداشته اعتقادي او وفتوحاتمكيه ابنعربي به نسبت حتي قونويو صدر
است, نظري عرفان در عاليه تحصيالت مستلزم عربي, ابن مكتب فهم آري,
درديوان چنانكه موالنا جذبة و هيجان و شور و موالنا عاشقانة ف تصو مكتب اما
تÇطبيق منسجم و عالمانه روش و رÅيت و علمي ترتيب با است, منعكس شمس

ميگويد: موالنا كه است رهگذر اين از نميكند/

/9ì ص ,1 ج نيكلسن, چاپ مثنوي, موالنا, /3

من3 ديدار مÇن گويدممنديشجز دلدار و انÇÇديشم قÇÇافيه
فÇخر المشككÇين امÇام انكار مقام در بحثي معارف و علوم با مخالفت در يا

ميگويد: رازي

مثنوي/ همان, /ê

بÇدي4 دين رازدار رازي فخر باتمكينبÔدي  گركسيازعقل
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شÇمس كÇه نÇوشتهانÇد مÇوالنا احوال شرح در آنچه است مقوله همين از باز

همانجا/ فروزانفر, /1

ايÇنكه يÇا كÇرد/1 نÇهي پÇدرشمÇعارف كÇتابهاي مÇطالعة از را موالنا تبريزي,
در كه گفت او به و آمد موالنا ديدار به فيلسوفي شبي موالنا, فرزند از به گزارش
پاسخ در موالنا است/ كرده استكشاف تازه ادلهاي و براهين واجب, وجود اثبات
ايÇن پÇاداش به خدا كه گفت و شد نازل من بر جبريل بله, ميگويد: طنز راه از او

,1378 جÇعفري, مه الÇع آثÇار نشÇر و تÇدوين مÆسسه تهران, اسالمي, عرفان دتقي, محم جعفري, /2
/2ì Ç 2ë صص

فرستاد/2 خواهد تحفهاي زودي به عالي جناب براي جديد,  كشف
و مÇوالنا در او اتباع و عربي ابن تأثير عدم بر شواهد بهترين از يكي Çپنجم

آرا¾ و افكÇار كÇه ف صوÇت سÇالسل از دسÇته آن در كÇه است ايÇن مولويه سلسلة
شÇده مÇبذول خÇاص ه توج ابنعربي آثار به است, داشته تأثير آنها در ابنعربي
آثار تفسير و شرح تدريس, به منظم بهطور سلسلهها آن بزرگان و مشايخ و است
احÇمد شيخ ظهور از قبل تا كه نقشبنديه سلسلة در چنانكه پرداختهاند/ ابنعربي
بÇزرگ مشÇايخ داشت, تÇبعيت عÇربي ابÇن از كÇامل و دربست بÇهطور سرهندي

پارسي)/ محمد خواجه قدسيه(تأليف بر مه مقد احمد, عراقي, طاهري /3

و قÇدسيه3 مÆÇلف (822 (وفÇات بÇخاري پÇارسا د حمÇم خواجÇه مانند نقشبنديه

جامي/ شواهدالنبو¸, بر مه مقد حسن, سيد امين, /ê

شرح عربي ابن برفصوصالحكم و/// 4(898 (وفات جامي حمان عبدالر نورالدين
خالصةفصوصالحكÇم كه عربي ابن برنقشالفصوص جامي عالوه به نوشتهاند/
در Hمنقح چيتيك ويليام همت به كه است نوشته نامنقدالنصوص به شرحي است,

جامي/ نقدالنصوص, بر مه مقد ويليام, چيتيك, /ë

قزويني د محم وينفيلدو همت به كه جامي همچنينلوايح است5/ شده منتشر ايران
در ابÇنعربي مكتب مبناي بر ديباچةلوايح در جامي تصريح به است شده چاپ
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قونوي صدر مفتاحالغيب بر جامي بهعالوه است/ شده تأليف وجود سريان مسألة
در ابÇنعربي, تابع سالسل در تفسيرها و شرح اينگونه برابر در و/// دارد شرحي
سÇلسله اين مشايخ از كسي ÇÇ است منتسب رومي موالناي به كه ÇÇ مولويه سلسلة
افÇادات بهشرح سلسله اين مشايخ و خلفا و است ننوشته ابنعربي آثار بر شرحي
فروزانÇفر) (بهقلم موالنا پايانرسالةتحقيقدراحوال در كه ايرانشهر  كاظمزادة

فروزانفر)/ مان بديعالز (تأليف موالنا احوال در تحقيق رساله دوم چاپ ضميمة ايرانشهر, كاظمزادة /1

معلوماند/1 همه دوم), (چاپ است شده چاپ
بÇر تأ كيد با وي است/ شده ي جد اشتباهي مرتكب جا اين در كربن هانري
نتيجه چنين است, ابنعربي آثار از متأثر كه هند و ايران در موالنا شروحمثنوي

همانجا/ كربن, /2

ورود ما اعتقاد به اما است/2 بوده ابنعربي از متأثر هم موالنا خود كه است  گرفته
تأثÇير بÇر داللتÇي ÂÇاص و GدÇاب بÇعد, قÇرون در شروحمثنوي به عربي ابن افكار
بÇر ران تأخÇم شÇروح در كÇه است راست مÇيگوييم مÇا ندارد/ موالنا در ابنعربي
استفاده و استناد مورد موالنا ابيات تفسير در بليغي بهطور عربي ابن آرا¾ مثنوي,

صاحبه يرضي" "ال تفسير زيادي حد تا استناد منبع انتخاب اين اما است/ شده واقع
دليل: چند به نيز آن است/

شÇرحهايي دارد, تأ كÇيد ابنعربي افكار بر همه از بيش كه شرحهايي Çالف

برمÇثنوي تركيه در كه شروحي است/ شده نوشته هند و ايران در بيشتر كه است
بÇر كÇه شÇرحهايي هÇمچنين نÇيست/ مبتني ابنعربي افكار بر است, شده نوشته
در موالنا اشعار و افكار به هي توج چندان شدهاند, نوشته ابنعربي فصوصالحكم

عبداهللا مانند ابنعربي مكتب بزرگ شارحان به آنها جملة از و نميشود ديده آنها
الديÇن عÇفيف عÇراقÇي, فخرالدين قونوي, صدر سودكين, اسماعيل حبشي, بدر
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داود كÇاشاني, زاق بدالرÇع فÇرغاني, سÇعيدالديÇن جÇندي, دالديÇن يÆÇم تلمساني,
عÇبدالكÇريم تÇبريزي, مغربي آملي, حيدر د سي شيرازي, ركنالدين بابا قيصري,
ابيجمهور ابن تركه, ابن صاÄنالدين ولي, نعم¹اهللا شاه پارسا, د محم خواجه جيلي,
بÇه بÇعد بÇه دهÇم قÇرن از نÇيز و مÇيبدي معينالدين بن حسين و جامي, احسايي,

كرد: اشارت ميتوان ذيل شرحهاي
ق/) / ه 900 (وفات هروي شرحفصوصالحكم (1

ق/) / ه 922 (وفات شيرازي علي رالدين مظف شرحفصوصالحكم (2
ق/) / ه 92ì (وفات بدليسي حسامالدين بن ادريس شرحفصوصالحكم (3

ق/) / ه 9ê0 (وفات پاشا كمال ابن ê)مباحثعليبعصفصولالفصوص,
ق/) / ه 900 از بعد (وفات رومي خليفه شرحفصوصالحكم (ë
ق/) / ه 9ê0 (وفات الشريف الحسيني ناصر ì)مجمعالبحرين

ق/) / ه 9ì0 (وفات صوفيوي خليفه بالي شرحفصوصالحكم (7
نوعي به معروف خلوتي علي بن يحيي 8)كشفالحجابعنوجهالكتاب,

ق/) / ه 1007 (وفات افندي
ق/) / ه 10ê2 (وفات انقروي ي حق اسماعيل شرحفصوصالحكم (9

/ق/) ه 10ê2 (وفات انقروي ي حق اسماعيل شرحابياتفصوصالحكم, (10
(وفÇات بÇوسنوي عبداهللا شرحالفصوص, 11)تجلياتعراÄسالنصوصفي

ق/) / ه 10ëê
ق/) / ه 10ëê (وفات افندي عبدي شرحفصوصالحكم, (12

بÇعلي عÇبدالبÇاقي بÇن بها¾الديÇن بن عبداللطيف شرحفصوصالحكم, (13
ق/) / ه 1082 (وفات حنفي

ق/) / ه 1082 (وفات قسطموني د محم بن علي شرحفصوصالحكم, (1ê
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حسÇيني عÇبداهللا بن حسين بن د محم بن نعم¹اهللا شرحفصوصالحكم, (1ë
ق/) / ه 1130 (وفات

(وفÇات نÇابلسي عÇبدالغÇني كلماتالفصوص, فيحل 1ì)جواهرالنصوص
ق/) / ه 11ê3

ق/) / ه 11ê8 (وفات كردي موسي بن حسين شرحفصوصالحكم, (17
(وفÇات صفوي حيدر بن ابراهيم الالهوت, فياسرار 18)فصوصالياقوت

ق/) / ه 11ë1
1199 (وفات داموني علي بن محمود 19)جواهرالقدمعليفصوصالحكم,

الحكم/ فصوص شرح في النصوص نص بر مه مقد يحيي, عثمان /1

ق/)1 / ه
بÇهوسيلة است, عÇربي ابÇن افكÇار مÇبتنيبر كÇه شرحهايمثنوي اغلب Çب

بÇرمÇثنوي موالنا مرگ از پس بالفاصله كه شروحي است/ شده تأليف رين متأخ
تفاسير از مجلد دو جمله, آن از نيست/ عربي ابن افكار حاوي است, شده نوشته
چÇاپ نÇيكلسن رينولد تفسير همراه به را آنها سلماسيزاده جواد دكتر كه مثنوي

رمÇثنوي تأخÇم شÇارحÇان برعكس است/ عربي ابن آثار به ارجاع فاقد  كردهاند,

/1370 سنايي(افست), تهران, مثنوي, شرح هادي, مال حاج سبزواري, /2

براساس را ابياتمثنوي تمام كه كوشيدهاند سبزواري2) هادي مال حاج (همچون
حكيمانه تفسيرهاي و شرح اينگونه اما كنند/ تفسير ابنعربي عرفاني تفكر طرز
ÇÇ فيلسوفانةمÇثنوي ضد بلكه ÇÇ غيرفيلسوفانه ماية درون با ران متأخ فيلسوفانة و

است/ متغاير و متعارض
و شرح در عربي ابن آثار به هندي و ايراني ر متأخ شارحان استناد و اتكا¾ Çج

ابنعربي مكتب به خود شارحان اين كه است حقيقت اين گوياي تفسيرمثنوي,
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خÇود مÇوردقبول " لميÇع "زبÇان بÇه را خÇود تفاسير و شروح لذا و بودهاند د متعه
او ارادت صحبتو حلقة و حوزه در و موالنا عصر در تفسيرها, اينگونه نوشتهاند/
فÇلسفه, و حكÇمت بÇا آمÇيخته تÇفسيرهاي و شÇروح ايÇن است/ نÇداشÇته سÇابقه
و مÇقصود نÇه است شÇرح) (نÇويسندة "شارح" دلبخواه تفسير و شرح درحقيقت

متن)/ (نويسندة "ماتن" منظور
اتباع از مرگ از پس بالفاصله و خود عصر در موالنا كه اين بر ديگر شاهد Çد

و ابÇنعربي اتÇباع كÇه است اين است, نميشده شمرده قونوي صدر يا ابنعربي
است/ نÇبوده رومÇي موالناي با چندان ميلي نخستين نسلهاي در را قونوي صدر
اشÇعار بÇه اسÇتشهادي هيچگاه عربي, ابن كهن اتباع فارسي آثار در كه است اين
استشهاد رومي موالناي به درلمعات عراقي فخرالدين مثل در است/ نشده موالنا
مكÇتب شÇارحÇان بÇزرگترين از كÇه جامي بعد, نسل در كه درحالي است/ نكرده

است/ كرده استفاده عربي ابن افكار ترويج براي موالنا اشعار از است ابنعربي
ي توال موضوع در موالنا, در عربي ابن تأثير عدم شواهد از ديگر يكي Çششم

علي(ع) امام از ر مكر وفتوحات درفصوص عربي, ابن ميشود/ ظاهر بيت اهل به
است قاÄل اوسط نمط به سمناني, عال¾الدوله همچون گويي كه ميكند ياد نوعي به
مÇيكند, اعÇتراف بÇالفصل خالفت به را علي امام افضليت و اولويت و يت حق و
در نÇهتنها نيز مينهد/ گردن مفضول خالفت بر اجتماعي مصالح جهت به النهايه

اشعار: اين مانند /1
ÕقيدÇÇف العÇÇÇالمين امÇÇÇÇام عÇÇÇÇين و ÕهيدÇÇÇÇش االوليÇÇÇÇا¾ خÇÇÇÇÇتم ان اال
يÇبيد حÇين الهÇÇندي الصÇÇارم هÇÇو احÇمد آل مÇن المÇهدي Çيد والسÇÇه

آن خÇود, است عي مد بلكه دارد تصريح (عج) مهدي امام نام به مواضع1 بعضي
دارد رمزگونه اشعاري عالوه به است/ كرده مالقات هجري ë9ë سال به را حضرت
صلواتي گذشته, اينها همة از و ميگويد باز را او ظهور تاريخ بلكه ظهور عالÄم  كه
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ديÇوان در ا گرچه موالنا, كه درصورتي اوست/ به منسوب معصوم چهارده براي
دارد, اشاره امام دوازده به آن طي كه دارد علي" موالنا "اهللا رديف با غزلي شمس

اظهار ارادتي بيت اهل ة مÄا به خود, تأليفات ديگر و ومجالسسبعه درمثنوي اما
حسين(ع) امام به درمثنوينسبت نيز تعريضاتي جاي به جاي بلكه است, نكرده

دارد/ انطا كيه شيعيان قضيه در سو¾تعبيري جا يك جمله از ميكند/ وارد
شب بÇه تÇا انÇدر, انÇطا كÇيه بÇÇاب حÇÇلب اهÇÇل هÇÇمه عÇÇاشورا روز
مÇÇقيم دارد خÇÇÇاندان آن مÇÇÇÇاتم عÇظيم جمعي زن, و مرد آيد  گرد
كÇÇربال بÇÇراي عÇÇÇÇاشورا شÇÇÇÇيعه بÔكÇا انÇدر كÇنند نÇوحه شب بÇه تÇا
خÇاندان آن ديÇد شÇمر و يزيد امÇÇتحان كز و ظÇÇلمها آن بشÇÇÇمرند
دشت و صÇحرا همه هميگردد پر سÇرگذشت در نÇعرهها و غÇريو از
شÇÇنيد افÇÇغان آن و عÇÇاشورا روز رسÇيد ره از شÇاعري غÇريبي يك
كرد هيهاي آن جستجوي و قصد كرد راي آنسو و بگذاشت را شهر
اينماتمفتاد? كه چيستاينغم?بر افÇتقاد انÇدر مÇيشد پÇرسان پرس
Çرد Ôخ كÇار نÇباشد مجمع چنين اين بÇمرد كÇه بÇاشد رفت, رييسي اين
دهايÇد اهÇل شما من, غريبام دهÇيد كه شÇرحÇم او القÇÇاب او, نÇÇام
او الطÇÇاف مÇÇرثية بگÇÇÇويم تÇÇÇÇا او اوصÇاف و پÇيشه و نÇام چيست
بÇرم اللنكÇي و بÇرگ ايÇنجا از تÇÇا شÇاعرم مÇردي كÇه سÇÇازم مÇÇرثيه
خÇانهاي دوÇع شÇÇيعه, نÇÇهاي تÇÇو ديÇوانÇهاي تÇو كه گفتش يكي آن
است بÇه قÇرني از كÇه جÇاني مÇاتم هست كÇه نÇميدانÇي عاشورا روز
گÇوشوار عشÇق كÇوش عشÇق قدر قصهخوار اين بود كي مÆمن پيش
نÇوح تÇوفان زصÇد بÇاشد شÇهرهتر روح پÇا ك آن مÇاتم مÆÇمن پيش
دستاينغمچهديراينجارسيد Ôزيد كيبÇي دور كÇو ليك آري  گÇفت:
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شÇنيد را حكÇايت آن ان كر ديد گوشÇب را خسÇارت آن كوران چشم
عÇزا از دريÇديد جÇامه تÇÇا كÇÇنون شÇما ا كÇنون تÇا بÇÇودستيد خÇÇفته

/317 ص ,3 ج نيكلسن, چاپ ,ì دفتر مثنوي, موالنا, /1

گران1 اينخواب مرگياست بد زانكه خÇفتگان اي كنيد خود بر عزا پس
ميگويد: ديگر جايي در آن از بدتر بلكه

/ê7 ص ,2 ج نيكلسن, چاپ ,3 دفتر مثنوي, موالنا, /2

كÇربال2 انÇدر كÇورانÇه مÇران هين بÇال دشت در گسÇتاخ مÇرو هÇين
است: اين تصحيف با آن مشهور  كه

بÇال انÇدر حسÇين چÇون نيفتي تا كÇÇربال در مÇÇرو  كÇÇÇوركورانÇÇه
گÇرفته خÇود تÇحليل در را بيتمثنوي اين زهر ي حد تا جعفري تقي د محم

/êë2 Ç êë1 صص سوم, دفتر نقد///, و تفسير جعفري, /3

را يÇزيد و نÇيكيها مركز را حسين امام درديوانشمس مولوي عالوه, به است/3
ميداند: بديها جرثومة

استبعدمرگ حيات زنده گشت, مردو شب
يÇزيد تÇويي حسÇينم كÇه مÇرا بكش غÇم اي
تشبيه حسين به را دل و يزيد به بدي در را فراق اندوه و هجر غم ديگر, جاي در يا

ميكند:

/2ë9ë ,1 ج همانجا, /ê

يÇزيد همچو فراق و حسين همچو است دل
بÇال4 و كرب دشت به ره صد دو گشته شهيد
برابر Hعين و سابقه به مسبوق Âكام سنت اهل منظر از اينجا در موالنا نظر اما
اشÇتباه به قاÄل يزيد, عليه حسين امام قيام در كه است مه مقد در خلدون ابن نظر
عين است/ شده عصبيت به نسبت اجتهادش در خود شناختن اصلح در امامحسين
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است: چنين خلدون ابن عبارت
قÇبيلة در ضرÇم عÇصبيت زيÇرا كرد/// اشتباه شوكت دربارة حسين(ع) <امام
ه امي قبيلة در مناف عبد عصبيت و مناف, عبد قبيلة در قريش عصبيت و قريش,
قبايل, ديگر از تا ميكرد فرمانبري بيشتر ه امي خاندان از مضر قبيلة بنابراين بود///
پس بÇودند, قÇاÄل خÇاندان آن براي اسالم از پيش كه خصوصياتي همان علت به
اشتباه و بود دنيوي امري در اشتباه اين ولي شد, آشكار [ ! ] حسين(ع) امام اشتباه
ايÇنباره در وي شرعي, قضاوت لحاظ از اما و نيست/ زيانآور وي براي آن در
وي و اوست خÇود اسÇتنباط و گÇمان به وابسته امر, اين زيرا است, نكرده اشتباه
عباسو ابن كه درصورتي دارد/ توانايي كاري چنين دادن انجام كهبر ميكرد  گمان
او اشتباه و كردند مالمت كوفه به رفتن در را وي ديگران و الحنيفه ابن و زبير ابن
از بودندو همراه يزيد با حسين, امام جز ديگر, صحابة اما ميدانستند/// اينباره در
را وي نپرداختند/ هم وي عيبجويي به حال عين در و نكردند پيروي حسين امام

صÇص فÇرهنگÇي, و عÇلمÇي انÇتشÇارات تÇهÇران, گنابÇادي, پرويÇن ترجمة مه, مقد خلÇدون, ابن /1
/ê1ì Ç ê1ê

بود/>1 مجتهدان پيشواي بلكه و مجتهد حسين امام زيرا ندادند نسبت گناهي به
است: گفته و كرده قلمداد رافضي را شيعه درديوانشمس, همچنين موالنا
آمÇيختند عÇمر بÇا را عÇلي چÇون بÇماند دنÇدان بر انگشت رافضي

داسÇتان است, شÇيعه پÇيشوايÇان بÇه مÇوالنا ي توال عدم مÆيد كه ديگر نكتة
د حمÇم سÇلطان درمÇثنوي, مÇوالنا گÇزارش بÇه كÇه است سبزوار ابوبكر معروف
ديگر شهر چند مانند بعد به هجري ششم قرن از Gظاهر كه سبزوار به خوارزمشاه
مركز يعني دارالمÆمنين كنوني) ( گرگان استرآباد و ساوه كاشان, قم, چون ايران

دوم/ جلد المÆمنين, مجالس شوشتري, نوراهللا قاضي /2

كÇه مÇيكند اشÇاره داسÇتان, ايÇن يÇط مÇوالنا مÇيكشد/ لشكÇر ميشود,2 شيعيان
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فÇتح از پس داشت حكومت افغانستان و خراسان بر كه خوارزمشاه د سلطانمحم
ايÇن سÇبب چÇون نÇپذيرفت/ را سÇبزواريÇان امÇاننامة ديگÇر, نواحÇي و سبزوار
مذهبي اختالف ديگران با و شيعهاند سبزوار مردم گفت: پرسيدند; را سختگيري
نيست/ باشد, داشته ابوبكر نام كه نفر يك شهر اين تمام در كه نشان بدين دارند,
و بÇجويند خود ميان از نام ابوبكر شخصي كه آن مگر ندهم امان جماعت, بهاين
و توضيح براي را داستان اين پنجممثنوي دفتر در موالنا آرند/ من نزد بهشفاعت
ذ كر خصلتان روحاني و حقجويان براي نامناسب محيط صدمات و خطرات بيان
ابوبكر نام استو آورده نامناسبمثال محيط بهعنوان سبزواررا يعني است,  كرده

كه نيست شبههاي و شك باب اين در ا گرچه موالنا/ يگرايي سن بر است ديگر قرينهاي نيز اين و /1
است/ بوده حنفي مذهب بر فروع, نظر از موالنا

حقيقتخواه/1 و صالح فرد بهعنوان را
كه: است جاري عامه زبان بر كه ساÄر مثل آن كه باد معلوم

زار و خوار وي در بوبكريم چو ما كÇجمدار جÇهان اين است سبزوار
و عوام از ÇÇ مردم عموم كه است مشهوري بسيار غلط و نيست موالنا اشعار از
پÇنجم دفÇتر در موالنا اشعار ل او ابيات ميدهند/ نسبت موالنا به را آن ÇÇ خواص

است: قرار ازين باب اين در مثنوي

بÇÇÇÇيپناه سÇÇÇÇبزوار قÇÇÇÇÇتال در خÇوارزمشÇاه الغ الب د حمÇم شÇÇد
عÇÇدو قÇÇتل در افÇÇتاد اسÇÇÇÇپهش او لشكÇÇÇرهاي آورد تÇÇÇÇنگشان
جان وابخش كن گوش در حلقهمان كÇاالÑمان پÇيشش آوردنÇد سÇÇجده
افÇزايÇدت مÇوسمي هÇر مÇÇا ز آن بÇايدت كÇه صÇله هÇر و خÇراج هر
گÇو بÇاش امÇانت چÇندي مÇا پيش شÇيرخÇو اي است تÇو آن مÇا جان
امÇÇتان رمÇÇيده اي نÇÇاريد هÇÇديه شÇهرتان از نÇÇام بÇÇوبكر مÇÇرا تÇÇا
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/////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////
لشكركشي بر قطعيت و سنديت روي هيچ به منقول اشعار تاريخي, جهت از البته
ضبط و ثبت مقام در موالنا ,Á او چون ندارد/ سبزوار به خوارزمشاه د محم سلطان
اخالقي نتيجه گيريهاي بهمنظور را داستانها بلكه است نبوده تاريخي حوادث

گويد: چنانكه است, كرده بازگو خود اشعار متن در
است دانÇه بسÇان وي انÇدر مÇÇعني است پÇيمانه چÇون ه قص برادر اي
نÇقل گشت گÇر را پÇÇيمانه نÇÇنگرد عÇقل مÇÇرد بگÇÇيرد مÇÇعني دانÇÇة

ضÇبط مÇقام در سÇبزوار, ابÇوبكر داستان در موالنا كه است آن امر حقيقت
در مÇيگويد: گلستان در سعدي ا گر كه همچنان نيست, تاريخي حوادث و وقايع
نگÇارش قÇصد بودند, واداشته گل كار به حلبم در يا ميكردم, وعظ بعلبك جامع
اشارات قبيل اين صحت احتمال همه اين با است/ نداشته را خويشتن اتوبيوگرافي
دوم دليل است/ تقريبي و ظني بلكه ندارد, قطعيت قدما اصطالح به اما ميرود/ هم
كه است اين ندارد, تاريخي جنبة قوي احتمال به سبزوار ابوبكر داستان اينكه بر
ف صرÇت در امÇروزي تÇهران و ري حÇدود تÇا خراسÇان تمام بلكه سبزوار نهتنها
داعÇي سÇلطان شخص بهوسيلة د مجد لشكركشي بنابراين است/ بوده خوارزمشاه
تسÇنن مÇذهب بÇه چÇندان خÇود خوارزمشاهيان, كه اين سوم دليل است/ نداشته
شÇيعه و معتزله با عوض در و بودهاند مخالف بغداد خليفة با و نبودهاند عالقهمند
بÇه مÇوالنا تÇعريض نشÇانة داستان اين نقل باشد, هرچه اما ميورزيدهاند/ عنايت

است/ مسلمانان ل او خليفة ابوبكر از او بزرگداشت و سبزوار شيعيان
و تشبيه مسألة در موالنا, در عربي ابن تأثير عدم شواهد از ديگر يكي Çهفتم

كرده منعكس را تشبيه زير, معروف داستان در موالنا است/ مشهود خداوند تنزيه
است/
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اله اي و خÇدا اي هÇميگفت راه كÇÇاو بÇه را شÇباني يك مÇوسي ديÇÇد
سÇرت شÇانه كÇÇنم دوزم, چÇÇارقت چÇا كÇرت مÇن شÇوم تÇا كجايي تو
جÇايكت بÇروبم آيد, خواب وقت پÇايكت بÇÇمالم بÇÇوسم, دسÇÇتكت

/3ê0 ص ,1 ج نيكلسن, چاپ ,2 دفتر مثنوي, موالنا, /1

خويش1 همچو باشم غمخوار را تو من پÇيش بÇه آيÇد بÇيماريي را تÇو  گÇر
ايÇن نيز موالنا و است دانسته شبيه بشري افراد به را خدا ه, قص اين در شبان
و توجيه خداخواه شبان براي خالصانه محبت و بيپيرايه عشق مقطع در را تشبيه
مÇناجات از را شÇبان تنزيه, به التزام جهت از كه را كليم موسي و ميكند تصويب
خطاب طرف و عتاب موجب ميكند, نهي خدايش با عاشقانه نياز و راز و هانه مشب

كه: ميدهد قرار

/3ê2 ص ,1 ج نيكلسن, چاپ ,2 دفتر مثنوي, موالنا, /2

آمÇدي2 كÇردن فصل براي نه آمÇدي كÇردن وصل براي تو
بهمكتب التزام همان نتيجة اين و نميشناسد عيبي را تشبيه موالنا, بدينگونه
است, نÇظري عÇرفان س سÆÇم كه عربي ابن اما موالناست/ مكتب كه است عشق
اعÇتقاد دانسÇته, هه مشب را نوح قوم نوح, فص در و ميگمارد كفر را تشبيه ا گرچه
ÇÇ تÇقييد و اطÇالق از بÇلكه ÇÇ تÇجسيم و تشبيه از حق تنزيه را توحيد اهل صحيح
به قاÄل اوست) فلسفة جوهر ( كه موجود و وجود وحدت اصل رعايت با ميداند,
فÇعلي ظهور به ناظر را تشبيه اصل يعني است/ تنزيه اصل با تشبيه اصل يگانگي
و مÇيدانÇد س) مقد فيض و ثاني (تجلي وجود مظاهر در واحديت مقام در حق
(تجلي وجود ذات احديت مقام در الغيوب غيب مخفيو كنز به ناظر را تنزيه اصل
التنزيه نَّ ا كه است قاÄل عربي ابن ديگر, عبارت به ميشمارد/ اقدس) فيض و ل او
تنزيه يعني ادب/ سو¾ ا ما و Õجاهل ا ما ه نز Ôوالم التحديد/ عين لهي, اال جناب في قÄقا الح هل ا ند ع
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جسمانيات) و ثات محد از حقتعالي تمييز (يا تنزيه الزمة چه است, تحديد عين
نقاÄص صفات مخالف و منافي كه است صفاتي به حقتعالي كردن د مقي و محدود
از را حÇقتعالي بدينگونه تنزيه اهل يعني است/ تحديد عين اين و است امكاني

ميگويد: عربي ابن كه است اين ميسازد/ جدا جسمانيات و ثات محد
Gد د حÇ Ôم تÖنÇ Ôك هÇشبي التÇ ب تÖل Ôق Öن ا و GدقيÇ Ôم نتÇ Ôك هÇنزي التÇ ب لتÇ Ôق Öن اÇ ف

ا گÇر ولي گÇردي/ د محد شوي تشبيه به قاÄل ا گر و باشي (قيدآور) مقيد شوي تنزيه به قاÄل ا گر /1
ميشوي معارف سرور و پيشوا و هستي درست طريق بر باشي تشبيه) و (تنزيه امر دو هر به قاÄل

ايران)/ (عرفان

1GديÇس بÇالمعارف HامÇم ا تÖنÇÇ Ôك و GددÇس Ôم نتÇ Ôك نمري االÇ ب لت Ôق Öن ا و

در رسÇد/ چÇه تشÇبيه بÇه تا ميداند تنزيه از برتر را خدا عربي ابن بنابراين,
ل او بÇخش در كÇه البصير Ôميع هوالسَّ و شي¾ هÖل ث Öم ك يس ل نظير آياتي داللت به عينحال,
تشبيه و تنزيه نهايي, تحليل در است, تشبيه به قاÄل دوم بخش در و تنزيه به ناظر

گويد: شانزدهملوايح اليحة در جامي چنانكه ميداند/ جمع قابل را
و نسب جميع از و است معر صفات و اسما¾ همة از هي حيث من ذات
ظهور عالم به اوست ه توج اعتبار به امور اين به او اتصاف ا/ مبر اضافات
نسب ثاني/// تجلي در نمود/// تجلي خود بر خود به خود كه ل او تجلي در
ذات اطÇالق و صرافت اعتبار به او خفاي ميشود/// متضاعف اضافات و

/70 ص ,1373 اساطير, تهران, ريشار, يان چاپ لوايح, حمان, عبدالر جامي, /2

نات///2 تعي و مظاهر اعتبار به ظهور و است

شÇرح در مÇفاتيحاالعÇجاز در الهÇيجي آنÇچه است اسÇاس همين بر نيز و

/ 80 Ç 79 ص تهران, سميعي, كيوان چاپ راز, گلشن شرح د, محم الهيجي, /3

و ابنعربي مكتب در بنابراين است/3 نوشته تنزيه و تشبيه بين جمع در @گلشنراز

در كه است تنزيه و تشبيه جامعيت به ناظر نظري مبحث يك تشبيه اصل او, اتباع
نÇيست/ گريزي تشبيه از "واحديت" مقام در و است تنزيه اصل, "احديت", مقام
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است هÇمگاني سÇادة واقÇعيت يك تشÇبيه اصل موالنا, مكتب در كه درصورتي
وجود اصل و عالم خالق تجسيم, و تشبيه باب از سادهدل, بيسواد چوپان چنانكه
عوامانه تجسيم و تشبيه اين است/ كرده ر تصو خود همچون بشري صورت به را
مÇناسبت بÇه است, اشÇراق و عشÇق و اتصال و وصل مكتب كه موالنا مكتب در
مكÇتب در امÇا است/ مÇقبول و پذيرفتني نادان, و ساده شبان آن خاص اخالص
ابنعربي, اتباع نزد است/ مطلق شرك و محض كفر چنيني, اين تشبيه ابنعربي
وجÇودات هÇمة است/ مÇطرح انفسي, و آفاقي آيات در حق تجلي باب از تشبيه
ذات, حسب به حق و نيستند بيش حقيقت يك هبه مشب و مشبه و حقاند, مظاهر

دارد/ (تشبيه) سريانيه احاطة فعل, حسب به و (تنزيه) قيوميه احاطة
او ماقبل و معاصر مشايخ ديگر و جامي چند هر كه است آن جالب جا اين در
در قاÄلاند, تشبيه و تنزيه جامعيت به ابنعربي از پيروي به نقشبنديه, سلسلة در
مقطع اين در كابلي, باهللا باقي خود استاد خالف به سرهندي احمد شيخ بعد نسل سه

ميگويد: و ميرود عربي ابن جنگ به نيز
دعÇوت نÇيست/// حق شهود والتنزيه/// التشبيه بين جمع فقير/// نزد

/272 مكتوب ,2 ج رباني, امام مكتوبات احمد, شيخ سرهندي, /1

است///1 صرف تنزيه به انبيا¾

شناخت يا عرفاني, فهم در يا عقايد, اصول در موالنا گفت بايد كه است اين
موالنا نيست/ قونوي صدر يا عربي ابن پيرو و تابع ف, تصو طريقت يا فراعقالني,
و رقÇص بÇا كه مكتبي است/ عشق مكتب تابع تبريزي, شمس با مالقات از پس
شÇمس مÇيدهد/ پÇيوند خÇدا بÇا را بÇنده جذبه و كشش و موسيقي و شعر و سماع

كرد/ منع پدرش رساÄل خواندن از را موالنا گفتيم چنانكه تبريزي,
محتوايي نظر از ديگر, هركس از بيش موالنا كه است محقق و مسلم Çهشتم
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است/ عطار) و سنايي (غزالي, نفر سه تأثير تحت
است/ غÇزالي ابÇوحامد تأثير تحت اسالمي علوم در عام طور به موالنا Çالف

گويد: مناقبالعارفين در افال كي احمد چنانكه
عÇالم درياي از گرد ملك, عالم در غزالي/// د محم امام فرمود: موالنا

لنÇدن, (افÇغانستاني), شÇاه ادريس قÇلم بÇه انگÇليسي (تÇرجÇمة 219 ص ,1 ج همانجا, افال كي, /1
1980م)/

شد/1 عالميان عالم و گشت جهان مقتداي برافراشته, را علم لم ع برآورده,

را او نميتوان ديگر است, معتقد غزالي به قدر اين موالنا شد ثابت كه وقتي
بسيار عربي ابن با غزالي مبناي و مشرب اختالف زيرا دانست/ عربي ابن طرفدار
درمييابد مطالعةمثنوي در باشد مأنوس غزالي آثار با كسي ا گر آري, است/ زياد
از ÇÇ او نتيجه گيريهاي هميشه نه ا گرچه ÇÇ موالنا اقوال از بسياري سرچشمة  كه

داستان: مثال, براي است/ غزالي وكيميايسعادت احيا¾العلوم

/229 ص ,1 ج نيكلسن, چاپ ,1 دفتر مثنوي, موالنا, /2

دغÇل///2 از ه منز دان را حق شير عÇمل اخÇÇالص آمÇÇوز عÇÇلي از
همه در درمĤخذقصصوتمثيالتمثنوي, فروزانفر مان بديعالز گزارش به
است مذكور الخطاب بن عمر دوم خليفة فضايل و مناقب شمار در سنت اهل منابع

/37 ص ,1333 تهران, دانشگاه مثنوي, تمثيالت و قصص مĤخذ مان, بديعالز فروزانفر, /3

در غزالي اما نيست/3 ضبط علي, امام نام به كجا هيچ در فروزانفر مرحوم گفتة به و
ضÇمن مÇحتسب" "آداب تبيين ذيل مناسبتي (به را داستان اين @كيميايسعادت

است: كرده ضبط چنين علي امام نام به معروف) به امر مباحث
در دهان آب وي بكشد, تا بيفكند را كافري (رض) علي كه بود اين از
بÇراي كه ترسيدم شدم, خشمگين گفت: و نكÔشت و بازگشت پاشيد/ وي
دشنام كس آن بزد/ دره را يكي (رض) عمر و باشم/ نكÔشته تعالي خداي
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/ê03 ص ,1323 آرام, احمد چاپ سعادت, كيمياي ابوحامد, غزالي, /1

نزد///1 ديگرش داد,

در كيميايسÇعادت در را غزالي پاياني جملههاي Gمتعمد ما باال, عبارت در
اشكال آن و باشيم گفته پاسخ ر مقد اشكال از تا كرديم نقل الخطاب بن عمر باب
قÇدما قÇول بÇه يÇا بگÇويد, كسÇي است ممكن كه است معقول احتمال اين ر, مقد
نÇقل در سÇعادت كÇيمياي ع متشي نسخهنويس و كاتب كه كند, اشكال مستشكلي
ي توال جهت از آتشين ع تشي دان متعه شيوة چنانكه ÇÇ علي به را عمر نام عبارت,
و كÇاتب كÇه مÇيبينيم Çا ام است/ كÇرده تÇبديل ÇÇ است عÇمر از اي برÇت و عÇلي به
جملههاي در كه دليل اين به است نكرده في تصر چنين متن اين در نسخهنويس,
كÇه كÇرد بايد اذعان شبهه و بيشك لذا است/ گذاشته باقي Hعين را عمر نام بعدي,
مأخÇذ و است نÇوشته عÇلي امÇام نام به را داستان اين اصليكيميايسعادت, متن

است/ همين نيز رومي موالناي
مÇوالنا كه است عي مد فروزانفر كه اين ل او است: گفتني نكته دو جا اين در
غزالي احيا¾العلوم از است> موالنا خصاÄص از كه في تصر با را مذكور <حكايت
اين در في تصر موالنا آنكه حال و است كرده اخذ خمري شارب زدن حد باب در
هÇيچ در روايت ايÇن كÇه است گÇفته فÇروزانÇفر كه اين دوم است/ نكرده داستان
نسÇبت هÇم آن ÇÇ عمر باب در غزالي را آنچه لذا و نيست علي امام نام به مأخذي
آورده دراحيا¾العلوم ÇÇ جنگ جبهة در دشمن كشتن نه و خمر شارب زدن بهحد
جا اين در موالنا مأخذ است, مسلم آنكه حال است/ كرده ذ كر موالنا مأخذ است,

است/ @كيميايسعادت

از ر رÇمك و است عطار و سنايي تأثير تحت صوفيانه شعر نظر از موالنا Çب

,Á او كه چنان است/ گرفته بهره مسلك صوفي بزرگ شاعر دو اين اشعار مضامين
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معني اين به كرده ياد سنايي حديق¹الحقيق¹) همان (يعني ازالهينامه مورد سه در
داستان تفصيل ديگر جاي در كردهو الهينامهمعرفي را خود كالم منبع جا يك  كه
,HانيÇث است/ كرده نقل آن از را موعظهاي ديگر موضع در و داده ارجاع آن به را
مطالبي بود, داده او به نيشابور در را آن عطار كه ازاسرارنامه هم مورد سه در موالنا
بÇهخانة كÇه شاه باز حكايت بازرگان, و طوطي حكايت از: عبارتند كه كرده نقل

سليمان/ به باد جور از پشه شكوة حكايت و افتاد پيرزن
مقايسة كه است نقل سبزواري حكيم از حافظ, با موالنا مقايسة مقام در Çنهم

ابيات مشكلها>, افتاد ولي ل, او نمود آسان عشق < كه حافظ ديوان غزل لين او
نشان بود>, بيروني كه هر گريزد تا . بود خوني و سركش ل او از لمثنوي<عشق او
موالنا مقايسة براي بودهاند/ سلوك از مرتبهاي و مرحله چه در كدام هر كه ميدهد
راهگشايي بزرگ, دو اين آثار نخستين صفحات تطبيقي مطالعة هم, عربي ابن و

بود/ تواند درست

Çلي× ع كم الح ل زن Ôم لله Ôحمد ÖÇل ا عبارت با را كهفصوصالحكم عربي ابن برخالف

يكÇي براي (انبيا) كلمات دلهاي بر است حكمتها آورنده فرود كه خداوندي بر سپاس و حمد /1
مÇينمايد مÇختلف امÇم اختالف سبب به مذاهب و اديان ا گرچه اقدم, مقام از امتها راه  گردانيدن

ايران)/ (عرفان

Çم,1 م Ôاال ختالف ال Ôلل والم Ôل ح الن فت ل ت Öاخ ن ا و دم Öق اال قام الم ن م م م Ôاال ريق الط ¹Çحدي با م ل الك لوب Ôق

سÇطح در ديÇني مÇعارف وحÇدت داد و حكمت درس حقيقت به و ميكند آغاز
از انسان جدايي از شكايت و ني" از "بشنو با را موالنامثنوي ميدهد, سر جهاني
نيست, "باد" و است "آتش" كه خود ناي بانگ دربارة و ميكند آغاز خويش مبدأ

ميگويد:
مÇيفتاد كاندر است عشق جوشش فÇتاد نÇي كÇاندر است عشÇق آتش

ميكند: خطاب چنين سركش عشق اين به بيت, چند از پس و
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مÇا عÇÇلتهاي جÇÇمله طÇÇبيب اي ما سوداي خوش عشق اي شادباش
مÇا جÇالينوس و افÇالطون تÇÇو اي مÇÇا نÇÇاموس و نÇÇخوت دواي اي

آن از وديوانشمس درمثنوي موالنا كه عاشقانه عرفان يا عارفانه عشق اين
مكتب در عشق اين است/ خداوند با انسان عشق و محبت همان ميگويد, سخن
گÇيرد/ قÇرار دفÇتر سÇرفصل كÇه نÇيست مطرح اهميت از درجه اين به عربي, ابن

ميرود/ شمار به اصلي محور و مدار موالنا, مكتب در كه درحالي
بر كه است اين موالنا بر عربي ابن مستقيم تأثير عدم شواهد از ديگر ÇمÇده

ابÇنعربي, مÇحضر از مÇوالنا اسÇتفادة بÇراي مكاني و زماني جهت از كه آن رغم
تأسÇيس و عÇربي ابÇن افكÇار نشÇر عمل, در است, مفقود مانع و موجود مقتضي
و شÇا گÇردان ط وسÇت به يعني عربي ابن مرگ از پس تنها نظري" "عرفان مكتب
جÇندي, الدين مÆيد فرغاني, سعدالدين قونوي, صدر (همچون او تربيتشدگان

چه: شد/ شايع و///) آملي حيدر و كاشاني زاق عبدالر قيصري, داود
تÇفصيل بÇه اين از پس چنانكه وجود" "وحدت مكتب كه است مسلم ,Á او
درگذشته جهان از عربي ابن از پس سال نود كه تيميه ابن از قبل تا گفت, خواهيم

بود/ نشده شناخته عربي ابن مكتب عنوان به است,
و تفسيرها از قبل تا عربي ابن افكار كه است انكار غيرقابل حقيقت اين ,Hثاني
شÇطحات و طÇامات حكÇم در او آثار شارحان ديگر و قونوي صدر توضيحهاي
عربي ابن ترجمة ذيل االعيان دروفيات خلكان ابن چنانكه است, ميشده ي تلق

م/ 1992 قاهره عبدالحميد, محييالدين محمد چاپ االعيان, وفيات خلكان, ابن /1

نوشتار از عظيمي بخش كه معني اين به جماع/1 ا كÔله كان ل ه الم ك في طحيات ش ال لو و  گويد:
كه بخشي اما است/ سنت اهل فقهاي اجماع مقولة از نيز اين و است فقه عربي, ابن
بÇاخرزي نÇظامي كÇه است همان ميكند, ياد شطحات بهعنوان آن از خلكان ابن
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است: گفته كه ميكند نقل جامي از نيز (909 (وفات
مÇحبت و عشÇق جÇذبات در كÇه عÇربي]/// [ابÇن سÇخنان/// خالل در
زيÇاده وي مÇناهج و مÇنازل طÇي از بوده/// مستهلك و مستغرق بهغايت

/91 Ç 90 ص همانجا, باخرزي, نظامي /1

نميگردد///1 مستفاد ربطي و ضبطي

نÇفحاتاالنس در آنچه نيز و باال در شده ياد گزارش به جامي كه است اين
مراجعه عربي, ابن تفكر مبناي بر را وجود وحدت قول درك راه تنها است, نوشته

/ëëë ص نفحات, جامي, /2

است/2 كرده معرفي قونوي صدر آثار به
بÇا غÇرب و شÇرق بÇزرگان از بسÇياري افكÇار مشابهت كه همچنان بنابراين
بزرگان آن مستقيم تأثير دليل مشابهت اين است, اثبات قابل موالنا انديشههاي
تأثÇير تÇحت هÇيچوجه بÇه موالنا كه گفت بايد قياس همين به و نيست موالنا در

است/ نگرفته قرار او اتباع و عربي ابن نظري عرفان
آن حال و است فقه ا كثر عربي ابن درفتوحاتمكيه مذكور مطالب Çيازدهم

است/ عموم به مبتلي و معمولي فقه نه و (عرفان) ا كبر فقه ه متوج موالنا  كه
دليل تر مهم است/ نظر اين تأييد در همه نيز باال در شده ياد شواهد Çدوازدهم

بÇر كÇه است مÇوالنا اشÇعار از بخش آن است, متأثر ابنعربي از موالنا اينكه بر
وحÇدت بÇحث تÇبيينكنندة بهترين عربي ابن چون و دارد داللت وجود وحدت
بيشتر چيتيك ويليام قول به اما دانستهاند, عربي ابن از متأثر را موالنا است, وجود
اين از تعريفي بتوانند آنكه مگر بودهاند, اشتباه بر رفتهاند, قول اين بر كه  كساني
چيتيك باشد/ نوشتههايش در عربي ابن سخن مطابق كه دهند دست به اصطالح
بÇا مÇتعارض مÇعنايي هÇجري, هشÇتم سدة از وجود وحدت اصطالح كه ميگويد
كÇه عÇا اد ايÇن لذا و است كÇرده پÇيدا آن از پÇيش قÇرون در اصطالح اين مفهوم
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از روشني و دقيق تعريف اينكه بدون است, بوده قاÄل وجود وحدت به ابنعربي
گÇفته كÇه است آن نÇادرستتر و است/ نادرستي عاي اد شود, اراÄه اصطالح اين
اين گويندگان اينكه بهويژه است/> بوده وجود وحدت به معتقد نيز <موالنا شود:
بÇوده عربي ابن پيرو اعتقاداتش در موالنا كه است اين مقصودشان اغلب سخن,

/12 Ç 11 صص ا@كبر, شيخ و موالنا چيتيك, /1

است/1
وجÇود وحÇدت به است ممكن عربي ابن و موالنا كه ميدهد ادامه چيتيك
ميتوان بهآساني نبردهاند/ به كار را اصطالح اين هيچكدام ولي باشند, بوده معتقد
يافت آنها در مفهوم اين كه را مختلفي متون و داد دست به اصطالح اين از تعريفي
اصطالح اين به سخنور دو آن شود گفته كه دارد دليلي چه اما كرد/ ذ كر ميشود,
آن مÇعناي از صÇحيحي شناخت Hنوع ميگويند, چنين كه كساني بودهاند? معتقد
اهÇل ر تأخÇم تÇعاليم خÇالصة وجÇود وحدت ميكنند گمان بلكه ندارند, اصطالح
يÇا خوبي چيز يا وجود, وحدت كه است اين اصليشان مقصود لذا است, عرفان
ميگويند صفوي عصر ثان محد و فقيهان از بسياري مثل كه آن يا است, بدي چيز
بودهاند/ كافر مشركو بهنحوي و نبوده مسلمان Âاص وجود وحدت به معتقدان  كه
اصطالح, اين استعمال موارد نخستين از برخي به مغرضانه اطالق شيوة اين ريشة
گفت بتوان آن براساس كه داشت تعريفي وجود وحدت از بايد پس ميگردد/ باز
صÇورت, ايÇن در بودهانÇد/ معتقد وجود وحدت به موالنا هم و ا كبر شيخ هم  كه
مÇعتقد نÇيز اسÇالم تاريخ در بزرگ عرفاي بيشتر بپذيريم كه شد خواهيم نا گزير

بودهاند/ وجود بهوحدت
در را مÇوالنا و ابنعربي كه بگيريم گسترده چندان را معنا دايره ا گر ا كنون
ايÇن در دارد, نگÇه بÇيرون را غÇيرعارف مسÇلمانان كه تنگ چندان يا و برگيرد,
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يگانگي به موالنا و عربي ابن كه است نتيجه اين به منحصر متيقن, قدر صورت,
وجود وحدت ديگر, عبارتي به و بودهاند معتقد اشيا¾ همه در خداوند تجلي و خدا
بÇاب ايÇن در عارفانه نگرش بر تأ كيد با اما توحيد براي ديگري اصطالح Hصرف

/12 ص همانجا, /1

است/1
متساوي وجود وحدت بعد, به هجري هشتم قرن از كه ميدهد ادامه چيتيك
دردست ي خاص دليل كه درحالي است/ شده قلمداد عربي ابن مكتب با مترادف و
وجود وحدت اصطالح در ابنعربي آرا¾ لب گفت بتوان آن به استناد با تا نيست
استو نگرفته به كار را وجود وحدت اصطالح عربي ابن شخص ,Á او است/ نهفته
است, كÇرده مÇعرفي وجÇود وحÇدت بÇه قÇاÄل را عربي ابن كه كسي لين او Gظاهر
است, بÇوده ابÇنعربي مخالفان لين او رديف در تيميه ابن البته و است/ ابنتيميه
و نÇداشÇته مÇنسوب وي به را تعبير اين عربي ابن پيروان از يك هيچ كه درحالي
تÇيميه ابÇن آنكÇه از پس تنها نميشمردهاند/ ي مهم چندان تعبير را آن هيچكدام
از پارهاي وانمود, وجود وحدت به هم مت را ايشان و تاخت ديگران و بهابنعربي
مقام در و كردند اعالم وجود وحدت مكتب باني و س سÆم را عربي ابن نيز صوفيه
بطالن و كردند پيدا وجود وحدت براي مناسبي تعاريف تيميه ابن به پاسخگويي
مÇيپنداشت, مÇرادف الحاد و زندقه كفر, با را وجود وحدت كه را تيميه ابن نظر

/1ê Ç 13 صص همان, /2

ساختند/2 آشكار
نÇوشتههاي در بسÇياري فÇقرات بÇا وجÇود وحÇدت از تيميه ابن تقرير البته
خÇود كÇه ي درحد را تعبير اين اهميت كه بود تيميه ابن است/ همخوان ابنعربي
خÇوش بÇرداشت تأيÇيد در هم را متون از فقراتي و ساخت خاطرنشان ميفهميد
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امÇروز آنÇچه مشÇابه داشت مÇعنايي تÇعبير ايÇن وي, ي لقÇت بÇÇنابر آورد/ شÇÇاهد
مÇيان فÇارقي فوق تعبير بنابر چون ميشود, خوانده خدايي) همه =) "پانتهايسم"
كه آنچه به بود شبيه اصطالح اين از وي برداشت نميماند/ باقي خلقت عالم و خدا
سخن اين با را آن و ميفهميدند آن از وجود وحدت مخالفان و موافقان از هاي عد
Ç مÇيپنداشÇتند مÇعنا يك به اوست" "همه كه شاعرانه حيرت از برخاسته فارسي
. ه 281 (متوفي هرات پير انصاري عبداهللا خواجه تا دستكم سابقهاش كه سخني
وجÇود وحÇدت مÇعني سÇر بر هند در بعدها كه بحثهايي در ميرسد/ م/) 1089
شÇاهد وجÇود وحÇدت مÇطلب بÔل بيان براي اغلب را فارسي گفته اين درگرفت,
نÇزد آن, مشÇابه سÇخني يا اوست" "همه همين نيز ما زمانة در Gظاهر ميآوردند/
امÇا ميشود/ انگاشته وجود وحدت معناي بيانكننده موافقان از برخي و مخالفان
همهچيز كهوي گفت بتوان عربي ابن نوشتههاي مبناي ا گربر كه است تأ كيد جاي
او كÇه افزود بايد تأ كيد همان با و گفته همين كنار در هم است, ميدانسته خدا را
نÇظر عÇربي ابÇن نيستند"/ او "همه كه ميگفت و است نميدانسته خدا را هيچچيز
كه ميآورد رسا و موجز عبارت اين قالب در مخلوقات حقيقت دربارة را خويش

نيست/ او و اوست يعني هو, ال هو

هر چون است/ خداوند ظهور و تجلي و آيت چيز همه كه است اين منظور
هر حال عين در و ميگيرد خداوند صفات و وجود از را خود صفات و وجود چيز
و است خود عين چيز هر نيست/ او او, جز چيز هيچ است; خداوند بر حجابي چيز

ديگر/ چيز نه باشد خود عين تا است خداوند مخلوق
كÇه است آن مÇوالنا و عÇربي ابÇن ميان معنادار مقايسه الزمه اينكه خالصه
ديÇدگاههاي و مÇوضوعات عÇبارات, رمÇوز, اسÇتعارات, خيالي, صور انديشهها,
يÇا تÇواردي نسÇبت آنگÇاه و نÇماييم بÇررسي را دو هر نوشتههاي در شده يافت
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موقوف سطح اين در جامعي و دقيق مقايسه چنين بسنجيم/ را آنها ميان مفهومي
كمابيش موالنا آيد/ عمل به دو هر آن نوشتههاي در مكفي پژوهش كه است بهآن
ابÇن خÇاص تÇعاليم دقÇيق پÇژوهش به هيچكس اما است, بوده پژوهش موضوع
را آنÇها مÇوالنا كÇه قÇونوي صدرالدين مانند وي, شا گردان تعاليم حتي يا عربي,
چÇنين است/ نÇجسته ب قرÇت هÇنوز داشته, را ايشان شناختن امكان يا ميشناخته
بسي عربي ابن از چون شد, نخواهد ر ميس هم زود زودي به عربي ابن از شناختي
موالنا نوشتههاي از دشوارتر هم كه است مانده برجا مكتوب آثار موالنا از بيشتر

ندارد/ كم چيزي بداعت در هم و است
نهتنهاوحدت يعني ميشود, موجودمتمايل وجودو بهوحدت گاه گاه موالنا

ميگويد: درمثنوي چنانكه است, موجودي وحدت بلكه وجودي

/20 سطر ,1ê صفحه ل, او دفتر مثنوي, موالنا, /1

نÇما1 فÇÇاني مÇÇطلق وجÇÇود تÇÇو نÇما هسÇتيها و عÇÇدمهاييم مÇÇا
ميگويد: شمس ديوان در وي

تÇرا بÇنهادم تخت بر ترا, زادم عدم از من
كÇني خو ما با كه باشد ترا, دادم آيينهاي

گويد: ديگر جاي در و
نÇاسوت مÇخبر گهي و الهوت مظهر  كه

صÇفاييد عÇين گهي و دردي شده  گاهي
فرش گهي و عرش گهي صفاتيد, و ذاتيد

فÇÇناييد ز مÇÇنزه و بÇÇÇÇقاييد عÇÇÇÇين در
مÇعشوق رخ انÇدر رخ بÇينيد كÇه خواهيد

بÇزدايÇيد صÇÇيقل بÇÇه آيÇÇينه ز زنگÇÇار
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ميگويد: وجود وحدت دربارة درديوانشمس باز موالنا
پÇديد آمÇد المكÇان زبÇحر موجي نا گهان

پديد آمد فغان و شور همه اين نهيبش  كز
جلوه گر نگار آن خود با ميگفت خود راز

پÇديد آمÇد داسÇتان اين فتاد, بيرون او راز
جÇالل اسÇما¾ كÇرد تÇقابل خÇود جÇمال بÇا

پÇديد آمÇد عÇيان زانرو شده غالب آنطرف

عين به آرد علم راز ثابت اعيان تا خواست
پÇديد آمÇد بÇيكران نعوت و اسما¾ و ذات

روحاعÇظمجلوهيي خÇودرا كÇردپسبر حسÇن

پديد آمد آسمان فرشو عرشو نفسو عقلو

اوست كه زانسان او بنمايد خود به را خود خواستتا

پÇديد آمÇد جÇهان در آدم چو جامع مظهر
صÇفات و خيمةذات زد برون حضرتسلطان

پديد آمد مكان را حصرش و بيحد لشكر
عشق مخزنداشت هرگنجيكه بخشيد جهان بر

پديد آمد كان و بحر هزارش جانب هر به تا
بود آيات و صورت و نشان و بينام آنكه

پÇديد آمÇد نشان و نام صورت در بينشان
آن اينو از كل به مستغني و بود فارغ آنكه

پÇديد آمÇد مÇيان در آن با و اين با نا گهان
ابÇنعربي وجÇودي وحÇدت افكار با درديوانشمس موالنا اشعار اينگونه
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همچون وجود كه است اين تمثيل بهترين نظريه, اين فهم براي و است نزديك
ع, تنوÇم و د تعدÇم مÇوجودات است/ يگانه و يكتا و يكپارچه اقيانوسي يا دريايي
شكل به ج, تمو و تحر ك حالت در دريا, آب اقيانوساند/ يا دريا آن امواج مانند
امواج آن همة آرامش و سكون حالت در ميشود/ نمودار متنوع, و د متعد امواج
تÇفاوتي بيموج و سا كن درياي با متحر ك و ج متمو درياي پس مينشيند/ فرو
دريÇا هÇمان موج و است موج همان دريا نيست/ بيش يكي دريا, حقيقت ندارد/
اينكه نه است دريا حركات و شÆون يا صور و اشكال و اطوار دريا, امواج است/
است ممكن ناآ گاه ظاهربينو بينندة اما باشد/ مستقل حقيقتي خود دريا, از جداي
از يكÇي كه است اين شود/ غافل دريا خود از و ببيند را امواج حركت همين فقط
شارحانفصوص از ÇÇ جندي دالدين يÆم ÇÇ قونوي صدر شا گردان ابنعربيو اتباع

ميگويد: تمثيل اين از استفاده مقام در
ÕهارÇÇان و ÕواجÇÇام ث وادÇÇÇالح ن ا م دÇ ق Çن م كÇان مÇا لي× ع Õبحر Ôلبحر ا

سÇتار ا Çهي ف فÇيها شكÇÇل ت ا مÇÇ ع ها ÔلÇ ك شÇا Ôي ÕالÇÇاشك كبن Ôج ÖحÇÇ ي ال

و حادث موجودات است/ دريا است, بوده دريا ازل از همچنانكه دريا يعني
دريÇا كÇه است رودهÇايي و موجها خلقتند, پديدههاي و مصنوعات كه غيرقديم
كÇه مÇختلف صور و اشكال اين كه باش آ گاه پس ميشود/ متشكل آنها بهشكل
دريا وحدت درياو حقيقت دريافت از ترا ميآيد, بهنظر متنوع پردههاي همچون

نكند/ محجوب
است: گفته چنين فارسي شعر به را مضمون همين همچنين جندي دالدين يÆم

بÇود حÇباب را آب مÇÇر جÇÇمله راست هستي موج كه موجهايي
بÇود آب حÇباب, درحÇÇقيقت, دو بÇاشد حÇباب و آب  گرچÇه
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صÇص ,137ì بÇعثت, انÇتشارات تÇهران, اسÇالمي, عرفان و فلسفه در وجود وحدت حسن, سيد امين, /1
/33Ç2ì

بود1 سراب هستي چون راست, اشÇيا¾ هستي روي, اين از پس
هم كردن خالصه وجود وحدت قالب در را عربي ابن ديدگاه چيتيك, قول به
زيÇرا است/ گÇمراهÇي مÇاية عÇمل در هم و است دور به دقت از تاريخي لحاظ به
نÇميكرد, اسÇتفاده خÇويش آرا¾ لب بيان براي وجود وحدت از نهتنها ابنعربي
ق" محق" را خود و داشت ه توج "تحقيق", كلمة به هرچيز از بيش آن بهجاي بلكه
پژوهشگر و "پژوهش" بهمعني امروز, عربي و فارسي در كلمه دو اين ميدانست/
چÇه ( قÇح ريشÇه از (مشÇتق تÇحقيق عربي, ابن مكتب در اما است, پژوهنده يا
درست حÇقيقي, و حÇقيقت راستي, و راست بهمعني صفت, چه و اسم بهصورت
اوايÇل هÇمان از و است, آمÇده قÇرآن در كه است الهي اسما¾ جمله از حق است/
بÇهعنوان كلمه اين كاربرد است/ رفته به كار عربي) در (اهللا خداوند ذات مرادف
تمام معناي به ÇÇ باري حضرت جز چيز هيچ كه معناست بدين الهي اسما¾ از يكي
حÇق كلمه, معناي تمام به خداوند تنها نيست/ راست و درست و حقيقي ÇÇ  كلمه
به كار حق مقابل در اوقات از بسياري كه كلمهاي ÇÇ را خلق كلمة معناي اما و است/
در كه است حق معناي واژه اين گفت ميتوان نه نمود/ غور بيشتر بايد ÇÇ ميرود

است/ معنا آن از جدا Âكام كه گفت ميتوان نه و آمد مقابلش
(يعني لÖقه خ ¾ي ش لÔك طي× Öع ا ي هوالذ قرآني آية به ميرسد كه جا بدين عربي ابن
خÇداونÇد, كه آنجا از ميكند/ استناد است) داده را آن خلق چيز, هر به كه اوست
(حÇتي چÇيز هÇمه الجÇرم است, اشÇيا¾ هÇمه به خلق اعطا¾كننده مطلق حق يعني

دارند/ ÇÇ حقيقت و درستي راستي, از ÇÇ حق از نسبي بهرهاي نيز) شرور بدترين
بهمنظور عربي ابن ميشود/ مترتب عمل مقام در ي مهم نتايج سخن اين بر
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<هÇمانا فرمود: كه ميكند نقل را پيامبر معروف حديث اين نتايج, كردن آشكار
تÇو بÇر را تو همسر و است, ي حق تو بر را تو نفس و است, ي حق تو بر را خداوند

حقه/ حق كÔلَّ فأعط ,Hحق ليكع كلÖهÑ ال و Hحق ليكع ك سÖفن ل و Hق ح ليك ع كب رل نا /1

ديگر, عبارت به بده>1 اوست حق كه چنان آن را يك هر حق پس است, ي حق
مÇا بÇر ي قÇح ميرسيم بدان كه هرچيز دارد/ درستي و حقيقت از بهرهاي هرچيز
بÇا مÇتناسب مÇوظفيم مÇا و است كÇرده برقرار ما ميان نسبتي خداوند چون دارد,
آن به نسبت ما و نهاده ما برعهدة وظيفهاي چيز آن كنيم/ عمل نسبت آن اقتضاي

/17 Ç 1ê صص چيتيك, /2

داريم/2 مسÆوليتي
مÇييابد/ حÇديث در را تÇحقيق درست مÇعناي عÇربي ابÇن چيتيك, قول به
مÇوظف را مÇا داشÇته, ارزاني اشيا¾ همة بر و ما بر را خلق نعمت خود كه خداوند

كنيم/ ادا درست بهنحو را حق آن و بشناسيم را هرچيز حق تا ساخته
خÇداونÇد از را اسما¾ شده, آفريده خدا صورت بر آدمي كه شد معلوم وقتي
كÇاÄنات دل در صÇغير عÇالم خود و است, زمين روي بر خداوند خليفه آموخته,
از خÇبرگرفتن و كÇاÄنات كل شناخت تحقيق, الزمة كه ميگردد آشكار ميباشد,
را مخلوقي هر و خلقاند همة بر خدا خليفه آدميان است/ موجودات جميع احوال

اند/ حق آن اداي به موظف كه آنهاست بر ي حق
چطور اما بشناسد/ را اشيا¾ همه حق كه است آن آدمي برابر در اساسي مسألة
ابنعربي تأليفات و آثار كرد? عمل آن مقتضاي به و شناخت را حق اين ميتوان
انسانيت كمال در پژوهشي او كتابهاي ديگر, عبارت به دارد/ نظر پرسش بدين
انسÇان بÇه مÇربوط حÇقوق هÇمه بÇه حÇال عÇين در و است, بÇودن كامل انسان يا
يعني خلقت, عالم و ÇÇ مطلق حق يعني ÇÇ خداوند ميان واسطة انسان چه ميپردازد,
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است/ د, مقي حق
نيست, آنها بر پاياني كه حقوق, جميع به پرداختن عهده از ابنعربي Hطبيعت
كه است گونا گوني راههاي بيان مشتملبر او كتابهاي بيشتر درنتيجه برنميآيد,
هÇمان حÇدودي تÇا وي مÇيدهند/ نشÇان مÇطلق حÇق با نسبت در را د مقي حقوق
هÇر به ولي ميگيرد, پي را سلف فيلسوفان و متكلمان صوفيان, پيشين شيوههاي

ميافزايد/ خويش تحقيقي شيوه از مايهاي  كدام
سخن بسيار "مقامات" از عارف سير بيان در عربي ابن كه ميبينيم نمونه براي
آن بÇراي ني عيÇم تÇرتيب HوعÇن ف, تصو ارباب ساير برخالف اما آورد, ميان در
و كÇامل انسÇان كÇه است اين وي سخن در اصلي نكتة نميدهد/ بهدست مقامات
فعليت به را انسانيت وجود قواي همه يعني ساخته, متحقق را مقامات همه محقق
است/ يÇافته وقÇوف كاÄنات در حقوق همه به و آزموده را معارف همه رسانيده,
عÇين همه خاص, بهنحوي يافتن علم و ديگر مقامي دون مقامي در كردن توقف
هر به الهي طريق سالكان استكمالي سير در است/ انسانيت كمال فقدان و نقصان
بيآنكه ميگذرند, در آن از سپس و مييابند احاطه بدان ميرسند كه منزل و مقام
كÇه آنÇجاست نÇهايي مقصد باشند/ منكر را منزلي و مقام هيچ حقانيت و فضيلت
تÇا سÇالك مÇينامد/ "المقام" مقام را آن ابنعربي و است منزلي و مقام هر وراي

است/ ساخته ق متحق را هو ال هو از كاملي و حقيقي شناخت برسد جا بدين
است, يافته احاطه همه بر و كرده طي را وجود اصلي اطوار همة كامل انسان
و د قيÇم كامل انسان اما است/ گذشته آنها از كه بوده مقامي آنها از كدام هر چون
در و است مقامات همة بر محيط كامل انسان نيست/ منزلي و مقام هيچ به محدود
هر به كه حقيقتي و حق با خداوند همچنانكه است/ گذشته فراتر همه از حال عين
مÇطلقيت حÇيث از حÇال عين در و است حاضر شي¾ آن در است, بخشيده شي¾
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مÇقام هر در حضور عين در نيز كامل انسان جداست, اشيا¾ همه از بيمثل وجود
آن در چيز همه حق كه است تحقيق مقام همان اين است/ منزلي و مقام هر از فارغ

ميگردد/ ادا
خÇداونÇد صÇورت بÇه كÇه هست نيز آدمي نفس حق اداي سخن اين معناي

/19 Ç 17 صص همانجا, چيتيك, /1

باشد/1 داشته ماسوا با عالقهاي و پيوند هيچ نبايد خداوند جز و شده آفريده
ا گÇر كÇه گÇفت مÇيتوان موالنا, در عربي ابن تأثير از بحث مقام در ا كنون
شخص ميگويد, سخن المقام مقام از انسان نهايي مقصد از صحبت در ابنعربي
هر حق و بود المقام مقام در مستقر فعليت, و عمل در كه است كسي چنان موالنا
آنچه برخالف خود گفتههاي و نوشتهها در موالنا ليكن بود/ كرده ادا را ي حق ذي
اهللا الي سير برضروريات را تأ كيد بلكه نپرداخته, اشيا¾ همه به است, تحقيق الزمة
ايÇن هÇمة مÇيخوانÇد)/ ديÇن" اصول اصول "اصول خود آنچه (يعني است نهاده
را عشق حق موالنا و است "عشق" كه كرد تلخيص ميتوان كلمه يك در را اصول
نÇظيري ÇÇ بشÇريت تÇاريخ در نگوييم ا گر ÇÇ اسالم تاريخ در كه ميكند ادا چنان
اهللا الي سير در رفيع بس مقامي به موالنا كه گفت ميتوان تعبيري به است/ نداشته
مقام به ميشد ي تلق ن معي مقام يك تنها الجرم عربي ابن نزد كه را مقام آن و رسيد
جان موالنا ساخت/ ل مبد مقامات رفيعترين و مطلوبترين به دستكم يا المقام,
هÇمة و حÇقوق هÇمة جان او نظر در كه ميخواند فرا اعلي مقصد بدين را آدميان
را مطلوب عالي مقام آن حتي و مينشيند بلندتر ابنعربي اما است/ همان حقايق
بÇلكه عشق مقام واجد نهتنها را كامل انسان و ميشمارد سلوك مقامات از مقامي

/19 ص همان, /2

ميكند/2 معرفي انساني ممكن مقامات جميع جامع
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نتيجه گيري Ç ì

مستقل عربي ابن مكتب از رومي موالناي عرفاني مكتب كه اين سخن نتيجة
و مÇوالنا جÇوانÇي سÇالهاي (در دمشق در عربي ابن با موالنا ديدار اثبات است/
قÇونوي صÇدر بÇا مÇوالنا مÇجالست و مصاحبت و دوستي نيز و ابنعربي) پيري
اين عمر پاياني سالهاي (در قونيه در عربي) ابن تعاليم معلم و ج مرو (بزرگترين
ابنعربي افكار تأثير تحت موالنا كه اين اثبات براي افكار, بعضي اشترا ك يا دو)

زيرا: نيست, كافي باشد, شده واقع
است/ نبوده بيش گذرا مالقاتي دمشق, در عربي ابن با موالنا ديدار ÇÁ او

بÇوده زمÇاني در قÇونيه در قونوي صدر با موالنا مجالست و مصاحبت Ç Hثاني

و است رسÇيده كÇمال مÇرتبة به ه صوفي معارف و ف تصو در خود موالنا كه است
است/ بوده نظر استقالل داراي

او تبريزي, شمس به رسيدن از پس موالنا طريقتي سلوك و سير شيوة ÇHثالث

ولد بÇها¾الديÇن پÇدرش (يÇعني او سÇلف مشÇايخ و خÇود اسÇالف مكÇÇتب از را
جÇدا ديگÇران) و تÇرمذي برهانالدين پدرش جانشين نيز و بلخي سلطانالعلما¾
مÇنابع از اسÇتفاده بÇا ه قص و داستان قالب در و فشرده و ساده بيان با موالنا  كرد/
عÇطار, آثÇار و سنايي الحقيق¹) (حديق¹ الهينامه دمنه, و كليله جمله از مختلف
عÇربي, ابÇن Çا ام است/ نهاده اخالص طبق در را باطن علم و عملي عرفان حقايق
برهاني فهم گرو در را حقيقي كمال و است عرفاني تفكر و نظري عرفان پايه گذار
بÇها¾الديÇن به رهگذر اين از و ميداند فراعقالني و عقالني معرفت و وجداني و
كÇه است شÇبيه موالنا) مرشد و (استاد ترمذي برهانالدين و موالنا) (پدر بلخي

است/ كرده منع آثارشان مطالعة از را موالنا تبريزي شمس



ëë عربي ابن و مولوي فكري پيوند در تأملي

ايران در شارحانمثنويرا استناد كه كربن هانري نتيجه گيري برخالف ÇHرابع
و شÇرح اينگونه ميداند, موالنا در عربي ابن تأثير دليل عربي ابن آثار به هند و
دارد هند و ايران در عربي ابن افكار تمام و تام مقبوليت از حكايت تنها تفسيرها
ميبينيم, ما مثل در بودهاند/ گروه همين از نيز هند و ايران در شارحانمثنوي  كه
شÇرح كÇه را خÇود نامه ني است, ابنعربي آثار بزرگ شارحان از يكي كه جامي
وجود وحدت يعني عربي ابن مكتب براساس است, نخستينمثنويمعنوي ابيات
اين گزارشگر تنها واقعيت, اين اما است/ ساخته ماهيت, و ن تعي بودن اعتباري و
شÇرط و بÇيقيد تابع نظري عرفان در (جامي) ابيات اين شارح كه است حقيقت
قÇونوي صÇدر و ابنعربي آثار استشهاد به را الهي معارف همة و است ابنعربي
مÇوالنا در ابنعربي تأثير بر دليل نميتواند جامي نينامه ميكند/ تبيين و تفسير
حاج شرح ا گر باز چنانكه است/ جامي در عربي ابن تأثير بر دليل تنها بلكه باشد
متعالية حكمت و ابنعربي عرفاني اصول از سرشار برمثنوي سبزواري هادي مال
موالنا/ در نه است سبزواري در صدرا مال و عربي ابن تأثير بر دليل صدراست مال
متعلق اختصاص به كه مضموني يا مفهوم موالنا, آثار در كه گرفت نتيجه بايد پس
سابقه به مسبوق موالنا بر م متقد عالمان و عارفان ديگر آثار در باشدو ابنعربي به

يافت/ نميتوان نباشد,
مÇوالنا, چه دانست/ عربي ابن از متأثر نميتوان را موالنا شده, ياد داليل به
معارف و داشت تعلق تبريزي شمس سماع و رقص مكتب و عاشقانه ف بهتصو
تÇعاليم كÇه درحÇالي بÇود خÇراسÇان ف صوÇت ميراث و ماند ريگ نيز صوفيانهاش

بود/ اندلس بهويژه اسالمي غرب عرفاني و حكمي مواريث از متأثر ابنعربي



وسÇطي نماز

نعمتاهللاولي وشرحنظرحضرتشاه

تنهايي ا/ ح/ دكتر

دوست حÇضرت كÇه آن, وقت در است نÇماز اقامة يكي مÆمنين صفات از

/92 انعام, /1

مصداق كساني است بديهي ظون1/ حاف Ôي م ه الت ص لي ع كه هستند كساني مÆمنين فرمود:
مÆÇمنان امÇا مسلمان/ و اند حق حضرت به تسليم دايرة در كه هستند لو¸ الص قيمون Ôي

اصÇخ محافظت هم صالت اقامة بر صفات, بقية كسب ضمن كه هستند  كساني
است خصايصي به ه توج اقامه, يا آن, گزاردن به نسبت يحافظون تأ كيد اين دارند/
نيست, ايماني خصيصه نماز اقامة صرف كه ميكند نكته اين ه متوج را مÆمن  كه
مÇعاني چÇه نÇماز از مÇحافظت ديد بايد حال است/ الزم نيز آن بر محافظت بلكه

باشد? داشته ميتواند
شÇرايÇط لحÇاظ بÇه بÇاشد, آن كيف يا كم لحاظ به ميتواند نماز بر محافظت
بÇر مÇحافظت يكي جمله از و/// داشتن قلب حضور به يا آن, طريقت يا شريعت



ë7 ولي نعمتاهللا شاه حضرت نظر شرح و وسÇطي نماز

تأ كÇيداتÇي نÇيز آن شÇرح به نسبت هميشه قرآني زبان كه است نماز اقامة وقت
مس الش دلÔوك ل ¸لو الص م ق ا ميفرمايد: شامگاهان نماز زمان شرح در Âمث دارد/ فراوان

/78 اسري, /1

يÇا و بگÇزار/ نماز شب تاريكي شروع تا خورشيد غروب از يعني ,1 الليل ق س غ لي ا

همانجا/ /2

له2/ ناف به هجَّد ت ف يل الل ن م و آر: بجا شب نيمه در د تهج هنگام را نافله ميفرمايد
ميشود نمودار اس حس بسيار نكته دو نمازها انواع از يكي دربارة روال بدين
شريفة سورة در خداوند است/ داشته مشغول خود به را قرآن شارحين همة نظر  كه
تكÇرار كÇه كÇنيد مÇحافظت نمازهايتان بر يعني ̧ لو الص لي ع ظÔوا حاف ميفرمايد; بقره
وسÇطي/ نماز و يعني: الوسطي والصلو¸ ميفرمايد: ادامة در ولي است, قبلي دستور
از پس نÇماز اين آيا كه دارد نكته اين به اشاره ميآيد پيش كه پرسشي نخستين
تأ كيد نشانة يا ه, يومي نمازهاي عالوهبر است خاص نمازي نشانة موصول "واو"
اهÇميت جهت به است ه يومي نمازهاي ميان از نمازهايي يا نماز بر حق حضرت

آن?
مÇوقع چÇه است, كÇدام نميدانÇيم كه را مهم نماز اين كه است آن دوم نكتة
وسطي كنيم? رعايت بيشتري دقت با را آن مضاعف اهميت تا كنيم اقامه بايستي

معناست? چه به بودن
ولي است/ ناشدني جمع گاه و گونه گون باب اين در مختلف شارحين نظرات
ه وميÇي نÇمازهاي هÇمين از يكÇي بÇلكه ÇÇ ديگر نمازي نه ÇÇ را وسطي نماز اغلب
حÇضرت مÇثال بÇراي است/ مختلف نظرات آنهاست كدامين اينكه اما دانستهاند/

ميفرمايد: تفسيربيانالسعاده صاحب گنابادي سلطانعليشاه
اين از شده وارد شيعه اخبار در چنانكه نمازظهر به آن تفسير و ///>
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گÇاهي و است/// وسÇطي صÇلو¸ مÇظهر وجÇهي از نمازظهر كه است باب
است نقل كردهاند/ تفسير صبح يا عشا¾ يا عصر نماز به را وسطي صالت
را آن خÇداونÇد و است مخفي پنجگانه نمازهاي ميان در وسطي نماز  كه

رضاخاني محمد ترجمة العÇباده, مقامات في السعاده بيان سلطانعليشاه گنابادي, محمد سلطان حاج /1
/êì ص ,1377 تهران, سوم, جلد رياضي, حشمتاهللا و

شود///>1 محافظت نمازها همة بر وسيله بدين اينكه تا است نكرده معين

ايÇن دربÇارة صÇاحبالمÇيزان طÇباطبايي حسÇين د محم د سي مه عال مرحوم
ميدهد: شرح اينگونه موضوع

اغلب و است, مختلف وسطي صالت تفسير در اقوال كه دانست <بايد
از را آن و است صبح نماز گفتهاند بعضي شده; ناشي روايات اختالف از
نÇمازظهر گÇفتهانÇد بÇعضي كردهاند; روايت اصحاب از بعضي و علي(ع)
بعضي كردهاند; روايت اصحاب از هاي عد و پيغمبر(ص) از را آن و است
روايت اصحاب از هاي عد و پيغمبر از نيز را آن و است عصر نماز  گفتهاند
بعضي و كرده نقل روايت چند و پنجاه درالدرالمنثور سيوطي و  كردهاند/
شب مÇانند نمازها ميان در آن گفتهاند: و است مغرب نماز گفتهاند ديگر
بÇعضي و عشÇا¾ نماز گفتهاند بعضي و است/// پنهان شبها ميان در قدر
و صادق (حضرات از الفقيه كتابمناليحضره در نمازجمعه///  گفتهاند
يÇا كردهانÇد (تعبير ميشود/// خوانده جنگ حال در كه نمازي به باقر)///

جÇلد يÇزدي, مÇصباح تÇقي محمد استاد ترجمة الميزان, طباطباييتفسير حسين محمد سيد مه عال /2
ص رجÇا¾; فÇرهنگي نشÇر مÇركز هÇمكاري بÇا طÇباطبايي مه الÇع فكري و علمي بنياد تهران, دوم,

/3ìë-8

راهزن///)>2 يا درنده بيم (از خوفنا ك/// سرزمين در) نماز

چÇنين ¸االبÇرار عد و كشفاالسرار تفسير در ميبدي ين رشيدالد ابوالفضل
ميكند: شرح

گÇفتهانÇد بعضي است, كدام وسطي صالت كه است خالف را <علما¾
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ظهر/ نماز /1

كه است آن درستتر و است پيشين1 نماز گفتهاند بعضي است بامداد نماز

عصر/ نماز /2

در يكÇي دارد, سو يك از روز نماز دو كه آن بهر از است/ ديگر2 نماز
در يكÇي سÇوي, يك از است نÇماز دو و روشÇنايي, در يكي و تاريكي

اهÇتمام و سÇعي بÇه ل, او جÇلد االبÇرار, ¸ دÇع و االسÇرار كشÇف تÇفسير مÇيبدي, يÇن رشيدالد ابوالفضل /3
/ììê ص ;13ì1 اميركبير, انتشارات تهران, حكمت, علياصغر

تاريكي/>3 در يكي و روشنايي

ميدهد: شرح چنين اين رازي ابوالفتوح شيخ تفسيرروضالجنان, صاحب و
خالف علما¾ (و) ذ كر/// به كرد تخصيص را وسطي نماز گه آن ///>
مÇيان گÇفت: سيب Ôالم بن سعيد است/ كدام كه وسطي صالت در  كردهاند
گÇروهي افكÇنده, درهم انگشتان و بود خالف همچونين رسول اصحاب
عباس عبداهللا و جبل معاذ و است عمر قول اين و است بامداد نماز  گفتند:
ابوامامه, و مجاهد و ربيع و عطا¾ و انصاري عبداهللا جابربن و عمر عبداهللا و
نماز دو ميان از كه خواند وسطي آنش براي و است/ شافعي مذهب اين و
را بامداد نماز آن براي گفتهاند و روز/ به نماز دو و شب به نماز دو است
العطاردي ابورجا و كنند/// روز بياض و شب سواد ميان كه خواند وسطي
و كني قنوت او در كه فرمود را ما خداي كه است اين وسطي نماز  گفت
قÇول ايÇن و است پÇيشين نÇماز گفتهاند بعضي است/// شافعي حجت اين
قÇولي و است/ عايشه و الحذري ابيسعيد و زيد بن اسامه و ثابت زيدبن
و است علي اميرالمÆمنين قول اين و است ديگر نماز كه: است آن ديگر
قتاده و بصري حسن و بيش Ôح ين زر و نخعي و ابوهريره و مسعود عبداهللا
مÇاست مÇذهب و ابÇوحنيفه, مÇذهب و كÇليني و ضÇحا ك و ابوايÇوب و
صÇادق و بÇاقر و (ع) عÇلي امÇيرالمÆÇمنين از اصÇحاب بÇعضي بهروايت
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بن محمد بن علي بن حسين تأليف قرآن, تفسير في الجنان روح و الجنان روض رازي, ابوالفتوح شيخ /1
جلد Ç ناصح مهدي محمد دكتر و ياحقي جعفر محمد دكتر كوشش به النشابوري, الخزاعي احمد

/31ê Ç 19 ص ;1370 رضوي, قدس آستان اسالمي پژوهشهاي بنياد مشهد: سوم,

است///>1 خفتن نماز گفتهاند علما بعضي و الم/// عليهاالس
مÇذهب در و نÇمازعصر بÇه را وسÇطي نماز Hعمدت ابوحنيفه مذهب در پس
نمازهاي نيز ه امامي گونا گون علماي و نمودهاند/ تعبير صبح نماز به را آن شافعي
صريحي نظر آنكه بدون برشمردهاند وسطي نماز مصاديق را صبح و عصر ظهر,
بÇرخÇي و صبح به را معصومين(ع) نظرات اخبار از برخي شود/ ارايه باب اين در

نمودهاند/ تأويل مغرب به گروهي و عصر به بعضي و بهظهر
برابر در العزيز ه سر س قد كرماني ولي اهللا نعمت شاه ين نورالد د سي حضرت
معتقد كه را خويش نظر است, شده ذ كر تاريخ طول در كه نظريهها اختالف تمام
بÇيشتري بÇهروشني وسÇطي نماز دربارة اوست, بزرگوار اسالف و جد نظر است

ميگذارد/ بهشرح
و رسول(ص) حضرت از بيستم نسل مباركش, ديوان اشعار روايت به ايشان
و ه هيÇعمتاللÇن سلسلة بنيانگذار وي است, صادق(ع) جعفر حضرت نوادگان از

است/ يافعي عبداهللا شيخ از پس معروفيه سلسلة قطب
اخÇبار, راويان ديگر و حنفي و شافعي مذاهب تفسير برابر در شاه حضرت

ميفرمايد: توصيف ذيل شرح به منهاجالمسلمين رسالة در را خويش نظر
بÇه است مÇنقسم عÇالم كÇه فÇرما معلوم Ç القدس بروح اهللا ايدك Ç اخي <يا

نÇعمتاهللا شÇاه يÇن ورالدÇن سيد حضرت "رسالههاي ولي اهللا نعمت شاه ين نورالد سيد حضرت /2
ل, او ج ;13ëë نعمتاللÇهي, خانقاه تهران: نوربخش, جواد دكتر اهتمام و سعي به ثراه" طاب ولي

/ê Ç ì ص

قسم///>2 سه بر نماز اوقات و ثالثه مراتب
تÇعداد شÇمارش يÇا كميت بر نه را صالت اقامة شاه, حضرت مه مقد اين در
فÇضاي در و خدا و بنده ميان كه ارتباطي براساس بلكه محل براساس نه و نمازها
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ترين همÇم بÇه ابÇتدا درحÇقيقت و مÇيسنجد مÇيكند, بÇرقرار زمين  كيهانشناسي

1. Function.

اشاره خالق و عبد ميان رابطة برقراري يعني است نماز اصلي كاركرد1 كه نكتهاي
مÆÇمنين سورة در كه خصيصههايي عالوهبر را آن برقراري شرط سپس و ميكند
از كدام هر خود مشيت بر بنا خداوند كه ميداند خاص زماني رفته, اشاره بدانها
داده قرار آنها خود مخصوص زمانهاي در خاص رابطهاي ايجاد براي را نمازها
Ç است مÇعرفت كسب مه مقد كه رابطه برقراري يعني نماز, اصلي كاركرد تا است
پژوهششناسي زبان به ميشود/ مربوط نماز مرتبة به نماز وقت پس شود/ ممكن
نÇماز مÇرتبة و نماز وقت ميان معنيدار رابطهاي كه ميرسد بهنظر امروزي علوم
نيز ه يومي نمازهاي است, عالم سه وجود عالم كه همانطور بنابراين دارد/ وجود
تÇبديل عÇوالم قسÇم سÇه روال به خدا و بنده رابطة ايجاد جهت در آنها شأن بنابر

بود: خواهند متفاوت وقت سه داراي و ميشوند

شهادت عالم ل: او قسم

شأن در عصر, و نمازظهر يعني است", نهار صالت منزلة "به كه ل او نوع نماز
نÇظرگاه در خداونÇد اسم"الظاهر" آثار زيرا است, پيدايي جهان يا "شهادت" عالم
است همان حقيقت ديگر عبارت به ميباشد/ مشاهده قابل عيان به نمازگزار بنده
گو ميكند/ بسنده حقيقت عنوان به ميبيند كه همان به بنده يا و ميشود ديده  كه
جز ديگر حقيقتي ديدن و ميبيند ميكند عبادت كه همانگونه را خدا آثار اينكه
كه همانگونه است/ انتظار از دور كم, دست روز, روشنايي عمق در ظاهري آثار
نيست دقيقتر ديدن مشتاق چندان زياد نور در خود رواني قواي بهاقتضاي انسان

ميكند/ زيادتر را پنهاني موارد دانستن به اشتياق و ديدن به نياز كمتر نور ولي
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مÇصلي صÇالت ايÇن در و نÇهار, صÇالت بÇÇهمنزلة شÇÇهادت <عÇÇالم
كÇن [عبادت تراه كانك اهللا دÔب Öعت Öن ا بهمقتضاي: و ميكند مناجات (نمازگزار)
را حق اسمالظاهر آثار شهادت, عالم در ميبيني] را او گويي كه را خداي

/ê ص همانجا; /1

مينمايد/>1 مشاهده

نوع با رابطه در آن, ارتباط شأن نوع به نماز وقت تفسير ضمن شاه حضرت
اعÇتقاد بÇاب از GاهرÇظ كÇه هاي قيÇت بÇرابÇر در آن, كÇيهانشناسي زمان و معرفت
عÇصر, و نÇمازظهر زمÇان كه ميفرمايد اشاره ظرافت به ميكند, شافعي بهمذهب
بههمين شود تقسيم بايد نوبت سه در آمده, نوبت پنج در كه شافعي نظر برخالف

هستند/ شهادت عالم شأن در دو هر عصر و نمازظهر دليل

غيب عالم دوم: قسم

مÇربوط كÇيهانشناسي جÇهان در زمÇين زمÇان دوم نÇوع به نماز دوم نوع اما
غيب جهان از سمبلي يا نماد دوم, قسم كيهانشناسي جهان در زمين زمان ميشود/
هÇمه قسم اين در پيدايي, و بود روز همه كه ل او قسم برخالف زيرا ميسازند/ را

است/ غيب عالم قسم اين پس ناپيدايي/ و است شب
در ليÇل صÇالت و است آخÇر عشا¾ صالت منزلة به غيب عالم <اما

/7 ص همانجا; /2

فجر/>2 طلوع تا است همره شفق غروب از شافعي امام مذهب

اجراي براي تكليفي البته شافعي, امام نام ذ كر صرف مذهبي, ه تقي به ه باتوج
چنين اين شافعي مذهب در كه فرمود تنها چون نميكند صادر پيروان و مجريان
اهÇميت نشÇاندهنده كÇه وقت, ل او در نماز برگزاري اهميت به ه باتوج است/اما
نه و است حمره" شفق "غروب ل او همان ليل يا عشا¾ نماز وقت است, "يحافظون"
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فÇجر طÇلوع به حمره شفق غروب از اختيار به كه لحظهاي هر زيرا فجر/ طلوع تا
و انÇداخÇتهايÇم تأخÇير بÇه را دوست دعوت اجابت ميزان همان به شويم رهسپار
است/ ادب از دور دستكم اين و فرافكندهايم پشتگوش را او با مناجات هنگامه
حنفي مذاهب از وسطي نماز ماهيت تعيين در شاه حضرت كه همانطور پس
اجÇداد نÇظرات مÇيان جمع كه مستقل هاي نظري و ميگرداند روي Hرسم شافعي و
احكام به خود ه كردن تقي نشانههاي ظرافت به درحقيقت ميدهند, ارايه اوست,
وقتبÇودن سÇه جÇواز بÇه شيعي نظر اعالم اينرو از ميدارد/ اعالم نيز را شافعي
همه از را شاه حضرت واقعي براÄت سه گانه, عوالم همين اعالم با ه يومي نمازهاي

ميدارد/ معلوم غيرشيعي فقه انواع
نمازگزار پس است/ ناپيدايي و تاريكي هنگامة نماد شب, يا عشا¾ نماز زمان
اشكال و صورت و اعيان ظاهر ديدار به زمان تاريكي برابر در نميتواند مصلي يا
هر يا حق, اسمالظاهر آثار ÇÇ شهادت عالم ÇÇ ل او عالم در نمازگزار كند/ خوش دل
آشكÇار و تجلي عالم مينگرد, هرچه به و نموده تجربه را ميشود ديده كه آنچه
ديÇوار و در از تÇجلي بÇه را دلدار جÇلوه و گشوده چشم مصلي عالم اين در است/

ميبيند:
ديÇوار و در از است تÇجلي بÇÇه دلدار جÇلوه كÇه بگشÇÇا چشÇÇم

آخر/// نماز در و غيب عالم در اما
به براهين و ادله از عقل, عالم از ميكند ادرا ك آنچه به است مناجي <مصلي

/ë ص همانجا; /1

1</ حق "الباطن" اسم
يÇا عقول عالم به شب, تاريكي نماد در ظواهر و مرايا عالم از نمازگزار زيرا
واقÇع او بÇر را آنÇچه تا ميبرد, پناه دروني حاالت و باطني رازهاي به و بهواطن



ايران عرفان ìê

بÇه است دريÇافته ظÇواهÇر شناخت و استدالل از كه هم را آنچه و بفهمد ميشود
نمايد/ تأويل باطني خصيصههاي

قÇواي از ديÇدن, در ناتواني علت به تاريكي در انسان روانشناسي, زبان به
مÇانند مÇيگيرد بÇهره كÇنند, جبران را تاريكي در ناديداري ميتوانند كه ديگري
تا ميكنند فعال را خود جسماني قواي ديگر ناخودآ گاه و نا گزير به كه نابينايان
در انسان ناتواني نماد نيز شب كيهانشناختي زمان سازند/ ر ميس ادرا ك با را ديدار
ديگر وسيلهاي از سالك تربيت در بايستي كه است باطني و پنهاني حقايق ديدن
تاريكي در ناديداري تا بگيرد بهره كند ر ميس را عقلي ادرا ك كه ÇÇ چشم از غير ÇÇ
"اسÇم بÇه حÇق "اسمالظاهر" از كاملتر و تمامتر و نمايد جبران عقلي ادرا ك با را
فني عر "الهي كردهاند: عرض كه برسد/ است, وجود اصل و اشيا¾ حقيقت كه الباطن"

/" ¾شي كل بحقايق

و بÇاطن نÇاديدني رازهÇاي به كه ميگيرد قرار نماز اين مقام در كسي البته و

/ë ص همانجا; /1

و مÇحبان اين اما است"1/ اسرار اهل و محبان نماز "اين پس باشد/ برده پي درون
غÇار از بشري عروج كيهانشناختي زمان درحقيقت نماز اين كيانند? اسرار اهل
پس است/ الهي روحاني معراج و مثالي عقلي عروج به مادي, ظواهر و افالطوني

زمان, اين و نماز اين
رويت بÇراي از بشÇريه ارواح عروج و رسل و انبيا معارج وقت ///>

همانجا/ /2

(است)>/2 روحانيه قربت و الهيه

رسول, و نبي اشخاص مخصوص فقط نه نماز, قسم اين و زمان نماد اين پس
الهي وجه ديدار براي آدمي عموم ارواح عروج و رسالت و ت نبو مقام ة خاص  كه



ìë ولي نعمتاهللا شاه حضرت نظر شرح و وسÇطي نماز

بهتنهايي خاص مقامات و افراد نه و بÔلنا Ôس هم دين Öه ن ل فينا دوا جاه ذين وال فرمود: كه است
و قني ش ع بني ح ا Öن م و حبَّني ا فني رع Öن م و فني رع دني ج و Öن م و دني ج و بني ل ط Öن م فرمود: نيز و
را هيچكس و يته د نا ا ف ديته ليَّ ع Öن م و يته د يل ع ف تلÖته ق Öن م و لÖتÔه ت ق تÔه Öق ش ع Öن م و تÔه Öق ش ع قني ش ع Öن م

و بالحق وا Ôواص ت و الحات الص لوا عم و نوا ام ذين ال مگر: نداد قرار تبعيض بخصوصو مورد
است/ شامل و عام ضميري "من" مانند هم "الذين" البته كه بر بالص وا Ôواص ت

تجلي عالم سوم: قسم

جÇهان در تÇا مÇيطلبد وارسÇتگي شÇهادت عÇالم بÇه رسÇيدن كه آنجايي از
و در و كÇوه بÇنگرد جا هر به و نبيند او جز سالك اهللا, Ôه Öج و ثمَّ ف لوا وÔت نما Öي ا بهمصداق
يافت سالكي هر حال در اين و بيند را مهربان موالي و اصلي صاحب فقط دشت
به رسيدن از مشكلتر مراتب به غيب عالم به رسيدن كه آنجايي از نيز و نميشود
مراقبهاي و دقت Öروح عقلي توان با امور بواطن ادرا ك زيرا است; شهادت عالم
از خÇداونÇد سÇلوك, اوج تا سالك نشدن هال ك جهت از و ميكند, طلب بيشتر
شÇهادت عÇالم نشÇانة نه كه فرمود تدبير را برزخي يا ميانه مقام رحمانيت, جهت
را دلدار تجلي شكوه درك كه دو هر ميان است برزخي بلكه غيب, عالم نه و است
تجلي, "عالم كه; ميفرمايد چنين اين اينباره در شاه حضرت مينماياند/ آسانتر
و راحتتر عالم دو اين ميانه در بشري درك و شهادت" و غيب ميان است برزخي
از است, والباطن هوالظاهر كه وجود, حقيقت حال اين در زيرا بود خواهد سادهتر
و د مجر معاني است ظاهر كه جهت آن از پس است, باطن جهتي از و ظاهر جهتي
و شهادت/ عالم يعني ميشود: نمودار ظاهري و ي حس صور و اشكال به آن مطلق
حاالت به ي حس صور از خارج آن مطلق و مجرد معاني است باطن كه جهت آن از
غيرواصل سالك دسترس از دور دو هر كه غيب/ عالم ميكند: بروز روحي و  كلي
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شÇهادت عالم در غيب عالم يعني ي حس صور و عقلي حاالت بايستي پس است/
كه شيوهاي به نه و ,Hق ع ص موسي× رخ كه: شود مطلق بروز كه شيوهاي به نه كند, نزول
در ساÄر سالك توان در بلكه نشود, موجود همه براي آن طاقت كه طلبد, معراج

كند/ جلوه كوتاه زماني برزخ يك در عالم, دو ميان حد
كÇه زيÇرا Çيه حس صور در ده مجر معاني ميكند ل تنز عالم اين در <و

/ë ص همانجا, /1

مجرده/>1 معاني با دارد نسبتي

ولي است شهادت عالم از هم و نيست غيب ولي است, غيب عالم از هم يعني
ن تعي بدون دارند, حضور عالم دو هر فراخواني, هم اين در و نيست شهادت عالم
هÇممعني كه آن كيهاني زمان و برزخ نام به جديد شكلي در كدام هر براي خاص
بار دو ميدهد, رخ شبانهروز هر در بار دو تنها باشد غيب و شهادت معاني برزخ

فراخواني: هم اين و ,Hمطلق شب از نه و Hمطلق روزاند از نه  كه
ميان برزخاند وقت دو اين و صبح صالت و مغرب صالت منزلة <به

/Hمطلق شب از نه و Hمطلق روزاند از نه نهار, و ليل
نÇهار و ليÇل مÇيان در بÇÇرزخÇي يÇار اي كÇن گوش درياب نيك

همانجا/ /2

/2< الليل لي ع النهار ر يكو و هار الن لي ع الليل Ôر يكو تعالي: اهللا قال

وسطي نماز از اهللا نعمت شاه تفسير

و شÇهادت و غÇيب عÇالم دو ميان و وسط در است نمازي وسطي, نماز پس
هÇويدا بÇرزخÇي چنين بار دو شبانهروز هر در كه آنجايي از دو/ آن ميان برزخي
نماز يكي بود: خواهند وسطي نماز مصداق ه يومي نمازهاي از نماز دو لذا ميشود,
است "خروج كه مغرب نماز ديگري و شهادت" به غيب از است "خروج كه صبح
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پس: ناپيدايي/ و پيدايي ميان برزخ يعني غيب" به شهادت از
عالم از نمايد مشاهده آنچه به كند مناجات مصلي وقت, دو اين <در

صور/> در ل تحو و تجليات در حق, بر دالالت از برزخ

اين <و ميشود/ ممكن ظهور عالم در كه تجلي در عقول عالم مشاهده يعني
آفتاب>/ طلوع تا است فجر صالت وقت از كه است خيالي برزخ

م ه التÇص Çلي ع شرط به وسطي نماز اقامة يعني الطلوعين بين بيداري بنابراين
در خواب و است, خفي ذ كر همان كه ميباشد دايم" "صالت بهصورت حافظون Ôي

هنگام: اين در ميكند/ پيدا را صبح نماز در خواب حكم حال اين
شود محسوس معقول كه است برزخ اثر از و شود, پوشيده خيال <ليل

معقول>/ محسوس و

عصا/ به اژدها از و اژدها به عصا از كه طور در موسي درك مقام يعني

حس , حس نه ولي ميكند, معلوم را معقول حس درآيد, حس به معقول چون
را همديگر كدام هر و / حس عقل, و است عقل حس باز اما عقل/ عقل, نه و است
مÇيان تÇقابل فÇرمود كه ميكند راحتتر را شناخت تقابل, همين و ميخوانند فرا
شÇيرازي صدراي مال سياق همان بر و است عارفوا ت ل قبايل, و شعوب و نÖثي× Ôا ذ كرو

ميشوند)/ شناخته اضدادشان به (اشيا¾ باضدادها االشيا¾ تعرف  گفت:
خÇويش ذهÇن در خÇانهاي خÇيال كÇردي Á او

شد محسوس تر معقول ساختي چون آن از بعد

يوميه نمازهاي اختالف در ولي اهللا نعمت شاه شيعي تفسير

ه يومي نمازهاي كليه دقت به يحافظون صالتهم علي در اختالفات از ديگر يكي
از جمله آخرين در شود? خوانده بايد كي و نوبت چند در آنها آيا كه برميگردد
رايجترين ع تشي عالم در كه را فعلي سنت نعمتاهللا شاه حضرت رساله قسمت اين
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شÇيعي صÇوفيان مÇيان در هما كنون نيز سنت همين و فرموده تفسير است شيوه
است/ شده شناخته شيوه درستترين غيرصوفي, شيعيان و مذهب

سÇه يكÇي فÇرمودهانÇد: اعÇالم را خاص نكته دو شاه حضرت تفسير اين در
"وقت كه است نهار" "صالت يكي ميفرمايد كه است ه يومي نمازهاي نوبتيبودن
دو در را عصر و ظهر نمازهاي كه سنت اهل برخالف پس عصر"/ و است ظهر آن
و خÇوانÇد نÇهار نماز را عصر و نمازظهر دو هر ايشان ميخوانند, جدا گانه وقت
از قÇبل تÇا شÇرعي ظهر از يعني نماز وقت آخر و ل او و دارند/ حكم يك فرمود
نيندازد/ تعويق به را دوست حضرت اجابت كه است سالك ادب به شرعي غروب
روزانه واجب نماز آخرين كه آخر", عشا¾ "صالت يا است عشا¾ نماز دوم
اداي بÇراي شب تÇاريكي لحÇظة لين او كه ميشود شروع شب تاريكي از و است
محافظت پس است/ مغرب لحظه آخرين نماز برگزاري در درست دعوت اجابت

است/ مغرب نماز به متصل شكل به آن انجام عشا¾ نماز
اهÇميت دليل به هاند يومي نمازهاي سوم نوع كه صبح و مغرب نماز شأن اما
مÇيشوند, برگزار هم از جدا و مختلف كيهاني زمان دو در گرچه بودنشان وسطي
نه يعني شهادتاند: و غيب برزخ زمان در دو هر آن معرفتشناسي شأن بنابر ولي

است/ بينالطلوعين و مغرب همان كه روز, روشنايي نه و شب تاريكي
اين از كدام هر در كه دارد معرفتي نوع به اشاره شاه حضرت سخن دوم نكتة

ميآيد: بهدست عوالم
عصر, و است ظهر وقت كه نهار, صالت در كه بايد گزارنده نماز <و
صالت در و آخرت, علم عالم آخر, عشا¾ صالت در و شود دنيا علم عالم

/ì ص همانجا, /1

موت/>1 علم عالم صبح, و مغرب



ì9 ولي نعمتاهللا شاه حضرت نظر شرح و وسÇطي نماز

و دنيا/ يعني ميداند; ميبيند را آنچه شهادت عالم نهار معرفتي مقام در يعني
در ولي آخÇرت/ يعني ميداند; را نميبيند را آنچه هر غيب عالم معرفتي مقام در
موجب يعني جهان حقيقت سوي به او حركت موجب آنچه از انسان وسطي نماز
موت همان كه موت, عالم يعني ميشود; دانا است, اهللا به اهللا ماسوي از او حركت
ل او سفر اتمام شرط ديگر بيان به و موتوا ت Öن ا بل ق موتوا فرمودند: كه است اختياري
كه است باهللا بقاي و اهللا في فناي به رسيدن همان است الخلق الي الخلق من سفر  كه
الهي حقايق شناخت يعني غيب عالم مشاهدة كه دوم سفر به ل او سفر از را سالك
سوم) و دوم (سفرهاي است بالحق الخلق الي الحق من و الحق في بالحق سير در

/10 Ç 11 ص تابنده, خورشيد محبوبعليشاه, تابنده علي حاج جناب /1

ميبرد/1
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قرا گزلو ذ كاوتي عليرضا

شÇاعرانÇي و رسÇيد خود اوج به ادبي بازگشت همچنانكه قاجاري عصر در
همان در افرادي نيز ديگر رشتههاي در كردند, ظهور قاآني سروشو و صبا چون
صاحب اصول; فقهو در هدايت, سپهرو تاريخ; در شدند: پيدا باالتر بلكه يا پايهو
آقÇاعلي و سبزواري هادي مال حاج حكمت; در انصاري, مرتضي شيخ و جواهر

س/ مدر
سلوك در و بود منقول و معقول جامع كه است اين در سبزواري خصوصيت
عÇينحال در است/ داشÇته وااليÇي جÇايگاه نÇيز وارسÇتگي و پارسايي و عرفاني
كه اندازه آن به حتي نيست/ محسوس مرد اين افكار در پيشرفت و د تجد هيچگونه

/ë19 ص واعظي, احمد كوشش به ق), / ه 123ê Ç مدرس(1307 آقاعلي الحكم, بدايع /1

بÇه آشÇنا را خود سبزواري داده1, نشان حساسيت غرب فلسفة به س مدر آقاعلي
به سبزواري مرحوم كه كردهاند نقل لطيفهاي كه آنجا تا است نكرده معقوالت اين
تÇا مينگريست ترديد نظر به قديم ات طبيعي ديدگاه از عكاسي دوربين عملكرد
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/29ì Ç 7 ص چهاردهي, سي مدر مرتضي اسالمي, فلسفة تاريخ از منتخبي /1

اسÇباب دوربÇين كه پذيرفت و دادند1 نشانش را خودش شدة چاپ عكس آنكه
مرايا/ و مناظر در است خوبي

قÇديم حكÇمت مسايل در سبزواري بيان قدرت و سليقه حسن حال, هر در
در او شرحمثنوي نيز و است درسي كتاب هنوز منظومهاش چنانكه بود بينظير

رحÇش سنت دنبالة نوشته شيعي ة ادعي بر كه نيز شروحي است/ ه توج قابل عرفان
عÇبداهللا الÇم تÇا قÇمي سعيد قاضي و صدرا مال (از ر متأخ حكماي ط توس احاديث
مÇالقات را سÇبزواري حاجي كه مشهد سفر در شاه ناصرالدين ميباشد/ زنوزي)
مشÇتملبر مÇعاد و مÇبدأ در فÇارسي بÇه < كÇتابي كÇه كÇرد درخÇواست او از  كرد
از پÇيش سÇال سÇه يÇعني ق / ه 128ì در حÇاجي و نÇمايد تأليÇف اسرارالتوحيد>
حكمت و نظري) =) علميه حكمت در مجلد دو شامل كه را رحلتش,اسرارالحكم

چاپ همين به ما ارجاع ش/ 13ì1 ايزوتسو مه مقد با حروفي چاپ قمري, 1303 سنگي چاپ /2
است/

آنÇچه از دقÇيقي و جامع خالصة و نمود2 تأليف است, عبادات) اسرار =) عمليه
فÇراهÇم مÇتعاليه حكÇمت مكتب در Hمخصوص حكما و متكلمان و ه باطني و عرفا

كرد/ تحرير و تقرير بودند آورده
اسÇرار و عÇمليه حكمت به مربوط كه دوم مجلد از نكاتي به گفتار اين در ما
در عربي ابن محييالدين كه نكته اين يادآوري با مينماييم/ اشاره است عبادات
بÇاز را شÇرايÇع رمÇوز و عرفاني نكات و عبادات اسرار تفصيل, به فتوحاتمكيه

از صدرا مال بهواسطة نيز و Hمستقيم سبزواري حاجي كه است بديهي و است نموده
و اسÇماعيليه هÇمچون تأويÇل اهÇل آنچه به Hطبع و است كرده استفاده عربي ابن

است/ داشته ه توج گفتهاند, نيز حروفيه
جÇهان كÇه مÇضمون بÇدين است آورده اشÇعاري دوم جلد شروع در وي Ê
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مÇدح بÇه گريز و است حق ذات ي مجال حق صفات و حق, صفات آينة جملگي
نشÇان خÇونريزي نÇمودار را چنگيز و حق عدل نمونة را او و زده شاه ناصرالدين

است: داده
انÇد حق قهر و لطف مظهر شهان مشÇتقانÇد اوليÇا و مÇصدر خÇÇدا
حÇق نÇاصرالديÇن شÇه سÇيماي ز حÇق آيÇين و عÇدل شÇود هÇويدا
خÇطاب آيÇد ادي صÇف چنگيز به عÇتاب بÇيايد عÇالم خÇلق بÇر چو

(ê30 (ص
جهت اين از را دختر گويد: سالگي نه سن در دختران شدن مكلف مورد در Ê
گÇياه چÇون است ضÇعيفتر جوارحش و اركان <دختر كه كردهاند مكلف زودتر
(يعني لطف اين از كه فرمودهاند تكليف زودتر پس شود پژمرده زود كه لطيفي
و شÇود عÇصمت و ت فÇع اي مهي اينكه ديگر /(ê31 (ص نماند محروم تكليف)
نظري عقل تكميل از اغلب نسوان اينكه سوم شود/ او خوي نامحرم از محافظت
ابليتÇق سن اين در اينكه چهارم شود/ عمل عقل اصالح الاقل پس بينصيباند

و بÇاطنه طÇهارت و شرعيه آداب به باشد مكلف بايد پس دارد نكاح به استمتاع
يك را نÇظريات ايÇن /(ê31 Ç 2 (ص بÇاشد> داشÇته قÇلب در وقÇعي تÇا ظاهره///
تأييد براي و است آورده قلم به پيش سال پنج و سي و يكصد در ايراني فيلسوف
است اعÇداد اصÇل و كÇامل عدد <تسعه ميگيرد: كمك هم اعداد" علم" از مطلب
پس است/// نه "آدم" حروف عدد و بس, و است نه تا يك از هنديه ارقام چنانكه
رسته حيوانيت جنسيت از كه است اين از كاشف نمايد عدد اين ا كمال دختر چون
/(ê32 Ç 3 (ص كشد> بايد آدم را تكليف بار و نمود اجالل نزول او در آدميت و

حÇيات, ورتÇص آب كه است آن است ر مطه مطلق آب كه اين حكمت Ê
از را مواد مردگان است ر مطه كه است مطلق وجود ساري حيات و كل/// در ساري
را امكان لوث است پا ككننده پس وفاداري/// سلوب از را ات مهي و نقايص لوث
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منبسط وجود كه واسعهاش رحمت درقرآنمجيد و (ê3ê (ص است عدم طارد و

/17 آية رعد, سورة /1

و عÇرفاني مÇقوالت ميكنيد مالحظه ما¾1/ به فرموده تعبير است, س مقد فيض و
را مطلق آب پا ككنندگي كه بود سبزواريمسلط ه مفكر بر آنچنان متعلقه حكمت
چون نيست ر مطه ولي است طاهر مضاف آب اما مينمايد/ تطبيق س مقد فيض با

/(ê37 (ص باشند ل مكم نتوانند كه ده/// مقي وجودات
و بيكم اتصال كه است نوراني قلب مثل نميشود نجس جاري آب اينكه Ê

/(ê3ì) دارد الهوت به  كيف
تبعيت همچنانكه است نجس خوك سگو و كافر آب] ماندة پس =] رÆس Ê

ل جال رÆس و بيتقوا سÆر استعمال مانند هوسات و نفساني تسويالت در دنيا اهل
چÇون حÇيوانÇاتي سÆÇر ايÇنكه /(ê37 Ç 8 (ص است نÇÇجاستخوار] يوانÇÇح =]

كه است كساني تقليد مانند است, مكروه دو اين گوشت همچنين استر درازگوشو
(همانجا)/ نيستند ديگري چيز حس و خيال و وهم بجز كني تعمق چون

مسÇش نÇور رقÇيقة كÇه است آن ش رÇس است رات طهÇم از آفÇتاب اينكه Ê
<شÇمس, گفتهاند نيز و (ê38.8 (ص است منبسط وجود همان كه است حقيقت

/(ëë1 (ص ماوات> س در است اهللا مثال
تÇوحيد هÇيكل البÇغ عنصر آنكه براي است رات مطه از ارض اينكه و Ê

/(êê0) مسجود و است مسجد و باشد بشري انسان كه است
را مجاور و است/// نفس به شبيه كه است اين ش سر است ر مطه نار اينكه و Ê
تار شب در است علويه انوار خليفة نيز و (êê0 (ص كند خود صفات به متصف
, صغري× خالفت نار خالفت و است كبري× خالفت كامل انسان خالفت (همانجا)/
ايÇن ديگÇر جÇاي در اينكه جالب (همانجا)/ قمر چون است الخليفه خليف¹ بلكه
هم با را پليدي) =) قذارت و ناريت نيز و (ê71 (ص ناميده شيطاني را آتش  كتاب
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/(êê3 (ص است كرده ذ كر
حÇالل دنÇب بÇه نÇجس نوشيدني انتقال مثل است انتقال رات مطه از ديگر Ê
و تÇرقي جÇنبة كه است اين ش سر گزندگان/ بدن به انسان خون انتقال و  گوشت
(ص مÇيسازد پا ك را كافر شدن مسلمان كه همچنان (êê1 (ص دارد استكمال

/(êê1
وجود ابدال از است حكايتي كه است استحاله و انقالب رات, مطه از ديگر Ê
له وÇمس فسÇن يÇا شود عقل Öنفس اينكه مثل جبروتي/ و ملكوتي وجود به طبيعي
شود نمك و بيفتد نمكزار در سگ وقتي شود/ مطمÃنه ملهمه و شود ملهمه نفس
در [=همپشتند] متظاهرند عرف شرعو عقلو پس است/ پا ك ولي است سگ باز

/(êê1 (ص احوال در باقيه مادة به تصديق
و برود غضب و شهوت آنكه مانند است ثلثان شدن كم رات مطه از ديگر Ê
گردد اثبات ذات نفيو قهريه, لطيفهو صفات Öاخالص در يا (êê1 (ص بماند عقل

(همانجا)/ برسيم ذاتي به صفاتي و افعالي از توحيد در و (êê2 (ص
كسي پا كي به ميكني حكم لذا غيبت, با همراه است ازاله رات مطه از ديگر Ê
را متشابهمسلم فعل و نيستي, او از صدوركبيره بر مطلع نيستو فسق به متظاهر  كه

/(êê2 (ص ميكني صحت بر حكم
است نÇجس خÇوك و سگ فقط حيوان نوع صد چهار و هزار ميان اينكه Ê
شهوتي و غضب مانند آبي خوك و آبي سگ هستند/ آز و خشم مظهر آنكه براي
تÇعليم خوك و يافته تعليم سگ است همچنين گيرد/ قرار آخرت وسيلة كه است

/(êê2 (ص باشد عملي عقل ر مسخ كه است شهوتي و غضب همچون يافته
/(êê2 (ص شهوتاند فرع كه است اين به غايط و بول بودن نجس Ê

است غÇضب و شÇهوت ازديÇاد مÇوجب ازديادشان چون هم مني و خون Ê
و طÇهارت كÇه است نÇجس جÇهت آن از مردار /(êê2 (ص شده محسوب نجس
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يعني انور و اطهر حيات چون نيز كافر /(êê3 (ص است حيات به بسته ريت مطه
البÇته /(êê3 (ص است آمÇده بÇهشمار نجس ندارد را امام و پيغمبر و خدا به علم
كه است تنظيف بهعالوه گفتيم كه <اينها ميافزايد: جمله اين بر سبزواري حاجي

/(êê3 (ص مهروب> Öتكثيف و است مطلوب
در انسان و ميكند زايل را عقل كه است جهت آن از خمر بودن نجس اما Ê

/(êêê (ص است شهوت و شر و فتنه ماية و حيوان همپاي و همدوش مستي
است: تÇا ده هم باطني پليديهاي است تا ده ظاهري نجاسات همچنانكه Ê
مركب جهل و بسيط جهل بالهت, جربزه, بن, Ôج تهور, تقتير, تبذير, خمود, ه, ر ش

/(êêê Ç ë (ص
و فÇعليات بÇا امكÇانيه و مÇاديه نقايص ستر از است حكايتي عورت ستر Ê

/(êê9 (ص ادني× براي ادني× چپ, دست با استنجا /(êê7 (ص استكماالت
رذايل از شستشو به اشارهاي آن قسمت هر و است اسراري وضو نن Ôس در Ê
پيمودن در خواهيم سرعت و <لينت پا مسح در حتي است ب تقر براي آمادگي و
بÇه است اشÇارت شست مÇرفق تÇا بايد را دست اينكه و (êëê (ص دوست> راه

/(êëë (ص ميانهروي
/(êëë (ص را جذبه ارتماسي و ماند را سلوك ترتيبي غسل Ê

جالل صفات به اشاره اهللا سبحان است/ اربعه عناصر عدد به اربعه تسبيح عدد Ê
ان من اهللا كبر و است توحيد اهللا اال الاله جمال, صفات به است اشاره الحمدهللا تنزيه, و

/(ë30) يوصف
كÇند, غسÇل بÇايد آن طهيرÇت از پÇيش كÇند آدمي تمي بدن مس كه كسي Ê
احوال از برسد و جهل به است ميت كه را جاهلي كند مجالست كه سالكي همچنين

/(êì2 (ص توبه به را خود دهد شستشو بايد چيزي, اين به آن سيÃة
احتضار وقت زيرا (êì3 (ص قبله به محتضر ساختن ه متوج است واجب Ê
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/(êìê (ص ناطقه نفس موساي بر است حق تجلي هنگام
مرتبهاي و كافور به مرتبهاي و سدر به مرتبهاي داد غسل بايد را مسلم ميت Ê
=) حÇق فعل در افعال فناي به است اشارت شستشوها اين ناب)/ =) قراح آب به
=) حق وجود در وجودات فناي و طمس) =) حق صفات در صفات فناي و محو)
مÇناسب خÇالص ف ÖرÇص آب كÇه است م يÇس به ناظر قراح آب به غسل و محق),

/(êìê Ç ë (ص نه ع فات الص Ôي Öف ن خالص اال Ôكمال صفات, ثوب از است وجود خلوص
خون به آلوده جامة با بلكه كفن, و نميخواهد غسل شود شهيد كه مسلمي Ê
جسدش خونشو به او باطن طهارت و باشد چنين هرگاه ار كف تيغ شهيد شود/ دفن
فانا /// Ôديته لي ع ف Ôلتهت ق Öن م كه بود?/// خواهد چه حقتعالي باطني تيغ شهيد كند, سرايت

/(êì7 (ص Ôديته

/(êì1 ,ê8ì (ص اوست بودن توحيد هيكل ميت/// جسد احترام حكمت Ê
است/ داده نسبت حيات به را بودن پا ك ديگر جاي اينكه جالب

كه است جهت آن از سه/// مقد مشاهد به شدن ف مشر و قبور اهل زيارت Ê
عوالم همة در بعضي از و ملكوت/// در بعضي از و است ملك عالم در بعضي مزار
امور اينكه شدو معلوم زيارت حكمت پس (/// بدان اال في ÖمÔك Ôابدان و بور/// Ôالق في بورÔ كÔم Ôق)

/(êì9 (ص نيست گزافه) =) جزافيه
نفي مذلتو خا ك به تقريب را قلب باطنو بايد است خا ك بر م تيم اينكه Ê
چه مركب كه است آن نيست جايز ممزوج به معدنو به م تيم اينكه سر كردو انيت
و بسÇيط عنصر را خا ك اينجا در /(ê71 (ص بود نتواند ر مطه اعتباري چه و تام

باشد/ معدن چندگونه است ممكن خا كي هر كه انگاشته, مركب را معدن
ركÇوع ///(ê72 (ص دارد> جÇمعيه دتÇوح و است جامعه عبادت <نماز Ê
و است نبات عبادت به اشارت سجود و است صامته حيوانات عبادت به اشارت
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انÇواع و هسÇتي مÇراتب مÇختلفش رسÇاالت در ق) / ه 9ê7 Ç 101ì)دارÇده مÇحمود بÇن محمد /1
/(271 و 1êë ص مكتب, ميراث دهدار, رساÄل (رك: است كرده تطبيق هم با را عبادات

است اشارت سالم دو تشه جلوسو و است1 انسان تكوينيه عبادت به اشارت قيام
اركÇان همة بر است مشتمل نماز بلكه ///(ê73 (ص جمادات و معادن عبادت به
حسب بÇه زكÇات بÇر اشÇتمال مÇفطرات, از كف حسب به روزه بر اشتمال اسالم/
اموال مالك اولي× طريق به [پس وجود مالك اوست اينكه و الدين يوم مالك قراÄت
كه جهاد بر اشتمال و است كعبه كه قبله به ه توج , حج بر اشتمال و است] خدا نيز
كه است اينجهت از و ///(ê7êص) نفس جنود با كرد محاربه بايد است جهادا كبر
(ص نÇيست سÇاقط احÇوال هÇمة در و بÇود واجب هÇمه بÇر ازمنه جميع در نماز

همانجا)/
حÇروفيانه وجيهاتÇت , تحبÇمس و واجب نمازهاي ركعات تعداد بيان در Ê
(ص روزه كفارة و (ë28 (ص زكات نصاب در همچنين و (ê7ë - 7 (ص  كرده

/(ëê9
حÇقيقت مسÇش تÇجلي ادآورÇي صÇبح است: حكمتها نيز نماز اوقات در Ê
عÇين در وحÇدت بÇه است قÇدسي ناطقة نفس رسيدن يادآور ظهر زوال است///
الجÇبر بÇين و والتÇنزيه, بÇينالتشÇبيه مÇقام بÇه و وحدت عين در كثرت و  كثرت
يÇادآور عشÇا¾ تÇاريكي و الغايات/// غاي¹ به وصول يعني مغرب و والتفويض///

/(ê79 (ص اني رب نوراني وجه به التجاي و امكاني ظلمت
بÇزرگان و سÇالطين نزد در آنچه به است شبيه نماز در حركات و اوضاع Ê
است: فرموده كه نميبيني سجود/// و ركوع است جمله آن از ميآورند/// بهجاي

/ë طه, سورة /2
/17 الحاقه, سورة /3

ا ف ص لك والم كرب جا¾ و 3 ماني¹ ث ذÃوم ي هم فوق كب ر Ôرش ع Ôل م Öح ي و 2 Iستوي× رش الع لي ع Ôحمن لرا
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/22 فجر, سورة /1

كشيدن صف و مالÄكه سر بر تخت حمل و تخت بر جلوس كه است معلوم و صفا1

/(ë02 (ص است سالطين آداب اينها سجود/// و آنها
در ع وضÇم هÇفت اينكه و (ë03 (ص فنا از فناي سجود و است فنا ركوع Ê
قلب و نفس كه آدمي سبع لطايف اضمحالل به است اشاره ميآيد زمين بر سجده

(همانجا)/ باشد اخفي× و خفي و سر و روح و عقل و
كÇه را (پÇيغمبر) حÇضرت روحانيت و را حق معبود است شهود از د تشه Ê
كه شويم يادآور بايد /(ë0ê و ë (ص است حق شهود نيز ديه محم حقيقت شهود

است/ گواهي معني به شهادت از د تشه
يا ميرسد عليهم اهللا صلوات د محم آل و د محم به ما سالم و صلوات اينكه Ê
/(ë0ì (ص آنان به هم و ميشود عايد ما به هم يعني است جمع در حقيقت ما به

است: سه باالجمال عوالم كه است آن نماز آخر (مندوب) تكبير سه سر Ê
به عدد سه نكتة كه ميشود و طبيعي/// اجسام عالم و مثاليه اشباح عالم ارواح, عالم

/(ë1ì (ص باشد لوامه و له مسو و اماره سه گانه نفوس از آميختگي اعتبار
و نÇعمت شكر بخل, ازالة دنيا, مال محبت از چشمپوشي زكات, حكمت Ê
كريم و جواد و الحاجات قاضي اسم به متعلم تا (ë17 (ص است باخالقاهللا تخلق

/(ë71 (ص شود
آن از نقدين) ثالثه, انعام اربع, (غالت است واجب زكات چيز نه به اينكه Ê

/(ë20 (ص شريف است عددي نه كه است جهت
نمايد نظريه علوم تعليم عاقله قوة بدهد: زكات بايد هم انسان معنوي قواي Ê

/(ë21 (ص را ه مستعد ين مستحق و مرطالبين
هم و دارد صوري فقر هم كه شود داده فقيري به بهتر چه زكات دادن در Ê

/(ë2ê (ص معنوي
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روزي هÇمه بÇه خÇدا عدالت/ نه است شرط ايمان فقط زكات مستحق در Ê
اصÇناف ايÇنكه Çا ام بÇپردازد/ مÆÇمن بÇه بايد فقط است مكلف كه بنده و ميدهد

/(ë3ì (ص بهشت درهاي عدد با است برابر است, هشت زكات ان مستحق
بار كه است كامل انسان مظهر بپردازد, بايد را فطريه خانواده كفيل اينكه Ê

/(ë37 (ص اوست شانة بر زيردستان تكميل
كه است آن براي لي Ôالصوم فرموده: خدا كه است روايت روزه دربارة اينكه Ê
اعمال مانند نيست خلق دشاهÔم و جهري, نه ي سر است شهوات ترك نفسو  كف 
كÇه است ابÇري گÇرسنگي نيز و (ë38 (ص است محض خلوص اين در و ديگر,
ميميراند را ما آ گاهي و هوش شكمبارگي و سيرخوري و ميبارد حكمت باران
بطون از كه است آن انام اغنياي براي ض ربالع غايات و فوايد از نيز و (ëê0 (ص
و رحم و شوند باخبر تشنه] جگرهاي =] ي حر ا كباد و گرسنه] شكمهاي =] غرثي×
كه دانست بايد را اين و (ëê1 (ص دريابند را برشتگان و سوختگان و كنند رقت
و بÇازار [غÇذاهÇاي ضÇيافيه و سÇوقيه ه اصÇخ مسمومانÇد معطره و مرغوبه اطعمة
و مÇيكنند اسÇتشمام و مÇيبينند كÇه فقرا از الشم حق و النظر حق سم به ميهماني]
و ارامل, و ايتام گريه كنندگان چشم آب به اغذيه آن شده عجين گويا و محرومند,
و نÇادار =] مÇقل و م دÖعÇ Ôم آه سÇوز و جگÇرسوختگان رتÇحس نÇار بÇه يافته طبخ

/(ëê1 (ص  كمدرآمد]
از سبزواري حكيم استيحاش و اعتراض و عميق انساندوستي كلمات اين در
از كÇه كردهاند حكايت نيكمردي از ميخورد/ چشم به طبقاتي اختالف مظاهر
در فقرا چشم زهر ميگفت: و ميكرد خودداري لذيذ لقمههاي و ميوهها خوردن

شيوخ و مهربانند پدر چون را ايتام كه است آن اوليا¾ عالمات جملة از هست/ آن
و امÇثال و رÄوف, زوج منزلة به را ارامل و مهربان ولد چون را عجايز و عاجزين

/(ëëë و ë21 (ص برادرند چون را اقران
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به است اشاره عيد چون است حرام عيدين روزة بازگرديم/ روزه مبحث به Ê
تÇا رنÇجبردن و لقÇا¾اهللا مÇيقات عيد نبيند/ را خود عمل كه رسيده جايي فنا, مقام

/ì آية انشقاق, سورة /1

از غير عمل يتÅر منع اينكه به شده متفطن سبزواري خود البته است1/ مالقات
مÇيان در گÇاهي و مÇيكرد عÇبادت غاري بن در عابدي < گويند است: عمل منع
مشÇغول كÇه شنيد آوازي هاتف از ميكرد/ شانه انگشت با را خود ريش عبادت
ريش بÇه كÇرد شÇروع و آمد درد به دلش دلريش آن ما/ مشغول نه خودي ريش

/(ëë7 (ص ريشي! مشغول باز كه آمد آواز  كندن/
آنجا كه است آن در بخصوص ش سر مني× در تشريق ايام روزة بودن حرام Ê

/(ëë8 (ص نميخواهد را مهمانان امسا ك Öجواد كريم آن خداياند, مهمان
است زحمت مشقتو محل Öخود سفر كه است آن از سفر روزة بودن حرام Ê

/(ëë8 (ص است الزم بدن] [يعني سفينه و مركب رعايت و
نÇيز و مÇيدهد حÇواله كتابنبراسمنظوم به را حج اعمال حكمت پايان در
و "بÇرهان بÇراسÇاس بلكه فقها شيوة به نه را عبادات اسرار كه مينمايد يادآوري
هر متفكران كه كوششي در بدينگونه /(ëë8 (ص است كرده تحرير عيان" ذوق
خÇرج بÇه ديني آداب و مناسك و شعاير معاني كشف يا بخشيدن معنا براي نسل
بر تناقضات, بعضي عليرغم و جسته شركت خود نوبة به نيز سبزواري ميدهند,
داده بÇهدست شرايع باطن از خود معاصران براي پذيرش قابل تفسيري هم روي

است/
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بر

شيعي عارفان و عرفان

اسفنديار رضا محمود

بÇيان مÇجال جÇا ايÇن در كÇه است شÇده گفته فراواني مطالب تشيع و ف تصو همبستگي باب در /1
آورده مÇقاله ايÇن مÇوردنظر مÇوضوع بÇه ه اتوجÇب بحث اين محورهاي اهم تنها و نيست آن تمامي
عÇليرضا تÇرجÇمه ف, صوÇت و تشÇيع مÇصطفي, كامل الشيبي, به كنيد نگاه بيشتر تفصيل براي ميشود/
1379 تÇهران, ,7 شÇماره ايÇران, عÇرفان ويÇژهنامة بÇه و 137ê تÇهران, امÇيركبير, دوم, چاپ ذ كاوتي,
/êêÇ2ê ص اعواني, غالمرضا دكتر ترجمة ف" تصو و "تشيع دحسين, سي نصر, دكتر مقاله Hخصوص

تشيع1 و ف تصو همريشگي Ç 1

و مÇعرفتي ابÇعاد و برگيريم ع تشي كالمي و فقهي تعريف از چشم اندكي ا گر
آنچه ميشويم/ نزديك مقصود به اندازهاي تا كنيم لحاظ امر اين در نيز را دروني
كالمي و فقهي معيارهاي تنها ميشود گرفته درنظر ع تشي مال ك بهعنوان Hعموم
ابÇعاد ايÇن از غفلت مراد ه البت است/ ظاهر و صورت برگيرنده در بيشتر كه است
و ظاهر اين پس در آنچه باشيم داشته ه توج بايد كه است اين منظور بلكه نيست
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ع يÇتش حÇقيقت و مÇعني و است قÇالب ايÇن روح و قÇلب بهمثابه و نهفته صورت
وجÇوه از يكÇي درحقيقت كه است معنوي واليت اصل همان ميشود, محسوب
خويشاوندي و اتحاد جلوههاي از يكي سو ديگر از و تسنن از ع تشي ماهوي افتراق

ميشود/ محسوب ع تشي و ف تصو حقيقي
تعاليم بيشمار نشانههاي از است مشحون اطهار(ع) اÄمه عملي و علمي سيرة
انگيزة به صوفيان اينرو از و است, بوده صوفيان نظر منظور كه عرفاني و معنوي
باطني و معنوي و ولوي تعاليم به را خويش اشتياق دين, حقيقي آفاق به دستيابي
عÇرفان ناب سرچشمههاي به اتصال پي در به گونهاي يك هر و كردهاند آشكار
و دانست امÇر هÇمين را ع يÇتش اصÇلي مÆÇلفة و زه ميÇم مÇيتوان پس برآمدهانÇد/
كÇه روست هÇمين از و مÇيگردد مكشÇوف نÇيز صوفيان معنوي ع تشي بدينگونه
و مÇيشمرند عÇلي(ع) مÇعنوي فÇرزند را خÇويش ه وفيÇص سÇالسل تمامي Hتقريب
اÄمهاطهار(ع) از يكي به را خود نوعي به ت بنو اين بر اضافه صوفيان از شماري

ميدانند/ مربوط
سلوك و معنوي روش ظهور و ع تشي عرفاني سير تبيين در طباطبايي مه عال
مÇعنوي تÇعليمات سرايت و <نفوذ ميگويد: عارفان طريقتي تعاليم منشأ و باطني
پÇيشواي عÇملي تربيت و علمي بيانات آن رأس در كه Ç الم عليهمالس Ç بيت اهل
كه مساعدتي با بود, گرفته قرار Ç الم عليهالس Ç ابيطالب بن علي اميرالمÆمنين شيعه,
پÇيوسته ايÇنكه بهعالوه داشت, مقصد اين به نسبت Hطبع عمومي  گرفتاريهاي
ر تست و د تقي حال در و بودند مكتب اين تربيتيافتگان از كه خدا مردان از جمعي
حÇقيقت و قÇح از مÇناسب مÇورد در و بÇودند مÇردم مÇيان در ميكردند, زندگي
دوم قÇرن در هاي دÇع كÇه شÇد موجب عوامل, اين مجموعه ميزدند/  گوشههايي
در نموده تمايل نفس تصفيه و باطن مجاهدتهاي به ا كثريت, همان از هجري
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و برخاستند آنها ارادت به مردم عامة از ديگر جمعي و افتادند سلوك" و "سير خط
در و بودند شديدي كشمكشهاي به مبتال تي مد تا ظهور اوايل همان در اينكه با
ولي ميشدند ل متحم تبعيد و شكنجه و حبس قتلو قبيل از را فشار هرگونه راه اين
ريشه اسالمي بالد تمام در قرن سه دو از پس برنداشته دست مقاومت از باالخره
ترين مهم از يكي آوردند/ بهوجود را دهشتآوري انبوه جمعيتهاي و دوانيده
شÇيعه ه مÇÄا تربيت و تعليم از طايفه اين ظهور اينكه بر دارد داللت كه شواهدي
سلسله پنج بيستو حدود در ( كه طوايف اين همة كه است اين ميگيرد, سرچشمه
است) ديگÇري د تعدÇم فÇرعي سÇلسلههاي بÇه منشعب سلسله هر و ميباشد  كلي
شÇيعه, ل او پÇيشواي بÇه را, خÇود ارشÇاد و طÇريقت سلسلة طايفه يك بهاستثناي

احÇمدي عÇلي تÇوضيحات و مه قدÇم با امروز, دنياي در تشيع رسالت حسين, محمد سيد طباطبايي, /1
شÇمسي, 1370 تÇهران, ل, او چاپ اسالمي, فرهنگ نشر دفتر خسروشاهي, هادي سيد و ميانجي

/99 Ç 98 صص

ميسازند/>1 منتسب
مناطق قلمرو وسعت علت به (تنها سنت اهل محيطهاي در Gا كثر كه صوفيان
شيعيان) ة تقي سياست و مسلمانان جمعيت به نسبت سنيان ا كثريت و ينشين سن
داشت وجود ع تشي عليه عمل ت شد كه ليه او قرون در Hخصوص ÇÇ ميكردند ظهور
محل اجتماع و مولد بهاقتضاي و نبودند خود معنوي ع تشي اظهار بند در چندان ÇÇ
جنگ هرگونه از و كرده عمل سنت اهل فقهي مذاهب از يكي به بع بالت خود رشد
فراموش نبايد البته ميكردند/ پرهيز بود, عارفانه مشي از دور كه فرقهاي جدال و
سÇنت اهÇل عÇالمان نÇاحيه از حمالت شديدترين متحمل خود صوفيان كه  كرد
قرار حمله آماج شريعت علماي و فقها ناحية از بعدها نيز ع تشي عالم در و ميشدند
و شÇدند خÇود طÇريقتي و باطني نگاه قرباني صوفيان مورد دو هر در كه  گرفتند

سپردند/ جان انديشه اين سر بر آنها از بسياري
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از Hغالب تسنن و ع تشي عالم در ف تصو و عرفان مخالفان كه اينجاست جالب
هر ظاهري عالمان يعني بودند/ داشتند, ه توج دين ظاهر به تنها كه فقها گروه آن
كه تفاوت اين با ميكردند/ انكار را دين عرفاني تعاليم و باطني نگاه كه مذهب دو
پÇيشتر هÇمچنانكه ولي داشت/ وجÇود تÇفاوت آنها مذهب ظاهري درصورت
كرد جستجو آن ظاهري بعد در نبايد را ع تشي حقيقي معيار و اصلي مال ك  گفتيم

داشت/ نظر ولوي و عرفاني و باطني تعاليم به بايد بلكه
داشته اشتياق و ميل ف تصو به نسبت كه بودهاند بزرگي عالمان ع تشي عالم در
دليل خود نيز اين و نميديدهاند مذهبي و ديني تعاليم و شريعت با مخالف را آن و
واحد مفهوم داراي را لغت دو آن كه است ع تشي و ف تصو همريشگي در ديگري
معروف ث محد و عالم بابويه <ابن كه بهنحوي ميكند/ عرضه سكه يك دوروي و
را صوفيان مرتضي, شريف د سي و است كرده توصيف را صوفيان ذ كر حلقة شيعه

/37 ص ,7 شماره ايران, عرفان در مندرج ف, تصو و تشيع مقاله نصر, /1

است/>1 ناميده حقيقي شيعيان
نوشت برنهجالبالغه شرحي هجري هفتم قرن در بحراني ميثم ين كمالالد >
عÇضو طÇاوس بÇن ليÇع يÇن يالدÇرض كÇرد/ بÇيان را آن عرفاني رموز و معاني و
بÇهشمار آن ز برÇم عÇلماي از خÇود كÇه شيعه دانشمندان از معروف خانوادههاي
است, عرفاني رقيق لطايف و اشارات و دقيق مضامين داراي كه هاي ادعي ميرود,
زيادي اهميت كه شخصي طوسيو ين نصيرالد خواجه شا گرد حلي, مه عال نوشت/
واجد كه است دي متعد آثار داراي داشت ايران در ع تشي مذهب اشاعه ترويجو در
از آمÇلي, حÇيدر د يÇس حÇلي, مه الÇع از بÇعد انÇدكي است, عÇرفاني خÇÇصوصيت
عÇربي ابن عرفان مكتب از و بود صوفي نيز عصر آن شيعه علماي برجستهترين
در و است شيعي عرفان تفكر اوج نمايندة او كتابجامعاالسرار ميكرد/ پيروي
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ف تصو و ع تشي بين وجودي و مابعدالطبيعي ارتباط ديگر اثر هر از بيش شايد آن
هر و است صوفي واقعي شيعه هر كه بود معتقد آملي است/ گرفته قرار بحث مورد

/38 ص همان, /1

است/>1 شيعي حقيقي صوفي
كه ي خاص نگاه بهخاطر صوفيان Hاساس كه است اين ديگر ذ كر شايان نكتة
وقع فرق ميان مذهبي بات تعص و مرزكشيها به كمتر داشتهاند دينداري و بهدين
و باطني سلوك و سير و ايمان گوهر و دين لب و حقيقت بر بيشتر و مينهادهاند
ديگر طرف از و ميكردهاند/ تأ كيد ديني تكفيرهاي و رد و خشونتها از پرهيز
ا گرچه سني) مذاهب از يكي فقهي احكام رعايت (در سنت اهل ظاهر به صوفيان
خÇويش مÇذهب و مÇحيط حÇدود و حرمت حفظ براي را احتياط جانب ي حد تا
بهآنها اعتقاد و ايمان و بيت اهل به محبت اظهار در Hغالب اما مينمودهاند, رعايت
مÇيدانسÇتند, Ç الم عليهمالس Ç بيت اهل باطني شيعة را خود و نميكردند  كوتاهي
باطني و عرفاني بهلحاظ اما ناميد, شيعه كالمي و فقهي بهلحاظ را آنها نتوان ا گرچه

آورد/ بهحساب حقيقي شيعيان عداد در را آنها ميتوان

شيعي عرفان و كبري× ين نجمالد شيخ Ç 2

ايÇنك آورديÇم, ع يÇتش و ف تصو همريشگي باب در Hمت مقد آنچه براساس
يكي ميافكنيم/ كبري× ين نجمالد شيخ عرفاني شخصيت و انديشه بر گذرا نگاهي
اصل بر وي تأ كيد و اصرار در بايد را شيخ عرفاني طريقه مÆلفههاي ترين مهم از
است مباحثي از و عرفان و ف تصو اصول از امر اين ا گرچه كرد/ جستجو واليت
ف صوÇت و ع تشي مشتركات از لذا و ميشود پرداخته آن به ع تشي و عرفان در  كه
كه است يافته رفيعي جايگاه چنان شيخ عرفاني طريقت در اما ميگردد, محسوب
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چÇندان نكÇته ايÇن ذ كر ميشود/ محسوب وي عرفان ههاي مشخص و زات ممي از
ÇÇ است بÇوده شÇافعي گÇويا كÇه ÇÇ شيخ فقهي مذهب كه نميرسد بهنظر ضروري
ا گÇرچÇه نÇيست/ او طÇريقت عÇرفاني و باطني ع تشي و ولوي بعد منافي بههيچرو
بÇيت اهÇل و ع يÇتش به سنت اهل مذاهب نزديكترين از شافعي مذهب ميدانيم
بايد نيز را اين ميكردند/ معرفي شافعي را خود ه تقي مقام از عرفا غالب لذا و است
آن دروني جنبههاي شريعت, ظاهر احترام حفظ عين در صوفي منظر از كه افزود
است/ اصالت بيشترو اهميت حاÄز معنوي سلوك سيرو و حقيقت طريقتو يعني
و عملي سيرة و روش با چندان عارفان فقهي مذهب بر حد از بيش اصرار و تأ كيد
شيخ عالقه و گرايش از نشانههايي Gظاهر ه البت نيست/ موافق و سازگار آنان نظري

مروي, خراساني, ساعدي باقر محمد ترجمه الجالل, فواتح و الجمال فواÄح ين, نجمالد شيخ , كبري× /1
/220 ص ,13ì8 تهران, ل, او چاپ

دريÇافت/1 مÇيتوان كÇربال بÇه سÇفرش از نيز و وي, احوال و آثار در را ع تشي به
و بودهاند نيز ماورا¾النهر و خراسان شيعيان از شيخ مريدان بين در اينها عالوهبر

/ 89 ص ,137ì تهران, اميركبير, ايران, ف تصو در جستجو دنبالة عبدالحسين, زرينكوب, /2

نميديدهاند/2 شيخ ف تصو با تعارض در هيچرو به را خود ع تشي
او <پيران كه اين براساس ين نجمالد شيخ است, معتقد شوشتري نوراهللا قاضي
پÇيران عÇدد رعÇايت نÇيز مÇريدان جانب در الجرم بودند امام دوازده در منحصر
بÇيش مÇريد دوازده عمر ت مد در است مسطور درتاريخگزيده چنانچه و نموده

و 73 صÇص ,2 ج ,13ìë تÇهران, اسالميه, كتابفروشي المÆمنين, مجالس نوراهللا, قاضي شوشتري, /3
/7ê

نكرد/>3 قبول
عÇرفاني رمÇزشناسي نگÇاه از كÇه است كÇرده بÇيان را مÇطلبي درفواÄح شيخ
ايÇن مÇيباشد/ ي اصÇخ واليي معناي داراي صوفيانه منظر از و است حاÄزاهميت
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ايÇن از و است داده رخ او براي كه است روحاني واقعهاي از شيخ گزارش مطلب
را ا كرم(ص) رسول بودم, شده غايب خود از كه حاالت از يكي <در ميباشد: قرار
اسÇتفاده فÇرصت از بوده, جناب آن معيت در مولي(ع) حضرت كه كرده ديدار
مÇصافحه را گرفته مباركش دست شدم شرفياب مولي(ع) حضرت حضور  كرده
فرموده ا كرم(ص) رسول شنيدهام اخبار در كهگويا الهامشده  كردمودرهمانحال
مولي(ع) حضرت از شد/ خواهد بهشت وارد نمايد مصافحه علي(ع) با كه  كسي
صحيح است بهشت در ورود موجب شما با تصافح كه حديث اين آيا كه پرسيدم
كه است فرموده خدا(ص) رسول آري فرمود: مولي(ع) حضرت خير? يا است

/ 88 ص همان, كبري, ين نجمالد /1

ميرود/>1 بهشت به نمايد مصافحه من با كه هر
عرفاني بيعت از تمثيلي صوفيان نزد است آورده فوق گزارش در شيخ آنچه
از طريقت پيران سلسله اتصال همان باطني صورت و ميگردد محسوب ولياهللا با
HقريبÇت آمد, گفته نيز پيشتر كه همچنان ميباشد/ علي(ع) حضرت تا شيخ خود

ميدارند/ متصل و منسوب مولي(ع) حضرت به را خود عرفان سالسل همگي
است, ين نجمالد شيخ طريقت اصلي اركان از واليت مسأله گفتيم كه همچنان
كه است ولي اين زيرا ميداند/ بيهوده شيخ واليت و ف بيتصر را سالك سعي وي
علماليقين از گويي و است كرده طي را تكوين و تمكين و تلوين سه گانه درجات
ارادة در او ارادة و رسيده فياهللا فناي يا حقاليقين به عيناليقين از و عيناليقين به

/2êì Ç 2êê صص همان, /2

را خÇويش و گÇويد خود اختيار ترك بايد سالك اينرو از است/2 شده فاني خدا
نرسيده تكامل به سلوك و سير در كه زماني تا و درآورد خويش شيخ اختيار تحت

/ì8 ص همان, /3

باشد/3 شيخ ارشاد و واليت تحت بايد است



ايران عرفان 88

و قÇرابت داليÇل ترين مهم از يكي كرديم, ياد آن از كه ويژگي و زه ممي اين
جدا هم از را دو اين ما ه البت) است شيعي عرفان با ين نجمالد شيخ طريقت نزديكي
طÇرق ديگÇر از سÇريعتر و بيشتر كبرويه طريقة كه نيست بيجهت و نميدانيم)
رغÇبت و اقÇبال با مذهب شيعه مناطق در و نمود آشكار را خود شيعي جنبههاي

گرديد/ مواجه فوقالعاده
( كÇبرويه) كبري× ين نجمالد شيخ طريقة از شيعه عرفاني سالسل از تعدادي
عبداهللا د سي (پيروان ه ذهبي سلسلة به ميتوان آنها عمدهترين از كه شدهاند منشعب
ذ كر به الزم كرد/ اشاره نوربخش) د محم د سي (پيروان نوربخشيه آبادي)و برزش
حÇوزة و شÇدهانÇد تÇقسيم عي تنوÇم شعبههاي به طريقهها اين از هريك كه است

جÇعفر مÇحمد تÇصحيح بÇه الحÇقاÄق, طÇراÇÄق مÇعصوم, مÇحمد شÇيرازي, ر/ ك: بيشتر اطالع براي /1
روضÇات حسين, حافظ تبريزي, كرباليي همچنين د; متعد صفحات ,2 ج تهران, سنايي, محجوب,
2 ج و 110 ,ê صص ,1 ج شمسي, 13êê تهران, قراÄي, سلطان جعفر به كوشش الجنان, جنات و الجنان

/97 ,9ì ,2ê1 صص

دادهاند/1 اختصاص بهخود شيعي ف تصو و عرفان در را  گستردهاي

حمويي ين سعدالد شيخ انديشه در واليت نظريه بررسي Ç 3

مشÇهود بÇهخوبي وي شا گردان احوال و آثار در شيخ عرفاني انديشه شعاع
بÇايد وي افكÇار ادامه و كبري× شيخ عرفان كاملتر دريافت و درك براي و است
دست بÇهناچار انÇدك مÇجال اين در ما پرداخت/ وي مكتب شا گردان بهمطالعه
از بيش ما به گمان كه حمويي ين سعدالد انديشههاي بررسي به ميزنيمو بهانتخاب
ميپردازيم/ است يافته تجلي وي در كبري× شيخ ولوي تعاليم عمق ديگر هركس
در مÇهم نÇقشي ابÇراهÇيم يÇن صدرالد فرزندش و حمويي ين سعدالد اين عالوهبر
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/10ê1 Ç 1020 صص ,2 ج ,13ëì تهران, مولوينامه, جاللالدين, همايي, /1
/112 ص ف, تصو در جستجو دنبالة زرينكوب, /2

كردهاند/2 ايفا عراق و شام و خراسان در شيعي1 ف تصو و كبرويه طريقت انتشار
مسÃÇله را خÇود عرفاني انديشة اصلي مÆلفه خود مراد همانند نيز ين سعدالد
در بهصراحت بهقدري و پرداخته آن به ديگري امر هر از بيش داد/ قرار واليت
معنوي انتساب و ارادت در ترديدي هيچگونه جاي كه است گفته سخن باب اين
از يكÇي در شيخ ميگويد: شوشتري نوراهللا قاضي نميماند/ باقي بيت اهل به وي
پيغمبر حضرت از بعد ولي اسم <اطالق كه است بهناممحبوبآورده  كتابهايش
معصومين اوالد و اميرالمÆمنين حضرت بر اال نيست جايز كسي بر Gد مقي و Hمطلق

/7ì ص ,2 ج المÆمنين, مجالس شوشتري, /3

كÇرده نقل حمويي ين سعدالد از را وصيتنامهاي نوراهللا قاضي الم>3 عليهمالس او

همان/ /ê

دارد/4 تأ كيد ايشان بيت اهل و پيامبر دوستي طريق بر آن در وي كه است
اوليÇا¾ بÇيان در يÇن عدالدÇس شيخ خود مراد از نقل به نسفي ين عزيزالد شيخ
(ص) د محم از پيش كه ميفرمايد حموي ين سعدالد شيخ كه <بدان ميگويد: چنين
ميگفتند, انبيا¾ جمله از را خدا بان مقر و نبود ولي اسم و نبود ولي پيشين اديان در
ديگران اما نميبود, يكي از زياده و بود, شريعت صاحب يك ديني هر در ا گرچه
آدم(ع) دين در پس ميگفتند/ انبيا را جمله و ميكردند دعوت وي دين به را خلق
در و نÇوح دين در و ميكردند, دعوت آدم دين به را خلق كه بودند پيغمبر چنين
رسيد, د محم به كار چون همچنين/ عيسي دين در و موسي دين در و ابراهيم دين
مÇن از بعد كنند/ دعوت دين به را خلق تا بود نخواهد پيغمبر من از بعد كه فرمود
اين است/ اوليا¾ ايشان نام باشند, خدا حضرت ب مقر و باشند من پيرو كه  كساني
خÇداي آمÇد/ پÇيدا د محم دين در ولي اسم كنند/ دعوت من دين به را خلق اوليا¾
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و گÇردانÇيد خÇود حÇضرت ب قرÇم و برگزيد د محم امت از را كس دوازده تعالي
العÇلما¾ كه گردانيد د محم حضرت نايبان را ايشان و كرد مخصوص خود بهواليت
نÇزديك بنياسراÄيل/ و كانبيا¾ تي ام علما¾ فرمود: كس دوازده اين حق در االنبيا¾ ورث¹

ولي كÇه آخرين ولي و نيستند/ بيش كس دوازده همين د محم امت در ولي شيخ,

تÇهران, مÇوله, مÇاريژان فÇرانسÇوي مه قدÇم و تصحيح به الكامل, االنسان كتاب ين, عزيزالد نسفي, /1
/321 ,320 صص ,13ê1

است/>1 او نام زمان صاحب و مهدي و است اوليا¾ خاتم باشد دوازدهم
ي اليالحق جنبه است/ قاÄل ت نبو و واليت جنبه دو نبي براي ين سعدالد شيخ
اليالخلقي جنبه و ميداند واليت ميگيرد فيض او از و است خدا بهطرف كه را او

/1303 هند ديگر, رسالة چند و اشع¹اللمعاتجامي ضميمه مقصداالقصي, ين, عزيزالد نسفي, /2

مينامد/2 ت نبو ميرساند آنان به را خدا پيام و دارد مردم به روي كه را نبي
و انÇبيا خاتم <و ميگويد: چنين اوليا¾ خاتم و انبيا¾ خاتم منشأ باب در شيخ
شد نازل حي "حا¾" از اهللا حبيب و است يكي منشأشان و صنعاند يك از اوليا خاتم
اشÇارت يÇح "حÇا"ي و است/ اشيا جامعة صورت حي و , حي "يا"ي از ولياهللا و
او احياي و بود يد حكمت از آدم تخليق يد/ به است اشارت حي "يا"ي و بهروح,

موسي, هروي, سايل نجيب تعليق و تصحيح و مه مقد با ف, التصو في المصباح ين, سعدالد مويه, ح /3
/100 ص ,13ì2 تهران,

3< âوحي Ôر Öن م ه âفي Ôت Öخ ف ن و âبيدي ÔهÔت Öق ل خ ميفرمايد: كه چنان روح/ حكمت [از]
يÇن عدالدÇس طÇريق از را واليت بÇاب در كÇبري ين نجمالد شيخ افكار ادامة
كÇتاب و كÇرد پÇيجويي يÇن عدالدÇس شÇيخ مÇريد نسÇفي يÇن عزيزالد در ميتوان
نسفي است/ واليت مسأله به نسفي ه توج و گرايش به گواه بهترين االنسانالكامل

مكÇتب تأثÇير از ه تÇالب و گÇرفته قÇرار خود مراد تأثير تحت موارد از بسياري در
در نسفي اوليا¾, مقام و واليت باب <در است/ نبوده بركنار نيز عربي ين محيالد
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كÇه ميكند خاطرنشان و ميگويد سخن تمام تفصيل با Hغالب و ر مكر خويش آثار
رايÇج عÇرفان اهل و ه صوفي مجالس در جا همه وي عصر در مسأله اين در بحث

/1ìë ص ف, تصو در جستجو دنبالة زرينكوب, /1

پÇيامبر را ت بوÇن طÇور كÇه است مÇعتقد خويش مراد همانند نسفي است/>1 بوده
ت نبو طور در ا گر است/ مربوط صاحبالزمان به واليت ظهور و آورد بهظهور
علوم صاحبالزمان ظهور عصر يعني واليت طور در بود, بحث مورد ظاهر علوم

/1ìì ص همان, /2

گرفت/2 خواهد قرار بحث مورد حقايق يعني باطن

تشيع و سمناني وله عال¾الد Ç ê

ايÇفا ه كبروي شيعي جنبههاي آشكارشدن در ي مهم نقش كه كساني از يكي
مشايخ (از اسفرايني حمن عبدالر مريد وي است/ سمناني وله عال¾الد است,  كرده
رضيالدين و جورفاني ذا كر (احمد واسطه دو با نيز او كه است كبرويه) طريقة

/339 ص ,2 ج الحقاÄق, طراÄق دمعصوم, محم شيرازي, /3

نشÇر به ي مهم نقش وله عال¾الد بود/3 منسوب كبري ين نجمالد شيخ به الال) علي

/17ë ص ف, تصو در جستجو دنبالة زرينكوب, /ê

و شÇيعي عÇارفي بÇايد را وله ال¾الدÇع است/4 داشته هند و ايران در كبرويه طريقة
انتقاد خلفا و عايشه از بدگويي در تندروي بهخاطر شيعه عامه به كه خواند معتدل
از مÇطالبي Gر رÇمك و مÇيكند يÇاد مÇا امÇام عÇنوان بÇا عÇلي(ع) امÇام از او ميكند/
را عÇلي(ع) واقعي شيعيان او ميكند/ نقل خويش آثار در را موال(ع) نهجالبالغه

/13ì ص ,2 ج المÆمنين, مجالس شوشتري, /ë

ومفضح مقاصدالمخلصين بهنام خود رساالت از يكي در وي ميداند/5 ه صوفي

همان/ /ì

مÇيكند/6 مÇعرفي پÇيامبر هحقÇب خليفه بهعنوان را اميرالمÆمنين عقايدالمبدعين,
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دوازدهÇم امام رحلت باب در رسالةچهلمجلس در نيز و رساله اين در او آنچه
قÇاضي بÇهقول Çا ام نÇدارد موافقت امامي دوازده شيعة اعتقاد با البته است آورده

/13ì ص همان, /1

هÇرچÇه اما باشد/1 كشف در غلط مقوله از ميتواند شيخ نظر اين شوشتري نوراهللا
نيست/ ترديدي هيچ شيعي عرفان گسترش در او نقش و شيخ ع تشي در هست

را شما <و ميگويد: چنين بيت اهل اÄمه تعظيم درباره درچهلمجلس شيخ
سنت اهل عوام متابع ايشان حق در و دانيد معظم بس را بيت اهل اÄمة كه ميبايد
كه پنداشتهاند گفتهاند, بيت اهل حق در دروغهايي روافض غلو بهسبب چه نباشيد
كه ميپندارند نمينهند, عظمي است ايشان حق چنانچه را ايشان ميكنندو دوستي
ابÇوحنيفه كÇه نميدانÇند و بزرگترند ايشان از جنيد و بايزيد يا شافعي و ابوحنيفه
اهل احي مد به شافعي و ميكرد عنه رضياهللا صادق جعفر امام محبت به مفاخرت
خÇود چشم توتياي يافتندي ايشان خا كپاي ا گر جنيد و بايزيد و مينازيد بيت

/7ë ص مجلس, چهل وله, عال¾الد سمناني, /2

آيد/>2 عاجز آن تقرير از زبان كه است بوده مقاماتي را ايشان و  كردندي
حÇديث مÇختصر تÇوضيح و نÇقل بÇه رسÇاله همين از ديگري جاي در شيخ

رÇس اصحاب (از زياد بن كميل با علي(ع) حضرت گفتگوي كه حقيقت معروف

/109 Ç 108 ص همان, /3

ميپردازد/3 است, حضرت) آن

كبرويه انتشار و همداني علي سيد امير

(مÇحمود واسطه يك با و ميباشد كبرويه طريقت مشايخ بزرگترين از وي
نيز ه همداني طريق بنيانگذار را د سي است/ بوده سمناني وله عال¾الد مريد مزدقاني)
تÇرويج و طÇريقت نشر راه در را فراواني زحمات وي است مسلم آنچه ميدانند/
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هند در عرفان و اسالم تبليغ قصد به او سفرهاي عمدة است/ شده ل متحم شريعت

/118 ص ف, تصو در جستجو دنبالة زرينكوب, /1

ضÇمن در و است/1 پذيرفته صورت بدخشان و تركستان و كشمير و سرانديپ و
او خود نمود/ دعوت شيعي عرفاني طريقت اسالمو به را زيادي ة عد او سفرها اين
ساهللا دÇق Ç اوليÇا¾ ا كابر از مرشد ولي چهار و <سي ميگويد: سفرها اين مورد در

, مÇولي× خواجÇوي, محمد تعليق و ترجمه و تصحيح و مه مقد اسرارالنقطه, اميرسيدعلي, همداني, /2
يك/ و بيست ص مه, مقد ,137ì تهران, ل, او چاپ

ولي نÇميپذيرفت او امÇا فرمودند>2 اجابت طالبان ارشاد به مرا Ç اسرارهم تعالي

دو/ و بيست ص همان, /3

ميكند/3 تمكين خود پير امر و اشاره به سرانجام
و عÇالقه امÇا شÇمرد معتدل شيعهاي بايد وله عال¾الد همانند نيز را او ا گرچه
ذيل رباعي است/ مشهور علي(ع) آل و علي(ع) به نسبت وي فوقالعادة محبت

است: عا مد اين بر گواهي خود
نÇبود رسÇولت از شÇفاعت امÇيد نÇبود بÇتولت آل و علي حب  گر

/1ê0 ص المÆمنين, مجالس شوشتري, /ê

نÇبود4 قÇبولت هÇيچ علي بيمهر تو آري بجا جمله حق طاعت  گر
رواج ختالن و كشمير در انشعاباتكبرويه) (از ه همداني نام به دعلي سي طريقه
تÇداوم خÇتالني اسÇحاق خواجه مريدش ط توس كبرويه طريقة د سي از پس يافت/
تÇبديل عرفاني Ç شيعي شعارهاي با آشكارا نوربخش د محم د سي ظهور با و يافت
كÇبرويه كÇه بود ختالني اسحاق خواجه از پس گرديد/ مذهبي Ç سياسي بهنهضتي
نام به نوربخش د دمحم سي پيروان شاخه يكي ميبيند: خود به نيز ديگري انشعاب
مÇعروف ه" بيÇذه" بهنام كه برزشآبادي عبداهللا د سي پيروان ديگر و ه" نوربخشي"

 گرديد/
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كبري× ين نجمالد شيخ و الهيجي ين شمسالد Ç ë

الهÇيجي يÇن مسالدÇش نÇوربخش, د حمÇم د سي فاضل و بنام مريدان از يكي
در الهÇيجي مÇيباشد/ شرحگلشنراز في معروفمفاتيحاالعجاز كتاب صاحب
ا كرم(ص) پيامبر تا سلسل¹الذهب عنوان تحت را خود طريقتي سلسلة كتاب همين

تÇعليقات و تÇصحيح مه, قدÇم راز, گÇلشن شÇرح فÇي االعÇجاز مÇفاتيح د, حمÇم يÇن شمسالد الهيجي, /1
/ë8ë ص ,1371 تهران, ل, او چاپ ار, زو كرباسي, عفت و خالقي برزگر درضا محم

شÇيخ بÇه واسطه هشت با وي برميآيد ره مشج اين از كه آنچنان است/1 برده نام
احÇترام مÇورد ه نوربخشي طريقة بزرگ شيخ اين ميشود/ مربوط كبري× ين نجمالد

/1ë0 ص المÆمنين, مجالس شوشتري, /2

جÇنبة عÇالوهبر بÇود/2 دوانÇي مة الÇع و شÇيرازي ين ميرصدرالد همچون بزرگاني
نÇيز ديگري جهت از ÇÇ هويداست او آثار از بهخوبي كه ÇÇ شيعي عرفان آشكار
امر اين است/ ه توج قابل كبرويه مشايخ و كبري× ين نجمالد شيخ از تأثيرپذيرياش
ايÇن ضÇمن در خود احوال از كه گزارشاتي و درگلشنراز شيخ سبك مقايسه از
كه گزارشي ميشود/ روشن بهخوبي كبري شيخ كتابفواÄح با ميدارد بيان  كتاب

/ 80 ص همان, الهيجي, /3

سÇياق به بسيار ميكند3, اراÄه خود روحاني سفرهاي و حاالت و واقعات از شيخ
ترين مهم اما است/ نزديك كبري شيخ عرفاني سوانح و خلوت وقايع نقل فواÄحو

و رÅيت در بÇايد را يÇن نجمالد شيخ با الهيجي عرفاني روش همگوني و شباهت
مواجÇه آنها با خود سلوك و سير مسير در سالك كه گونا گون رنگهاي تفسير

Ç 2êê ,78 Ç 7ì ,ì9 ص الجمال, فواÄح كبري, و ë32 , 8ê صص همان, الهيجي, ر/ ك: نمونه براي /ê
/2êì

كرد/4 پيجويي ميشود,

كبرويه طريقة از صوفيانه نهضت دو به نگاهي نيم Ç ì

قرنسومهجري اواسط از ايران در نهضتهاييكه زمينههايتاريخي بررسي
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گÇرايشهÇاي بÇا شÇيعي ماهيت داراي آنها ا كثريت كه ميدهد نشان شد, شروع
سÇادات سÇربداريÇه, نÇهضت بÇه مÇيتوان نÇمونه براي بودهاند/ صوفيانه آشكار
را قيامها اين كرد/ اشاره و/// حق اهل مشعشعيان, ه, نوربخشي ه, حروفي مازندران,
محسوب آنان انقالب الهام منابع و صفويان نهضت زمينههاي بهعنوان ميتوان
نÇيز را صÇغير آسياي در ين بدرالد شيخ و بابايي نهضت بايد اينها بر البته داشت/

افزود/
در سياسي Ç مذهبي جنبشهاي معروفترين جمله از ميتوان را سربداريه
ع تشي صفويان, نهضت همانند آن اصلي مÆلفه دو كه جنبشي دانست/ ايران تاريخ
از و صÇوفي يك كÇه جÇوري حسÇن شÇيخ نام با سربداران جنبش بود/ ف تصو و

كه سمناني وله عال¾الد طريق از يكي است/ منسوب كبرويه سلسله به صورت دو به خليفه شيخ /1
بهواسطه ديگري و است بوده مشغول سلوك و سير و رياضت به وي خدمت در تي مد خليفه شيخ

بود/ كبرويه طريقة از نيز وي كه حمويه آل مشايخ از حب¹اهللا ين غياثالد صحبت درك

خÇليفه شÇيخ است/ قÇرين بوده كبرويه) طريقة صوفيان (از خليفه1 شيخ مريدان
نÇهضت رسÇيد/ قÇتل بÇه مÇرموزي بهطرز مسجد در شبانه خود مخالفان بهدست
محسوب شيعي كانونهاي از ديرباز در كه ÇÇ سبزوار از و مغوالن عليه سربداريه
اين شد/ خراسان از وسيعي نقاط ف تصر به موفق بهتدريج و كرد ظهور ÇÇ ميشد
سÇرانÇجام و نÇهاد ضÇعف به رو داخلي اختالف جمله از مختلف داليل به جنبش

ق)/ / ه 728) شد برچيده تيموريان ط توس
سلسلههاي از و ق) / ه 8ì9 (متوفاي نوربخش د محم د سي پيروان ه نوربخشي
طريقة از خود نوربخش د محم د سي بودند/ نهم و هشتم قرن در شيعه ه صوفي مهم
شÇاهرخ بÇا مبارزه به علوي و شيعي شعارهاي بر تكيه با آشكارا او بود/  كبرويه
آشكار چندان كبرويه شيعي جنبه د سي قيام و خروج از قبل تا برخاست/ تيموري
هاي تقي از او پيرو و دوستدار صوفيان نوربخش نهضت گرمي و شور در ولي نبود
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/ë3 ص ايران, ف تصو در جستو دنبالة زرينكوب, /1

گشتند/1 منصرف ميبردند, به كار ع تشي در  كه
سلطان بيمحابا ميناميد, نيز مظهر را خويش حال عين در كه نوربخش د سي
از تÇوبه بÇه دعوت را او و ميداد هشدار خويش منزلت و مقام به نسبت را وقت
نÇزد و ///> نÇوشت: چÇنين او بÇه خطاب حتي و مينمود استغفار و خويش  كردة
چÇنين اطÇاعت و مÇالزمت و ارادت و مÇحبت Çاني رب عÇلما¾ و صمداني مرشدان

تÇهران, سوم, چاپ فرهنگي, و علمي انتشارات ايران, تاريخي مكاتبات و اسناد عبدالحسين, نوايي, /2
/1ë2 ص شمسي, 1370

واجباتست>/2 جمله از اسالم پادشاهان بر كمال صاحب
نÇماييد مÇفاخرت زمÇانه! اهل <اي ميگفت: قيام براي مريدان تحريض در
آل سلطان نتيجه بهنصرت نماييد مبادرت ملك! اهل اي اوليا¾, امام بهمعاصرت

/1ë3 ص همان, /3

عبا>3
خواجه مرشدش, و پير تشويق و نوربخش قيام دليل شوشتري نوراهللا قاضي
چÇيرگي از ÇÇ بود شيعيان از كه ÇÇ خواجه ناراحتي و مالمت امر, اين در را اسحاق
از مÇيدانÇد/ ديÇن درد و بÇيت اهل تمحب روي از و شاهرخ, بهويژه سنت, اهل
شوريدند, غيرهم و عباسي خلفاي بر كه پيشين روزگاران علويان شيوة به اينرو

/1ê7 ص همان, شوشتري, /ê

يازيد/4 دست وقت حا كم بر خروج به نوربخش د سي بهترغيب

شيعي عرفان با چين كبرويه نزديكي Ç 7

گرايشهاي بررسي ع تشي و كبرويه طريقت ماهوي ارتباط شواهد ديگر از
كÇلي بهطور قان محق از شماري نظر براساس است/ چين كبرويه معنوي و فكري
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شÇيعي عÇرفان بÇه و دارند زيادي قرابت بخارا و خوارزم عارفان با چين  كبرويه

سÇال قÇفقاز, و مÇركزي آسÇياي مÇطالعات فصلنامه چين", در كبرويه "طريقت جواد, محمد اميدوارنيا, /1
/189 ص ,1379 تابستان ,30 شماره سوم, دوره نهم,

به را خود اعتقادي و قومي ريشههاي چين كبرويه اين عالوهبر نزديكند/1 بسيار
و عÇرفان طÇريقههاي از بسÇياري مانند و ميدانند متصل مركزي آسياي و ايران

/19ê ص همان, /2

ديگر از پايبندند/2 حقيقت و طريقت و شريعت مراتب بهسلسله اسالمي ف تصو
بÇزرگداشت بÇه آنÇها اهÇتمام است, ه وجÇت جالب كه چين كبرويه رسوم و آداب
عÇاشورا روز است/ عÇاشورا روز در عÇزاداري و حسÇين(ع) امام شهادت خاطره
بيان را الم) عليهماالس) حسين و حسن امامان شهادت وقايع و ميكند وعظ آخوند
ياد (ص) پيامبر چشم نور و خورشيد و ماه بهعنوان بزرگوار دو آن از و ميدارد
مÇاههاي هÇمه چÇهاردهم مÇيشود, داشÇته مÇحترم كه ديگر عزاي روز ميكند////
بانوان ط توس مراسمي فاطمه(س) حضرت وفات ياد به كه است (قمري) اسالمي
حÇضرت آن وفÇات هÇم و تولد هم كه را ل ربيعاالو چهاردهم روز ميگردد/ برپا
مÇراسÇم نÇيز را شب رمضان, ماه چهاردهم در ميكنند/ برگزار لتر مفص ميدانند,

/19ë ص همان, /3

دارند/3 احيا
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تابنده اهللا نعمت دكتر

بÇرنگذرد انÇديشه بÇرتر اين خÇرد كز و جÇان خÇداونÇد نÇÇام بÇÇه

است هسÇتي هستيبخش آنكه نام به
است مسÇتي ذره هÇر دل در زمÇهرش

جÇانهاست زيب عشÇقش آنكه نام به
فÇغانهاست عÇÇاشق دل در زهÇÇجرش

خÇتمي حÇضرت گرامÇي پيامبر س مقد و پا ك روان به فراوان درود از پس
ميگذرد نظرتان از كه زير مطالب بزرگوارش, اوصياي نفر دوازده مرتبت(ص)و
نÇوشتههاي و اعÇتقادات و حÇاالت از مÇختصري و است اسÇالمي عرفان دربارة

است/  گذشتگان
مÇعرفت ديگÇر عÇبارت بÇه و آفÇريدهشدگان وسÇيلة بÇه آفريننده شناسايي
شÇناخت به مشتاق و عالقمند مخلوقي هر چون و ميگويند "عرفان" را حقتعالي
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آفÇريده مÇخلوقي تÇوانÇا خالق كه هنگامي از گفت: ميتوان ميباشد, خود خالق
حافظ: فرمايش به است/ آمده بهوجود هم عرفان

تÇفاوت چÇه شÇد مÇن مÇرشد مغان پير  گر
نيست زخدا ي سر كه نيست سري هيچ در

زيÇرا كÇرد ن معي صي مشخ زمان و تاريخ نميتوان عرفان پيدايش براي پس
در بلخي د محم الدين جالل موالنا نيست/ معلوم هيچكس بر آفرينش زمان تاريخو

ميفرمايد: اينباره
است دردي مÇرگش و زاد بهاران در است كÇي از باغ اين كه داند كي پشه
نÇيست تÇفاوتي مرد و زن بين راه آن در پيشرفت و حق معرفت طريق در
و آوازهها تمام ا گرچه دارد راهرو كوشش و لياقت و حق عنايت به بستگي بلكه

اوست/ جانب از آوازها
بÇÇنهفتهام آن در انسÇÇÇان مÇÇÇÇعني گÇفتهام گÇم ره مÇرد يÇا حÇÇق مÇÇرد
است واديگم دراين مردوزن بحث است مÇردم مÇرادم گÇفتم ا گÇر مرد
مÇرد گÇاه مÇÇقرب بÇÇاشد زن فÇÇرد گÇÇاه دلدار آن قÇÇدس حÇÇÇريم در

كه ادياني است/ الهي اديان آسماني تفسير و روحاني توجيه حقيقي عرفان
دارند/ كلمه وحدت حقتعالي يگانگي در همه

يك داراي زمÇانها هÇمة در و جوامÇع تمام در و جا همه در حقيقي عرفان
و خÇالصانه قÇح مÇعرفت راه در كه كساني است/ بيرنگي هم آن كه است رنگ
و آرزو مÇيكوشند, خÇود مÇعنوي پÇيشرفتهاي در و مÇيپيمايند راه عÇÇاشقانه

ميفرمايد: موالنا است/ بيرنگي همين به رسيدن هدفشان
شÇد جÇنگ در مÇوسÃي بÇا مÇوسÃي شÇد رنگ اسÇير بÇيرنگي كه چون
آشÇتي دارنÇÇد فÇÇرعون و مÇÇوسي داشÇتي كÇان رسÇي بيرنگي به  گر
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و بÇيرنگ دو هر تولد هنگام در كه ميگيريم درنظر را نوزاد دو مثال براي
كه است موسي يكي كودك دو اين ميباشند/ بيگناه بيآاليشو پا كو همو مانند
خويش وجود آن عالوهبر و كرده حفظ مختلف سنين در را خود بيرنگي و پا كي
در و آراسته خداوند رضايت و موردقبول پسنديده و نيك خصايل و صفات با را
خدمتگزاري و نيايشش و پرستش با معبود به ب تقر و خود معنوي پيشرفت راه
حÇضرت و رسÇيد پÇيامبري و اللهي كليم مقام به تا است برداشته گام او بهمخلوق

شد/ موسي(ع)
نÇاپسنديدهاش افكÇار و اخÇالق و رفÇتار از زنÇدگيش مسÇير در ديگر نوزاد
بÇزرگتر هÇرچÇه و مينشيند جانش و دل صفحة بر تيرهاي و گونا گون رنگهاي
و خÇودكامگي و زورگوييها با و غرور و كبر و تجاوزها و ظلمها اثر در ميشود
تار و تيره Gشديد را او رنگ كردن, خدايي عاي اد و دانستن همه از برتر را خود
كه اينجاست در ميشود/ فرعون و ميرسد فرعونيت مقام به تا ميرود و ميكند
فرعونيت لكه ميشود م مصم و ميكند قيام فرعونيت با مبارزه به موسي حضرت
با بلكه ندارد مخالفتي و كاري فرعون شخص با او كند/ پا ك بشريت دامان از را
و مÇيشود مÇيدان وارد خÇداونÇد امر اجراي در لذا است; جنگ در او فرعونيت
را فرعون بانه دÆم و خوش زبان و نصيحت با شده داده دستور او به كه همانطور
خÇود بÇا را همه و مردم به مهرباني و خدمتگزاري و نيكوكاري و بهيگانهپرستي
ميكند دعوت گذشتههايش جبران و گناهان تمام از كردن احتراز و دانستن برابر

ميشود/ نابود و غرق گمراهي و جهل اين اثر در و نميپذيرد فرعون  كه
ميپرستيدو را يگانه خداوند ميپذيرفتو را موسي دعوت فرعون ا گر حال
مينمود جبران را گذشتهاش و ميكرد دور خود از را تيره رنگهاي و آلودگيها
خÇود تÇولد هنگام در كه بيرنگي عالم به نميدانست, ديگران از برتر را خود و
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نÇبود ميان در جنگي ديگر و داشت آشتي او با موسي حضرت ميرسيد/ داشت
پس:

آشÇتي دارنÇÇد فÇÇرعون و مÇÇوسي داشÇتي كان رسي بيرنگي به چون
تÇولد هÇنگام يعني زندگي ابتداي در و Hفطرت انسانها همة كه بيرنگي اين
خطاها گناهانو گونا گون رنگهاي آن به بهتدريج بعدها برخوردارند, ازآن خود

ميشود/ اضافه
راه دÇÇس جÇÇانان راه در مÇÇÇÇيشود وگناه است زور و است ظلم رنگها
بÇزن هÇم بÇر بÇيا مÇايي و مÇن وين تÇن روي از كÇن پÇÇا ك را ÇÇهها لك

شددر پيدا رنگهايي ا گر نباشندو رنگپذير ميكنند سعي كه  كسانيهستند
حÇدود در مÇحبوب عÇنايات اثÇر در تا ميكوشند آنها نمودن زايل و پا ككردن

شوند/ برخوردار بيرنگي از امكاناتشان و ظرفيت
ميكند: تعريف اينگونه را عرفان عاليقدر, عارف ابوالخير ابوسعيد

است همراه خدا با و است زخود بيخود است آ گÇاه مÇعرفت زسر كه عارف
است اهللا اال اله ال مÇÇÇÇعني ايÇÇÇÇÇÇÇن كÇن حÇق وجÇود اثÇبات و خود نفي
خداونÇد معرفت بيپايان اقيانوس اعماق و مطلق بيرنگي مقام اهللا اال اله ال
كÇه كسÇاني ذ كÇر بÇراي را آن واالمÇقام عÇاشق و عارف غزالي احمد شيخ است/

ميداد/ دستور بودند فنا مقام به رسيدن به نزديك
است: عرفان تعريف در نيز ميگذرد نظرتان از زير در كه بيتي دو

بÇود جÇانان او كÇه جÇان بÇبيند تا بÇود عÇرفان حق ذات بر معرفت
مÇاست يار تنها و معبود و مقصد مÇاست دلدار او كÇه دل بÇدانÇد تا

سه از اسالمي عرفاي مردمدوستي درجة و اجتماعي رفتار روشنشدن براي
ميكنم: نقل مطلب چند برايتان بزرگ عارف
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دلو سوخته دلدادهاي عاليقدرو و نامدار عرفاي از كه خرقاني ابوالحسن Ç 1
و بÇزرگ پÇادشاه غÇزنوي مÇحمود سÇلطان بÇه او بياعÇتنايي داستان بود, بيقرار
سواد داشتن از بزرگوار عارف اين خواندهايم/ همه را زمان آن مقتدر و جهانگشا
ÂثÇم مÇيكردند/ افÇتخار او شا گÇردي به بزرگ دانشمندان و عرفا اما بود بيبهره
زمÇان عÇلوم در و بود ل او طراز عرفاي و دانشمندان از خود كه ابوالخير ابوسعيد
خشت مÇن مÇيفرمايد: خرقاني دربارة بود, مسلط و ر متبح و شهير استادي خود
عارف دانشمندو انصاري عبداهللا خواجه برگشتم/ گوهر رفتم خرقان به بودم خامي
بÇهدست گÇنج آن كÇليد پنهاني, بود گنجي عبداهللا, ميگويد: اينباره در  گرانمايه
سينههاي و دلها گنجهاي كليددار را خرقاني اينجا در يعني خرقاني/// ابوالحسن
حديثو در من مشايخ ميفرمايد: ديگر جاي در ميداندو مشتاق و عاشق عارفان
خÇرقاني ابوالحسن شيخ حقيقت و ف تصو در من پير اما بسيارند شريعت و علم

دانستمي/ حقيقت كجا نديدمي را او ا گر و است
و بود زياد بيجا بات تعص و زورگويي و ستم كه خرقاني ابوالحسن زمان در
االنسان خلقنا <لقد ميفرمايد: كه بودند سپرده خود ذهن به كمتر را خداوند كالم اين
خلق موقعيت و وضعيت عاليترين و بهترين در را انسانها Hممسل) تقويم> احسن في

حال به ه توج و نميگذاشتند احترام يكديگر به شايد و بايد كه طوري آن و  كردم)
<هركس نوشت: خود خانه در سر بر خرقاني دوراني اينطور در داشتند, كمتر هم
درگÇاه بÇه كÇه كس آن چÇه نÇپرسيد ايÇمانش از و دهÇيد نانش درآيد سرا اين در
ديگر جايي در و ارزد/> نان به ابوالحسن خوان بر Hممسل ارزد جان به باريتعالي
ا گÇر و مÇراست آن زيÇان آيÇد سنگ در قدم را كسي شام تا ترك <از ميفرمايد:
يا جسم به اندوهي و رنج دردو يعني است/> من آن از دل آن است دلي در اندوهي
عبارت به است/ شده وارد من دل و تن به كه است اين مثل شود وارد كسي هر دل
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ميداند/ مردم شادي و اندوه و غم شريك را خود ديگر
شيخ نوادگان از يكي نوشتة كه كتاباسرارالتوحيد در ابوالخير: ابوسعيد Ç 2

آمده: اينگونه است
مÇحلة بÇه خÇود پيروان از هاي عد با ابوالخير ابوسعيد كه بود يكشنبه روزي
در جلوي كه كشيشي گذشت كليسايي برابر از چون ميرفت/ نيشابور از ديگري
عازم شيخ و يافت پايان مذا كراتشان چون و پرداخت گفتگو به شيخ با بود  كليسا
شÇوند/ كليسا وارد مراسم در مشاركت براي كه كرد تقاضا او از كشيش شد, رفتن
در شركت براي لذا رفت, بايد است شده دعوتي گفت خود همراهان به ابوسعيد
كÇه هÇمين پÇرداخت/ دعÇا به آنان با خود حال مطابق و شد وارد كليسا به مراسم
و كرد تقاضا Gد مجد كشيش بود كليسا از خروج حال در ابوسعيد و شد تمام مراسم
جÇايگاه بÇه و پÇذيرفت ابÇوسعيد كÇن/ مستفيض سخنانت با را ما شيخ اي  گفت:
مÇنقلبكننده و گÇيرا و اب ذÇج بهطوري كرد/ صحبت به شروع و رفت سخنراني
نشÇيند آيÇد برون دل كز سخن زيرا: نشست شنوندگان تمام دل بر كه گفت سخن
سÇخنهاي تأثÇير تÇحت و شÇدند او گÇفتار شÇيفتة و مÇحو هÇمگي دل/ بر الجرم
از رفÇتن بÇيرون حÇال در و شÇد تمام چون سخنانش گرفتند/ قرار مستكنندهاش
گوشش در آهسته بود, خانقاهش اداره كنندة و خادم كه ب دÆم حسن بود  كليسا
در ابÇوسعيد مÇيبريدند/ را زنÇارها همگي بودي كرده اشاره ا گر شيخ اي  گفت:
مÇيتوان داسÇتان اين از كنيم/ باز را آن ما كه بوديم نبسته را آن ما گفت پاسخش

آورد/ بهدست ي مهم نتايج
آداب و اصÇول رعايت و دوستي و ت مود اسالمي راستين عرفان در Ç الف
مليتي هر و نژاد هر از مردم تمام با و بوده اسالمي عرفاي روية و روش انسانيت
و ( كÇوچه عÇام ممر در ابوسعيد چنانچه ميكردند برخورد صميميت و بهمحبت



ايران عرفان 10ê

و دوستانه رفتار خود پيروان و عابرين برابر در و كرد برخورد كشيش با خيابان)
مالمتكردن از خداوند امر اجراي در داشتندو يكديگر با احترام با توأم و بانه دÆم

/ëê آية ماÄده, سورة /1

الÄم1/ لوم¹ يخافون ال و نهراسيد: مالمتكنندگان

/11ë آية بقره, سورة /2

هر "در آن معني Hتقريب كه اهللا2 Ôوجه ثمَّ ف تولوا نما Öاي ف شريفه: آية به ه باتوج Ç ب
عشق خانه جا "همه حافظ فرمايش به يا ميباشد را" جانانه رخ ديدم نظر كردم  كجا

يا: و كنشت" چه مسجد چه است
غÇير از خÇالي ديÇد كÇÇعبه درون ديÇر و بÇتخانه و كÇعبه جÇا هÇÇمه

حافظ: فرمايش به باز و
نÇيست فÇرق خÇرابÇات و خانقاه عشق در

هست حÇبيب روي پÇرتو هست كه هرجا
مÇيدهند جÇلوه را صÇومعه كÇار كÇه آنÇجا

هست صليب نام و راهب و دير و ناقوس
و مÇحبوب برابر در داشت كه اخالصي و صدق با و شد كليسا وارد ابوسعيد

پرداخت/ دروني نياز و راز به يگانه, خداوند خود, معبود
غÇبار و گÇرد را دلشان آيينه و بودند ب تعص از دور بين, هدف عرفاي Ç پ
ابوسعيد بود/ نگرفته را ديدشان و چشمان جلوي و بود نكرده تار و تيره بات تعص
¹والموعظ ¹ م Öك الح ب بك ر بيل س لي ا ÔدعÔا ميفرمايد: كه شريفقرآن آية اين تأثير تحت

/12ë آية نحل, سورة /3

و پÇند بÇا مÇرا سÇوي بÇه دعÇوت مÇيفرمايد: پÇيامبرش بÇه خداونÇد كه نه///3 س الح

ايÇن احسÇن), هÇي ) بÇده انجام ممكنه وجه بهترين به و محكم و نيكو موعظههاي
يكسان همه براي اسالمي مراسم و عبادات انجام و شهادتين مورد در بجز دعوت
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هر در باشد, احسن هي عمل طرز اينكه جهت به برخورد و دعوت روش اما است/
عام و خاص نزد در اجتماعي و شخصي موقعيت هر و سن هر و مكان هر و زمان
و خود گرامي پيامبر به خداوند وقتي دارند/ فرق هم با غيره و بيسواد و دانشمند
و واضÇح ÂامÇك مÇا وظÇيفة فÇرمايد, صادر دستوري اينگونه ما راهنماي و پيشوا

يعني: است روشن
اثÇر بÇÇهتر مÇÇيكند نÇÇهيت و امÇÇر نÇظر در بگÇÇيري احسÇن هÇÇي  گÇÇر
مگÇير يكسÇان مÇيكند هÇم با فرق پير و خرد در مكان هر در زمان هر
مÇيان در آورد احسÇن وجه به حق بÇيان حسÇÇن بÇÇا و آرام جÇÇدل در

چÇون بÇاشد آمÇوزنده مÇيبايست نÇيز ديگÇران بÇراي رفÇتارش كه ابوسعيد
از بعضي بات تعص به ه توج بدون يافت احسن هي وضع در را آنجا فضاي و موقعيت
بهرفتار ه توج بدون و نميدانستند جايز را غيرمسلمين با رفتار و معاشرت كه افراد
كشيش دعوت آورد, خواهند وارد او به كه هاماتي ات و تهمتها و ديگران بعدي
را همه و كرد سخنراني برايشان عرفانقرآن و اسالمي عرفان دربارة و پذيرفت را

داد/ قرار مطالب آن تأثير تحت
ما كه نبستيم ما را زنارها گفت: و داد مÆدب حسن به ابوسعيد كه پاسخي Ç ت
ÖمÇ Ôك ل" مجيد: صريحقرآن آيات طبق بر حقيقي عارف كه ميدهد نشان كنيم, باز

/ì آية كافرون, سورة /1

و خÇودتان دين شما (براي مرا من كيش را شما شما, كيش يعني دين"1, يول كÔم Ôدين

/2ëì آية بقره, سورة /2

يÇعني ,2 يÇ الغ ن م Ôشد الر نيب ت Öد ق ين الد في كراه ا ال آية همچنين و خودم) دين من براي

و جÇبر دين پذيرفتن در الدين, في ا كراه ال قبيل از آيات از بعضي دارند اعتقاد و ميگويند گروهي /3
Ñ

شده3 داده نشان گمراهي راه از راست راه نيست, دين پذيرفتن در اجباري و ا كراه
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Ø

من ميآورند قرآن از ديگري آيات را خود گفتار بر دليل و شدهاند نسخ است آزادي و نيست ا كراهي
متعال خداوند پيشگاه در مقبول دين كه ميشود اعالم آنها وسيلة به كه االسالم, عنداهللا الدين ان جمله:
در و ميآوريم آن از بهتر آيهاي كنيم نسخ ا گر را آيهاي ما هست قرآن ديگر جاي در اما است/ اسالم
و برازنÇدگي و جذابيتها و عظمتها موارد از يكي نشده/ آنها نسخ به اشارهاي قرآن در موارد اين
در پÇيامبرش به قرآن كه ميباشد آزادمنشي و صدر سعة همين بشري جوامع در اسالم دين برتري
شما, دين بگو كافران به تو وجود اين با است اسالم خداوند نزد در مقبول دين ميفرمايد: جا يك
نÇيست ا كراهي و جبر دين در ميفرمايد: ديگري آية در و دين) ولي دينكم (لكم مرا من, دين و را شما
و ميباشد مسلمين قلت يا كثرت از پيامبرش و توانا پروردگار بينيازي اين و هست) آزادي (يعني
تا جدل و ستيز اين دارد: كنزالسالكين در انصاري عبداهللا خواجه كميت/ بر نه باشد كيفيت بر نظر شايد
في ا كراه ال آيه كه نوشتهاند البيان دوم جلد در نيز خوÄي آي¹اهللا حضرت الغي/ من الرشد تبين قد  كي,

نشده/ نسخ نيست) ناچاري و جبر دين الدين(در
/ì9 آية عنكبوت, سورة /1

آنها ما ميكوشند ما راه در كه كساني يعني بÔلنا1, Ôس Ôم Ôه ن دي Öه ن ل فينا دوا جاه ذين وال آيه نيز و
در مÇيفرمايد كÇه ديگÇر آيÇة چÇندين و ميكنيم راهنمايي خودمان راههاي به را
براي را گمراهي و رشد راه بلكه نيست ناچاري و زور و اجبار اسالم دين پذيرفتن
HملÇمس بÇاشد انÇصاف و تÇحقيق اهÇل هÇركسي است, كرده روشن و واضح همه
مريدان ازدياد خاطر به لذا كرد/ خواهد انتخاب است اسالم كه را اديان خوبترين
به انصاف راه از را خود گام و نميشود ل متوس اجبار و زور تهديد, بهتطميع, خود
پايه مكتبي در وقتي نميكند هم آمرانهاي توصيه كسي به حتي و نميگذارد خارج
مÇردم گÇردد, اسÇتوار آزادمÇنشي و آزاديخÇواهÇي و آزادي ايÇن بÇر اساسش و
ديÇن و مÇيكنند پيدا گرايش آن به خود به خود و ميشوند عظمت اين مجذوب
وجÇود به دلسوخته عاشقاني و نامدار عارفاني و عالمان نيز و ميپذيرند را اسالم
شگÇرف انÇقالبي نÇيز خÇودشان از بعد روزگاران در آثارشان و رفتار كه ميآيد
دارد/ نگه گداز سوزو از پر را عاشقان و عارفان دنياي هميشه كه ميآورد بهوجود
كمنظير اسالمي عرفان در استو اينجا در ما بحث مورد كه عارفي مين سو Ç 3
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نجمالدين شيخ وي ميباشد/ عرفان بزرگ اساتيد از و عاليمقام مرشدان از است
كÇه مÇيگويند تÇراش ولي شÇيخ او به دليل اين به است/ تراش ولي شيخ يا  كبري
و پرداخت آنان تعليم و تربيت به و پذيرفت مريدي و بهشا گردي را نفر دوازده
عطار شيخ كه بغدادي مجدالدين قبيل: از رساند/ واليت و كمال بهمقام را آنها همة
مÇوالنا (پÇدر ولد بها¾الدين ديگري و بود تربيتيافتگانش و شا گردان از يكي
يا رازي نجمالدين همچنين و بود خود زمان نوادر از كه بلخي) د محم جاللالدين
بودند/ عرفا مشاهير از كه ديگر نفر نه كتابمرصادالعبادو صاحب دايه نجمالدين
تبريزي شمس و موالنا قبيل از ستارگاني درخشيدن و دوران آن عرفان شكوفايي
دوازده همان وجود بركت و آموزش اثر در عرفان آسمان در ديگر نفر صدها و
از تراش ولي شيخ پرورشي و آموزشي تربيتي مكتب پايههاي و اصول بوده/ نفر
روحي تعادل ايجاد اجتماعي دنيويو نظر از يگانهپرستيو روحي معنويو جنبة
نÇفس بÇه اعÇتماد و شخصيت استقالل افراد براي درنتيجه كه بوده خودشناسي و
مÇيان از آنÇها در را حÇقارت احساس هم و بزرگبيني خود هم تا داشته بههمراه
گوياي و نشاندهنده كه گفت ميتوان ميدهند نسبت او به كه را بيت دو اين ببرد/
مخاطب را انسانها بيت دو اين در شيخ اوست/ مكتب روش و اعتقادات و افكار

ميكند/ روشن و يادآوري آنان به را مقامشان و ارزش و قدر و ميدهد قرار
تÇويي كÇه شÇÇاهي جÇÇمال آيÇÇينه اي تÇÇويي كÇÇه الهÇÇي نÇÇامه نسÇÇÇخه اي
تويي خواهيكه هرآنچه بطلب خود از هست عالم در هرچه نيست زتو بيرون
و وضÇعيت بهترين در را انسان ما ميفرمايد: درقرآن گذشت كه همانطور

/70 آية اسرا¾, سورة /1

حÇال آدم///1 بني نا Öم كرَّ لقد و مÇيفرمايد: ديگر جاي در كرديم/ خلق مقام و موقعيت
و ببرد پي است داده او به كه معنوي مرتبة و خداوند بخشش اين به انسان چنانچه
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روحÇي تÇعادل بÇه و مÇيكند پيدا نفس به اعتماد باشد, الهي موهبت اين قدردان
كس هيچ حق اولياي جز ميبيندو يكسان را انسانها آيات اين قالب در ميرسدو
بر را خود نميداند/ ديگران از پايينتر را احدي نيز و نميبيند ديگري از باالتر را
ميگذارد/ احترام Hقلب مردم به و ميبيند برابر و يكسان بلكه ندانسته برتر ديگران

ميگويد: كه دوم بيت در
هست عالم در چه هر نيست زتو بيرون

تويي كه خواهي آنچه هر بطلب خود از
تو با هميشه و نزديكتر تو به گردن رگ از خداوند كه ميفهماند انسانها به

/1ì آية ق, سورة /1

از (ما ريد1 الو بل ح Öن م ليه ا Ôب قر ا Ôحنن ميفرمايد: كه است آيهقرآن معني اين و است
درحقيقت: هستيم)/ نزديكتر او به گردن رگ

نÇزديكتر مÇا بÇÇه گÇÇردن رگ از نÇظر از غÇÇايب دلدار آن بÇÇاشد
سعدي: فرمايش به و

دورم وي از من كه بين عجب وين است من به من از نزديكتر دوست
مÇÇهجورم مÇÇن و مÇÇÇن كÇÇÇÇنار در دوست كÇه گÇفت توان كه با راستي

حافظ: فرمايش به يا و
ميكرد خدايا دور از و نميديدش او بÇود او بÇا خدا احوال همه در بيدلي

بگوييم: و بدهيم هشدار خودمان به صورت اين در
هÇوشدار مشÇو دور يار وصل بدان قدر

نÇزديكتر شÇده او تÇو بÇه گÇÇردن رگ از
نه و هستند ظالم نه و زورگو نه دارند روحي تعادل و نفس به اعتماد كه قومي
از بعضي پذيرفتن زيرا پذيرند تلقين نه ميكنند/ ل تحم را ديگران ظلم و زورگويي
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گÇناه مطلب آن درستي به يافتن اطمينان و تحقيق بدون شدن بدگمان و تلقينات
اميال نيز و است/ گناه گمانها از بعضي , Õم Öث ا الظَّن بعض انَّ ميفرمايد درقرآن و است
آنان به را ي ناحق نميتوان همينطور نميكنند, تحميل و تلقين ديگران به را خود
حقارت احساس خود در ندارندو فخرفروشي تكبرو خودخواهيو نمود/ تحميل

هاتف: فرمايش به هستند فروتن و متواضع همه با نميكنند/ نيز
خÇاموش لب و گÇفتگو از پر دل صÇÇافي درون و بÇÇيكينه سÇÇينه
راستنيوش چشمحقبينوگوش ازلي عÇÇÇÇنايت از را هÇÇÇÇÇÇÇÇمه

نسÇبت بÇاشد حÇق معرفت سوي به راه پيمودن مشتاق و مايل كه فردي هر
مÇيكند پÇيشرفت و مÇييابد تÇوفيق مÇيدهد انÇجام كÇÇه كÇÇوششي و بÇÇهجديت
كه كساني همه ميفرمايد: عنكبوت سورة ì9 آية درقرآن گذشت كه همانطوري
خواهيم هدايت خود راههاي به را آنان Hممسل بكنند, كوشش و مجاهده ما راه در
خاليق فاس Öن ا دد ع ب اهللا لي ا Ôق Ôرلط ا ميفرمايد: كه هست مورد اين در هم روايتي و  كرد/

است)/ مخلوق نفسهاي عدد به خداوند بهسوي (راههاي
داد تازه راهي و حال را نفس هر زيÇاد راه بÇود او سÇÇوي بÇÇه پس

خود تزكية و تصفيه به بايد ابتدا شود راه وارد خالصانه و صادقانه كه هركسي
و تÇخليه از عÇبارتند كÇه دهÇد انجام عمل دو ميبايست منظور اين به و كند اقدام

تحليه/
كليه از Âعم و Gفكر و Hروح خود وجود كردن خالي از است عبارت تخليه Ç 1
از بÇريدن از بÇعد را ني داخل كه همانگونه اخالقي رذايل از و پستيها و بديها
آماده بعدي مراحل براي تا ميكنند تميز و تخليه ناهنجار اضافات تمام از نيستان
دل در آتشÇي و برسد نيزني لب وصال به كه كند پيدا شايستگي باالخره و شود
نتيجة زند/ برهم را جهاني خود گداز و سوز و نالهها با و كند بپا دل سوخته اق عش
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از است انسان جهاننماي جام يعني دل آينة شدن صاف و شدن پا ك تخليه ديگر
موالنا: فرمايش به جسماني/ و دنيوي گردوغبارهاي و آلودگيها  كليه

نكÇو از زشت صÇورت واشناسي او در تÇا بÇايد صÇÇاف دل آيÇÇنه
تÇا كÇند پÇا ك گÇناهان رنگهاي و لكهها از را خود جسم ساغر درحقيقت يا

گردد/ نمايان روحش بادة جذابيت و شفافيت و نورانيت
دمÇيد او در جÇان بÇÇعد و داد جسÇÇم آفÇريد تÇعالي حÇÇق را بشÇÇر چÇÇون
نÇي چÇو نÇÇاالن ورا دوري از مي كÇÇرد چو قدحجانش را ساختجسمش
الست روز در تÇÇو بÇÇا پÇÇيمان بست مست كرد چون خود عشق از را باده
گرفت مي از رنگ كه جامي ايخوشا گÇرفت وي از رنگ جام هر در باده
عÇيان گÇردد چÇهرهاش از مÇي رنگ زمÇان آن سÇاغر بÇيرنگ شÇود  گر
گÇفت رنگ آن از تÇيره را آن بÇÇايد جÇفت رنگ با شود بيرنگي كه  گر
راه دÇÇس جÇÇÇÇانان راه در مÇÇÇÇيشود گÇناه و است زور و است ظلم رنگها
بÇزن هÇم بÇر بÇيا مÇايي و مÇن ويÇÇن تÇن روي از كÇÇن پÇÇا ك را لكÇÇهها
مÇقيم بÇÇاشد تÇÇنت در روزي چÇÇند سÇÇليم اي نÇÇÇبود جسÇÇÇÇم زان روح
شÇوي جÇانان اليÇق تÇا شÇو صÇÇاف شÇوي جÇان سÇراسÇر تÇا بÇميران تن
رسÇد حÇÇق وصÇÇل بÇÇه او اهللا نÇÇعم¹ جسÇد بÇر مسÇلط شÇد كس هÇر روح
خود وجود در را نيكو و خوب صفات تمام كه است اين آن و است تحليه Ç 2
پسنديده و شايسته و نيك را خود كردار و گفتار و پندار كه چنان آن كند متحقق
را خويش اخالق يعني اهللا باخالق تخلقوا فرمود: كه عرفا سرور از پيروي به و نمايد
او اخÇالق از ليÇاقت و ظرفيت و امكان حد تا و كند خداوند رضاي و موردپسند
در تحليه كه گفت ميشود شده بريده نيستان از كه ني مثال دنباله در نمايد/ پيروي
ÂثÇم است الزم نÇي تكÇميل بÇراي كه اضافاتي و تزÄينات تمام كه است اين آنجا



111 عرفان و ف تصو باب در مه مقد

تÇعبيه ني وجود در غيره و نيزن لبهاي جايگاه و محل ساختن و سوراخها ايجاد
كÇرد پÇيدا را نÇيزن لبÇهاي بÇه رسيدن شايستگي و شد آماده ني كه موقعي شود,
بÇهپا قيامتي ني كه ميرسد ميگويند تجليه آن به كه سوم مرحله يا بعدي بهمرحله

ميگويد: ني زبان از كه موالنا فرمايش به و ميكند
زنÇم هÇم بÇر جÇهان گÇويم ا گر فاش بÇم و زيÇر انÇÇدر است پÇÇنهان رÇÇس
پا ك دل در حق نور شد, تزكيه و تصفيه و گذراند را فوق مراحل كه هم راهرو
مرحله كه عارفي و مينامند تجليه را معبود نور تجلي اين و ميكند جلوه صافش و

است/ رسيده نسبي كمال به كرد درك را تجليه



مستوفي شكراهللا ميرزا از خاطرهاي

دربارةقطبيتجنابسعادتعليشاه

آذري حسين محمد

مه مقد

مÇيرزا حÇاج مÇرحÇوم زمÇان در ه هيÇعمتاللÇن سÇÇلسله انشÇÇعابات از يكÇÇي

ار فÇبدالغÇع آقÇا نگارش كتابسعادتيه, خود و مه مقد به كنيد رجوع انشعابات اين تاريخچه براي /1
بÇه تÇا آغÇاز از اللÇهيه نعمت سلسله تاريخي الت همچنينتحو ;1372 تهران, حقيقت, انتشارات اصفهاني,

/1377 پاريس, آزمايش, مصطفي سيد دكتر تحقيق امروز,

شد/1 واقع شيراز الصدر نايب قمري) 1278 (متوفي رحمتعليشاه زينالعابدين
1293 (مÇتوفي اصÇفهاني سÇعادتعليشاه دكاظم محم حاج جناب Hصراحت ايشان
چÇندي ولي بودند فرموده اعالم و كرده تعيين جانشيني به فرماني طي را قمري)
را خÇود GعدÇب كÇه شÇيرازي د حمÇم آقÇا حÇاج جÇناب عمويشان رحلتشان, از پس
دحسين حمÇم ميرزا رحمتعليشاه جناب بزرگ فرزند كمك با ناميد رعليشاه منو
جÇامع كÇتاب صÇاحب مÇعصوم د حمÇم مÇيرزا بÇزرگتر برادر ثاني), در الص (ناÄب
همسر يعني فرزند دو اين مادر بهتحريك و ثالث), در الص (ناÄب طراÄقالحقاÄق
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شيرازي د محم آقا حاج همسر خواهر حال عين در كه رحمتعليشاه جناب دوم

جين زومروÇج كÇه صÇفيعليشاه بÇه مÇعروف حسÇن ميرزا حاج فرمان, اين بودن جعلي دربارة /1
خويش مراسالت در نمود, ادعا خود و برگشته نيز د محم آقا حاج از Gبعد و بوده اختالف اين اصلي
طÇاووس كÇاظم مÇحمد حÇاج جÇناب فÇرمان كÇه نÇموده تÇصريح مÇحالتي تÇقي مÇحمد مال آقا به
حÇاج جناب فرمان اصالت در همانجا در وي است/ داشته كاملي اعتبار و ت صح (سعادتعليشاه)
,13ì7 تهران, مشفق, منصور كوشش به صفيعليشاه, ديوان به: شود رجوع ميكند/ تشكيك محمد آقا

/17 ص

مانعي ترتيب اين به و نوشتند1 حسين د محم ميرزا خط به را جعلي فرماني بود, نيز
انشÇعاب منجربه كه كردند فراهم سعادتعليشاه جناب ارشاد و هدايت راه سر بر

گرديد/ جليله سلسله اين در
و حيات قيد در ايام آن در كه اصفهاني ار عبدالغف آقا قلم به ماجرا اين شرح
يك بهعنوان آنكه از پس وي است/ شده ذ كر رسالهسعادتيه در بوده وقايع ناظر
ايشان خود كه ميكند اشاره رحمتعليشاه جناب جانب از پيشگويي و  كرامت
فرستاده فقير از نوشته كسي <ا گر بودند: شده متذكر و گرديده موضوع ملتفت Âقب
د حمÇم آقÇا حÇاجي <چنانچه ميافزايد: ندارم>, اطالعي و است خالف بفرستد يا
علوم و رسمي و اسم فيالجمله و بود حضرت آن صوري منسوبان از كه شيرازي
ميرزا آقا آقازاده باشد, جاري او خانوادة از طريقه اين كه خواست داشت, صوري
كÇه نمود خواهم اجرا شيراز همين در را امر اين من كه داد فريب را دحسين محم
اسÇم بÇه فÇرماني و بÇاشد هرجا شما احترام همواره و باشد شما و ما آن از بزرگي
مهر گرفته, آقازاده از را آقا مرحوم مبارك مهر و نويسانيد آقازاده خط به خودش
آنÇها بÇه نÇبودند مÇطلع كÇه مردم بعضي داد/ انتشار بهواليات را آن سواد و نمود
اذعان و داده بروز را مطلب و شد پشيمان و كشيده صدماتي آقازاده بعد  گرويدند/
و حÇال شÇرح سÇررشتهدار, خان حسين ميرزا آقا جناب توسط و نمود تقصير به
تÇاÄب و داشÇتند عÇرض سÇعادتعليشاه مرحÇوم مبارك بهحضور را خود ندامت
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/ëê ص سعادتيه, /1

نديد/>1 خيري دنيا در و  گرديد
آمÇده: وعÇرفان عÇلم نÇابغة در چنانكه دحسين محم ميرزا است مسلم آنچه
مÇيرزا حÇاج جÇناب و رسÇيد سÇعادتعليشاه جناب خدمت و شده پشيمان Gبعد>

آقا حاج جانشيني دعوي خود Gبعد ولي گرديد فقر به مشرف سلطانعليشاه جناب خدمت وي /2
خدمت و شد پشيمان خود كردار از چندي از پس ولي ناميد معصومعليشاه را خود و نمود محمد
عهد تجديد صالحعليشاه جناب و گنابادي نورعليشاه جناب با Gبعد كرد/ توبه سلطانعليشاه جناب

است/ الحقاÄق مشهورطراÄق كتاب صاحب و درگذشت قمري 13êê سال در وي نمود/

براي را اختالفات علت و وقايع اين تمام ايشان2 ديگر فرزند ناÄبالصدر معصوم

132ì سÇال بÇه ومÇتوفي 12ì2 مÇتولد بسيار, تأليفات صاحب اصفهان, بزرگ عرفاي و علما از /3
اسÇداهللا شÇيخ آثÇار و احÇوال "شرح مقاله به شود رجوع بيشتر اطالعات براي اصفهان/ در شمسي

/109 Ç 1ì صص ,ë و ì شماره ايران, عرفان در ايزدگشسب, عبدالباقي نوشته ايزدگشسب"

سÇلسله ايÇن مشÇايخ از كÇه ايÇزدگشسب3 اسÇداهللا شيخ آقا جناب جمله از جمعي

ص ,13ë0 تÇهران, دوم, چÇاپ گنابادي, تابنده سلطانحسين حاج جناب تأليف عرفان, و علم نابغة /ê
/31

به نكته همين مشاراليه دربارة نيز درطراÄقالحقاÄق است/>4 نموده نقل ميباشند
رنÇج گرفتار پرمالل دار از رحمت حضرت ارتحال از <بعد كه شده ذ كر نحو اين

/39ëص ,3 ج تهران, محجوب, جعفر محمد تصحيح شيرازي, معصوم محمد الحقاÄق, طراÄق /ë

گرديد/>5 بيشمار وامخواه و بسيار
اميرسليماني حسينيه صالح كتابخانه در موجود مدارك جزو كه را آتي شرح
تعريف آشنايان و دوستان از بسياري براي آذري دحسين محم آقاي مرحوم بود,
ايÇن در رضÇاعليشاه تÇابنده سÇلطانحسين حاج جناب به خطاب همچنين  كرده
بÇنابر ايÇران اينكعÇرفان و شود/ چاپ مناسب جايي در تا بود نوشته خصوص

نمود/ آن چاپ به اقدام موضوع اهميت
# # #
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بÇبابكم يÇليق ال سÇÇالمي الن جÇنابكم نحو حمن الر من Õسالم

ميرزا حاج شادروان ميرساند: عالي عرض بهشرف احترام و توقير كمال با

مستعÇليشاه جÇناب خÇدمت بÇزرگ مÇيرزا مÇرحÇوم پدرش مستوفي, خان شكراهللا ميرزا حاج /1
خÇدمت ابÇتدا در بÇود/ قÇابلي خطاط و خود زمان معروف مستوفيان از وي گرديد/ فقر به مشرف
جÇنابان خÇدمت GعدÇÇب و گÇÇرديد سÇÇلوك در وارد و رسÇÇيده شÇÇيرازي رحÇÇمتعليشاه جÇÇناب
دربÇارهاش شÇيرازي فÇرصت آثارالعÇجم كتاب در كرد/ عهد تجديد سلطانعليشاه و سعادتعليشاه
و سÇير هÇم است دفتر و كلك خداوند هم بزرگ, ميرزا مرحوم خلف شكراهللا ميرزا <حاجي آمده:

رسيده/> علي سلطان مال حاج جناب خدمت به و ديده را عرفا از بسياري سير, پي را سلوك
خدمت قمري 131ê سال در بود/ تهران وليسا كن شيرازي Âاص فريدوني احمدخان ميرزا آقا /2
بÇرعهده را كشÇور وزارت كÇفالت سÇمت سÇالها وي گÇرديد/ فقر به مشرف سلطانعليشاه جناب

گفت/ زندگاني بدرود شمسي 13ê8 سال در و داشت

حÇضرت خÇدمت كÇه فÇريدوني)2 آقÇاي مÇرحÇوم (دايÇي مسÇÇتوفي1 شكÇÇراهللا
هÇم مÇن فرمودند: بودند, العزيز ه سر س قد شيرازي رحمتعليشاه قطبالعارفين
د محم آقا حاج با رحمتعليشاه حضرت رحلت از بعد شيراز فقراي ا كثريت مثل
آقÇازادة آفÇتاب طÇلوع از قÇبل روز يك تÇجديد از پس ماه چهار نمودم/ تجديد
بهاستقبال من آمدند/ بنده منزل به دحسين محم ميرزا بهنام رحمتعليشاه حضرت
عÇجله نÇميشوند/ حياط داخل پلكان راه از معمول برخالف ديدم شتافتم/ ايشان
شدند منزل داخل نمودم/ هدايت پلكان بهطرف و گرفتم را ايشان بازوي و نمودم
والد خÇدمت در آمدنشان زمان اينكه ر بهتصو كردند/ گريه به شروع و نشستند و
دادم; تسÇليت را ايشÇان مينمايند, بيتابي اينرو از و آمده بهخاطر بزرگوارشان
آمدهام شما مالقات به همين براي و دارد ديگري علت من گريه گفتند مرحوم آن
مرقوماتشان اغلب رحمتعليشاه آقاي حضرت گفتند: و كردند سخن به شروع و
و شÇد مÇطرح خÇانواده در جÇانشيني مسأله ايشÇان رحلت از پس بود; من خط به
كردند; قبول ناچار به ايشان و نمايند قبول د آقامحم حاج كه داشتند اصرار خانواده
خÇواب در را والد حÇضرت واقعه اين از پس نوشتم/ بنده را ايشان انتصاب حكم
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هي وجÇت كÇردم: عÇرض بÇنده نÇفرمودند/ مرحÇمتي نمودم, بندگي عرض و ديدم
هÇم گشÇتي, فÇقرا از جمعي اختالف سبب چنانكه فرزند فرمودند: نميفرماييد?
ليكن دانستم/ خود نتيجةعمل خوابرا بيدارشدم, من مرگ/ جوان هم شوي,  كور
ر مكر كه را پلكان راه ديديد چنانكه رفت; چشم از به كلي روشنايي بعد ماه چهار
كه مطمÃنم ا كنون شدم/ حياط داخل شما كمك به و نديدم بودم, آمده پايين آن از
كÇه هÇركس بÇه تا گفتم را جريان شما به كه است اين شد; خواهم هم مرگ جوان
حÇضرت حÇضور بÇه را آنÇان و بگÇذاريÇد مÇيان در را مÇوضوع داريÇد دسÇترس

فرماييد/ راهنمايي سعادتعليشاه
اصÇفهان بÇه بÇيدرنگ مÇاوقع شرح شنيدن از پس فرمودند: حاجي مرحوم

نمودم/ تجديد شده, ف مشر سعادتعليشاه حضرت آستان به و شتافتم
بÇود/ شÇده شÇنيده مسÇتوفي شكراهللا ميرزا حاج مرحوم از كه بود شرحي اين
الشÇهيد مÇوالنا حÇضرت بÇه ه سسر دÇÔق سÇعادتعليشاه حÇضرت از پس ايشÇان
ثÇاني نÇورعليشاه حÇضرت بÇه ايشÇان از پس و نÇمودند تجديد العزيز ه سسر قد
و پÇيري نÇس آن در ايشان رحلت از پس دارم خاطر به نمودند/ تجديد امجد جد
كÇردند: عÇرض خÇليل نÇايب حاج پدرم شادروان گرديدند/ بيدخت عازم ناتواني
بÇراي مأذونÇي HملÇمس نÇيست; مسÇاعد مسÇافرت براي شما وضع حاجي <جناب
كÇه را بقا نقد ماية اما است <صحيح فرمودند: آمد>/ خواهد فارس به تجديديها
مÇاجد والد عÇليه اهللا رضÇوان حÇضرت آسÇتان عÇازم شÇد?>/ خÇÇواهÇد ضÇÇمان

دربÇارة است/ شÇمسي) 13êë سÇال به (متوفي صالحعليشاه حسن محمد حاج حضرت منظور /1
/1380 تهران, دوم, چاپ اميرسليماني, حسينيه صالح كتابخانه صالح, يادنامه به: كنيد رجوع ايشان

پيوستند حق به تا بودند تي مد هم آن از پس و نمودند تجديد شدندو بزرگوارتان1
رحم¹اهللا شدند/ سپرده خا ك به رحمتعليشاه حضرت كه متبر بقعه نزديكي در و

/ ¹واسع ¹رحم عليه

13ë0.12.22
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بالشر رژي نوشته:

آزمايش مصطفي سيد دكتر ترجمه:

پيشدرآمد

1. Le Coran

فرانسوي فقيد ق محق از كتابقرآن1 دوم فصل بازگردان ميآيد پي در آنچه

2. Régis Blachére

و غني بسيار تحقيقي منبع كتاب اين ميباشد/ بالشر2 رژي نامآور اسالمشناس و
بينديشد وحي ادوار به تا مينهد ژرفانديش بيغرض پژوهنده دراختيار بزرگي
كتاب بالشر از نمايد/ دقت آنها نزول ايام و نزول شأن و قرآني آيات جوهر در و

3. Introduction au Coran

بحث موضوعي امتداد در كه است دردست برقرآن3 مهاي مقد نام به نيز ديگري
دارد/ قرار جاري

مسÇتشرق و اسÇالمشناس نÇولدكه كÇاوش تكÇيهبر با را خود پژوهش بالشر
پي و/// بوهل ول, سه گريم, بل مانند: ديگر پژوهشگر انديشمندان نيز و آلماني
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قÇرآن سÇورههاي و آيÇهها تÇا داشÇتند مبذول زايدالوصف تالشي كه است نهاده
هÇيأتي ط وسÇت جÇمعآوري از پس سÇوم خÇليفه عÇثمان زمان در كه ÇÇ را موجود

نمايند/ تعيين آنها نزول تاريخ برحسب ÇÇ يافت رسميت
هرگز و بود يافته تدوين ايشان خط به كه علي(ع) قرآن قان, محق گفتة به بنا
Gبعد كه آياتي و بود گشته فراهم آيات نزول ترتيب به نيامد بهدست آن از نشاني
كÇه تي ميÇاه بÇود/ ن معي نزولشان زمان و شأن گشتند افزوده و الحاق بخش هر به
امت يابنده رشد موقعيت ل تحو زيرا نيست كم دارد صورت فصلبنديقرآنبدين
سورهها و آيهها آهنگ تغيير موازات به معاندان ستيزهجويي عليرغم را اسالمي
مÇرحÇوم فÇرانسÇوي, بÇالشر و آلمÇاني نÇولدكه تحقيقات برمبناي ميدهد/ نشان
وي داد/ سامان را لقرآن خودسيرتحو پاينده و ارزنده اثر بازرگان مهدي مهندس
فهرستهاي مستشرقين يا جديد قين محق قديمو خين مور> ميگويد: خويش اثر در
نزول زمان برحسب خدا كتاب سورههاي شماره گذاري يا رديفبندي از چندي
كÇه جÇدولي نه و دارند كامل انطباق يكديگر با جداول آن نه فانه متأس آوردهاند/
با صددرصد ميشود داده كتاب اين در گذشته آماري محاسبات از استفاده با Âذي

/99 ص ,1 ج قرآن, ل تحو سير /1

و سÇوره نÇوع چÇهار <بالشر مينويسد: ديگر جاي در و مينمايد/>1 تطبيق آنها
را مشÇابه و هÇمنوع سÇورههاي است/ شÇده قÇاÄل قÇرآن نÇزول براي دوران چهار
مربوطه اصطالحات ل تحو با مطلب تناسب و تاريخي قراÄن روي از كه بهترتيبي
در را دوران سه و كرده رديف چهارگانه گروههاي داخل در است ميزده حدس
داده قÇرار فÇياالصÇل) كÇذا !) مدينه سال ده در را دوران يك و مكه سال سيزده

/100 ص همان, /2

است/>2
# # #
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مكه در وحي ل او دوره

سورهها طول تدريجي كاهش ميباشد, ما دست در اينك كه قرآني مبناي بر
اراÇÄه د(ص) حمÇم رسÇالت ابÇتداي ايÇام از روشني نشانههاي بعد به ë3 سوره از
مشكالت و افكنده چنگ پيغمبر افكار بر ترديد و تشويش كه دوراني ميدهند/
است/ سÇاخته انÇدوهنا ك را او آنها با مقابله ظاهري ناتواني و رسالت امر خطير
(8 تا 1 آيههاي ,9ê سورة ;11 تا 1 آيههاي ,93 سورة ; 7 تا 1 آيههاي ,7ê (سورة
درگير سخت كه مينمايند بيان را پيامبر تجربه نخستين ديگر سوره سه و بيست
زودي به كه است خداوند عذاب بالو از سخن است, خويش رسالت امر مشكالت
بهنا گاهو كه معلق اجل و قيامت روز ميكشد, فرو عدم كام به را جهان و ميرسد فرا
كÇه زمÇاني نÇدارد/ آ گÇاهي آن وقÇوع لحÇظه بÇه كسÇي و است راه در آن هÇر در

ميآيند/ گرفتار خويش ستم به بزهكار ثروتمندان
گداخته فلز چون آسمان كه روزي است: چنين 1ê تا 8 آيههاي ; 70 سورة
دوست [ گÇناهكار نپرسد/// خود خويشاوند حال از خويشاوندي هيچ و  گردد///
تÇا زمÇينند روي در كÇه آنÇها همة و فرزندانش///] به بازخرد را خويشتن كه دارد

تÇرجÇمه ايÇن از قÇرآنÇي آيÇات تÇرجÇمة در /137ê تÇهران, آيتي, عبدالمحمد ترجمه مجيد, قرآن /1
تا شده اضافه بالشر, متن در محذوف قرآني آيات گاه تناسب به نيز مقاله متن در است/ شده استفاده

(مترجم)/ گردد مفهومتر مطلب

يابد/1 نجات
و برميخيزند عدم خوابگاه از مردگان و درآمده لرزه به زمين زمان اين در

ميگردد/ پا بر مكافات و داوري روز
آن [در گردد/// متالطم لرزهاي به زمين كه وقتي : 8 تا 1 آيههاي ,99 سورة
كسي و بنمايانند آنها به را اعمالشان تا ميآيند بيرون قبرها از پرا كنده مردم روز
باشد سرزده او از شر هاي ذر كه كسي و ميبيند] را آن باشد كرده نيكي هاي ذر  كه
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كرد/ خواهد مشاهده را آن
نيكوكاران و مÆمنان و سو يك از بزهكاران و بدكاران جزاي سورهها اين در

است/ شده ترسيم بزرگ تعارضي و شگرف تفاوتي با
خÇواهÇد وقÇوع بÇه الوقوع واجب روز آن در :29 تا 1ë آيههاي ,ì9 سورة
كاش اي ميگويد: دهند, چپش بهدست را اعمالش نامه كه كس آن اما ] پيوست///
از مÇن قÇدرت و نÇبخشيد] سود مرا من دارايي بودند/// نداده من دست به مرا نامة

برفت/ من دست
نÇف خÇواص از كÇه ع جÇمس و موزون كالم با قرآني آيههاي از گروه اين در
جدلي هستيم/ روبهرو است عربي زبان در بهويژه و سامي جهان در شعر و خطابه
و مÇيكند سÇير آيهها و سورهها اين سطور سراسر در تفاوت اندكي با Hمداوم  كه
يك دريÇافت و كÇلمه يك شÇنيدن از كه ÇÇ را دوران آن اعراب روحيه و انديشه
ميدهد/ قرار خود عاع تحتالش ÇÇ ميگيرند قرار تأثير تحت Hعميق ساده توصيف
تا 1 آيههاي , 88 سورة ;1ê تا 7 آيههاي , 8ê سورة ;ê2 تا 33 آيههاي , 80 سورة
در كالم ويژگي اين /3ì تا 17 آيههاي ,78 سورة ;ëì تا 1 آيههاي ,ëì سورة ;1ì
جاودانه باغهاي و بهشتي مواهب كه آنجا بخصوص ميزند/ موج آيهها اين همة

ميگردند/ توصيف
:27 تا 17 آيههاي ,ë2 سورة

از پÇيش [ميگويند: بود/// خواهند نعمت و باغها در پرهيزگاران درحقيقت
ميترسيديم]/ خدا از ما تنها كسانمان, ميان در اين

مÇعاف دوزخ آتش شÇعله عÇذاب از را مÇا و كرد ارزاني نعمت را ما خداوند
فرمود/

و مÇبارزهجويي و دعوت در پيغمبر تكيه گاه ديگر جانب از فوق متون در
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اليÇزال قÇدرت هÇمان كÇه مÇيگردد تبيين Gر مكر خويش رسالت در او استقامت
خداوند به بيرحم و خشن سيمايي بيپايان نيروي اين كه هرچند است/ خداوندي
عÇالوهبر مÇواهÇبش و عÇنايات كÇه است خداونÇدي او برعكس بلكه نميبخشد/
مÇيوهها, رويÇيدنيها, دارد/ خÇود پÇوشش زيÇر را جÇهان ات ذر سراسر آدميان,
جلوههاي همه هستند پوشا ك و خورا ك و لبنيات توليدكننده منابع كه رمههايي

ميروند/ بهشمار الهي رحمت آثار از  گونا گوني
بÇرشمرده مÇخلوقات عÇموم بÇر الهÇي مواهب (ëë (آية الرحمن, سورة در
اين كنار در بخشد/ انگيزه خداوند عبادت و سپاسگزاري به را مردمان تا ميشود
از و دعÇوت احسÇان, و هÇمياري و نÇيكوكاري بÇه هÇمچنين مÇردم فÇÇراخÇÇوان

شدهاند/ منع و نهي فخرفروشي و استكبار و ثروتاندوزي
:10 و ë آيههاي ,92 سورة

است/ قي مت و ميبخشد كه كس آن هر ;ë آية
مينماييم/ تسهيل را غايي ناراحتي به وصول ما كسي چنين به ;10 آية

قÇيامت سÇاعت و عذاب وعدة مدار بر صحبت كه دوران اين سورههاي در
بÇالهاي از مÇحافظ سÇپر و حÇمايت چÇتر مÇثابه بÇه د حمÇم رسÇالت ميزند, دور
روشÇني و صالبت با "تكوير" 81 سورة در معنا اين ميگردد; طرح قريبالوقوع

است/ شده بيان زيادي
:28 تا 1ë آيههاي , 81 سورة

است/// بزرگوار رسولي سخن اين [ كه سوگند/// ستارگان به نيست! چنين نه!
راه شÇما مÇيان در بخواهÇد كه هركس براي جهانيان] براي است پندي كتاب اين

كند/ پيروي را راست
رÅيت مسألة هÇمچنين مÇيگردد/ تبيين خدا رسول مأموريت آيهها اين در
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ايÇن و ميشود مطرح نيست مقدور آفريدهاي هيچ براي كه سر چشم به خداوند
فÇرشته كÇه واسطهاي طريق از القا و وحي بهصورت را الهي پيام رسول, كه نكته

ميدارد/ دريافت است پيامرسان
در است/ آن انÇتظار در روزگار كه است وقايعي و حوادث بيانكننده د محم
وقرآن ميشود زده كنار بتپرستان و د محم موقعيت از پردهاي فوقالذكر آيات
مÇيشمارند شÇيطاني تÇلقينات و تخيالت را خداوندي وحي كه نابيناياني انديشه
آيههاي ,ë3 سورة ; 30 29و آيههاي ,ë2 (سورة ميدهد/ قرار انتقاد و افشا¾ مورد

/(ë2 و ë1 و ì تا 2 آيههاي ,ì8 سورة ;18 تا 1
در اهللا" "توحيد بحث دوره اين در نازله آيات در كه داشت دور نظر از نبايد
2ë تÇا 19 آيÇههاي كه كرد ر تصو بتوان شايد حتي دارد/ قرار ابهام و اجمال بوته
مÇحكوم صÇراحت بÇه را Çه مك مردم قبول مورد ثالثه "اله"هاي ستايش ë3 سورة

نميكند:
را شÇما آيÇا را? ديگر سومي بت آن منات و ديدهايد? را ي× ز Ôع و الت <آيا
جز نيستند چيزي اينها عدالت/ خالف است تقسيمي اين دختر? را او و باشد پسر
نفرستاده آنها بر دليلي هيچ خداوند و دادهايد/ آنها به پدرانتان و خود كه نامهايي

ميروند////> خويش نفس هواي و گمان پي از تنها است/
شده نازل بعد دورههاي در كه آيههايي كه است ي نص موجودقرآن متن ولي
و قÇاطعانه بÇهطور بÇعد آيÇههاي روي هÇر بÇه است/ شÇده الحÇÇاق آن مÇÇيان در

مينمايند: اعالن را خداوند توحيد ترديدناپذير
:ê تا 1 آيههاي ,112 سورة

كه صمد خداوند (احد)/ يكتاست (اهللا) خداوند (هو) او د): محم (اي <بگو
نيست/> مانسته او به كسي و نميزايد و نشده زاييده هرگز
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آمÇده قÇرآن در Gر رÇمك اصولي ارزشي صورت به توحيد به ايمان و اعتقاد
مورد كمابيش نيز خداوند ديگر صفات /9 آية ,73 سورة ;ê3 آية ,ë2 سورة است/

ندارد/ منافاتي توحيد با كه ميگيرد قرار اشاره
در ديگر سورة يازده فوق, بحث مورد آيههاي و فوقالذكر سورههاي پي در
زندگاني باقيو ديار اخرويو امور نيز سورهها اين در است/ ذ كر هفتادقابل فصل
تÇغيير بÇيانگر نيز ديگري آيههاي آن عالوهبر گرفتهاند/ قرار اشاره مورد عقبي
كÇه كÇردهانÇد ثابت خود رفتار با كه ميباشد مكه شهر مردم قبال در د محم روش
آنان به نسبت سختگويي ندارد/ وجود آنان با توافقي تفاهمو به دسترسي امكان
مÇيگردد/ تÇمهيد كوتاه زماني ت مد در آنان با رابطه قطع مات مقد و يافته فزوني

:13 تا 10 آيههاي ,73 سورة
و است/// ما نزد گزين/// دوري آرامي به آنان از و كن تحمل را آنان <سخن

زجرآور/> عذابي و گلوگير طعامي
ثروتمندان, بازگشت و توبه به فراخواندن عالوهبر همچنين ,10ê سورة در
مÇيگيرد قÇرار تشÇويق و تأيÇيد مÇورد HويÇق نيز انفاق و زكات و صدقه پرداخت

/21 تا 1 آيههاي ,90 سورة در همچنين
GرارÇك اسÇحار بيداري و ميشود گوشزد نيز مغرب و مشرق خداوند عبادت

ميگردد/ تكرار
بÇدار, زنÇده را [شب پيچيده خود بر گليم <اي :ê تا 1 آيههاي ,73 سورة در

بيفزا/> اندكي يا كن] كم نيمه از اندكي يا را آن از نيمهاي را, اندكي مگر
پيروان نخستين بعد به دوران اين از آيا كه است آن ميشود مطرح كه سÆالي
ايÇن پÇاسخ داشتهاند? دراختيار خود عبادي امور براي كاملي ادعيه و نماز د محم
و نماز براي كه است سورهاي پنج از يكي فاتحه سورة و است مثبت Hغالب پرسش
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كليد كه گشته موسوم نام بدين جهت آن از فاتحه سورة است/ شده عنوان عبادت
مسÇيحيت در (پÇدرما) paster noster كÇه هÇمچنان است مÇجيد بابقرآن فتح

ميرود/ بهشمار كليدي واژهاي
روالي و يكسان سبكي همگي شد القا د محم بر رسالت ل او دوران در آنچه
قÇافيههاي بÇا كÇوتاه اوزان است/ سÇيالبي ده> Ç <شش Hغالب آيه هر دارند, مشابه
از بÇرخÇي در حتي و ميافكنند طنين يكديگر پي در غني و هماهنگ  كمابيش
يكبار چند از هر واحد بندي كه مييابد زيبايي بند ترجيع حالت سوره يك موارد
ميگردد تكرار ميشود بيان پيوسته هم به گروهي صورت به كه آيه چند دنبال به
ميشودو باز كوهها ستارگانو به اشاره با كالم سورهها از دسته اين در /(77 (سورة

است/ ديگر فضاهايي جانب به ل تخي نيروي فرا كشنده آنها لي تغز جنبة

مكه در وحي دوم دورة

18 سورة ابتداي از كه مييابد تبلور فصل 22 در مكه در بعثت دوران دومين
فرا گيرتري تركيب و بيشتر تفصيل دوران اين متون ميگيرد/ دربر را ë3 سورة تا
كÇاربرد است/ دوران ايÇن سÇورههاي از جÇامعي نمونه ( كهف) 18 سورة دارند/
بÇهخود را خÇوانÇنده ه وجÇت خداونÇد نامهاي ساير با همراه حمن" الر" واژة ر مكر
حا كم درك و بينش ف معر دوران اين در نازل كالم نظر يك از ميدارد/ معطوف
Ç 33 آيÇههاي ,3ì سورة ;9 Ç 8 آيههاي ,ê3 (سورة ميباشد آنها نزول دوران بر

/(3ê
و مسÇلمانان مÇيان شكÇاف و تÇمايز مكÇه در بعثت دوم دورة سورههاي در
23 سÇورة 92 تÇا 90 و 83 تا 81 آيههاي مييابد/ روشنتري جنبة آنان مخالفان
مطرح اساسي اصل صورت به خداوند يگانگي اخير آيههاي در دارد/ جدلي لحني
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تأييد 18 سورة 9ì تا 93 مانند آيههايي در نيز د محم پيغامبري مأموريت و شده
از گمراهي يا پيروي اعتبار به تنها غيرمÆمن از مÆمن سورهها اين در است/ شده
يافته انعكاس نيز يك هر اعمال نتيجه و جزا بلكه نمييابد; تمايز مستقيم" "صراط
و 3ê و 33 آيههاي ,êê (سورة ميشوند داده بيم دوزخ عذاب به مكه مشركان و

/(ë9
امÇا نÇهاد; نام صحرا" در دعوتكننده "پيامبري ميتوان را بعثت ل او دوران
ت شد مشركان دشمني و عناد كه چرا است قبلي آرامش آن فاقد بعثت دوم دوران
ايÇنجا در است/ شÇده پÇيشين شÇرايÇط جÇايگزين جديدي اوضاع و يافته فراوان
انتقال براي پيغامبر استفاده مورد عربستان جزيره شبه در رايج روايات و اساطير
كÇوتاه خÇطابه يك مشتملبر د محم دعوت استخوانبندي ميگيرند/ قرار پيامش
آن از پس و است مÆÇمنان وظÇايف و توحيدي اعتقادات و دين دربارة آغازين
موهبتهاي فراواني از برخورداري اثر در كه ميگردد مطرح سلف اقوام حكايات
بÇه و بÇازتافتند خÇدا پÇرستش از روي و افÇتاده گÇمراهÇي و سÇركشي به خداوند
سÇورهها ايÇن در اشÇاره مورد قريههاي و طوايف آمدند/ دچار سخت سرنوشتي
در واقع واديالقري در ثمود قوم جنوبي, عربستان در عاد قوم از عبارتند و اندك
سنت دورتر/ زمانهاي در نوح قوم و فراعنه و لوط قوم و عمالقه قوم مدينه, شمال
كÇه ميفرستد اقوام اين از يك هر سوي به پيغمبري خداوند كه است چنان الهي
صÇالح, هود, مثل كساني دهد/ فراخوان و هشدار خود قوم مردم به د محم همانند
خÇود زمÇان در يك هÇر د حمÇم مÇانند نيز پيغمبران اين اما نوح/ ابراهيم, موسي,
نداشÇتهانÇد/ دريافت خويش عشيره و قوم مردم از خر تمس و نيشخند جز جوابي

/(21 ,1ë ,2ì ,71 ,3 7 ,ëê (سورههاي
بÇا دوران ايÇن در پÇيغمبر دعوت مايه اعتبار به رسالت دايره ترتيب اين به
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وقرآن ميكند پيدا بيشتري بسط مردم ميان در رايج حكايات و روايات به استناد
و شÇفاهي زبÇاني عربي زبان كه آنجا از البته مييابد/ فراواني تشابه عهدعتيق به
و ضÇربالمÇثل و اشÇاره بÇر تكÇيه با زبان اين در حكايت و الي نق است, روايي
خطابي خصلت از ÇÇ منطقي استنتاج استنادو استداللو عنوان به ÇÇ پندها يادآوري
ميبخشد, ويژه تمايزي ازعهدعتيق را امرقرآن همين و است برخوردار ي خاص
قصص و قرآني حكايات در است/ يكسان كتاب دو اين بر حا كم منطق چند ا گر
نÇوزدهم سورة كه چند هر برميخوريم موسي احوال تذكار به همه از بيش انبيا¾
نمايان را آنان قدسي مقام عظمت و دارد اشاره نيز مريم و عيسي احوال به قرآن

دو آن از چهارگانه انجيلهاي كه سيمايي با شخصيت دو اين چهره ا گرچه ميسازد/
قابل نيز ابراهيم قصص نيست/ يكسان Âكام و دارد تفاوتهايي است, كرده ترسيم
وقÇعي او فÇراخÇوان بÇه كه است قومي دعوت به مأمور نيز او كه چرا است بحث
آيههاي ,19 (سورة ميزند سرباز او ارشاد پذيرش از نيز پدرش حتي و نمينهند

/(39 و 38 نيز و 2ì و 2ë آيههاي ,ê3 سورة ;ë2 و ë1 و ê2 و ê1
ميكند/ پيدا تفاوت ل او دوران با مكه در بعثت دوم دورة در وحي سياق اما
مييابند/ گسترش سيالب 20 تا 12 به سيالب ده تا شش از و شده بيشتر آيهها طول
مشتعل بعثت ل او سالهاي سورههاي آيات مانند ديگر دوره اين آيههاي فضاي
در شÇاعرانÇه جذبه حاالت نيستند/ ل تخي نيروي بيداركننده و شوق آتش سازنده
كÇالم دليÇل همين به و است بخشيده گزنده و صريح انتقادهاي به جاي دوره اين
را پÇيشين قÇافيه و سÇجع آيهها نيست/ قبلي مÆثر حاالت القا¾كننده د(ص) محم
مانسته يكديگر به سورهها بيشتر و است كمتر آنها در نيز اسلوبي تنوع و ندارند
و مÇخالفان فشÇار بÇازتاب از آ كÇنده محمد(ص) ضمير دوران اين در ميباشند/
نظر به شكستناپذير و كرده صفآرايي او برابر در توان تمام با كه است معانداني
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حقيقتي گوياي و مييابد بيشتري ت شد مخالفان با خطاب و بيان لحن ميرسند/
ميزند/ رقم خللناپذير برهاني چون را د محم محتوم پيروزي كه است

مكه در وحي سوم دورة

اشاره مورد و شده فصلبندي نولدكه ط توس كه قرآنÇي در سوره دو و بيست
در د حمÇم اقÇامت دوران از بخش آخرين و بعثت مرحله سومين بر ناظر است ما
بÇا سÇوم دورة آيÇات از دسÇته ايÇن ميباشد/ هجرت) بر م مقد (دوران مكه شهر
حÇال ايÇن بÇا نÇدارنÇد/ مÇطالب اظÇهار و بيان نحوة در تفاوتي دوم دورة آيههاي
مÇتمايز پÇيشين دورة از را آن كه ميخورد بهچشم دوران اين وحي در جزÄياتي
در كه ميباشند شامل را ميالدي ì22 سال از پس وحيهاي سورهها اين مينمايد/
به شدهاند/ داده قرار مكه در اقامت آخر سال سه يا دو در شده وحي آيههاي ميان
مجموعه دوازده در است/ ه توج قابل نمونهاي (اسرا¾) هفدهم سورة مثال عنوان
در را آنها از بسياري بودن الحاقي و شده بازگو تكرار به مطالبي سوره اين آيههاي
كÇه آن از بعد آيه چند و پنجم آية مانند ميدهد, نشان مجموعه يك چهارچوب
ì2ê از پس سÇالهاي در آنÇان با ارتباط قطع و مدينه يهوديان با اختالف بر ناظر
گشته افزوده شده نازل مكه در كه سوره اين به و ميباشد هجرت) از (بعد ميالدي
اقÇامت آخÇر دوران در كÇه سورهها مجموعه سومين ويژگيهاي ديگر از است/
كه است قويتر ارشادي وجهه و خطابي لحن با عباراتي شده, نازل مكه در د محم
عموميت و شمول و طول و عرض اين به اما داشت وجود نيز قبل دوره در ا گرچه

نبود/
و مÇجموعهها ايÇن هÇماهنگي مÇورد در مÇيشود مطرح اينجا در كه سÆالي
و (ششم) انعام سورة مورد در است/ كنوني آمده جمع صورت به آنها مستندبودن



ايران عرفان 128

سورهها ساير مورد در اما است مثبت پرسش اين به پاسخ ششم) و (چهل احقاف
كرد برداشت چنين بتوان شايد نمود/ عنوان را نتيجهاي چنين نميتوان بهسادگي
ميان در محمد(ص) دعوت قبول عدم نشانگر كه ارشادي و ديني تذكارهاي  كه
مكه مشركان مورد در عذاب به وعده و تهديد مشتملبر آيههاي نيز و است مردم
نÇظر و نÇدارد ارتÇباط دوران ايÇن بÇه Hضرورت كه است آياتي جايگزيني از ناظر
مÇيتوان بÇعثت ل او دوران بÇخش سه از يك هر در آن محتوايي دايره بهشمول
است روبÇهرو آن با د محم كه جديدي شرايط با قدري به آيهها اين داد/ قرارشان
گÇردد; ارزيÇابي شÇرايÇط اين نتيجة و بازتاب ميتواند نوعي به كه ميكند تطبيق
تفاوت بعثت دوران ابتدايي پنجساله احوال و اوضاع با كه نويني و جديد شرايط
اين به تنها د محم قبال در بعثت ليه او سالهاي در كه ثروتمنداني و بازرگانان دارد/
رو تمسخ استهزا¾و شيوة اينك ننهند, وقعي او دعوت به كه مينمودند ا كتفا اندازه
عÇموي پشتيباني از د محم ميالدي ì19 سال اثناي در ميگيرند/ پيش را معاندت
پس تي مد كوتاه و ميشود محروم [ابوطالب] خويش جوانمرد و شجاع و بزرگوار
آن موازات به و ميبندد جهان از چشم نيز خاتون خديجه او گرانقدر همسر آن از
مÇنتهي پÇيروانش و د حمÇم طÇرد و تÇبعيد به و يافته افزايش مخالفان مخالفتهاي

ميشود/
مÇردم از Çا ام بÇرميآيند, جÇديد حÇاميان جستجوي در ناچار به نومسلمانان
از يكي كه ÇÇ يثرب مردم برعكس نميدارند/ دريافت دلگرمكنندهاي پاسخ طاÄف
به نسبت را خود تمايل ÇÇ بود مكه با رقابت در عربستانو مهم اقتصادي  كانونهاي
ل تحوÇم شÇرايÇط بÇا پÇيغامبري مأموريت انطباق نمينمايند/ پنهان د محم دعوت
جلوه نا گزير ع, پرتنو جامعهاي تشكيل به فراخوان است/ طبيعي Âكام امري جديد
در د حمÇم وضÇعيت با آيهها محتواي بسيار موارد در دوران اين درخالل ميكند/
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در مÇيگردند/ هÇماهنگ وحÇي امÇواج اخÇذكننده ظرف عنوان به مكان و زمان
و قبيلهاي و قومي رنگ و است مردم عموم به و عام خطاب سوم دورة سورههاي
مخاطبان ميگردد/ آغاز مردمان) عموم (اي اس" الن ها اي "يا با و ندارد اعتقادي حتي
ايÇن مÇعرض در تÇا كÇنون كÇه كسي هر بلكه نيستند مكه مردم ديگر الهي وحي
سراسÇر و مدينه مردم مانند كساني ميشود دعوت د محم به نگرفته قرار فراخوان
ل حوÇت خÇالل در را خÇود تÇداوم امÇر همين جزيره/ شبه عشاير و قبايل مردمان
در موردنظر مباحث ميسازد/ آشكار نيز روزمره شرايط اندك اندك و تدريجي
دورانÇهاي رسÇوالن شكست داستان شدهاند: تقسيمبندي فصل سه در دوران اين
مÇردم; بÇر او رحÇمت و توانا خداوند قاطع ت حج عنوان به اسالم برتري پيشين;
برابر در تسليم و تقوا و ايمان طريق بايد د محم قليل پيروان كه نكته اين آموزش

گيرند/ پيش در زندگي در را خداوند ارادة
است مشهود كه چنان خاص ويژگيهاي اندك با دوره اين مطروحه مباحث
كمابيش كه انبيا¾ قصص ندارد/ ه مك دوم دورة شده وحي سورههاي با كلي تفاوتي
نه)/ و بيست (سورة ميگردد بيان موجزتري بهطور است آمده س مقد كتاب در
مÇوارد برخي در كه هرچند نيست/ مباحث اين وسعت و اهميت بازگويي به نياز
حوزة و كاربرد شده وارد دوران اين سورههاي درخالل كه توضيحاتي و اضافات
آيههاي در موسي ه قص يادآوري نمونه بهعنوان است/ نموده بيشتر را آنان تأثير
سورة ديگر برجستة نمونة است/ دست اين از هفتم سورة 17ì 17ëو ,10ê تا 102
او مانند پا كدامني و بيگناه شخص چگونه كه است يوسف حكايت يا دوازدهم
از را خÇويش پÇارسايي و تÇقوا پÇاداش پايان در و ميگيرد قرار اشرار آزار مورد
باز جا آيات ميان در جديدي نكتة دوره اين در ميدارد/ دريافت خداوند جانب
جانب از خداوند كه اين و است هدايت و رسالت امر تداوم از عبارت كه ميكند
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هي بيتوج مورد Hغالب كه برميانگيزد دعوت و بشارت براي فرستادگاني خويش
ذ كر قابل ششم سورة 8ê Ç 9 آيههاي جمله از ميگيرند/ قرار خويش زمان مردم
اخÇتتام آيÇه ايÇن بÇه و مÇينمايد اراÇÄه را قÇرآنÇي" تشناسي بوÇن" بÇنيان كه است
تو بر د! محم اي پس است/ كرده هدايتشان خداوند كه كسانند آن <اينان ميپذيرد:
بÇراي مÇن كه بگوي نيز كافران به نمايي/ پيروي آنان هدايت از كه است واجب

است>/ جهانيان براي اندرزي اين ندارم/ چشمداشتي شما از خويش مأموريت
يادآوري خطا كاران موعود سخت سرنوشت مكه مشركان به دوره اين در
روشÇن و صريح تهديدي كه 28 تا 2ë آيههاي ششم, و چهل سورة در ميگردد/
مÇيرود بÇه كÇار نيز آيهها ديگر در راهنمايي نشانه صورت به تهديد اين است,
عÇذاب بÇه اشÇاره دوران ايÇن در نÇهم/ و سي سورة 7 و ì, 3 ,2 آيههاي منجمله
,13 (سÇورة مÇيشود تكÇرار نÇيز قÇيامت سÇاعت ظهور و ميگردد قريبالوقوع
پÇرسشهاي به 2ì و 2ë نيز و 2ê و 23 آيههاي در êë سورة در (8 ,7 ,ë آيههاي

ميرود/ اشاره ميشود, داده آنان به كه پاسخي و مخالف كافران ايرادگونه
رفته اشاره ê2 سورة 1ë و 1ê آيههاي در نيز مكه بتپرستان با رابطه قطع به
Çي مك ار فÇك با آشتيطلبانه و مسالمتجويانه رابطة هرگونه پايان نقطه اين است/
توبه از اميد قطع سبب به كه است جديدي فصل سرآغاز نشانگر آيات اين است/

ميشود/ باز  كافران
ششم سورة 109 تا 10ë 3ëو تا ë آيههاي و شانزدهم سورة 39 تا 37 آيههاي

هستند/ بررسي قابل رابطه همين در نيز
مÇبتنيبر ار فÇك اشكÇال و ايÇراد بÇه پÇاسخگويي مÇوارد ايÇن از بسÇياري در
بÇر مÇتعال خÇداونÇد عÇظمت و قÇدرت آن اسÇاسي ركÇن كÇه است اسÇÇتدالالتي
رحمت از حال عين در كه قدرتي ميآيد/ بهشمار خويش مشيت به قبخشيدن تحق
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,13 (سÇورة است جÇدايÇيناپذير مÇخلوقات بÇه نسبت نهايت و بيحد احسان و
نÇاتوانÇند الهي عظمت درك از كه را مشركاني هم بيان نحوة اين (ê تا 2 آيههاي
پÇند و مÇيگيرند بÇهره روشن حقايق از كه را مÆمناني هم و ميدهد قرار مخاطب
بÇرابÇر در را خÇود كÇه انÇدكي مسÇلمانان بÇراي ضÇروري تكيه گاهي مياندوزند/
مخاصمهجوياني مينمايند; مشاهده معاندان طاقتفرساي و روزافزون فشارهاي
ديگÇري د تعدÇم مÇتون قÇبيلهانÇد/ و طايفه و عشيره يك از مسلمانان زمرة با  كه
اصول دربارة دستورالعملهايي حاوي كه دارند تعلق ه مك در وحي دوره بهسومين
17 (سÇورة ميباشند ضروري وظيفهاي نه و مÆثر عاملي عنوان به الهي پرستش

/(81 تا 78 آيههاي
ايÇن بÇه مÇتعلق يÇافته, اختصاص ابراهيم شخصيت از تجليل به كه آيههايي
بر كه خود اجداد و آبا¾ قبايلي تهاي سن عليه كه شخصي بهمثابة ديگر وي دورانند/
بنياسراÇÄيل كه پيرمردي يا و خاست برپا بود شده بنا بتان پرستش و شرك پاية
بÇلكه نÇميگيرد; قÇرار قدردانÇي و توقير مورد ميشمارند وي بازماندگان را خود
الهي فرستادگان ساير ط توس وي از پس كه ميشود معرفي ديني بنيانگذار بهعنوان
در ابراهيم چهره سپردند/ فراموشي بهدست را آن مشركان و كافران و گشت تبليغ
كسي همان ميشود; ترسيم بهروشني (ê2 تا 38 آيههاي ,1ê (سورة ابراهيم سورة
كÇه دگرگوني اين نمود/ تأسيس يكتا خداوند پرستش براي را كعبه عبادتگاه  كه
قرار تأييد مورد تفصيل به مدينه در ميشمارد ابراهيمي بينش مبتنيبر را توحيد
تÇفاهم در سعي ديگر آية چند و آيات اين از استفاده با ماسينيون لويي  گرفت/

است/ نموده يهود و اسالم ميان
دچÇار Çه مك سÇاله ده دوره ايÇن خÇالل در وحÇي سÇياق كÇه نيست ترديدي
و غنايي قطعههاي تا قافيهدار بندهاي با آيهها تقطيع است/ شده فراواني دگرگوني
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سوگندهاي با كه دوراني دارند/ تعلق دوران اين سراسر به باز و گسترده قطعههاي
طوالني خطابههاي به ميشودوتبديل شروع باقي بهعالم اشاره آهنگينو  كوتاهو
پيش كه است آيههايي ة مشخص آنها نقل كه رواياتي ميگردد/ روايي ههاي قص و

شدهاند/ نازل مدينه به مكه از هجرت از



حقيقت, انتشارات اصالحات, و تجديدنظر با دوم چاپ صالح, كتابخانه تحريريه هيأت تأليف /1
/1380 تهران,

صالح1 يادنامه

را آن كÇه است عارفاني و اوليا وجود به قاÄم اسالم مبين دين معنوي حيات
معنا ديني سنن به كه هستند دين عارفان همين درحقيقت ميكنند/ تجديد و حفظ
حجج كه ميباشند بزرگواران همين و ميسازند باطراوت و زنده را آن و ميدهند
ديگÇران سÇرمشق و كردار و گفتار ميزان فعلشان و قول لذا و هستند خلق بر خدا
مكن, وزن خود ترازوي به را <خلق كه است نقل كرخي معروف از چنانكه است;

/ì ص استعالمي, محمد دكتر تصحيح االوليا¾, تذكر¸ /2

خود/>2 افالس و ايشان فضل بداني تا بسنج را خود راه, مردان ترازوي به اما
تÇذكر بÇاعث و مÇانده مÇحفوظ اعÇمالشان و تÇعليمات كارنامه اينكه براي و
دربارهشان گروهي و فردي و ل مفص و مختصر از اعم تذكرههايي گردد, ديگران
جÇهت و فايده چند عطار قول به آنان اقوال و اوصاف ذ كر در كه چرا نوشتهاند/
مشÇايخ سÇخن بÇاالي سخني هيچ گذشتي, اخبار و ازقرآن چون اينكه ل او است:
عيان از و قال و حفظ ثمرة نه است حال و كار نتيجة ايشان سخن كه نيست طريقت
طالب مرد ا گر گويد: دقاق ابوعلي شيخ چنانكه آنكه ديگر و//// بيان از نه است
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دماغ آن بيند, دماغي خود در ا گر و شود زيادت طلبش و گردد همت قوي بود,
گرددو قوي بود, شكسته دل ا گر آنكه ديگر كند; بيرون سر از دعوي شكندو فرو

/9 Ç 8 صص همانجا, /1

آورد/1 پديد مرد دل در حق دوستي آنكه ديگر گيرد; آرام بدان دل
شيخ حاج آقاي حضرت مرحوم اخير ايام در مسلمان بزرگ عارفان جمله از
ارشاد دورة در كه است شمسي) 13êë Ç 1270) گنابادي صالحعليشاه حسن د محم
حقيقت راه طالبان خيل مرشد و مربي و اسالمي معنويت و عرفان جلوه گاه خود
نÇهتنها كÇردهانÇد ر تصو عرفا دربارة غلط به كه برخي برخالف حال عين در بود/
خÇيريه آثÇار مÇنشا¾ بÇلكه نبوده خود اجتماعي احوال و اوضاع از غافل هيچگاه
رفتهاند ناحيه آن به كه كساني همه گرديد/ نيز گناباد خويش موطن در بهخصوص
ق تحق از گواهي ديار آن ديوار و در چگونه كه ميدانند نيك و ميبينند بهوضوح

ميدهد/ بزرگوار آن خيرخواهانة مقاصد
بود مصادف كه شمسي) 13ì7) 1ê08 ه ذيحج هشتم مناسبت به همينرو از
اميرسليماني حسينيه صالح كتابخانه امناي هيأت جناب آن تولد سال يكصدمين با
و تجليل منظور به ÇÇ گنابادي نعم¹اللهي فقراي مذهبي و فقري اجتماعات مركز ÇÇ
افÇتاد/ ايشان آراي و احوال ذ كر در يادنامهاي تدوين فكر به تذكر حال عين در
در كÇه است صالح يادنامه نام به مجموعهاي چاپ و تدوين خير, نيت اين نتيجة

شد/ منتشر 13ì7 سال
آقÇاي جناب قلم به كتابخانه تحريريه هيأت طرف از مهاي مقد با كتاب اين
تÇدوين و جÇمعآوري نÇحوة كه ميشود آغاز (محبوبعليشاه) تابنده علي حاج
حÇاج آقÇاي جÇناب قÇلم بÇه مقالهاي مه, مقد اين از پس ميدهند/ شرح را  كتاب
و آمÇده ايشÇان جانشين و ارشد فرزند (رضاعليشاه) گنابادي تابنده سلطانحسين
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امÇور شÇرح تÇا كودكي ايام و تولد از صالحعليشاه جناب ل مفص حال شرح سپس
تأليف كه ايشان مشايخ و فرزندان ذ كر باالخره و المنفعه عام اقدامات و اجتماعي
از را خويش عمر از زيادي ت مد اليه Õمشار است/ سلطانپور د محم علي حاج آقاي
ايÇن نÇوشتن الزم شÇرايÇط واجÇد حيث اين از و بوده معظمله خدمت در نزديك

است/ قسمت
مÇحترم اسÇاتيد از جÇمله از است مقاله چندين مجموعه يادنامه بعدي بخش
ذ كÇر در كÇه بÇاستاني ابراهيم دكتر آقاي و شهيدي جعفر د سي دكتر آقاي جنابان
جامعترين عميقترينو اما شده/ نوشته بزرگوار آن صة مشخ صفات عمرو سوانح

است/ شده چاپ ë و ì شماره ايران عرفان در مقاله اين از گزيدهاي /1

نÇورعلي دكÇتر حاج آقاي جناب تأليف حسنه"1 "اسوة عنوان تحت مقاالت اين
بزرگوار آن زندگي از ظريفي و لطيف دقايق به كه است (مجذوبعليشاه) تابنده

ميطلبد/ شهشناس ديدهاي و نميآيد همگان چشم به كه كردهاند اشاره
صÇوتي نÇوارهÇاي از كÇه است ايشÇان بيانات مجموعة يادنامه ديگر بخش
و جÇبر از مÇختلف مÇوضوعات و شÇده تنظيم و تحرير و شده پياده مانده برجاي
مشحون كالم, سادگي عين در مطالب بيان ميگيرد/ دربر را جمعه و حج تا تفويض
رسÇاله عارف مÆلف ديگر تأليف يادآور حيث اين از و است عرفاني لطايف از

است/ پندصالح

نامههاي از گزيدهاي آن در كه است كتاب بعدي قسمت عنوان "مكاتيب",
بÇهنام ديگري كتاب در نامهها اين كاملتر مجموعه البته كه است شده ذ كر ايشان

تهران/ شمسي, 13ë8 دوم, چاپ /2

است/ مندرج نامههايصالح2

مشÇاهدات يÇا مسÇموعات از اعم خاطرات محصول كتاب خاطرات قسمت
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خÇاطرات ايÇن در كÇردهانÇد/ را جÇناب آن محضر درك كه است كساني شخصي
در آن و هستيم معاصر دورة در بزرگ عارفي زندگي مختلف ابعاد شاهد شيرين
خÇويش كÇتاب در عÇطار شÇيخ كه است اوليايي حكايات يادآور موارد بسياري
قبيل اين به نسبت شك اهل دل در كه را شبههاي آنها خواندن با و است نامبرده
ترديد خود شك در انسان و ميزدايد شود پيدا است ممكن عارفان رفتار و اقوال
در حÇتي ادوار هÇمة در بÇاهللا عÇارفان مÇيگويد: و ميآيد خود به اندكي و ميكند
نور ديدن ياراي را ما چشم گويا و دارند حضور امروزي تنگي عسرتو دورههاي

نيست/ آنها تابنده
قسÇمت ل مكم درواقع كه آمده قصار" " كلمات بخش قسمت, اين ادامة در
و مÇراثÇي از منتخب مجموعهاي صالح يادنامه آخر ماقبل قسمت در است/ قبل
آنان ميان در كه است مندرج شده سروده غيرپيروان و پيروان جانب از كه مدايح

ميخورد/ چشم به لطيف و نغز اشعار
سÇاختمان از مختصري "شرح عنوان تحت ضميمه قسمتي با صالح يادنامه

مÇتبر ك مÇرقد اصÇل در سÇلطاني, بقعه ميشود/ ختم سلطاني" متبر ك مزار بقعه
آقÇاي حÇضرت هÇمت بÇه كه است گنابادي سلطانعليشاه آقاي حضرت مرحوم
آن افتخار و يافت توسعه و اتمام رضاعليشاه آقاي حضرت سپس و صالحعليشاه

بنامند/ آنجا خادم را خود كه بود اين بزرگواران
كه بود تها مد و است گذشته سال چهارده به قريب يادنامهصالح ل او چاپ از
دوم چاپ به اقدام درصدد حقيقت انتشارات اينرو از بود/ شده ناياب ل او چاپ
است شÇده مÇنتشر ايÇنك كÇه است مطلوبتر و بهتر چاپي كار, حاصل و برآمد
تنظيم و مطبعي اغالط مورد در جمله از اصالحاتي دوم چاپ در /(1380 (تهران,
بيشتر را فايدهاش كه است شده اضافه آن به جديد نكاتي و گرفته صورت مطالب
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ميكند/
تÇذكرههاي عÇالقهمندان HصوصÇخ ديÇن راه طالبان به را كتاب اين خواندن
را خÇويش روزگÇار سÇختي نÇيشابوري عطار ين فريدالد ميكنيم/ توصيه عرفاني
روزگاري كه ميديدم <چون ميگويد: و دانسته تأليفتذكر¸االوليا¾ اصلي باعث
كÇردهانÇد, فÇرامÇوش را اخيارالنÇاس اشرارالناس و , شرٌّ الخير كه است آمده پديد
خسÇران اهÇل تÇا نهادم نام تذكر¸االوليا¾ را كتاب اين و را, اوليا ساختم تذكرهاي
طÇلب را خÇلوتگرفتگان و گوشهنشينان و نكنند فراموش را دولت اهل روزگار,
پÇيوسته ابÇدي سعادت به ايشان دولت نسيم در تا نمايند رغبت ايشان با و  كنند

/9 ص تذكر¸االوليا¾, /1

 گردند/>1
فتنهآميز روزگار در اولي× طريق به است بوده سخت چنين عطار روزگار ا گر
قصور به كه كساني براي باالخص ميگرددو چندان صد انگيزه اين ما غفلتزاي و
در عظام عرفاي و صوفيه بزرگ مشايخ سلسلة كه ميكنند ر تصو فكري تقصير يا
واجب كتاب اين خواندن آمده, سر به آنان ايام و است شده متوقف گذشته دوران

مينمايد/




