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صالح1 فل خ

تابنده نورعلي دكتر حاج

بÇيش هÇÇزاران خÇÇرد وزشÇÇمار كÇم تÇن يك چشÇم دو ازشÇÇمار
و عÇلمي شÇخصيتي 1ê13 ل االو ربيع 11 برابر 71.ì.18 چهارشنبه روز در
و متأثر را ارادتمندان يا اقوام و بستگان تنها نه كه بربست رخت ما ميان از عرفاني
بÇا برخوردي و تأليفات و آثار با مختصري آشنايي كس هر بلكه ساخت عزادار

شد/ متأثر و ف متأس داشت, ايشان
<رضÇا لقب بÇه مÇلقب طÇريقت در تÇابنده سÇلطانحسين حاج آقاي مرحوم
خÇصوصيت ايÇن و داشÇتند الهÇي رات قدÇم به رضا و تسليم حالت Hواقع عليشاه>

بود/ جلوه گر Âكام اجتماعي جريانات و زندگي بم و زير در ايشان
و عرفان بزرگان از يك هر روحيات و حال شرح در اينكه داشت ه بايدتوج
خصوصيات و حاالت بعضي بر تكيه (ع) ه مÄا و الهي پيمبران حتي يا و اوليا¾اهللا
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مÇقتضاي بÇرحسب بÇلكه بودهانÇد, صفت آن فاقد سايرين اينكه نه ميشود آنها
بيشتري بروز و ظهور خاصي خصايل يا خصلت مردم تربيتي نياز و جامعه وقت
عظمت و نام حفظ منظور به (ع) علي ايثار و صبر از وقتي فيالمثل است/ داشته
در نÇيازمندي و حسÇين(ع) امام شجاعت از يا و حسن(ع) امام حلم از يا و اسالم
تكÇيه صÇفات ايÇن بÇر و مÇيشود نÇوشته و گفته و/// د(ع) سجا حضرت مناجات
بلكه الغير, باشد داشته وجود نامبردگان در Hصرف صفات اين اينكه نه ميگردد,
مÇقام در مÇتمكن و كÇامل انسÇان خصوصيات و صفات كلية واجد (ع) ه مÄا همة
ي خاص صفت جامعه روحي نياز و زمان اقتضاي به آنكه نهايت بودهاند/ عصمت
ه يÇام بÇني دروني فساد به حسن امام حلم است/ كرده پيدا بيشتري تجلي آنان در
كه آنان امر واليت واقعي ماهيت و شود خارج تظاهر و ريا نقاب از تا داد مجال
بهوجود حسين(ع) شجاعت براي مجال تا گردد ظاهر مردم بر بود مطلقه سلطنت
كÇه گرديد موجب جانشينانش و يزيد استبدادي سلطنت و خفقان دوران يا آيد/
دارد/ بÇيان دعا صورت به را خود ارشادي بيانات و تعليمات (ع) اد سج حضرت
كه ميساخت م مجس را خود اسالف و اجداد روش و سنن نيز رضاعليشاه حضرت

ميشد/ جلوه گر اجتماعي مناسبتهاي به

رحم صلة

رحÇم صÇلة بÇه HخصÇش تÇنها نÇه و داشÇته خÇاص ه توج بستگان تمام حال به
سايرين كه ميكوشيدند بلكه ميشدند, خشنود بستگان ديدار از و بودند عالقهمند
فÇرموده تÇوصيه قÇبل سالها از كمااينكه دهند, ه توج مسأله اين به نيز را اقوام و
منازل در دورهاي صورت به كه جلسهاي در بار يك ماهي خانواده مردان كه بودند
حال با حتي Hشخص خود شوندو باخبر هم حال از و ببينند را يكديگر ميشد برقرار
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تÇوقف را كÇوتاهي ت دÇم الاقÇل و مÇيشدند حÇاضر ديÇدارهÇا ايÇن در  كسÇالت
ميفرمودند/

رفÇع در خÇانوادگÇي هÇمچنين و طÇريقتي و شÇريعتي مرجÇعيت اقتضاي به
دÇح تا ميكرد پيدا گرفتاريي كه كس هر و داشتند ي خاص ه توج ارحام مشكالت
از بسÇياري مÇخلص ودÇخ غÇيبت در ايÇنكه كÇما ميكوشيدند/ آن رفع در امكان
خوشبختانه البته و ميشد گشايي گره ايشان دست به من اماي آن از ناشي مشكالت

دادند/ بروز وافر محبت گشاييها گره در نيز دوستان حتي و اقوام ساير

اجتماعي حوادث با برخورد

بÇا منطبق و بود بزرگوارشان پير و پدر مانند Hعين ايشان روش موارد دراين
د متعد پرسشهاي برابر در است/ شده نوشته صالح پند كتاب در كه دستورالعملي
به اشاره با كه فرمود صادر هاي بياني بود, شده ايشان از زمينه اين در كه مختلفي و
مشÇهود مÇوردي هÇر در كه جنبش و دنيا انقالبات بايد <البته صالح پند عبارات
حزب عنوان ا گرچه كنيمو استفاده موقع از شويمو بيدار نمايدو اثر نيز ما در است
مÆمن ولي نيست, بندگي و درويشي در دنيوي دركارهاي دخالت و دستهبندي و
موقع هر و باشد شكرگزار و دانسته را آسايش قدر و بوده بين انجام و زيرك بايد
مÇذهبي اخÇتالفات و شÇبهات رفÇع در و بكوشد عمل و ه درتوج بود كمتر موانع

/1ë و 1ê صفحات ششم, چاپ صالح, پند /1

دست آلت از احتراز و قوانين از بااطاعت را موقع از استفاده ننمايد>1, فروگذار
بود/ فرموده توأم شدن

شود حل بايد شخص خود تفكر و ل تعق با كه را شخصي مساÄل ه بياني دراين
درويشي و عرفان قلمرو در را طريقتي مساÄل و كرده وا گذار مكلف خود عهدة به
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صÇالح حÇضرت صÇالح پند رسالة بخصوص بزرگوار اسالف كتب به و داده قرار
شÇرعي وظايف به مربوط را آنچه اجتماعي مساÄل از و بود فرموده احاله عليشاه
آن خÇود روش هÇمچنين و ه يانيÇب اين بود/ نموده ارجاع عظام فقهاي به ميشود
كه نيز را پيروان غالب حتي و بوده مÆثر تفاهمات ¾سو بسياري رفع در حضرت
HيانÇاح و جامعه مبتالبه درمساÄل مينمود/ ارشاد بودند د مرد وظيفه تشخيص در
مÇيفرمود/ اقÇدام موقعيتهايي در نيز نتيجه اخذ و شرعي رات مقر با آن تطبيق

است/ رسيده چاپ به بار دو كه بشر حقوق اعالمية به مذهبي نظر رسالة /1

اين مورد در تحقيقي1 رسالة بود, مطرح بشر حقوق مسألة كه دوراني در فيالمثل
بحث مورد اسالمي رات مقر ديدگاه از را بشر حقوق مسألة و فرموده تأليف مسأله

دادند/ قرار

وحدت مسير در  كوشش

راه در كÇوشش و تÇفرقه موجبات رفع به اسالف ة سني سنت طبق حضرتش
دستورالعÇمل اجراي زمينه اين در و ميداشت مبذول وافي جهد اتحاد و وحدت
<با ميكردند: عمل گونه همان نيز خود و فرموده توصيه همگان به را صالح پند

و رفتار مسلكي قرب و ديني برادري و محبت به هم طريق منسوبان و فقر سالسل
و خÇود Çة روي و راه به اطمينان و آ گاهي و شود بايد تحبيب و نيكي به معاشرت
نÇه شÇود شÇنيده آنÇها از مÇحبوب نÇام كÇه آنهاست با محبت مستلزم آن بر ثبات

/100 ص ششم, چاپ صالح, پند /2

مخالفت/>2
مكتب معتقدان و پيروان به ل او درجة در حاد, ات و هماهنگي ايجاد مسير در
معاشرت همگان با روش همين طبق و داشته ه توج عرفاني سالسل ساير و عرفان
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و روش اختالف يا سالسل اختالف موارد در بررسي و بحث ميفرمود/ دوستانه
آن جاي و دانسته بيغرض و منصف قين محق تحقيقات درقلمرو Hصرف را مسلك
مÇحاورات در نه ميدانست, عرفاني و تاريخي بررسيهاي و قين محق دركتب را
در پيروزي و طرف كردن مجاب و مغلوب در سعي و جدل بهصورت و معمولي
جÇلب راه در خÇويش بزرگوار پير و پدر روش ادامة با و طريق اين به و مجادله/
فراوان كوشش حقايق با انس و (ولومشتبه) حق طالبان دلهاي نزديكي و قلوب
و يادبود عرفاني سالسل ا كثر طرف از حضرت آن رحلت در كه طوري به داشته,

آمد/ عمل به تجليلي
را تÇفرقه تÇوسعة و ايÇجاد مجال كجفكران و بدانديشان به كه ديگري زمينة
بنابر آنكه حال و است متضاد طريقت و شريعت كه است شبهه اين القاي ميدهد

/99 ص همان, /1

روايت مجازين كه علما جليلة سلسلة در Hمخصوص و ///> صالح1 پند دستورالعمل
اصÇالح مأمÇورين و درايت مÇجازين كÇه عرفا رشتة و احكامند تبليغ مأمورين و
و بسÇتگي جÇنبة خدايÇند, سوي به خلق نمودن ه متوج و اخالق تهذيب و نفوس
دو مÇانند سÇلسله دو اين و شمرد محترم را روحانيت وجهة و منظور را نمايندگي
و گÇفتگو بÇوده, يگÇانه يكديگر با و ادارهاند يك شعبة دو و شخص يك دست
و نÇموده ه فويÇص اواخر در سياسي جهات به مخالفت القا¾ و نداشتهاند مخالفتي
صÇفويه انÇقراض مÇوجبات از يكÇي عمل همين و دادند فريب را طرفين نادانان
طÇرفين دانÇايان بين بحمداهللا و نشد ي مهم اقدام اختالف رفع در هم بعد  گرديد/
ت نبو ارث و نمونه علم و گرفته, وسايط به انبيا از را دانايي علما و نيست اختالفي
به يكي ا گر و احكام/ ذ كر در بزرگانند نمايندگان مسلمينو پيشوايان علما استو
مالمت بلكه گفتن بد شخص يا عنوان به نيست روا كرد رفتار Hفرض وظيفه خالف
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است>/ بد علم نسبت عنوان توهين و است زشت كردار و صفت ه متوج
كوشش زمينه اين در جامعه اقتضاي و د متعد مسافرتهاي ايشانبهمناسبت
و داشتند مراوده آنان غالب با و كرده مالقات علما با جا همه در و داشتند فراوان
و روايت اجÇازات ايشÇان بÇه داشتند ديدار مسافرتها اين در كه عظامي علماي

بودند/ داده اجتهاد
شيعي برادران اختالف مسألة بستگي هم راه در كوشش براي ديگري زمينة
المثل في كه نميدانستند آن را راه اين در كوشش و وحدت ايشان كه است سني و
كÇنند شÇيعه را سÇني بÇايد كه فكر اين از را بعضي لذا و كنند شيعه را سني برادران
بÇا غÇرض بÇدون و ا گÇرمنصفانه و برادريم همه ميفرمودند: و ميداشتند برحذر
هم به برادران بپرهيزيم, بيجا غلو باتو تعص از كنيمو مذا كره و معاشرت يكديگر
همين در و هستيم/ شهادتين لواي تحت همه كه ميكنند ه توج و ميشوند نزديك
سلطانمحمد مال حاج مرحوم تأليف عاد¸, الس بيان تفسير دوم چاپ مقدمة در مسير
صÇالح حÇضرت خÇود جسÇماني و روحÇاني پدر از اجازه كسب با سلطانعليشاه,
ÇÇ داشÇتهانÇد اجÇازهاي چÇنين تÇفسير مÆÇلف خود, جد از هم ايشان كه ÇÇ عليشاه
به بنا بود, بيت اهل به نسبت ايشان غيرت ت شد بر ناظر كه را تفسير از بخشهايي
كÇوشش ايÇن بÇه تا دادند عبارات در تغييري مختصر مسلمين مصلحت مقتضاي

شود/  كمك
و شيعه مسألة و طريقت و شريعت مسألة يا عرفاني, سالسل مورد در تنها نه
پيروان و جهان دين موح تمام كه داشتند عالقه بلكه بودند وحدت به راغب سني
ممكن گاه هر اروپا سفرهاي در كنند/ تكيه خويش مشترك وجوه بر الهي اديان
به سفري در ميگرفتند/ تماس نيز مذاهب ساير روحاني رجال با حضرتش ميشد
در بودند/ كرده پاپ ديدار و مالقات به عالقه اظهار مذهبي مذا كرات منظور به رم
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ر ميس ديدار جهت بدين و نبود واتيكان در پاپ رم, در حضرتش اقامت ايام آن
دست مÇالقاتي بود پاپ دربار خارجة وزير كه كاردينالها از يكي با فقط و نشد
و چيست/ مالقات اين از منظورشان كه بود پرسيده ايشان از مزبور وزير بود/ داده
پÇيام و متن از كنجكاوي با وزير دارم/ پيامي ايشان براي گفتند: جواب در ايشان
تاب الك ل Öه ا يا Öل Ôق آية من پيام بودند: گفته جواب در ايشان كه بود كرده سÆال دهنده

/ ìê آية عمران, آل سورة /1

(خÇطاب بگÇو است/ 1HÃيÇ ش بÇه ك ر Öش Ôن ال و اهللا الا دÔب Öع ن الا ÖمÔك ن Öي ب و بيننا سوا¾ ¹ م ل ك لي× ا عالوا ت

توافق خودمان بين مشترك معاني روي بر بياييد كتاب اهل اي پيغمبر): به خداوند
از بعضي نسازيم, او شريك را چيزي هيچ و نكنيم پرستش را خداوند جز كه  كنيم

نگيرند/ ارباب را خود از ديگر بعضي خدا از بهغير ما

ا كتسابي دانش كسب به شوق

علم كسب از داشتند, طريقت شريعتو كثرت, و وحدت جامعيت كه آنجا از
(HطالحÇاص) عÇلوم و ديÇني عÇلوم نÇميكردند/ كوتاهي زمينهاي هيچ در اطالع و
بÇراي و مÇيكردند تكميل خويش نزد بودند, فرا گرفته استادان نزد كه را معقول
دوران در داشÇتند/ ه وجÇت خÇارجÇي زبÇان گرفتن ياد به نيز امروزي علوم  كسب
بÇه كÇه بودند يافته مجال منقول و معقول دانشكدة و عالي دانشسراي در تحصيل
كتب از كه نحوي به كرد پيدا تكامل آشنايي اين و كنند پيدا آشنايي فرانسه زبان
ي حد تا هم خارج مسافرتهاي در آشنايي اين كنند/ استفاده ميتوانستند فرانسه
و است مفيد بسيار خارجي زبانهاي گرفتن ياد كه بود معتقد حضرتش بود/ مفيد
و دارد ضÇرورت ي حد تا اسالمي رجال و روحانيون براي امروز دوران در حتي

ميكند/ كمك تبليغ وظايف انجام در را آنان
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ايÇن نÇويسندة بÇودند, فني) (هنرستان آلماني دبيرستان دبير كه دوراني در
از يكي بودم/ ايشان منزل در و ميكردم تحصيل دبيرستان در دوم سال در سطور
بÇه آلماني تدريس براي بود هنرستان دبير هم او كه ايشان ارادتمندان و دوستان

مÇنتهي× كرديم, شروع آلماني زبان خواندن به دو هر ايشان و من و ميآمد منزل
آن منظورم شد/ تعطيل جهت چه به ندارم خاطر به جلسه چندين از بعد فانه متأس

بود/ همراه ايشان با ايام همة در دانش تحصيل به عالقهمندي كه است

خيريه امور و تأسيسات

و مولدشان بيدخت آباداني به بزرگوار, اجداد و پدر روش و عاليق پي در
حضرت آن از باقيمانده آثار جا همه در و داشتند ي خاص ه توج گناباد شهرستان
پدر پيكر كه عليشاه سلطان حضرت مزار كيفي و ي كم توسعة به بخصوص هست,
رحلت از بعد ا كنون (و بود گرفته بر در نيز را عليشاه صالح حضرت بزرگوار پير و
و سعي است) گرفته قرار ش جد و پدر كنار در نيز ايشان ابدي آرامگاه حضرتش
ايشان دستور به بود, شده ساخته مزار به وصل كه تكيهاي داشت/ فراوان  كوشش
دارد/ را عزاداريها و مذهبي مراسم عظيمترين گنجايش هما كنون و يافته توسعه
و مÇذهبي پÇذيرايÇيهاي كÇه فÇرمود تأسيس مزار به وصل مهمانسرايي همچنين
مهمان كه وعدهاي در ار زو همچنين و ميشود انجام آنجا در عزاداريها در اطعام

ميكنند/ طعام صرف مهمانسرا اين سالن در هستند
مÇقيم موقت طور به چندي داليل و مقتضيات به بنا كه حضرتش نيز سپس
كه شد واقع تهران در رحلتشان زيرا گرديد, تبديل داÄم به موقت شدند(اين تهران
را كÇوشش هÇمان گرديدند) دفن شان جد و پدر كنار در بيدخت در وصيت بنابر

ميدادند/ ادامه
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طÇعمة بÇود ايشÇان تÇوليت بÇه كه اميرسليماني مشيرالسلطنة مرحوم ة حسيني
محتوياتآن ساختمانو لشدوتمام مبد خا كستري خا كو بهتل گرديدو حريق
به اروپا در كه حالي در ايشان گرديد/ نابود و سوخت غيره و تابلوها و قاليها از
فÇرمود/ مÇراجÇعت عاجالنه خبر اين شنيدن با بودند مشغول خود كسالت معالجة
جاري اشك سيل كه نمود متأثرشان چنان باقيمانده خا كستر و خا ك تل مشاهدة
90 كه نمودند جديدي ساختمان به شروع مانه مصم و برانگيخت را تشان هم شده
اين امروز مصالح/ بهترين با و شد پياده جديد نقشة قديم, نقشة همان طبق درصد
كنايه به كه مناسبي بسيار آية و ههاست/ حسيني زترين مجه مجللترينو از ه حسيني
ما است: شده نصب ه حسيني سردر بر بناست تجديد اين و حريق آن دهندة نشان

/10ì آية بقره, سورة /1

فراموش و نكرده نسخ را آيتي و نشانه (ما ها1 ل Öث م او ها Öن م ير خ ب أتن ها س Öن Ôن او ¹آي Öن م Öخ س Öن ن

سالن در ه حسيني جنب در و ميآوريم)/ را آن از بهتر يا آن مثل اينكه اال نميكنيم
جشÇن ضÇمن كه شد تأسيس كتابخانهاي آن جنب اطاق و دوم طبقة وسيع بسيار
شده گرفته آن در صالحعليشاه حضرت تولد سال صدمين مناسبت به كه يادبودي
موقوفه با زي مجه خيريهبسيار درمانگاه همچنين ناميدهشد/ صالح" " كتابخانة بود,
گذاري نام صالح" خيرية "درمانگاه نام به كه ساختند ه حسيني درمجاورت مستقلي
يÇادگار بÇه خود از صالحي خلف عليشاه صالح آقاي حضرت قرار بدين  گرديد/
فرزند رسانيدن به كمال كهصرفتربيتو عظيمي معنوي سرمايه گذاري نهادندو

باد/ شاد روانش رسيد/// ثمر به بودند, كرده برومند
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نگÇاشتهانÇد, فÇارسي شÇيواي نثر به را خود مقالة اشوتس دكتر كه آنجا [از التÖويا/ دانشگاه استاد /1
نويسندة عبارات ساختار و سبك تا داد انجام متن ويرايش در را تصرف و دخل كمترين ايران عرفان

بماند]/ محفوظ يالمقدور حت باذوق

وتÖس1 Ôشاء يانيس دكتر

جÇهت به كه است بيادب و بيسواد ندفهم, Ôك مرد يعني " كلندر" معرب "قلندر" قوي احتمال به /2
از كÇه گويند را كسي "قلندر" درويشان اصطالح در ميدهند/ نسبت نÖد" ل Ôك " به را او كندفهمي همين
يÇعني عÇالميان و عÇالم بÇه نسÇبت و تÇافته رو ث د ح از به كلي شده, مست سياه م دق انوار تجليات
چÇنين ظÇاهر عÇلماي بلكه عامه مردم چشم در چون دارد تام بياعتنايي و بيپروايي اهللا" "ماسوي
و بيسواد بيادب, ظاهربين) علماي و عامه (مردم آنها رسوم و آداب به او بياعتنايي جهت به  كسي

واب/ بالص اعلم واهللا ميآيد; نظر به ÇÇ لند Ôك مثل يعني ÇÇ  كندفهم

اشاره است رسيده فنا مرتبة باالترين به كه صوفي به "قلندر"2 اصطالح Áاصو

3. "The tern kalander (qalandar) usually denotes a Sufi who has achieved the

h ighest st age of ann ih ila t io n". - W. C. Chit t ick, The Sufi Path of Love: the

Spiritual Teachings of Rumi, Albany: SUNY Press 1983, p. 187.

ميكند/3
رفÇÇتند بÇÇاديه دريÇÇن عشÇÇق مÇÇÇي مسÇÇÇÇتان

نÇيست اثÇر نÇيز مÇÇن مÇÇاندن از و مÇÇاندم مÇÇن
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شÇركت تÇهران, نÇهم, چÇاپ لي, فضÇت تÇقي تصحيح و اهتمام به عطار, ديوان عطار, ين فريدالد /1
/ 88 ص ,137ë فرهنگي, و علمي انتشارات

كÇÇمالست نÇÇه نÇÇقصان نÇÇه عشÇÇق بÇÇÇادية در
ا گرنيست1 هستو ا گر خلق دوجهان من چون

/31ë ص عطار, ديوان /2

بÇÇبازار2 شÇÇو بÇÇÇيرون قÇÇÇÇلندروار دست در كوزه گشتي عشق مست چو
را چيز همه كه است كسي "قلندر" شنيدم درويشان بعضي از كه ساده بيان به
قلندر كه برآنند بعضيها آورده/ حق حضرت به به كلي روي و باخته و كرده رها
ÇÇ ميرود بقعه به (مقبره) بقعه از شهر, به شهر از پيوسته كه است اح سي درويشي
معنوي مقامات طي آن از منظور هستندو روحاني سفرهاي درويشان سفرهاي اما
از ميكند, گروه اين كه سفلي" "ارض راههاي پيمودن دنيويو منازل قطع نه است,
مÇعنوي مسافتهاي پيمودن از حا كي و تقليد جهت بيشتر سفر عنوان بنده نظر
روح حالت يك ا كثر اغلبو "قلندري" از ما منظور مقاله اين در حال, هر به است/

و قÇلندريه فÇرقة مشÇايخ مشÇهورترين از كه حيدر ين قطبالد صحبت عطار منابع, بعضي طبق /3
تÇهران, ايÇران, و اسالم متقابل خدمات ري, مطه مرتضي است(ر/ ك: كرده درك بوده, او همعصر
وي زمان مشايخ و فروق با نيشابور شيخ رابطة بررسي مقاله اين در ما مقصود اما /(3êì ص ,1373
به ه باتوج ÇÇ "بررسي" چنين است بعيد نداريم, زياد اطالعات عطار زندگي دربارة چون و نيست;

شود/ محسوب ما پندار دسته يك جمع از بيش ÇÇ معتبر مدارك عدم

است/3 معنوي مقام و
ايÇن در اوست بÇودن غÇريب و بÇيگانگي جهت هست, ا گر قلندر آوارگي

جهان:

/ 88 ص عطار, ديوان /ê

رفÇتند بÇÇاديه دريÇÇن عشÇÇق مÇÇي مسÇÇتان
نÇيست4 اثÇر نÇيز مÇن مÇاندن از و ماندم من
(بدمستي است مستي غايت قلندري بلكه است مست هميشه قلندر آنكه دگر
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كسب بÇراي صÇحرا و باغ و بازار و كوچه به بدمستان رفتن و سرخوشي) نه است
كار اين خود اختيار به ايشان ÇÇ نيست نفس رياضت با و پسنديده اخالق از چيزي
سو اين به را ايشان كه است يار روي پرتو و عشق بادة اختيار اين بلكه نميكنند را
به را آنها الهي درياي موج كه خاشا كاند و خس چون ايشان ÇÇ ميكشد سو آن و
سفر گفتيم: غلط نيست, "سفر" جذبه حالت در ايشان آوارگي پس ÇÇ ميبرد سو هر
مÇا گÇفت: نÇميتوان نÇدارد, پÇايان و عشÇقپيشان راه چÇون دارد/ مقصد و مبدا¾

راه/ كشته گان بلكه هستيم رهروان عشقيم/ راه مسافران
قÇÇلندروار زجÇÇان گشÇÇته سÇÇير راهÇيم ايÇن كشÇته گÇان هÇمه مÇا
دشÇوار عÇقبهاي و دور رهÇي در آورده روي و عشÇÇÇÇÇقيم مست
خÇار پÇر رهÇي و تÇÇيره واديÇÇي افÇتاده مÇÇركب و مÇÇانده مÇÇا زاد

/322 ص عطار, ديوان /1

هÇزار1 هÇزار صÇد اوست سÇاعت كشÇته هÇر كÇه رهÇي بينهايت
را هوشيار قلندر كسي است/ مستي غايت قلندر عالمات از يكي حال, هر به
محال/ چيز يعني است گربه" "شتر هوشيار قلندر چون ديد نخواهد و است نديده

آن كه است قلندران هنر رسوايي هست/ هم رسوايي هست, مستي كه جا هر
جان/ از رهايي به است راهي تنها رسوايي چون ميخرند جان به را

رعÇÇنايي دست عشÇÇق نÇÇÇÇدهد راست نÇايد نÇنگ و نÇام با عشق

/ì91 ص همان, /2

رسÇوايÇي2 چÇÇارسوي سÇÇر بÇÇر كÇرد بÇايد بÇرهنه سÇÇر را عشÇÇق
پس

بÇÇبازار شÇÇÇو بÇÇÇÇيرون قÇÇÇÇلندروار دست در كوزه گشتي عشق مست چو
كه: آنجا تا
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بÇيكبار خÇلقان از گÇردي فÇارغ تÇÇو بÇÇرانÇند و بÇÇدانÇÇند خÇÇلقانت چÇÇو
انكÇار و اقÇرار بÇود يكسÇÇانت عÇالم كÇÇه خÇلق از شÇÇوي فÇÇارغ چÇÇنان
مÇقدار تÇو نÇزد را تÇو نÇه را كس نÇÇه جÇو يك بÇه عÇÇالم هÇÇمه در نÇÇماند

/31ë ص عطار, ديوان /1

يÇار1 پÇرتو افÇتد جÇانت بÇÇر هÇÇمي كÇلي خÇلق و خÇويش ز ببريدي چو
# # #

غÇÇالم اي آشÇÇام ردي Ôد قÇÇلندر بÇÇÇا وارهÇي خود از كه خواهي همي  گر

/377 همان, /2

غالم2 اي دشنام, و مدح از برترست عشÇق مÇرد كÇار كÇه شÇو ره عÇÇاشق
# # #

عÇامم انكÇار از فÇارغ نÇامم و نÇنگ مÇرد نه من
مÇيپرستم چون كنم چون غالمم را ميفروشان

/392 ص همان, /3

نÇهادم در بÇر جان رخت دادم, باد بر دل و دين
بÇرستم3 خÇود خÇودي از فÇتادم بيرون جهان از

اضداد از برتري دعوي

است رعنا اد زه و ريا كار خرقهپوشان بلكه مردم عامة نه منظور ÇÇ ظاهر اهل
و مستي بهجهت را قلندران گروه اين Gظاهر كه آن با دارند قلندران با مشكلي چه ÇÇ
قÇلندران وجÇود از ايÇنها HاطنÇب مÇيكنم, فكÇر مÇيزنند, طÇعنه ايشÇان رسوايÇي
پÇارسايي و زهÇد قيمت نداشتند, وجود رسوايان آن امثال ا گر يعني خرسنداند:
ميخريد? كه را ما جلوة و ميدانست كه را ما قدر و ميشناخت كه را ما (ظاهري)
از غير به و هستند بيهنر چون ريا كار) زاهدان و سالوسي (صوفيان گروه اين اما
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بÇيمايه عي دÇم آنÇها مانند كسي همه كه دارند گمان ندارند, چيزي عا اد و دعوي
قÇلندران بÇه آنÇها اتهام سختترين ندارند/ پختگان صحبت طاقت خامان است:

ميگويد: عطار بلي, است/ بيديني و كفر به اتهام

/ê83 ص عطار, ديوان /1

نÇهادهايÇم در قÇدم نÇيست و هست ز بÇÇرتر
گÇرفتهايÇم1 ديگÇر ره ديÇن و كÇفر ز بيرون
نÇدارد, وجود سوم راه دين و كفر از غير به كه است اين ظاهر اهل اعتراض
شÇيخ دگÇر ابÇيات در است/ كÇافر درحÇقيقت ميكند, ديگري دعوي كه هر پس

ميگويد: نيشابور

/322 ص همان, /2

ار2 مÇÇخ و كÇÇعبه بÇÇÇاالي هست بÇن و سÇر بÇي عÇاشقان مÇÇوضع
و

/ 82 ص همان, /3

آمÇÇده3 زنÇÇار حÇÇمايت در تسÇÇبيح او يزيد من در كه قلندريست آن اين
ميكنند: نيك و بد از بودن واالتر دعوي قلندران Öاخالق به راجع همچنين و

/ê0ì ص همان, /ê

گÇرفتم4 شر و خير و نيك و بد ترك ديÇدم تÇو جÇمال هÇمه اصÇل چÇÇون
دنيا اين بد نيكو با كاري خداوندم, جالل جمالو مشاهده مشغول من (يعني

دگر: عبارت به ندارم/ دگر

/ëë9 ص همان, /ë

شÇد بÇريده جÇهان دو از نشان و نام ابدش تا
تو5) جالل قدح از خورد ب جال دمي كه هر
و مÇنطق احكÇام بÇا (قÇلندران) طÇايفه ايÇن دعويهاي بعضي دگر, سوي از
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دعÇوي جÇمله از Ç نÇيست سÇازگار نيز بوعلي) و فارابي حكمت ه خاص) حكمت
عدم: و وجود و انكار و اقرار و اثبات و نفي از بودن باالتر

/12 ص عطار, ديوان /1

اثÇبات1 و نÇÇفي مÇÇيان مÇÇانده فÇÇرو عشÇÇقند مست عÇÇالم ات ذر هÇÇÇÇمه

/31ë ص همان, /2

انكÇار2 و اقÇرار بÇود يكسÇانت عÇالم كÇÇه خÇلق از شÇÇوي فÇÇارغ چÇÇنان

/ê81 ص همان, /3

گرفتهايم3 دينرهديگر و كفر بيرونز درنهادهايم قدم نيست هستو ز برتر
انكÇار و اقÇرار و اثÇبات و نÇفي احاطه از بيرون چيز هيچ منطق قواعد طبق
و نÇدارد وجÇود نÇيست و هست از بÇرتر چÇيزي حكÇمت اصÇول طبق و نيست
يا است بياساس و باطل (قلندران) گروه اين دعوي يا پس باشد/ داشته نميتواند

نميكند/ احاطه را امور همه و ناقص فلسفه و منطق اصول و احكام

حق در استغراق

مÇينامند/ "قلندر" گروه اين از را كسي مستترين و مستاند جمله عاشقان
يÇعني چÇه? يÇعني دارد/ تÇفاوت هÇوشياران حÇال از مستان حال كه است طبيعي

خويش/ وجود ننگ از يافتن رهايي و خود معشوق در عاشق استغراق

/2ìë ص همان, /ê

بÇÇاشد4 وجÇÇود روان ره بت بÇاشد كÇÇه زر و سÇÇيم ز بت هÇÇمه نÇÇه
ميفرمايد: الهي معشوق ازيرا خود مجازي و ظلي وجود يعني

/ë7 ص همان, /ë

رست5 خويش وجود ننگ از دايم شÇد نÇيست مÇا هستي در او كه هر
گفتن/ است استغراق همين معشوق در عاشق شدن نيست
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مينديش اخگر جز انگشت آن تو اخگر گشت سيهرو انگشت چون
مÇينديش ساغر و مي شد گم دويي گشت يكي صافي ساغر با مي چو
مÇينديش زر جز بود زر آنجا مس اف صر مرد گدازد زر در مس چو

/2ì3 ص عطار, ديوان /1

مÇينديش1 دلبÇر در اسÇتغراق جÇز رمÇز ايÇن ليكن حلولي اينجا مشو
او Çا ام برجاست عاشق ماهيت كه است اين استغراق حقيقت فلسفه, زبان به
موجود خود معشوق حقيقي وجود به داده, دست از را خود مجازي و ظلي وجود
پا ك انوار و ده مجر عقول ميگويند, فالسفه از (بعضي ميشود/ او بقاي به باقي و
نخير, ميگويند بعضيها نوراالنوارند/ غرق ابد تا ازل از چون ندارند ماهيت Âاص

نكردهاند/) التفات آن به وقت هيچ اما دارند ماهيت
همين از آنها در نيشابور شيخ كه آناند درديوانعطار اشعار واالترين شايد
Ç پسرجوان با مالقات از غزلها اين ا كثر Gظاهر ميكند/ حكايت استغراق تجربة
نÇقل ايÇن, امÇثال و شÇدن تÇرسايي و دير به رفتن مالقات اين نتيجة و Ç ترسابچه
بر كه است معنوي نور از نوعي "ترسابچه" از شيخ مقصود دانست بايد اما ميكند/

تافته/ او دل
بÇÇÇهخونآلودهدستوزلفچونشست دست در دشÇنه بÇا اعÇجمي شÇاقي و
سÇرمست و چشÇم بÇر و ابرو بر بÇÇرنهاده گره كÇÇژ كÇÇله بسÇÇÇته  كÇÇÇÇمر
ننشست پاي از ننگرست در كس به خÇÇرقهپوشان مÇÇÇÇيان در درآمÇÇÇÇد
بÇÇربست زنÇÇارش و بگشÇÇÇاد دلش را مÇا پÇير دل بÇÇر دشÇÇنه يك بÇÇزد
جست در پÇير آن پارهاي آتش چو چشÇم از شÇد نÇاپيدا كار اين كرد چو
هست صÇÇورت در نÇÇيستي جÇÇام ز اسÇÇÇÇرار دريÇÇÇÇاهاي آشÇÇÇÇاميد در
است بÇرون بÇيني خÇويشتن ننگ ز ريÇخت فÇرو زو بÇه كÇلي او خودÄي
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دست تهي و عور خود مطلوب بدان او هÇÇنوز امÇÇا درو بÇÇÔد گÇÇم جÇÇهان
بشكست خرد زد پر كه بس از قفس دور بÇÔد دانÇه زان تش مÇه مÇرغ چÇو

/ë2 Ç 3 ص عطار, ديوان /1

پÇيوست1 كÇه در شÇد كÇجا تÇا ندانÇم رفت ازو نÇÇام و نشÇÇÇان و يد پرÇÇÇÇب
با (مالقات ل او تجربة اين فقط است, گفتني و ميآيد زبان به اندازه تا چه آن

ميكنيم مالقات روح شاهدان با دليم كعبة بادية روان شب ما /2

نيست/ گفتني است, آن از باالتر و واالتر چه آن است/ روح2) شاهدان

/ë11 ص عطار, ديوان /3

كÇني3 چÇون آشكÇارا عشÇقش رÇÇس شÇدي پÇنهان او عشÇق اندر تو چون

/ì72 ص همان, /ê

كرده4 الل تو خال بسته چشم تو خط آمÇد تيزبينتر كه را كسي  گوياترين
حقيقت/ درياي غرقشدگان خاموشي Ç است خاموشي مقام قلندري مقام پس

# # #
و مÇيگويد رمÇز بÇه و پÇوشيده ميگويد قلندري و قلندر دربارة هرچه عطار
حÇركات و قلندرانه رفتارهاي و قلندر" "بازار قلندر", " كوي قلندر", "راه از بيشتر
مÇعلوم اما شنيده فراوان او ة قص و اسم گويا قلندر; خود نه ميراند سخن قلندروار
چÇون نÇدارد نشان هيچ قلندر چون ه خاص نه, يا كرده مالقات او با Hشخص نيست

است: باخته پا ك داشت هرچه

/3êì ص همان, /ë

بÇÇاش5 بÇÇينشان و بÇÇنام مÇÇيباشي سÇÇيمرغ چÇÇو قÇÇلندري كÇÇÇÇوي در
حالت يك از كه است مست) (عاشقان كر Ôس اهل رموز از يكي "قلندر" حال هر به
ÇÇ نÇعرهزني آرزوي هÇنگام اللي مسÇتلزم تغراقÇاس غÇايت و مسÇتي غلبة ÇÇ روح

ميكند/ حكايت
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مÇا همه و است قلندر انسان هر درون است, روح حالت يك قلندري چون
از حكايت فقط قلندر ظاهري عالمات بالفعل/ بعضي و ه بالقو بعضي هستيم قلندر
و دادند يت اهم عالمات بدين خيلي ظاهربينان فانه متأس ميكند, او دروني حالت
قÇلندر ÖنÇت كÇه دانست بÇايد اما شده/ خاص فرقة يك لوازم عالمات اين بهمرور
عي/ مد و است مقلد شخصي چنين و نه يا شود تراشيده ريش خواه نيست, حقيقي

استغراق/ غايت در عاشق جان است, جان حقيقي قلندر
افÇال ك بÇر زنÇد جÇان خيمة دل نÇمنا ك نشÇيب ازيÇن بÇاشد  كي
خÇÇا ك از دامÇÇن روح بÇÇفشاند جÇان از جÇÇوهر عÇÇقل بسÇÇتاند
چÇا ك زنÇد عÇÇاشقان حÇÇلقة در ايÇÇوان چÇÇارطاق خÇÇيمة ويÇÇن
تÇريا ك چÇو ازو خÇالص امÇÇيد عÇÇنصر چÇÇار مÇÇزاج زهÇÇرست
بÇهفترا ك طÇفيليي كÇيست تÇÇن راه دريÇن جÇان بÇراق عشÇقست
افÇÇال ك بÇÇر كÇÇبريا هÇÇودج در خÇرامÇان شÇود جان كه لحظه آن
چÇاال ك صÇوفيان چÇو رقÇÇاص تÇÇوحيد ارغÇÇنون نÇÇÇغمة بÇÇÇÇر
طÇÇربنا ك قÇÇدسيان مÇÇحفل در پÇÇÇÇايكوبان و دستانÇÇÇÇدازان
پÇا ك تÇن نÇيستي و هسÇÇتي وز د جرÇÇم دل و نشÇÇÇان و نÇÇÇÇام از
بÇا ك طÇبيعيش حÇÇجب از نÇÇي هÇم و بÇÇهيميش صÇÇفت از نÇÇي
اال ك م رÇخ و است شÇده سا كن كÇÇÇÇلي كÇÇÇÇمال مÇÇÇÇÇÇÇÇرتبة در

/ 8ê9 عطار, ديوان /1

وحÇدت1 رÇس بÇÇه طÇÇلبد راهÇÇي الفت سÇÇÇÇرادقÇÇÇÇات لÇÇÇÇظ در



دهلينو در آزمون" و تجربه صلح: "فرهنگ عنوان تحت سميناري در 137ë آذرماه در مقاله اين /1
است: رسيده چاپ به زير مشخصات با كتابي در سپس و شده ايراد انگليسي بهزبان

Culture of Peace, Boudanat Saraswati Ignga, New Delhi, 1999.
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ريخته گران محمدرضا دكتر

شهرآييني مصطفي سيد مترجم:

پروردگارت بهسوي پسنديده و خشنود يافته, آرامش روح اي :27 Ç 30 آية , 89 سورة كريم, قرآن /2
درآي/ من بهشت به و شو, داخل من بندگان زمرة در و بازگرد

نتي2 ج لي Ôخ Öواد بادي ع في لي Ôخ Öاد ف مرضي¹ ¹راضي كب ر لي ا عي ج Öر ا Ãنه م Öط Ôالم فس الن تها ايَّ يا

1

از كدام هر در معنويش حال بنابر سالك, كه هست صلح مقام سه ف, تصو در
و نÇيست بÇاالتر مÇقامات بÇه راهÇي را پايينتر مرحلة مقيم ه, البت مينهد/ گام آنها
مÇعيار نÇميتوان مÇقام, سÇه ايÇن سالكان دربارة رتبه, و شأن در اختالف بهدليل

برد/ به كار را واحدي
به خودسپاري و (تسليم اسالم مرتبة در صلح از: عبارتند سه گانه مقامات اين
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و مÇيشود) وارد مÆÇمن قلب بر كه الهي (صلح ايمان مرتبة در صلح الهي), ارادة
مÇفاسد و سÇيÃات بساط آن, با كه سكنندهاي تقد (فضيلت احسان مرتبة در صلح

ميشود)/ برچيده
مرتبة در انسانها, اجتماعي و جسماني جنبههاي به اسالم, مرتبة در صلح,
كÇبير جÇهان و روح به احسان مرتبة در سرانجام, و صغير; جهان و قلب به ايمان

است/ مربوط
2

واژة در ريشه نيز, آن خود كه است pax التيني واژة از برگرفته peace واژة
سرانجام, نيز واژه اين ريشة دارد/ كردن) محكم و (بستن "fasten" بهمعناي pak

استوار بهمعناي انگليسي "fast" واژة كه است مستحكم" و "ثابت بهمعناي fastuz

در دارد/ آن در ريشه نيز نيست, تزلزلبردار بهآساني آنچه و پابرجايي, ايستادن,
بÇنابرايÇن, ميكنند/ استفاده stabilis واژة از ايستادن" "استوار معناي براي التيني
"to establish" واژة بÇا آن زمÇاني پÇيداست, "fasten" واژة ريشههاي از چنانكه
كÇه بÇخشيدن", "تÇحكيم مÇفهوم است/ بوده هممعنا ساختن) مستحكم و (استوار
stabilis ريشة همان از كه نيز را "پايداري" و "ثبات" مفاهيم است, "صلح" شالودة
استحكام و ثبات اوضاع به رسيدن بهمعناي صلح بنابراين, برميگيرد/ در هستند,

باشد/ بركنار ناپايداري و تزلزل عوامل هرگونه از كه است
ثÇبات بÇه جÇامعهاي وقÇتي است/ مÇربوط اجÇتماعي ثÇبات بÇه سياسي صلح
تعادلها عدم و ناسازگاريها همه از و ميشود مستحكم و پابرجا و پايدار ميرسد,
و ثÇبات از حكÇايت ديني, معناي در صلح اما ميماند/ بركنار ستيزهها و جنگ و
صوفيه معنا, اين از دارد/ مستقيم صراط در استقرار و معنوي احوال در استحكام
سالك معنوي جايگاه دروني و هميشگي تثبيت مقام, همانا ميكنند/ مقام به تعبير
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است/
(لون تلوين مرحله معنويش, سفر در كه ميرسد ي خاص مقام به زماني سالك
مÇقامات, بÇاشد/ گÇذاشÇته پشتسÇر را حÇاالت) پيوستة دگرگوني و شدن لون به
قÇصوايÇي بهغايت تا رود باال يك به يك را آنها كه است سالك بر و بيشمارند
ليهاي او حاالت به ديگر سالكي چنين نيست/ راهي ديگر آن, فراسوي كه برسد
بÇاز است فÇراوان اضÇطراب و آشفتگي ÇÇ فعلياش مقام به بالنسبه ÇÇ آنها در  كه

نميگردد/
آسÇيبهاي و شÇرور از گشت, متمكن باالتر معنوي مقام در چون سالك,
رها و ماندن بركنار (بهمعناي آزادي ميشود/ آزاد و يافته رهايي مادون مقامات

,friede واژة يÇعني مÇيرود, صلحبه كÇار از تعبير براي آلماني زبان در كه لفظي جهت بههمين /1
مÇحفوظ خطر, و آسيب از ماندن مصون بهمعناي fry واژة است; (das Frye) حر و آزاد بهمعناي

است/ ماندن درامان و گزند از داشتن

بÇركنار كردن, آزاد حقيقي معناي است/1 صلح گوهر شرور) و مفسدهها از شدن
ما كه نميشود خالصه اين در تنها نيز كردن صيانت است/ كردن صيانت و داشتن
بÇخشش صÇيانت و حÇفظ بلكه نرسانيم آسيبي او به ميداريم مصون كه را  كسي
خود ذات به پيش از را چيزي كه ميدهد رخ زماني و است اثباتي امري حقيقي,
در را آن كÇلمه, واقعي بهمعناي و بازميگردانيم, آن حقيقت به را آن وا گذاريم,
سكÇني مÇيگذاريÇم/ آزاد صÇلحآميزي, وضÇع در ه ليÇب و آفت هر از نگاهداشت
است/ ماندن حفظ نگاهداشتو ساحت در آوردن, صيانت سكونتو در  گزيدن,
اصÇلي صه خÇمش مÇيماند/ مÇحفوظ و مÇصون چÇيزي هÇر حقيقت كه ساحتي در
چيز هر ذات نگاهداشت و ات بلي و آفات از داشتن بركنار همين در سكنيگزيدن

است/
است Öالم س و لÖم س صلح, ه, بلي و آفت از نگاهداشت به مربوط عربي واژههاي
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تÇحقق انسÇان درون در سÇالم, و ÇلÖم س ميرسانند/ را ايجابي معنايي آنها همة  كه
HمومÇع قÇرآن, نÇزول زمان از سالم عربي واژة كه است يادآوري شايان مييابد/
از يكي در كريم قرآن ميرود/ به كار مسلمانان ميان خوشامدگويي و تحيت براي
ايÇن آيÇة آخÇرين در ميداند/ قدر" "شب در را خود نزول سورههايش, نخستين
هنگام تا شب آن است سالمت ,(97 :ë) جÖر الف طÖلع م حتي هي Õسالم است: آمده سوره,

سپيدهدم/ برآمدن
الم دارالس به آخرت در چه و دنيا در چه را آدميان خداوند, ديگر, جاي در
ها اي يا ميخوانيم: درقرآنكريم باز /(10 :2ë) الم السَّ دار لي ا دعوا ي واهللا ميخواند: فرا
اي (2 :208) مبين, Õدو ع ÖمÔك ل انه يطان الش وات Ôط Ôخ بعوا ت ت ال و كافه لم الس في لوا Ôادخ امنوا ذين ال

وارد صفا و صلح و سازش و سلم ساحت در جملگي آوردهايد, ايمان كه  كساني
آشكÇار دشÇمن بهراستي اوست كه كنيد خودداري شيطان دنبالهروي از و شويد

شما/
است حقيقي مÆمنان آن از تنها صلح, كه است اين گوياي بهروشني, آيه, اين
تعاليم دستوراتو كه گرفت نتيجه ميتوان اين, افزونبر بيبهرهاند/ آن, از عوام و
يكلف ال سخن, ديگر به است/ بندگان توانايي حوزه در و عملي و اجرا قابل خداوند
نÇميكند/ تكÇليف او طÇاقت فوق هيچكس بر خداوند (2 :28ì) ه×ا, ع Öوس اال Hنفس اهللا

و دسÇترس در مÇيشود, مÇعنوي و ي ماد رفاه منجربه كه همدلي و صلح بنابراين,
الهي, امر مخاطب كه است آن آيه, اين ديگر ضمني معناي است/ آمدني بهدست

مستثني× صلح, به ورود از مÆمني هيچ مقوله اين در ترتيب, اين به و مÆمنانند همة
است تفسيري است, مهم هم بسيار كه آن, ديگر ضمني معناي هم باز و نميشود/
Hحتم نميشود, صلح مقام وارد كه كسي يعني ميكند; صلح مقابل راه از  كهقرآن
وجود سفلي جنبة يورش, از جلوگيري بهمعناي صلح بنابراين, است/ شيطان پيرو
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طريق يÔمنيو وجهه يعني علوي, جنبة بهسوي دل رويگرداني سبب استو آدمي
هÇمان صفا, راه يا صلح راه صوفيان, نظر به ميشود/ درستي و راستي و استقامت

دلهاست/ شدن يكي بهمعنايي و همدلي, و محبت دل, گسترة به ستن Ôج نزديكي
بÇهمعناي واژه ايÇن ريشÇة است/ قÇلب دل, براي عربي واژة ديگر, سوي از
كه مينامند قلب عربي, در ازآنرو را دل است/ دگرگونشدن گرديدنو  گرداندن,
آدمي دل بنابراين, يت/ ماد بهسوي ديگري و معنويت بهسوي يكي دارد: دورو
است ايمان محل دل, اين, از گذشته است/ مخالف قطب دو ميان نوسان در يكسره
به درقرآنكريم حاصلآيد/ گردد, محكم مراد, ميانمريدو معنوي پيوند چون  كه
يÇعني دل, مÇعبد در جÇايگاهش كÇه است شده اشاره "سكينه" واژة با مرحله, اين
كه است شده گرفته نك س ريشة از سكينه واژة است/ آدمي وجود قدسي ساحت
شÇخينه عÇبري واژة بÇا مÇيتوان را واژه ايÇن است/ سكÇونت و سكÇون بهمعناي
ÇÇ مÇيگزيند مأوي عÇهد تÇابوت در كه الهي جالل و شكوه يعني ÇÇ (shakhinah)

ÆÇمنين Ôالم Çلوب Ôق فÇي كÇينه Iلسَّ Çزل Öن ا ذي ال هÔو كه ميخوانيم كريم درقرآن كرد/ مقايسه
فرستاد/ آرامش مÆمنان دلهاي بر كه اوست (ê8:ê)

واحÇدهاي نÇفس بهمنزلة ميشود روشن الهي سكينة به دلهاشان كه آنهايي
اصل, در ميرسند, بهنظر متفاوت جسمانيشان تجليات در هرچند آنها, هستند/
مÇقايسه بيشماري پرتوهاي با ميتوان را تجليات كثرت اين نيستند/ بيش يكي

ميتابد/ گونا گون سطوح بر خورشيد چون واحدي منبع از كه  كرد
دارد: خÇود بÇه مÇخصوص تجليي صلح, سه گانه, مقامات اين از كدام هر در
و درونÇي مÇقامات قلمرو در دوم و اجتماعي; و بيروني اعمال قلمرو در نخست

سالك/ معنوي
طيعوا ا كه: ميخوانيم درقرآنكريم صلح, اجتماعي و بيروني جنبههاي دربارة
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Öت دَّ ع Ôا واالرض موات الس ها Ôض Öرع ¹ن ج و كÔم ب ر Öن م ̧ غفر م لي ا عوا سار و مون رحÔت كم عل ل سول والر اهللا

را پÇيامبر و خÇدا و المÇحسنين, يحب ال واهللا الناس عن والعافين الغيظ والكاظمين قين/// لمت ل

از آمÇرزشي بÇهسوي بشÇتابيد و شÇويد رحÇمت درخÇÇور كÇÇه بÇÇاشيد فÇÇرمانبر
بÇهر از كÇه است زمÇين و آسÇمانها آن فÇراخÇناي كÇه بÇهشتي و پÇروردگارتان
و مÇردمند از درگذرندگان و خشم فروخورندگان است/// شده آماده پرهيزگاران

(3 :132 Ç ê) دارد)/ دوست را نيكوكاران خدا
روشن باشند/ الغيظ" " كاظمين بايد نخست مرتبة مقيمان آيات, اين براساس
است: معلوم آن حل راه كه داريم سروكار اجتماعي مطالبي با مقام اين در كه است
گرفته پيش در صلحآميز رفتاري او با كه است مÆمنان بر گفت, ناسزايي كسي ا گر
گÇونهاي كÇه خشونت از بايد خشم, هنگام به مÆمنان, نگيرند/ او بر را رفتارش و
مÇوقعيتهاي در فÇيزيولوژيك و طÇبيعي وا كنش خشم بپرهيزند/ است, جنون
انتظار او از ولي آيد خشم به توهين, برابر در كسي شايد بنابراين, است/ اجتماعي
رفتار و خورده فرو را خود خشم احساساتش, شدن جريحهدار بهرغم كه ميرود
از سالكان بيشتر است; مقام اين در سا كنان وظيفة اين, گيرد/ پيش در صلحآميزي

نيست/ بيرون توانشان از هم دستوراتي چنين انجام و جملهاند اين
واالتري جايگاه بخشش, و عفو است) مرتبه دومين ( كه ايمان مرتبة در اما
ايÇن در او است/ سا كن آن در بيزاري, و خشم از بركنار و فارغ سالك, كه است
زيرا درميگذرد مهربانانه بلكه نميكند ندي Ôت و نميانديشد كينهتوزي به جايگاه

ميفرمايد: حافظ اينرو از دارد/ ناداني در ريشه دشمنيها همة كه ميبيند
بÇاشيم خوش و كشيم مالمت و كنيم وفا

رنÇجيدن كÇافريست مÇا طÇريقت در  كه
چÇنين و كÇند بÇيزاري و رنÇجش احسÇاس نميتوانÇد "ايمان" مرحلة سالك



29 ف تصو در آن مراتب و صلح

و است ديگران به نسبت باالتري معنوي جايگاه در او كرد/ نخواهد هم احساسي
است/ كرده گناه بلكه اشتباه نهتنها كند عمل پايينتر مراحل شيوة به ا گر بنابراين,
چون بكوشد بخشايش و عفو در توان, اندازة به كه است سالك بر مرحله, اين در
چشÇم معشوق, از نيز او خود گذشته, اين از ميدارد; دوست را بخشش معشوق,
بÇتوانÇد كÇه بÇرسند مقامي چنان به كه است مÆمن بر اين, بر افزون دارد/ بخشش
خويش تربيت براي و خداوند جانب از دشمن, از چه و دوست از چه را  گناهان
نيز دشمنانش دربارة حتي بايد مÆمن بيابد/ خويش در را باهللا اال قو¸ ال و حول ال ببيندو

باشد/ نيكخواه
ا گر آن از پس ميرسد/ اهللا في فنا¾ به معنوي صلح مرحلة باالترين در سالك
ريشة از برگرفته احسان واژة درميآيد/ احسان مقام به شود, نايل باهللا بقا¾ مقام به
معشوق با يگانگي كه است مرحله اين در و است زيبايي" و "خوبي بهمعناي سن Ôح
برميخيزد/ ميان از دوگانگي كه است الهي يگانگي در ميگردد/ حاصل باهللا بقا¾ و
از حÇديثي بÇاب, ايÇن در است/ حÇقيقي تÇوحيد ظÇهور و ذات جÇلوة صÇلح اين
تراه تكن لم Öن ا و تراه كانك اهللا عبدت Öن ا االحسان است: شده نقل مضمون اين با پيامبرا كرم,
ميبيني, را او گويي كه كني عبادت چنان را خداوند كه است آن احسان يرا ك, نه فا

سالك, كه برميآيد گويي" "چنانكه قيد از ميبيند/ را تو او نميبيني, را او تو ا گر
است/ خويش يت ماد بند در هنوز زيرا ببيند را خدا نميتواند هنوز مرحله, اين در
ميكوشد او احسان) مرحلة به (مربوط الهي شهود به رسيدن براي ترتيب, اين به
اين دين بزرگان اندرز گذارد/ كنار يرا ماد دلبستگيهاي و خودخواهيها همة  كه
فكÇر و (ذ كÇر الهÇي تÇفكرات و تأمÇالت از مÇرحÇلهاي نÇخست سالك كه است
شهود و كشف بهمقام كه باشد اميدوار پس, آن از و بگذارد سر پشت را صوفيانه)

يابد/ راه الهي
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ميشود/ الهي صفات از جلوهاي خودش ميرسد باهللا بقا¾ مرحلة به كه  كسي
از و ميرسد بقا به خداوند حقيقت در اينك است, رسيده كامل فناي به كه  كسي
شرور حا كميت مقام, آن در خداست/ آن از كه او از نه گفتارش و كردار پس, آن
زيرا صلحي; حتي نه و است ي شر نه و خشونتي, نه نزاعي, نه آنجا مييابد/ پايان
لمن كريم: درقرآن خداوند فرمودة به برد/ سر به لح Ôص در تا نيست ميانه در  كسي
بÇر يگانة آن راست خداي راست? كه پادشاهي امروز ار, القه الواحد لله اليوم لك Ôالم

جز را جهان كه معنويي مرشد بيكران و پا ك ديدگاه در يعني ;(ê0 :1ì) چيره همه
يكباره تنگنظران, چشم پيش فسادهاي و خطاها همة نميبيند, الهي واحد جلوة
Hضرورت جميل, ساية است/ جميل كاملو خداوند ساية جهان, برميخيزد/ ميان از
در و ميرسد احسان مقام به كسي وقتي بود/ نميتواند اين جز و بود خواهد جميل
مÇيرسد, كامل شهود و كشف مرحلة به و ميبيند را خداي بصيرت, چشم به آن,
مطلق داراي كه را خداوند او, ميشود/ زيبايي و جمال و حسن داراي نيز او خود
را بيننده او زيبايي و فضيلت درواقع, الجمال/ ب ح Ôي و Õميل ج اهللا نَّ ا ميبيند: است زيبايي

ميكند/ متأثر
و زيÇبايي كÇمال امÇا است/ فÇضيلت و زيÇبايي جÇوياي ذاته, نفس به آدمي
ديگر به ميشود/ منجر عشق به زيبايي و جمال ميشود? منجر چيز چه به فضيلت
دو عشÇق, اين گردد/ رهنمون عشق به را او تا است زيبايي پي در آدمي, سخن,
ونه ب حÇ Ôي و م Ôه ب حÇ Ôي شريفه آية است/ معشوق هم و عاشق هم باريتعالي است/ سويه
حسÇن كÇه است الهÇي زيÇبايي مواجÇهه در آدمي, ميكند/ داللت آن بر (ë:ëê)
و مÇحسن شÇخص عاشق به نيز محبوب اما ميشود, عاشق و ميبيند را حقتعالي
زيباي و كامل ذات جلوه جز چيزي مقام اين در كه عاشقي ميشود/ خويش محب

نيست/ او خود
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و سنين Öح Ôالم ب ح Ôي اهللا نَّ ا ميفرمايد: اعالن گونا گوني آيات در درقرآن خداوند
ميفرمايد: چنين پيامبر زبان از ديگر مواضع در

مييابد/ مرا است, من جوياي كه آن
ميشناسد/ مرا يافت, مرا كه آن

ميشود/ من عاشق شناخت مرا كه آن
بود/ خواهم او عاشق نيز من است, من دلباختة كه آن

او خونبهاي و ديه خود و برداشته ميان از را هستياش شوم, عاشقش وقتي
ميشوم/

كه: ميخوانيم حافظ از بيتي در
كÇرد كشÇف مÇا بر حسن از آيتي خوبت روي

ما تفسير در نيست خوبي و لطف جز سبب زان
و جÇهان درنÇتيجه, مÇيشود/ محسوب خير , شر آفرينش احسان, مرحلة در
ي شر هم ا گر و نميآيد چشم به ي شر آن در و نيست خير جز است, آن در آنچه
است/ الهÇي كم Ôح تسليم آفرينش, كل اين, بنابر دارد/ آدمي خود در ريشه باشد
هÇدايت صÇفات تÇجليات انÇبيا¾, چنانكه اوست, " المضل" اسم تجلي نيز شيطان
در بايد كه ميافكند پرده چيزهايي بر او, و است پردهپوشي كارش شيطان, اويند/
احسÇان, مÇقام سا كÇن ميكند/ آستانه همين خدمت نيز شيطان پس بمانند/ پرده
ميشود صادر مطلق ر خي از آنچه مييابد/ ضروري موجوداتي را بدكاران و شيطان

نيست/ بركت و خير جز
ميكند/ جلوه گر را خويش حق, و ميانجامد كل صلح به صلح مرحله, اين در
ترتيب, اين به نيست/ ر ميس خود, از فناي به انسان رسيدن با جز جلوه گري اين
رها تنگناهايش از او نفس و ميشود, ناپديد مرزها برميخيزد, ميان از فرد هستي



ايران عرفان 32

روزگار ميگردد/ كل صلح دروني, صلح و كبير عالم صغير, عالم اينك, ميشود/
ميدمد/ حق سپيدة و رسيده سر به تاريكي

و نيست پايدار مرج و هرج و آشوب شرارت, ستمگري, صوفيان, نظر در
صلح به دستيابي براي فرصتي هر از بايد بنابراين, ميروند/ ميان از ت, درازمد در
چنان را ما جهان, بر حا كم بيداد و آشفتگي كه اين نه جست بهره آن, نگهداري و
از كل, صلح به رسيدن راه بازايستيم/ صلح به رسيدن براي كوشش از كه كند نوميد
مييابد ق تحق صغير عالم در صلح نخست بالعكس/ نه است كبير عالم به صغير عالم
ايÇن, افÇزونبر ميشود/ متحقق صلح هم كبير عالم در كه است آن از پس تنها و
را صÇلحي چنين س, مقد متون و است آمدني بهدست بيرون جهان در كل, صلح
نÇامهاي بÇا كÇل(ع) منتظر مصلح از مختلف, اديان س مقد متون در دادهاند/ نويد
كل مصلح كه هست اعتقاد اين اديان همة در است/ آمده ميان به سخن  گونا گوني
مقامي كل, صلح ميكند/ حكمفرما جهان سراسر بر را كل صلح و ميآيد سرانجام
دلش كÇه درحÇالي انسانهاست, ميان در جسم به آن, در معنوي سالك كه است
اين به است/ ي غيرماد جهان ه متوج سالك دل مرحله, اين در آنهاست/ از وارسته
چÇون ي اصÇخ شÇغل سÇرگرم ÂثÇم) دنياست كار در او دست كه درحالي ترتيب,
و سÇياسي بÇهمعناي صلح به رسيدن مشغلة يا و است آن نظاير و صنعت تجارت,
برخاسته خود از ميكوشد (و دارد معشوق با دل حال, همان در دارد) را آن حفظ

است/ كل صلح به رسيدن راه تنها اين, برهاند)/ تنگناهايش از را نفس و
3

معنوي, صلح كه درحالي است (institutional) نهادينه صلحي سياسي, صلح
سياسي صلح است/ آدمي) وجود معنويت بÔعد به مربوط (يعني existential صلحي
و است ا گزيستانسيال معنوي, صلح شالودة اما ميآورند پديد سياسي نهادهاي را
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درون در كÇه است امري درنتيجه, و ميشود مربوط (existence) آدمي هستي به
هÇنجارهاي و نÇقشها از هÇمپيوسته بÇه <نÇظامي از عبارت نهاد, مييابد/ تحقق
يÇافته سÇامان ي اصÇخ اجÇتماعي كاركرد يا نياز برآوردن براي كه است اجتماعي
اين انسانهاست/ اجتماعي ابعاد دربرگيرندة تنها نهادينه, صلح بنابراين, است>/
از حا كÇي معنوي صلح اما دارد/ جمع با فرد پيوند و همراهي مقام از نشان صلح,
دل دارد, جمع با كه پيوندي كنار در معنوي, طريق سالك آن, در كه است مقامي
دل Âعم نميدارد/ آنها با دل اما آنهاست ميان در تنها او, ميدارد/ بركنار آنها از
اختيار عزلت مردم از نه بنابراين است/ سپرده ديگر عالم به و بركنده دنيا اين از

درحالي است, درون) (ايستادن standing in بهمعناي (نهاد) institutin شناختي ريشه منظر از /1
است/ بيرون) (ايستادن standing out بهمعناي معنويت) به (قيام existence  كه

رستگاريو معنويو صلح به رسيدن راه ميشود/1 ذوب آنها دنياي در نه ميكندو
(بيرون) ex به آوردن روي و (درون) in از رويگرداني در كل, صلح به سرانجام
جÇذبة ربÇودة كه است اين در رستگاري است/ جستن برون خود چنبر از است/
حال و وجد و الهي جذبة بحر در و شويم بيرون و بهدرآييم خود از بشويم/ الهي
در بودن گشوده و بودن پيش به رو بهمعناي شدن برون خود از كنيم/ مقام عرفاني
هيدگر: مارتين آلماني بزرگ متفكر بهتعبير است/ هستي گشودگي و فتوح برابر
بÇاشد; هسÇتي گشÇودگي مÇعرض در كه دارد وجود و است انسان آنجا تا "انسان
در كه است هستياي فتوح و گشايش جهان, است//// هستي خود كه  گشودگياي
سعدي: زبان به ميايستد/" بيرون شدهاش, پرتاب دنيا اين به وجود از انسان آن,

شÇدم در به خود از من و درآمدي در از
شÇدم دگÇر جÇهان به جهان كزين  گويي

دريافتگر و پذيرا و دارد دل مقام آهنگ است, الهي جذبة ربودة كه سالكي
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چيست?" دل گشودگي "نشانة پرسيدند: پيامبر(ص) از وقتي است/ معنوي حقايق
از رويگÇردانÇي جÇاودانگÇي, جÇايگاه و آخÇرت بÇه آوري <روي فرمود: پاسخ
ديگÇري جÇاي ايشÇان آن>/ فرارسÇيدن از پيش مرگ براي آمادگي و دارالغرور
همة زدودن نفس, صفات كردن نابود از نشان سخن, اين تموتوا/ ان قبل موتوا فرمود:
دنيوي زندگي به پايبندي عين در حميده صفات با دل گرداندن زنده رذيله, صفات
زيرا مييابد; دست جهان با تازهاي (relation) نسبت به سالك, مقام, اين در دارد/
بهعبارت ميشود/ دگرگوني دچار معنوي جايگاه اين ق تحق براي او پيشين نسبت
ربط در سالك صدر, سعة و انشراح آمدن پديد دلو باب شدن گشوده از بعد ديگر
و ربط درواقع, ميگيرد/ قرار عالم چيزهاي و امور و اشخاص با ديگري پيوند و
و سÇماحت بÇه و (تÇولرانس) ديگÇران پÇذيرش و ل تحم به او (relation) نسبت
پÇيدا ارتباط تولرانس با آدمي نسبت و ربط چگونه اما ميشود/ ل مبد بزرگواري
از بÇرگرفته داشÇتن) (نسÇبت relate واژة كÇه مÇيبينيم الفاظ مطالعة در ميكند?
carry بهمعناي ,referee وصفي وجه خود, بهنوبة هم آن كه است التيني relatus

,latus واژة اما است, دادن) (ارجاع refer to و فكر) در چيزي به (بازگشت back

آن, بÇلكه نÇيست كردن) ل تحم) carry بهمعناي التيني ferre اصلي وصفي وجه
(مÇدارا) tolerate فÇعل كÇه است بÇردن) (بÇاال raise مÇعناي به toller از برگرفته
و هÇند ريشة به كردن) ل تحم) carrying مفهوم از ما دارد/ آن در ريشه انگليسي
ل تحم) carry يعني خود, اصلي معنايي عنصر دو هر كه ميرسيم bher اروپايي
است/ كرده حفظ تا كنون پيدايش آغاز از را حمل) (وضع give birth و  كردن)
بحث براي مهمتر همه از كه دارند واژه اين در ريشه بسياري, انگليسي واژههاي
نكات اين مالحظة از پس است/ (بار) burden و كردن) ل تحم) bear واژة دو ما
ل" تحم" همانا چيزي به نسبت تولرانس كه ميرسيم نتيجه اين به شناختي, ريشه
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مييابد تازهاي زندگي سالك, مقام, اين در است/ آن بار كشيدن" "بردوش و آن
مÇيكند/ آغاز را نيكويي و پا ك زندگي و ميشود" "زاده ديگر بار گويي چنانكه
دل گشودگي به او كالم, يك در و است تيزبين ديدهاش و صاف دلش كه درحالي

مييابد/ دست
(تÇولرانس) داري" روا و "مÇدارا با Hالزام نيز بينالمللي زمينههاي در رابطه,
و داري روا مدارا مبتنيبر بينالمللي روابط ا گر بگوييم شايد اينك دارد/ سروكار
درست بÇرمبنايي روابÇط آن است, مÇقابل طÇرف مسÆوليت بار كشيدن بردوش
بÇر يكÇي بÇار تÇحميل مسÇتلزم ملت, دو ميان متقابل روابط ا گر اما است/ استوار
متقابل روابط ا گر سخن, ديگر به دارد/ اشكال مبنا, صورت, اين در باشد ديگري
بÇه نسÇبت مسÇامحه و داري روا و مÇلت دو مÇيان مشÇتركات به پرداختن برپاية
به رابطه نفس كه اينجاست در و بهرهمندند سالمي روابط از آنها باشد, اختالفات

ميكند/ تغيير مدارا و داري روا
ê

داشته كامل صدري سعة و گشوده دلي آنكه مگر نميآيد دست به داري روا
ايÇن كÇه هÇمين اما بود/ نخواهد چيزي محض, شفقت جز اينصورت در باشيم/
نيروهايي چون را آنها و گشته اختالفات ه متوج انسان برخيزد, ميان از  گشودگي
برنميتابد/ داري روا كه ه البت حالت اين در و مييابد خويش برابر در لناپذير تحم
بÇراي اينك و اينهاست/ همة رشد براي بستري دل, گشودگي و صدر سعة
را كÇريم قÇرآن از آيÇهاي گÇردهمايي, ايÇن بÇركت و يÇمن و سÇخن خÇتام حسن
ال و HÃي ش به رك Öش Ôن ال و اهللا اال نعبÔد اال نكم Öي ب و يÖننا ب وا¾ س م¹ ل ك لي ا الوا تع× اب ت× الك هل ا ي×ا ميآوريم:
شما و ما ميان كه سخني سوي به بياييد كتاب اهل اي اهللا; دون ن م Hرباب ا Hبعض نا Ôض Öع ب تَّخذ ي

و نسÇازيم انÇباز او بÇا را چيزي و نپرستيم را يكتا خداي جز اينكه است: يكسان
/(3 :ìê) نگيرد خدايي به يكتا خداي بهجاي را برخي ما از برخي
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دهقان امين معصومه

و شÇاهنامه در فÇرهمند انسÇان و رÇف بÇه عرفاني است نگاهي حاضر, مقالة
انسانهاي ويژگيهاي و فر درمثنوي/ ولي و معنوي واليت با آن تطبيق و مقايسه
( ولي) كامل انسانهاي ويژگيهاي و معنوي باواليت تطبيق مقايسهو قابل فرهمند,

است/ درمثنوي
را فرهمند انسانهاي از سلسلهاي ديگر, شاه به شاهي از فر انتقال شاهنامه, در
آنها امور در ف تصر خلقو سرپرستي وظيفة , فر همان واسطة به كه ميآورد پديد
اين فرهمند انسانهاي از يكي دارند/ را گيتي سراسر در روشني و نور برقراري و
دارنÇدة پÇهلوي, متون و اوستا در هم و شاهنامه در هم كه است كيخسرو سلسله,
شده ويران او ورود از پيش كه ايران سرزمين كردن آباد ضمن كه است فر ممتاز
به توراني افراسياب بردن بين از آن, و دارد دوش بر ديگري سنگين وظيفة بود,
عالم سراسر در را روشني و نور او, كردن نابود با سرانجام كه است شر عنصر منزلة

ميگستراند/
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آن مفهوم و فر كلمة ريشة

اوستايي در و خورشيد, معني به (svar) ر سو سانسكريت, در , فر كلمة ريشة
گÇاثاهاي در است/ خÇورشيد يÇا خÇور و هÇور دري, فÇارسي در و ,(hvar) ر وÇه
كÇه رفته كار به جاماسب براي صفت عنوان به (xvarnah) خورنه كلمة زردشت,

است/ سعادتمند و نيكبخت درخشان, بهمعناي
داشته را آن قابليت كه كسي به خداوند كه معنوي و ايزدي است نيرويي , فر
و اخالقي وظايف تمام به آن آوردن دست به براي و كند درخواست را آن و باشد
قÇرار نيك كردار و گفتار پندار, مقام در يعني كند, عمل خود اجتماعي و معنوي
, رÇف صÇاحب آنگÇاه مÇيدهد/ قرار نيرو اين محمل را او دل و ميكند عطا  گيرد,

ميشود/ بصيرت و اقتدار صاحب

شاهنامه در فر

آمده: ميان به سخن فر نوع دو از كه ميبينيم شاهنامه, ابيات به گذرا نگاهي با
ايزدي فر و كياني فر كه است اين بر پژوهشگران ا كثر نظر ايزدي/ فر و كياني فر
ايزدي كيانيو فر كه درمييابيم كنيم, بررسي را ابيات دقت به ا گر اما هستند, يكي

فر آفاقي, روي و جنبه از فر درواقع, واحدند/ حقيقت يك از جنبه دو يا دوروي
جÇنبه دو اين ميشود/ ناميده ايزدي فر انفسي, و دروني روي و جنبه از و  كياني
از را آنÇها ميتوان نه كه يكديگرند ل مكم آنچنان و نزديك يكديگر به آنچنان
كÇيومرث شÇاهنامه, در دانست/ يكÇي را آنÇها مÇيتوان ايÇنكه نه و كرد جدا هم

است/ فر دارندة پادشاه نخستين
بÇود گÇاه بÇر خورشيد چو بخوبي بÇود شÇاه سÇي سال درون بگيتي
سÇهي] سÇرو ز هÇفته دو مÇاه چو شÇاهنشهي رÇÇف زو [هÇÇميتافت
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آرمÇÇيد او بÇÇÇنزديك زگÇÇÇÇيتي بÇديد كش جÇانور هر و دام و دد
او بÇÇخت ه رÇÇف شÇÇده بÇÇر آن از او تÇخت بÇر مÇيشدندي تÇÇا دو

(تÇهران: حÇميديان سÇعيد كÇوشش به مسكو, چاپ براساس فردوسي شاهنامة فردوسي, ابوالقاسم /1
/12 Ç 1ì ابيات ,29 ص ,1 ج ,(137ê داد,

خÇويش]1 آيÇين بÇرگرفتند زو و پÇيش آمÇدنديش نÇÇماز [بÇÇرسم
موجودات تمام ميتابد, كيومرث از ( كياني) شاهنشهي فر وقتي ميبينيم, چنانكه

رÇف آفاقي و بيروني جنبة با ارتباط در موضوع اين ميشوند/ او مطيع دام و دد از
ميپيوندد/ پيشدادي پادشاه نخستين هوشنگ, به فر او از پس است/

ژيÇان گÇوزن و گÇÇور نÇÇخچير ز كÇيان رÇف و جÇاه ايÇÇزدي بÇÇدان

/29 Ç 30 ابيات ,3ë ص همان, /2

سÇودمند2 بÇد آنÇچه آوريد بورز گÇوسفند و خÇر و گÇاو كÇرد جÇدا
ميرسد/ طهمورث به فر هوشنگ, از پس

ايÇÇزدي ه رÇÇف ازو تÇÇابيد بÇدي كÇÇÇÇه از گشت پÇالوده شÇاه چنان

/2ì Ç 27 ابيات ,37 ص همان, /3

بÇرنشست3 بÇارگي تيزرو بر چو بÇبست بÇافسون را اهرمن برفت
ميتابد/ او از ايزدي ه فر دليل همين به زدوده, بدي از را روانش شاه

فÇريدون, از پس ميرسد/ فريدون به جمشيد, از پس و جمشيد به فر او, از پس
را نوذر ميپيوندد/ او, فرزند نوذر, به فر او از پس است/ فرهمند انسان منوچهر,
شÇايستگي نÇوذر, فÇرزندان گسÇتهم, و طÇوس كه آنجايي از و ميكشد افراسياب
مÇيپيوندد/ گÇرشاسب بÇه او از پس و زو به فر نداشتند, را فرهمندي و پادشاهي
رستم كه است كيقباد فرهمندان, اين لين او ميرسد/ كيانيان خاندان به فر سرانجام
كÇيكاوس بÇه رÇف او از پس مينشاند/ شاهي تخت بر و ميآورد البرزكوه از را او
ايران سرزمين و شود تيره او فر كه ميشود باعث كيكاوس اعمال برخي ميرسد/
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فر ممتاز دارندة كه ميپيوندد كاوس, نوة كيخسرو, به فر سپس گرايد/ تباهي به رو
است/

/3130 ب ,3 ج همان, /1

بÇÇخردي1 رايت و آمÇÇد پÇÇÇديد ايÇÇÇÇزدي ه رÇÇÇÇف او بÇÇÇÇÇاالي ز
است/ آمده ميان به سخن بخردي يعني فر دروني جنبة از هم اينجا در

ميپيوندد/ گشتاسب به بعد و لهراسب به فر كيخسرو, از پس
سرپرستي و اقتدار نمايانگر بيشتر فر كياني جنبة كه گفت بايد اوصاف اين با
است/ شاه بصيرت نمايانگر بيشتر , فر ايزدي جنبة و مردم, امور در شاه ف تصر و

شاهنامه در فر نمود و م تجس

كه است نور از هالهاي يا تابنده خورشيد شاهنامه, در فر مهم و شاخص نمود
مÇينويسد/ فر م تجس دربارة كربن هانري ميدرخشد/ فر دارندة يا شاه سيماي از
گÇرد بÇه كÇه است كÇرده ر صوÇم نÇور از هالهاي صورت به را آن <شمايلشناسي

سÇيد تÇرجÇمة شÇيعي, ايÇران تÇا مÇزدايÇي ايÇران از رسÇتاخيز روز در انسان كالبد و ملكوت ارض كربن, هانري /2
/ê3 Ç êê صص ,(13ë8 فرهنگها, مطالعة ايراني مركز (تهران: دهشيري ين ضيا¾الد

افكنده/>2 پرتو مزدايي, دين روحانيون و پادشاهان صورت
بÇا كÇه مÇيبينيم را خÇداواره انسÇانهاي از سÇلسلهاي شاهنامه, در ما بنابراين

دارند: بردوش رسالت دو خدا, جانب از فر موهبت از برخورداري
اقÇوام حÇمالت بÇرابÇر در ايران سرزمين حفظ و آريايي اقوام نگهداري Ç 1

ديگر;
جهان بردن پيش و جهان در آرامش و صلح برقراري و گيتي از شر دفع Ç 2

نور/ بهسوي
انÇجام كÇامل بÇهنحو را فÇوق رسÇالت دو كÇه خداواره انسانهاي اين جملة از
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را فر از بهره بيشترين شاهنامه پهلويو متون موجب به كه است كيخسرو ميدهد,
او ضمن در است/ زردشت ظهور از پيش مزديسنا آيين مطابق او اعمال و دارد

ميپردازيم/ او زندگي بررسي به مات مقد اين با است/ آريايي اقوام متحدكنندة

نور تولد

كيكاوس, از سو يك از بنابراين است/ فرنگيس و سياوش فرزند  كيخسرو,
كه هنگامي دارد/ نشان فرنگيس پدر افراسياب, از ديگر سوي از و سياوش, پدر
مÇرگ از پس مÇيكشد/ را سÇياوش افÇراسÇياب است, مÇادرش شكم در پنجماهه
مÇرگ از افÇراسÇياب, خÇردمند وزيÇر ويسه, پيران شفاعت به فرنگيس سياوش,

بياورد/ دنيا به را فرزندش تا ميرود پيران ايوان به و مييابد نجات
سياوش و ميشود افروخته آفتاب از شمعي كه ميبيند خواب به پيران شبي
بÇه بÇايد كÇني/ درنگ نÇبايد مÇيگويد او بÇه دارد, دردست شمشيري كه درحالي
بÇراعت را داسÇتان از بÇخش ايÇن ا گÇر كÇني/ بÇرپا جشني كيخسرو تولد مناسبت
ميدانÇيم همه نرفتهايم/ خطا راه به بدانيم, كيخسرو داستانهاي كل براي استهاللي
از پرتوي همچون كيخسرو درحقيقت, است/ تطهيركننده روشنيبخشو نور,  كه
و شر از آن كردن پا ك و جهان به بخشيدن روشني براي يزدان, وجود خورشيد
و شÇود تابندهاي خورشيد خود تا مينهد گيتي عرصة به پا صلح, و خير برقراري

بازگردد/ خود سرچشمة به داد, انجام را رسالتش كه آنگاه
پÇيران ميرساند/ پيران به را كيخسرو تولد خبر ويسه, پيران همسر  گلشهر,
سÇالياني گويي نميماند/ معمولي نوزاد به نوزاد اين ولي ميرود نوزاد ديدن براي
او و ميآورد پيران ياد به را سياوش كه بهطوري يافته يالي و شاخ و گذشته او بر

ميكند/ نفرين را افراسياب دردمندانه و  گريان
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مجنون عاقل لين او  كيخسرو,

آمد خواهد دنيا به كيقباد و تور نژاد از شاهي ميدانست پيش از كه افراسياب
تÇا مÇيفرستد قÇال كÇوه شÇبانان نزد به را كيخسرو برمياندازد, را او پادشاهي  كه
تحت نوعي به كيخسرو درحقيقت, است/ نژادي و خاندان چه از كه كند فراموش
اما شود/ تربيت خود سنگين وظيفة براي تا ميگيرد قرار الهي حفاظت و حمايت
كÇمان هÇفتسالگي در كÇه بÇهطوري ميشود خود مربي از پهلوانتر شا گرد اين
ايÇن مÇيدانÇد كÇه پÇيران ميكند/ زخمي را گرگ و گراز دهسالگي, در و ميسازد
خÇود حÇمايت در را او مÇيشود, نÇاشي كÇيخسرو گÇوهر و نژاد از همه پهلوانيها

ميگيرد/
از همچنان كه افراسياب ميشود/ شروع او تربيت مرحلة دومين تقدير, هر به
بردارد ميان از را كيخسرو كه ميخواهد پيران از ميترسد, خود بر كيخسرو وجود
از ندارد/ حسابي درستو عقل استو ديوانه كيخسرو كه ميگويد او به پيران ولي
بÇدهد/ سÇرباال جÇوابÇهاي افÇراسÇياب, پÇرسشهاي به كه ميخواهد هم  كيخسرو
كÇه بÇهطوري مÇيزند/ ديÇوانگÇي به را خود تمام زيركي و بادرايت نيز  كيخسرو
با را سرباال جوابهاي اين از گوشهاي است/ ديوانه كه ميكند مطمÃن را افراسياب

ميخوانيم: هم
روزگÇار گÇردش و بÇد و زنÇيك زآمÇÇوزگار بÇÇÇÇازش بÇÇÇÇپرسيد
تÇÇيزچÇÇنگ مÇÇردم دل رد دÇÇÇÇب پÇلنگ بÇاشد كÇه جايي گفت بدو
روي كÇرد سÇپه پÇÇهلوان سÇÇوي اوي زگÇÇفتار خسÇÇرو بÇÇÇخنديد
زپÇاي آرد پÇاسخ پرسمش زسر بÇجاي نÇدارد دل كÇين گفت بدو

/2ëê3 Ç 2ëêë و 2ë39 Ç 2ëê0 ابيات ,3 ج شاهنامه, /1

كÇينهجوي1 مردم بود زينسان نه اوي از نÇيك و بÇد هÇمانا نÇÇيايد
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عاقالن اين مياندازد/ مجانين عقال¾ ياد به را ما ناخودآ گاه كيخسرو رفتار اين
ظاهر در ميكردند, زندگي مردم ميان در بودهاندو تاريخ طول در هميشه كه ديوانه
مينمودند ديوانه ظاهر در درواقع ميكردند/ رفتار مردم آداب و عادات برخالف
حا كي كه ميديدند آنها از خصوصياتي نما, ديوانه ظاهر اين پس خردمنداندر اما
ميگفتند/ مجانين عقال¾ آنها به Hاصطالح دليل بههمين بود/ آنها بينش و خرد از

كيخسرو تكويني واليت

نÇجات مÇرگ از پيران كمك به هم آن دوم بار براي كيخسرو تقدير, هر به
نÇمايان را خÇود كمكم كيخسرو روح عرفاني بÔعد داستان, از بخش اين از مييابد/
كه (شهري سياوشگرد به فرنگيس و كيخسرو كه ميدهد دستور افراسياب ميكند/
شده خارستان كه سياوشگرد كيخسرو, ورود از بروند/ ساخت) توران در سياوش
انسان از موجودات همة ميشود/ متولد نو از گويي ميشود/ تبديل گلستان به بود,
مكان آن به خضر گويي ميگشايند/ كيخسرو بر ستايش و تحسين زبان حيوان و

است/ آورده ارمغان به را مي خر و سبزي و نهاده قدم
خÇارستان بد گشته جملگي شارستان كجا آن سوي كردشان  گسي
پÇديد هÇرسو ز آمÇد مÇردم بسي رسÇيد آنجا كيخسرو و فرنگيس
آفÇÇرين پÇÇÇÇر دام و دد زبÇÇÇÇان زمÇين يك يك سÇپردند بÇديده

/2ëì1 و 2ëëë Ç 2ëë7 ابيات همان, /1

شÇد1 آزاد سÇرو چÇمن بÇر شد گÇÇيا شاد شارستان آن خا ك همه
است/ تكÇويني واليت مÇعنوي, واليت وجÇوه از يكÇي مÇيدانÇيم, چنانكه
احاطة و سعه داده, قرار خود تمامنماي آينة و مظهر را كامل انسان چون خداوند,
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چÇاپ حÇقيقت, انÇتشارات (تهران: واليتنامه سلطانعليشاه, گنابادي سلطانمحمد مال حاج ر/ ك: /1
/30 Ç 32 صص ,(1381 چهارم,

ميكند/1 عنايت او به هم را خود تكويني
ايÇنگونه است, مÇادرش شكÇم در هÇنوز كÇه زماني را كيخسرو نيز سياوش

ميكند/ توصيف

/2197 ب ,3 ج شاهنامه, /2

را2 و مÇاهي و مÇرغ بÇود بÇفرمان ورا شÇÇاهي تÇÇخت بÇÇر نشÇÇانند

وحي حامل و ايزدي پيك سروش,

مÇرگ داغÇدار هÇمه ايÇران در ديگÇر, سÇوي از مÇيگرديم/ بÇاز داسÇتان بÇه
گÇودرز, خÇواب به سروش اينكه تا كينكشي/ براي فرصت د مترص و سياوشاند

ميدهد/ نشان را كار چارة و ميآيد ايراني پهلوانان از يكي
اژدهÇا نÇر تÇرك نÇÇامور وزيÇÇن رهÇا زتنگي يابي كه خواهي چو
كÇيخسروست شÇاه آن نÇام نÇوست كÇجا نÇامداري يكÇي بÇÇتوران

/3027 و 3023 Ç 302ê ابيات همان, /3

پÇاسخش3 دهد پرسد آنچ زچرخ خش رÇف پÇي بÇÇايران آيÇÇد چÇÇو
و اطÇاعت مÇظهر كÇه مÇزديسناست آيÇين ايÇÇزدان مÇÇهمترين از سÇÇروش
وااليÇي عظمت از شاهنامه و پهلوي متون دراوستا, و است محض فرمانبرداري
يك چهرة و است فرشتگان همة رأس در سروش شاهنامه, در است/ برخوردار
و اوست ياور يارو همهجا فريدون قيام هنگام در او دارد/ را بشارتدهنده و ناجي
به دژبهمن ف تصر هنگام ميشود/ ا ك ضح بر فريدون ق تفو سبب خود نيروي با
جانشين, انتخاب و روحاني عروج آغاز در پادشاه اين و ميشتابد كيخسرو ياري
شÇده مÇنطبق جبرÄيل با ايزدي پيك اين اسالمي, فرهنگ در ميطلبد/ مدد او از
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,(137ë سÇروش, (تهران: فارسي ادبيات در داستاني اشارات و فرهنگاساطير ي, ياحق دجعفر محم ر/ ك: /1
/2ê7 ص

است/1

مراد يافتن براي گيو سالة هفت جستجوي

و برود توران به تا ميكند مأمور را گيو فرزندش, خواب, اين از پس  گودرز
هÇر از او مÇيشود/ تÇوران راهÇي و مÇيپذيرد بÇيدرنگ گÇيو بÇيابد/ را  كيخسرو
اظÇهار تÇورانÇي آن ا گر و ميشود كيخسرو جوياي ميبيند, راه در كه تورانياي
تمام كه دارد را دردمندي طالب حكم او درحقيقت ميكشد/ را او كند, بياطالعي
به گاهي ميگردد/ طلب بيابان در سال هفت بيابد/ را مرادش تا ميزند كنار را موانع
بيشك كه ميانديشد خود با و ميشود نااميد Âكام گاهي و ميافتد ترديد و شك
كيخسروي Âاص و ميكنم تالش بيهوده من و بوده شيطاني خوابي گودرز, خواب

ندارد/ وجود

چشمه كنار در كيخسرو يافتن

اوج به داستان, اين در سالك Ç پهلوان لين او عنوان به گيو خواستاري دردو
ا گÇر عرفاني نظر از دهد/ نشان را خود بايد شاه است/ شده تمام صبرش و رسيده
از را حقيقت و بخواند را خدا عقيده و نيت خلوص با و باشد عالم غرب در طالبي
گسيل او هدايت براي باشد, عالم شرق در ا گر را خود نمايندة خداوند بجويد, او

ميبيند/ چشمه كنار دست, بر ي م از پر جامي با را كيخسرو گيو ميكند/
پÇور آرام دل بÇÇاال سÇÇرو يكÇÇي دور ز تÇابان ديد چشمهاي يكي
رنگ و بÇوي دسÇتة بÇرزده بسÇر بÇچنگ گÇرفته مÇي پر جام يكي
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بÇÇخردي رايت و آمÇÇد پÇÇÇÇديد ايÇÇÇÇزدي ه رÇÇÇÇف او بÇÇÇÇÇاالي ز
نيست خورگاه در جز چنينچهره نيست شاه بجز اين گيو گفت بدل

/3133 Ç 313ê و 3128 Ç 3130 ابيات همان, /1

جوي1 شاه گو آمد اندر تنگ چو روي بÇÇنهاد تÇÇيز بÇÇدو پÇÇÇÇياده

مي جام و چشمه رمز

چشمه ميان, اين در و است زوال معرض در طبيعت سراسر ميدانيم, چنانكه
بÇلكه نÇيست تÇصادفي چشÇمه كÇنار در كÇيخسرو گÇرفتن قرار است/ حيات رمز
است/ آن بÇينش و مÇعرفت در روح حÇيات و اوست روح حÇÇيات نشÇÇاندهندة
او قÇامت از ايزدي ه فر دليل بههمين است/ روحاني معرفت از سرشار  كيخسرو
است حيات چشمة همان چشمه اين است/ نمايان او چهرة از خرد نشان و ميتابد
دارد/ دست بر مي از پر جامي كيخسرو گفتهاند/ سخن آن دربارة ر مكر عرفا  كه
شيخ است/ دل آن, براي عرفاني تعبير بهترين و است الهي اسرار قبول ظرف جام,

,(13êê [بÇينا], (تÇهران: صÇفير عÇلي محمد سيد كوشش به كنزالحقايق, شبستري, محمود ر/ ك: /2
/121 Ç 122 صص

است/2 كامل انسان نفس همان جام كه ميگويد دركنزالحقايق شبستري محمود
17 و ì ,ë آيÇات در است/ ايÇزدي اسÇرار و حقايق از سرمستي رمز نيز مي
مÇهربانان و نÇيكان < ون ÔربÇ Öش ي بÖرار اال نَّ ا> است/ شده اشاره شراب اين به دهر سورة
كافور آن آميغ كه جامي <Gور Ôكاف ه×ا Ôاج ز× م ان < ك× مي] [پر جامي از < أسك Öن م> ميآشامند/
رونها ج ف Ôي> اهللا بÇندگان آن از ميآشامند كه چشمهاي از اداهللا> ب× ع ه×ا ب رب Öش ي ينا ع> است
فيها <يسقون و نشيب]/// و باال در خواهد اهللا [چنانكه روانيدني آن ميروانند جيرا> Öف ت

زنÇجبيل مÇي آن آمÇيغ بيال> نج ز ها Ôاج ز× م ان < ك× جام از مي را ايشان ميآشامانند <Hكاس 
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/313 Ç 31ê صص ,10 ج ميبدي, ين رشيدالد /1

است/>1
گيو مينماياند/ طالب گيو به را خود كامل, و عارف مرادي همچون  كيخسرو
گودرز خواب و ايران شدن ويران از ماجرا همة او مينهد/ كيخسرو قدم در سر نيز
ميان در ميكنند/ حركت سياوشگرد سوي به آنها ميكند/ بازگو كيخسرو براي را
ميخواهد كيخسرو از فرنگيس ميكنند/ همراه هم را كيخسرو مادر فرنگيس, راه,
نشان سياوش, اسب بهزاد, به را خود لگام و زين آنجا, در و برود مرغزاري به تا
سالك گيو ميشود/ ناپديد گيو از باد همچون و ميشود اسب سوار كيخسرو دهد/

ميگويد: خود با و ميافتد شك به
روي بÇنمود و گشت بارگي يكي چÇارهجوي كÇاهرمن هÇميگفت

/3210 Ç 3211 ابيات ,3 ج شاهنامه, /2

مÇن2 گنج جهان در بد رنج همين من رنج و شد خسرو جان  كنون
نÇوع از گÇيو ضمير بر او اشراف اين ميشود/ واقف گيو ضمير بر  كيخسرو

است/ مريدان باطن بر كامل پيران اشراف قدرت
نÇيو شÇاه دل بÇيدار گÇفت چÇنين گÇيو رفت او پÇيش تÇا هÇميبود
روان بÇÇروشن آشكÇÇارا پÇهلوان كÇÇÇÇنم انÇديشة كÇه شÇÇايد  كÇÇه
يÇاد آمÇدت انÇديشه دل بر يكي فÇرخنژاد اسب زيÇن گÇفت بÇدو
جÇوان ايÇن بÇر آمد اهريمن پÇÇهلوان كه انÇÇديشة بÇÇود چÇÇÇنين

/3218 Ç 3219 و 3213 Ç 321ë ابيات همان, /3

كÇرد3 نÇاشاد سÇخت مÇن شاد دل كÇرد بÇاد مÇرا رنج و رفت  كنون

زره رمز

پنهاني گنج فرنگيس ميروند/ فرنگيس ايوان به فرنگيس و گيو  كيخسرو,
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از او است/ و/// گوپال ياقوت, زره, دينار, گنج, اين ميان در ميگشايد/ را آن دارد/
ادب, عرض زمينبوسيو از پس گيو برداردو چيزي ميان آن از تا ميخواهد  گيو
رسÇم بÇه شÇبيه بسيار داستان, اين در زره گرفتن ميكند/ انتخاب را سياوش درع
ايÇن درحÇقيقت است/ عÇرفاني سلوك به ورود رمز كه است صوفيه خرقهپوشي
ف, صوÇت مشايخ ميان در است/ معنوي بيعت همان نشاندهندة ف, تصو در رسم
بÇر واليت بهرة همان نشانة به را خرقهاي بيعت, هنگام در كه بوده رسمي Gظاهر

/ëì Ç ë7 صص :(1380 (بهار 8 ايران, عرفان صوفيه>, خرقة ذ كر در <حديثي پازوكي, شهرام ر/ ك: /1

به ه باتوج بوده/1 اهللا الي سلوك به مريد آن ورود معناي به اين ميكردندو مريد تن
سالكان Ç پهلوان سلك به Hرسم زره, اين گرفتن با گيو كه گفت ميتوان مسأله اين

كند/ آماده عظيم نبردي براي را خود درون, تصفية با تا درميآيد  كيخسرو

باد و آب در كيخسرو ف تصر قدرت

بÇه سÇپاهي مÇيشود, مÇطلع سو آن از كه پيران ميشوند/ ايران راهي سه هر
و ميروند خواب به راه, رنج خاطر به كيخسرو و فرنگيس ميفرستد/ آنها تعقيب
آنÇها مÇيان جÇنگي مÇيشود/ نزديك تورانيان سپاه ميدهد/ پاسباني را آنها  گيو
ميدهد/ شكست را آنها است, يافته را مرد هزار نيروي گويي كه گيو و درميگيرد
پÇيروز جÇنگ ايÇن از گيو هم باز ميكند/ ا مهي سهمگينتر سپاهي ديگر بار پيران
آنÇها سÇوي بÇه و مÇيكند فÇراهÇم لشكÇري افÇراسÇياب ديگÇر بار ميآيد/ بيرون
آن با كه ميشوند كشتي خواستار كشتيبان از و ميرسند جيحون به آنها ميفرستد/

ميگويد: آنها به جواب در كشتيبان اما بگذرند جيحون از

/3êë0 ب ,3 ج شاهنامه, /2

چهچا كرچهشاه2 خÇواه كهآبروانرا باج پس گيو با گفت چنين
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چيز چهار خواستار گستاخانه او و بخواه ميخواهي هرچه ميگويد او به  گيو
كه ميخواهد كيخسرو از گيو كيخسرو/ و فرنگيس بهزاد, سياوش, درع ميشود:
ر خÇمس هسÇتي تÇمام و است فÇرهمند انسÇان او بگذرد/ آب از فريدون همچون

اوست/
گÇاه زيÇباي و بÇرزي و رÇف با راه كه تÇو بÇر بÇود كÇÇي را آب بÇÇبد
سÇرت گÇيرد كÇه نÇبايد مÇادرت گÇزندي گÇر غÇرقه شوم من ا گر
شÇاهنشهان تÇخت بÇد بيكار جÇهان كه مÇراد بÇودي تÇÇو زمÇÇادر

/3êì8 Ç 3ê71 ابيات همان, /1

يÇاد1 هيچ مكن دل بر كار اين از زاد تÇو بÇÇهر ز مÇÇادر نÇÇيز مÇÇرا
در است/ شاهنامه ابيات عارفانهترين از يكي فوق, ابيات كه گفت ميتوان
در چÇنانكه است كÇامل انسÇان آفرينش هستي, و جهان خلقت از هدف عرفان,

خودم/ براي را تو و كردم خلق تو براي را چيز همه /2

از مراد گيو, اينجا, در جلي/2 ال كÔقت ل خ و لك Öج  ال ¾االشيا Ôخلقت ميفرمايد: قدسي حديث
ميداند/ كيخسرو وجود را خود خلقت از هدف همچنين و هستي

آب از گÇذشتن سÇالمت بÇه مÇيگذرند/ رود از سÇالمت بÇه سه هر سرانجام
مÇيبينيم/ هÇم زرتشت و عÇيسي چون انبيايي داستانهاي در ما كه است پديدهاي
بازخواست را كشتيبان خشمگين, نميبيند, را آنها چون و ميرسد سر افراسياب

ميگويد: او و ميكند
جيحونزمين چÇنين كه كرديكسيزآب شÇنيدم هÇÇرگز نÇÇه نÇÇديدم
گÇريز راه نÇيست شÇدي انÇدر چÇو تÇيز مÇوج بÇا آب ايÇÇن و بÇÇهاران

/3ë00 Ç 3ë02 ابيات همان, /3

كÇنار3 بÇر داشÇتشان هÇوا گفتي تو سÇوار سÇه هÇر بÇÇرگذشتند چÇÇنان
كيخسروند/ ر مسخ دو هر باد و آب ابيات, اين طبق
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كيخسرو نشستن تخت بر و ايران در كيخسرو با پهلوانان ديدار

ميكنند/ ديدار شاه با اصفهان در پهلوانان ميرسند/ ايران به سه هر سرانجام,
بناي كاوس پسر فريبرز, نوذرو پسر طوس, اما ميبندند/ ميان بر اطاعت كمر همه
بهمن دژ گشودن آن, ميگذاردو اجرا به آزموني ناچار به كاوس مينهند/ مخالفت
ايران پادشاه بگشايد, را دژ اين كه هر است/ اهريمنان جايگاه كه است اردبيل در
هم را دژ به شدن نزديك قدرت آنها اما ميشوند راهي فريبرز و طوس ميشود/
از چÇند تÇني بÇا كÇيخسرو بÇرميگردند/ سÇرافكÇندگي بÇا دليÇل همين به نداشتند
از و مÇيگشايد را دژ خÇدا نام مدد به آنجا در كيخسرو ميافتند/ راه به  گودرزيان
كÇه مÇيخورد سوگند او ميشود/ ايران شاه ترتيب بدين و ميكند/ خالي اهريمن
و ايÇرانÇيان بÇين جنگهايي سلسله داستان, از بخش اين از كند/ نابود را افراسياب
در اما ميشود, مواجه شكست با جنگها اين از برخي ا گرچه درميگيرد/ تورانيان
از و نهايي رزم براي تا ميشوند آزموده كيخسرو سالكان Ç پهلوان رزمها, اين همة

شوند/ آماده افراسياب بردن بين

خداست فرمان كيخسرو, فرمان

سالكان Ç پهلوان خداست/ اوفرمان فرمان كه است كل خرد منزلة به  كيخسرو
ميگويد: چنين پيران به گودرز دارد/ بدي عواقب او فرمان از سرپيچي كه معتقدند

/12ìê ب ,1ë7 ص ,ë ج همان, /1

سÇراي1 بÇديگر دارد شÇرم روان بÇجاي نÇيارم خسÇرو فÇرمان چو
به منجر كه كالت راه از او رفتن و طوس نافرماني از پس نيز خود  كيخسرو

ميگويد: چنين ميشود, كيخسرو ناتني برادر فرود, مرگ
حÇصار سÇوي بÇه لشكر برد چرا نÇاهوشيار نÇامرد طÇÇوس دمÇÇان
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مÇهر يد برÇب لشكÇر ز و طÇوس ز سÇپهر كÇÇردگار الجÇÇرم  كÇÇنون

/32 Ç 3ê ابيات ,117 ص ,ê ج همان, /1

كوس1 و پيل بر و باد و بر نفرين زطÇوس كه بÇر بگÇودرزيان آمد بد
و كيخسرو, امر از پهلوانان سرپيچي ميبينيم كه ميشود ثابت وقتي عا مد اين
مÇيآورد, بÇهوجود ايرانيان براي پياي در پي شكستهاي او, خاطرشدن آزرده
آنÇها, بÇراي كÇيخسرو دعÇاي و رستم آمدن و آنها شدن متنبه از پس كه درحالي

ميشوند/ پيروز

كيخسرو مسيحايي دم

پهلوان دوازده ميشوند/ آزموده پهلوانان همة Hتقريب رخ, دوازده داستان در
ميان اين در ميكÔشند/ را آنها و ميكشند تيغ توراني پهلوان دوازده برابر در ايراني
كه دارد مهرهاي او ميشتابد/ درمانش براي خود كيخسرو ميشودو زخمي  گستهم
گÔستهم, بازوي بر آن بستن با كه برده ميراث به جمشيد و طهمورث هوشنگ, از

مييابد/ باز را سالمتياش روز چند از پس  گÔستهم
امÇيد را خسÇتگان بÇÔد مهره يكي شيد جم طهمورثو هوشنگو ز
مÇاه و سÇال بÇرداشÇتي بÇÇبازوش شÇاه نÇزديك بÇÇميراث رسÇÇيده
دستراست از بخواست گشادآنگرانمايه را گستهم دلش هر م چو

/2ê97 Ç 2ë00 ابيات ,233 ص ,ë ج همان, /2

دست2 خسÇتگيهاش بÇر بÇÇماليد بÇبست بÇر گسÇتهم بÇÇازوي ابÇÇر
يÇقين بÇه كÇه است كÇيخسرو درمÇانگري ة وÇق نمود مهره, كه گفت ميتوان
ستوده درمانها خاطر به كيخسرو زامياديشت, در شده/ حاصل برايش فر بهواسطة
درمÇان را زخÇمي گسÇتهم كيخسرو, اينكه از پس /(7ì فقرة يشت, (زامياد شده/
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خÇدا نÇام مÇدد بÇه او كÇه گÇفت ميتوان ميپردازد/ خدا با نياز و راز به ميبخشد,
دارد/ مسيحايي دم نوعي به او و بكند را كار اين توانست

كيخسرو سرمستي ة قو با گيتي سراسر در نور برقراري

در هوم نام به عابد مردي ميشود/ پنهان غاري در بهدر در و آواره افراسياب
ميشود آ گاه افراسياب وجود از سروش واسطة به او دارد/ پرستشگاهي كوه همان
عابد هوم ميكند/ فرار چندي از پس افراسياب اما ميكند/ اسير كمندش با را او و
بجنباند را او مهر افراسياب, برادر گرسيوز, شكنجة با كه ميبيند آن در را كار چارة
به دژخيم آن از پس ميشود/ اسير افراسياب نحو, همين به آيد/ بيرون آب از او تا
روشني و خوبي تمام بدينترتيب و ميبرد سر را افراسياب و گرسيوز شاه, فرمان

ميكند/ غلبه ظلمت و بدي تمام بر
است ايزدي نام هم و درمانبخش ايزدي, س, مقد است گياهي دراوستا هوم
نÇزد بسÇته دست را او و شÇود پÇيروز افراسياب بر تا ميخواهد اهورامزدا از  كه
و 17 فقرات (@گوشيشت, بكشد/ چÃچست درياچة كنار در را او تا ببرد  كيخسرو
مÇيتوان اوسÇتا, در هوم ايزدي وجه همچنين و شاهنامه روايت به ه باتوج /(18
كÇامل, انسÇان ايÇن كÇيخسرو, است/ كÇيخسرو سÇرمستي ة قو نماد هوم, كه  گفت

ميرهاند/ ظلمت از را گيتي محبوب, جلوة از سرمست

ملكوت از آوازي شنيدن

بيروني جنگهاي تمام از كه درحالي خرد بصيرتو و اقتدار اوج در  كيخسرو
كه درحالي اويند, فرمان تحت گيتي تمام كه درحالي آمده, بيرون سربلند دروني و
از آوازي او بÇهشتي روح ميكند/ رفتن آهنگ يافته, دست آرزوهايش تمام به
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ميانديشد/ چنين او باشد/ جاودانه تا برود ميخواهد شنيده/ ملكوت
آهÇرمني كÇÇيش و بÇÇدانÇÇديشي مÇÇني آرد كÇÇه نÇÇÇبايد روانÇÇÇÇم
هÇراس آرم انÇدر روان بÇÇروشن نÇاسپاس زمÇان يك شوم بيزدان

/2ê32 Ç 2ê33 و 2ê28 ابيات ,380 ص همان, /1

بÇدي1 راه و بكÇÇژي آيÇÇم ايÇÇزدي گÇÇر ه رÇÇف بگسÇÇلد مÇÇÇÇن ز
تمامي اينكه جز نيست چيزي راز اين و است برده پي هستي بزرگ راز به او
كÇه نÇيست بÇهتر آيا پس ميميرند/ روزي همه باالدست و زيردست از عالميان
او مÇاند? جاودانÇه و كرد ترك را فاني عالم اراده و اختيار به و مÔرد مرگ از پيش
سÇالكانش Ç پÇهلوان مÇينشيند/ مÇعبودش بÇا رازونÇياز بÇه دردمندانÇه هفته يك
مÇيكنند/ چÇارهانÇديشي او بÇراي دلسÇوزانÇه شده/ تيره شاه انديشة كه ميپندارند
هفته پنج از پس سرانجام ندهند/ راه خود دل به بد كه ميخواهد آنها از  كيخسرو
ميكند: زمزمه او گوش در چيزي ايزدي پيك سروش, شبها, از شبي گداز, و سوز

كند/ ترك را عالم اين بايد او گشته/ اجابت كيخسرو دعاي
سÇروش خÇجسته بگÇفتي نÇهفته بگوش را كو خواب در ديد چنان
تÇخت و تاج و ياره بسي بسودي نيكبخت اخترو نيك ايشاه  كه
يÇافتي هÇمه جسÇتي آنÇچ بشÇتافتي كنون تÇيز جÇهان زيÇن ا گÇر
مÇپاي در تÇÇيرگي بÇÇدين بÇÇيابي جÇاي پÇÇا ك داور بÇÇهمسايگي

/2ë81 و 2ë72 Ç 2ë7ë ابيات ,388 ص همان, /2

زمÇين2 بÇر ازو مور بود ايمن گÇزين كه پÇادشاهي را تÇÇخت سÇÇر

جانشين انتخاب

را بعدي پادشاه رفتن, از پيش بايد او دارد/ دوش بر بزرگي وظيفة  كيخسرو
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ميشوند/ حيرتزده انتخاب اين از پهلوانان برگزيده/ را لهراسب او كند/ انتخاب
از او كÇه ميدهد اطمينان آنها به كيخسرو اما است/ گمنامي پهلوان لهراسب زيرا
سرپيچي او از كسي ا گر است/ خرد و دين و شرم صاحب و فرهمند انسانهاي نسل
ناسپاس هم خدا برابر در و بيارزش خوارو كيخسرو, نظر در رنجهايش تمام  كند,

است/ الهي جانشين, تعيين امر چون است

نور عروج

است/ بÇيقرار عÇزيمت بÇراي كيخسرو ميشود/ تنگتر و تنگتر رفتن زمان
باز را كيخسرو آنكه قدرت نه دارندو جدايي تاب نه غمگينند/ و پريشان پهلوانان

بدارند/
گÇرفت انÇدر خروشيدن زاري به بÇرگرفت در پÇا ك هÇمه را يالن

/2937 Ç 2938 ابيات ,ê08 ص همان, /1

خÇويشتن1 بÇا بÇرد تÇÇوانسÇÇتمي انÇجمن اين من كاجي هميگفت
راه كÇه مÇيگويد آنÇها بÇه كÇيخسرو مÇيشوند/ همراهش پهلوانان از هاي عد
و رسÇتم كند/ طي را راه اين ميتواند فرهمند انسان تنها است/ پيش در تي پرمشق
هÇمراهÇي را او بÇاز فÇريبرز و بيژن و گيو و طوس اما ميگردند, باز گودرز و زال
حÇيات آب هÇمان HقينÇي كه چشمهاي به آنها راه شبانهروز يك از پس ميكنند/

ميگويد: آنها به كيخسرو ميرسند/ است,

/3022 ب ,ê13 ص همان, /2

بÇخواب2 جÇز مÇرا ديگÇر مبينيد آفÇتاب سنان برآرد چون  كنون
ميكند/ عروج چندي از پس ميكند, پيشبيني كه همانطور

/3027 ب همان, /3

نÇاپديد3 شÇد شÇاه مÇهان چشم ز بÇركشيد سÇر خورشيد كوه از چو
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از پس ميدهند/ جان سنگيني, برف زير در پهلوان چند آن چندي از پس
مÇيان بÇر خدمت كمر همگي, پهلوانان, و مينشيند تخت بر لهراسب ماجرا, اين

ميبندند/

واليت با فر تطبيقي بررسي

از پÇژوهشگران آمÇد/ مÇيان به سخن فر مفهوم دربارة مقال, اين ابتداي در
طريق از تا بيابند اسالمي فرهنگ در فر براي معادلي كه بودهاند آن پي در ديرباز
نسبي تعاريف, اين تمام كه است بديهي بنمايانند/ ما به را آن حقيقي چهرة تطبيق,
تمام اشترا ك وجه شدهاند/ اراÄه مختلف برداشتهاي با اما ديدگاه يك از كه هستند
آنند از حا كي مختلف برداشتهاي اين است/ ماوراÄي ارتباطي وجود تعاريف, اين
يÇا كÇليت يك بÇا نگارشي و گويشي محدوديتهاي اسير نويسندگان اين كه است
كه است استوار مشاهده و گمان بخش دو بر Áاصو نظريات اين شدهاند/ وحدت

راهگشاست/ ه حق مشاهدات Hطبع

تÇهران, دانشگÇاه انÇتشارات (تÇهران: فÇارسي ادب در آن تأثÇير و مÇزديسنا مÇعين, مÇحمد ر/ ك: /1
/ê1ë ص ,1 ج ,(1338

برخÇي ميدانند/ درقرآن1 سلطان معني معادل را فر پژوهشگران, از هاي عد

/31ê Ç 31ë صص ,2 ج ,(137ê بينا, (تهران: پورداود ابراهيم گزارش يشتها, ر/ ك: /2

شÇيخ نÇظريات, ايÇن از پÇيش ميكنند/2 ي تلق الهي عنايت و تأييد راهمان فر نيز
است, سÇلوك انÇوار مÇرتبة آخÇرين كÇه سكÇينه مÇعادل را رÇف سهروردي اشراق

نصر دحسين سي تصحيح اشراق, شيخ مصنفات مجموعه سهروردي, يحيي ين شهابالد ر/ ك: /3
/319 Ç 32ê صص ,3 ج ,(13ë3 ايران, فلسفة انجمن (تهران:

انطباق اين اما است فر با انطباق قابل مفاهيم اين تمامي كه است بديهي ميداند/3
ميان در كه درمييابيم تأمل قدري با است/ گرفته صورت محدود جهات برخي از
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قÇابل رÇف بÇا جهات تمام از كه دارد وجود برتر و باالتر حقيقتي عرفاني, مفاهيم
است/ واليت آن, و است انطباق

بهنحوي هم كنار در چيز دو گرفتن قرار لغوي معني به لي و ريشة از كه واليت
است/ رسÇول ي قÇاليالح جÇنبة هÇمان شده, گرفته نباشد, آنها ميان فاصلهاي  كه
اليالخلقي جنبة همان كه تشريعي ت نبو دوران ا كرم(ص), پيامبر بعثت با درواقع
شد, اعالم غديرخم روز در كه رسول ي اليالحق جنبة اما يافت پايان است, رسول
و ف تصو و ع تشي حقيقت معنا, اين به واليت بود/ خواهد و هست بوده, هميشه
از آنÇها كه كوههاست و زمين آسمانها, به خدا جانب از شده عرضه امانت همان
را آن جÇهولي و ظÇلومي واسÇطة بÇه انسÇان تÇنها و كردند خودداري آن پذيرش

ميكنيم/ بررسي را واليت و فر ويژگيهاي تعريف, اين با حال پذيرفت/
مÇيپيوندد/ ديگÇر شÇاه بÇه شÇاهي از شÇاهنامه در هÇم و دراوستا هم , فر ÇÇ
حامل ولي و است امانت و وديعه نيز واليت دارد/ را امانت حكم , فر درحقيقت

ميرسد/ بعدي ولي به ولي يك از امانت اين است/ آن
الهÇي امÇانتي نÇيز واليت ميشود/ عطا فرهمند انسان به خدا جانب از فر ÇÇ
ض Öر واال ات و× Çم× السَّ Çلي ع ¹انÇ م× اال نا Öض رÇ ع Çا ×ن ا مÇيفرمايد: خÇود خداوند چنانكه است/

داشتيم//// عرضه كوهها و زمين و آسمانها بر را امانت اين ما : 72 آية احزاب, سورة /1

ال////1 ب× الج و

بسياري شاهنامه در ميشود/ عطا باشد, داشته را آن قابليت كه كسي به فر ÇÇ
برخورداري قابليت اما هستند, شاهزاده اينكه با طوس و فريبرز جمله از افراد از
بÇاشد داشته را آن قابليت كه ميشود عطا كسي به نيز واليت مقام ندارند/ را فر از

كند/ طي را الياهللا سلوك مراحل تمامي يعني
(وجÇه كÇياني رÇف آمÇده: ميان به سخن فر نوع دو از شاهنامه در كه گفتيم ÇÇ
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آن از خلق به روي يك دارد: روي دو نيز ولي انفسي)/ (وجه ايزدي فر و آفاقي)
ميان دوباره باهللا بقا¾ آن از پس و فنا تا تبتل از مقامات تمام طي از پس كه جهت
خدا به رويي ولي ديگر, سوي از كند/ ارشاد خدا سوي به را آنها تا برميگردد خلق
قابل واليت و فر وجه دو اين خداست/ به خلق بترين مقر او كه جهت آن از دارد

هستند/ تطبيق
شÇهود و كشف و الهام كرامات, بصيرت, اقتدار, موجب فرهمندي, و فر ÇÇ

ميشود/ موجب را دست اين از اموري نيز واليت ميشود/
سيماي از كه است نور از هالهاي يا تابنده خورشيد , فر مهم و شاخص نمود ÇÇ
وارد ولي جÇان و دل بÇر كÇه است نÇوري نÇيز واليت ميدرخشد/ فرهمند انسان
نÇ م م Ôه Ôج رÖخÇ Ôي نÔوا آم ذين ال ولي اهللا است/ سÇالكان هادي و روشنگر نور اين و ميشود

ميبرد/ روشني به تاريكيها از را ايشان است/ مÆمنان ياور خدا :2ë7 آية بقره, سورة /1

ور/1 الن لي ا مات Ôل Ôالظ

باشد بهتر شايد منطبقند/ هم با جهات تمامي از واليت و فر ميبينيم, چنانكه
كنيم/ ي تلق واحد حقيقتي براي اسم دو را آنها

درمثنوي ولي با شاهنامه در فرهمند انسان ويژگيهاي مقايسة

تكويني واليت

است/ تكويني واليت داراي ( كيخسرو) شاهنامه فرهمند انسان كه دانستيم
فراوان درمثنوي كه است هستي در خدا اولياي ف تصر به شبيه بسيار موضوع اين

شده/ پرداخته آن به
سجود آرد ماهشان و مهر و چرخ وجود از رهيدند كه گروهي  كان



ë7 مثنوي در ولي با شاهنامه در فرهمند انسان مقايسة

تÇوس, (تÇهران: ريÇنولدنيكلسن تÇصحيح بÇه مÇعنوي, مÇثنوي (مولوي), بلخي محمد ين جاللالد /1
/3003 Ç 300ê ,1 ج ,(137ë

ابر1 و خورشيد برد فرمان را مرو گÇبر نÇفس او تن اندر مÔرد كه هر

الهام و وحي

او گوش در ايزدي, پيك سروش, ميگيرد/ قرار الهام و وحي مورد  كيخسرو
روح صÇاحب فÇرهمند, انسان درواقع يافته/ دست آرزويش به كه ميكند زمزمه

است/ شده قاÄل ولي براي مولوي كه چيزي همان است/ گير وحي
خÇطا از مÇحفوظ است مÇحفوظ چÇÇه از پÇÇÇÇيشوا را او است مÇÇÇÇحفوظ لوح
بÇÇالصواب اعÇÇلم واهللا حÇÇق وحÇÇي خواب نه و است رمل نه و است نجوم نه

/18ë1 Ç 18ë3 ,ê ج همان, /2

صÇÇوفيان2 را آن گÇÇويند دل وحÇÇي بÇÇيان در عÇÇامه روپÇÇوش پÇÇÇÇي از

نفوس در ف تصر و لدني علم

همان عرفاني تعبيري به كه جم جام به معروف است جامي صاحب  كيخسرو
ديگر, طرف از است/ الهي اسرار آينة شده, پا ك پليدي هر از چون كه اوست دل
واقف اسرار تمام بر و لدني علم صاحب او پس ميگيرد قرار الهام و وحي مورد او
و سÇالكان بÇاطن بر اشراف با و است لدني علم صاحب ولي نيز درمثنوي است/

ميكند/ ارشاد را آنها آنها, نفوس در ف تصر
صÇاحبدالن حÇضرت حضور در بÇيحاصالن اي داريÇد نگÇÇه دل
ساترست و نهان زيشان خدا ظÇاهرست كه بر ادب تن اهل پيش

/3218 Ç 3220 ابيات ,2 ج همان, /3

فاطنست3 سراير بر دلشان زانك بÇاطنست بÇر ادب دل اهل پيش
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است كل عقل كامل انسان

عÇقول كÇه ميكند توصيه ر مكر درمثنوي و ميداند كل عقل را ولي مولوي
كنيم/ متصل او به را خود ÇÇ باشيم انسانها ما كه ÇÇ جزÄي

بÇد خÇوي زان خÇرد بازآيد كه تا خÇرد بÇا كÇن قÇرين را كامل عقل

/738 Ç 739 ابيات ,ë ج همان, /1

جهي1 بيرون آ كالن زدست پس نهي او بدست خود دست چونكه
توضيح اين از پيش كه شد دانسته كل خرد Hتلويح كيخسرو هم شاهنامه در

شد/ داده

/êêë ب ,3ì ص ,ê ج شاهنامه, /2

سÇÇپاه2 بÇÇر او آزار ز آيÇÇد بÇÇÇد شÇاه آزرده دل گÇردد كÇه نÇÇبايد

سال پير نه است عقل پير كامل انسان

كسي است ممكن يعني است عقل پير نيست, سال پير كامل انسان درمثنوي,
رسÇيده واليت مÇقام به و كرده طي را سلوك مراحل تمام ميانسالي, يا جواني در

باشد/

/21ì3 ب ,ê ج مثنوي, /3

سÇر3 ريش انÇدر موي سپيدي نه پسÇر اي بÇاشد عÇقل پÇÇير پÇÇير
ا كÇثر از ايÇنكه بÇا كÇيخسرو ندارد/ توضيح به نياز موضوع اين شاهنامه در
ميكند/ ارشاد را آنها دم به دم كامل پيري همچون اما است جوانتر خود پهلوانان

است نور كامل, انسان

غÇلبه آن بÇر تاريكي كه است نوري او است/ بشري لباس در حق نور , ولي
نميگرايد/ كاستي و تيرگي به هرگز و نميكند



ë9 مثنوي در ولي با شاهنامه در فرهمند انسان مقايسة

/22ê9 ب ,2 ج همان, /1

بشÇر1 انÇدر حÇق نÇور بÇبيني تÇÇا نگÇر مÇن در كÇن بÇاز نيكو چشم
شÇده تشÇبيه نÇور به كيخسرو ويسه, پيران خواب بنابر ابتدا هم شاهنامه در
باطن و عالم تيرگيهاي خود, روشنگريهاي با پادشاهياش دوران تمام در است/
افÇراسÇياب, هميشگي دفع با سرانجام و ميكند ل مبد نور به را سالكانش Ç پهلوان

ميپيوندد/ نور چشمة به نيز خود

است مقرون اجابت به كامل انسان دعاي

وجÇود خÇدا و او بÇين فÇاصلهاي هيچ و است حق تمامنماي آينة ولي چون
ميشود/ اجابت بخواهد, خدا از هرچه ندارد,

خÇداست گفت او گفت و است فاني دعاست هر چون نه شيخ دعاي  كان

/22ê3 Ç 22êê ابيات ,ë ج همان, /2

كÇند2 رد خÇود خواهش چگونه پس كÇند دÇك و سÆÇال خÇود از خدا چون
رزم وقتي بزرگ, جنگ در است/ الدعوه مستجاب كيخسرو نيز شاهنامه در
ياريشان تا ميخواهد خدا از كيخسرو ميشود, تنگاتنگ توران و ايران پهلوانان
آن, از مهمتر و ميشود مغلوب توران سپاه و ميوزد سختي باد دم همان در  كند/

ميكند/ اجابت را آن خداوند كه است كيخسرو روزة چهل نيايش و دعا

جانشين تعيين

خداست/ اذن به الحق ولي تعيين سابق, ولي وظايف از يكي درمثنوي,

/23ê9 ب ,2 ج همان, /3

كÇند3 بÇهره با خواست او كرا هر كÇند شÇهره ولي هÇم را ولي مÇÇر
سÇروش, الهÇام بÇه مÇلكوت, بÇه عروجش از پيش كيخسرو هم شاهنامه در
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ميكند/ تعيين را جانشينش

نميترسد مرگ از كامل انسان

ميفرمايد: مولوي نميترسند/ مرگ از هيچگاه خدا اولياي
ريشÇخند وي بÇر قÇوم ايÇن مÇيكنند وحشتانÇد در ازو جمله كاين مرگ

/3ê9ë Ç 3ê9ì ابيات ,1 ج همان, /1

گÇهر1 بÇر نÇي ضÇرر آيÇد صÇدف بر ظÇÇفر ايشÇÇان دل بÇÇر نÇÇÇÇيابد  كس
نÇميگريزد مÇرگ از نÇهتنها كيخسرو است/ واضحتر مسأله اين شاهنامه در

ميرود/ آن استقبال به خود بلكه

كالم حاصل

نگÇاهي بÇا ميتوان كه است اين ميشود, حاصل مقايسه اين از كه نتيجهاي
حÇقيقتي او دانست/ عÇرفان كامل انسان همان را, حماسه فرهمند انسان عرفاني,
ميشود تعيين خداوند خواست به بود/ خواهد و هست بوده, زمان هر در كه است
فياالرض Õجاعل اني ميفرمايد: خود خداوند چنانكه نداريم/ احاطه او انتخاب به ما و

ميدهم/ قرار جانشين زمين در من ; ¹خليف

و صفات در و ميدهد ل تفض ديگران به نسبت بخواهد, را كه هر اينكه نتيجه
اسوهاي كه را خود مأمور آنگاه مينمايد/ خود صفات و اخالق به متخلق اخالق,
به نيك كردار و گفتار پندار, همة سمت به و او بهسوي راهيابي براي است حسنه
يا فر همان با بلكه خويش ميل به نه مربي و كامل انسان اين تا ميفرستد خلق ميان
نور به ما تا بپردازد ما راهنمايي به است, حق جالل و جمال از نشانهاي كه واليت
سلوك, اين در و يابيم رهايي تيرگيها و ظلمتها از و شويم هدايت گردان آينه اين
برسيم/ اهللا في فنا¾ مقام به و شويم محو نور, آن در آنگاه و فرهمند سپس جو, ه فر



والتشÇيع التÇصوف بÇين الصÇل¹ كتاب 3ê0 Ç 37ì صفحات مطالب چكيدة ترجمة و تلخيص مقاله اين /1
كÇه مÇيباشد مÇصر) دارالمÇعارف (چÇاپ كÇتاب آن دوم چاپ براساس شيبي مصطفي كامل تأليف

شد/ انجام خود موضوع در اهميت بهحسب

تشيع1 و نخستين صوفيه

قرا گزلو ذ كاوتي عليرضا

اينان ميدهد نشان زهاد و ه صوفي ميان ط متوس طبقة مشاغل و القاب وجود
بÇن بشÇر Âمث بردند/ پناه زهد به اسالمي واالي ارزشهاي سقوط از وحشت در
ازآن بخوابيدبهتر گرسنه باشيدو داشته ا گرمال گويد: ق) 22ëه/ (متوفي الحارث

/3ê0.8 االوليا¾, حلي¹ به نظر با 3ê0 ص /2

بر ق) / ه 2êë (متوفي نخشبي ابوتراب باشيد2/ داشته مال و بخوابيد سير كه است
را ف تصو تو كه كرد پرخاش خورد خربزه پوست و بود گرسنه روز سه كه مريدي

/22 ص القشيريه, رسال¹ به نظر با 3ê0 ص /3

دانگ يك مÇيگرفت, اجÇرت فÇتوي بÇراي بÇنا¾ يÇوسف بÇن د حمÇم و نشايي!3

/ìë.ê الصفو¸, صف¹ به نظر با 3ê1 ص /ê

ميداد4/ ق تصد را باقي و ميخورد
از ولو را واليان بر خروج لذا و بودند آمده جان به شورشها شكست از اينان
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/33 ص التعرف, به نظر با 3ê1 ص /1

و مÇردم, از زهد اال ميشد معاني همة شامل زهد نميشمردند1/ جايز باشند ظالم
303 (مÇتوفي بغدادي رويم لذا كرد ه توج آن به نيز حكومت كه بود خطري اين
بسازند هم با وقتي پس باشند جدا هم از كه مادام باشند خير بر ه صوفي گفت: ه / ق)

/7ë ص القشيريه, رسال¹ به نظر با 3ê1 ص /2

ليÇه او زهÇد حÇالت بÇه ف تصو ميخواهد او قرار بدين نيست2/ ايشان در خيري
برگردد/

رواني عكسالعمل يك شكل به خراسان در فقط ف تصو زهدو حركت ه البت
نيز كوفي غلو حركت در همچنانكه بود يافته ل تحو عربها سلطة عليه اجتماعي و
ي رÇس حÇركت در كÇردند, كÇمك را مÇختار ايÇرانÇيان هستيم/ تأثير همين شاهد
نمودند تقويت را عباس جنبش و نمودند شركت حنفيه) بن د محم (پسر ابوهاشم
گونگيبخشيدن خدا رنگ دادند/ ياري فارس در را معاويه بن عبداهللا حركت نيز و

/3ê2 ص /3

بÇوده; نيز قدما ه موردتوج ع تشي و ف تصو ارتباط اما داشت3 ايراني جنبة ه مÄا به
بÇاوجود كه است مرتضي علي بال ل تحم و فروع و اصول در ما شيخ گويد: جنيد

عطار/ االوليا¾ تذكر¸ به نظر با 3ê3 ص /ê

اجحضرت سر نيز ديگران4و فوقطاقت است گفته سخناني جنگها  گرفتاريدر
خÇصال و لطÇيفه/// اشÇارات و جÇليله معاني به مخصوص صحابه ميان را علي(ع)

/129 ص اللمع, به نظر با 3ê3 ص /ë

بر خلدون ابن ميداند5/ يازيدهاند, دست بدان ه صوفي از حقايق اين كه شريفهاي

/323 ص خلدون, ابن مه مقد به نظر با 3êê ص /ì

شيعه ه مÄا شعراني درطبقات ميكند6/ اشاره علي(ع) به بصري حسن خرقة ارتباط

/3êê ص /7

زاق بدالرÇع تأويÇالت در و برشمرده7 ه صوفي مقامات و مواجيد از تعبيركننده را



ì3 تشيع و نخستين صوفيه

يك كه دانسته مÆمني سه را يس صاحب و فرعون آل مÆمن و علي(ع)  كاشاني

/3êê ص /1

نورزيدند1/ كفر نيز لحظه
عبداهللا بن يحيي بن الصوفي د محم يافتهاند لقب صوفي كه علوياني جمله از
هÇارون زنÇدان در كÇه است ابÇيطالب(ع) بÇن علي بن عمراالطرف بن د محم بن

/ë8 ص الكوفه, تاريخ به نظر با 3êê ص /2
/ë77 ص الطالبين, مقاتل به نظر با 3êë ص /3

و الحسين(ع)3 بن علي بن عمر بن علي بن القاسم بن الصوفي محمد و درگذشت2

/ë0ì ص الفهرست, به نظر با 3êë ص /ê

بن ابراهيم و حسن(ع)4 امام اوالد از است علوي صوفي الخراساني د محم بن علي
ابÇن بÇه مÇعروف ابÇيطالب(ع) بÇن عÇلي بن د محم بن عبداهللا بن يحيي بن د محم

/98.7 اثير, ابن كامل به نظر با 3êë ص /ë

الحسين(ع) بن علي بن زيد حتي كرد5/ قيام مصر در ق / ه 2ëì سال به كه الصوفي

/1ìë ص الطالبين, مقاتل به نظر با 3êë ص /ì

و ميپوشيد6 پشمينه جعفر بن عبداهللا بن معاوي¹ بن عبداهللا و بوده مشهور زهد به
بÇه Çه مك در مذهب جارودي پشمينهپوش دويست با صادق(ع) جعفر بن د محم

/ë38 ص الطالبين, مقاتل به نظر با همانجا, /7

ميرفته7/ نماز
بن علي دست به ق) / ه 200 (متوفي كرخي معروف گويند پيشين صوفيان از
موسي دست به ق) / ه 227 (متوفي حافي بشر توبه و شد مسلمان موسيالرضا(ع)

/3êë ص / 8

نيز شيعيان شد8/ مسلمان علي(ع) دست به نيز بشر ششم جد و بود جعفر(ع) بن
را ق) / ه 2ì1 (متوفي بايزيد Âمث دهند پيوند ع تشي به را ف تصو رجال  كوشيدند
بايزيد ارتباط گفتهاند بعضي ه البت و دادند پيوند (1ê8 در (رحلت صادق(ع) بهامام
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/ë3 ص دهلوي, عبدالعزيز شاه عشريه, االثنا مختصرالتحفه به نظر با 3êì ص /1

امام (پسر اب كذ جعفر با را بايزيد نيز بعضي است1/ بوده موسيالكاظم بن جعفر با

/339 ص الجنات, روضات /2

از تن سي و يكصد بايزيد كه بود آن از بعد اين و دانستهاند2 مربوط ي(ع)) عليالنق

/3êì ص /3

حسن و قرني اويس گويد: احسايي جمهور ابي ابن بود3/ كرده خدمت را مشايخ
امام از بلخي شقيق و كردند طريقت اخذ علي(ع) از نخعي زياد بن كميل و بصري

/37ì ص المجلي, به نظر با 3êì ص /ê

نÇتيجه آنچه رضا(ع)4/ امام از معروف و صادق(ع) جعفر از بايزيد و  كاظم(ع)

/3êì ص /ë

آنهاست5/ تطابق و تشابه و شيعي امامت با صوفيانه واليت پيوند ميشود
بين بار نخستين ميشودو مربوط انبيا¾ با بيشتر و درقرآنآمده واليت  كلمة
شÇده ذ كÇر نÇيز غدير مشهور حديث در و رفته, كار به علي(ع) مورد در صحابه

/3ê7 ص /ì

كه كسي يعني گرفت ميتوان مفعولي معني به هم را <ولي> گويد قشيري است6/

/19ì اعراف, /7

فاعلي بهمعني هم و الحين7 الص يتولي هو و خداست: حفظ در اوستو امور متولي خدا

/218 ص القشيريه, رسال¹ به نظر با 3ê8 ص / 8

بÇا مÇعاني ايÇن كه است پيدا است8/ پيوسته طاعتش و نميكند گناه كه كسي يعني

/3ê8 ص / 9

دارد9/ پيوند شيعي عصمت
را مسلمانان بار نخستين زيديه و ميدانستند ه مÄا خاص را واليت ه امامي شيعه
و كÇردند نÇفي را خÇاص معني به عصمت و شمردند برابر علم مقام به رسيدن در
بر زيدي ه مÄا ي حت شمردند/ جايز كند سيف به جهاد كه فاطمي هر براي را امامت
سÇفيان كÇه بود زمينهاي همين نبودند/ ناراضي نيز بيت اهل غير از آموختن علم
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نÇماز مردهشان بر كه شد زهاد رÄيس و مجتهد كوفي, غالي خاندان يك از ثوري
امÇام بÇر حÇتي و مÇيكرد قسÇمت نÇيازمندان بر را آنان اضافي اموال و ميخواند

/3ê8 Ç 9 ص /1

به خود نوبة به نيز اسماعيليه ميگرفت1/ ايراد گرانبها جامة پوشيدن در صادق(ع)
نظر در ه مÄا بخشيدند/ جرأت واليت اظهار در را ايشان و كردند خدمت ف تصو
مÇقام از و بÇاشد ولي ميتواند نقيب و تناند دوازده نقبا¾ و تن هفت اسماعيليان
بيآنكه داد فرصت صوفيان به همين نمايد/ عروج روحانيت به خا كي انسان يك
ابوهاشم با را خود كيسان پيشتر كنند/ واليت دعوي باشند پيغمبر(ص) خاندان از
اخذ حنفيه بن د محم از Hشخص كه دعوي اين با بود; گرفته برابر حنفيه بن د محم بن
است كسي ل او ابوهاشم آورد/ گرد ياراني و ساخت مستقل مذهبي پس كرده علم
هÇمين و بÇرشمرد نقيب دوازده بنياسراÄيل نقباي عدد به و شد نقبا¾ به قاÄل  كه

/3ê9 ص /2

رسيد2/ ه صوفي به سپس و اسماعيليه به انديشه
در بيت اهل از مراد سنت اهل و ميدانستند بيت اهل خاص را عصمت شيعه
اهل منا سلمان حديث ه باتوج ه صوفي ميانگاشتند/ پيغمبر(ص) زنان را تطهير آية

/3ë2 ص /3

دادند3/ ي تسر باشد اوليا¾ دوستدار كه هركس و سلمان بر را عصمت شمول البيت,

كÇه مÇيخورد آبÇي هÇمان از و شÇد بزرگ سلمه ام خانة در كه بصري حسن Âمث

/3ë2 ص /ê

شÇود4/ شمرده بيت اهل از ميتواند سلمان همچون پس ميخورد, پيغمبر(ص)

/2ëì.1 المكيه, فتوحات /ë

شوند5/ شمرده بيت اهل كه ميداند جايز را سلمان اوالد حتي عربي ابن
خÇودشان دربارة را آن نظير ه صوفي آوردهاند ه مÄا حق در شيعه كه رواياتي
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اصحاب گفته: نيز سلمي االعراف لي ع Ôنحن كه است روايت علي(ع) از Âمث  گفتهاند/
بÇيت اهÇل بÇه را حجر) سورة 7ë آيه (در مين> متوس> شيعه االعراف/ اصحاب المعرف¹

Ôآل گÇويد: و القÇلوب/ سويدا¾ في بما العارف م, المتوس گويد: قشيري اما كردهاند, تأويل

/1ê7 ص سلمي, التفسير, حقاÄق و ì8 و 137 ص القشيريه, رسال¹ بر نظر با 3ëê و 3ë1 ص /1
/ë آية طه, /2

جعفر از صادق(ع)و جعفر امام از استوي2 العرش علي الرحمن تفسير در /1 تقي كلٌّ محمد

اليه اقرب فليس شيي كل من علمه <استوي× است: شده نقل مشابهي بيان صوفي نصير بن

/7 ص القشيريه, رسال¹ و 28 ص الكافي, اصول به نظر با 3ëë ص /3
/18 كهف, /ê

امام از كه فرارا>4 منهم لوليت عليهم اطلعت <لو آيه تفسير است همچنين شيي>3/ من Õشيي

/32ë ص سلمي, التفسير, حقايق و 88 ص تستري, تفسير /ë

امام تفسير اينجانب گمان به است5/ شده نقل مشابهي بيان تستري از و صادق(ع)

/2ê ص ,1379 تهران, حقيقت, انتشارات قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا عرفانيات, رك: /ì

دارد6/ ايراد و بحث جاي سلمي روايت به صادق(ع)
و شÇيعيانه واليت مÇناسبت تÇا مÇيپردازيÇم ه صوفي اولياي بعضي به ا كنون

دريابيم/ است, كرده ايجاد آن در تغييرات زمان مرور آنكه از پيش را صوفيانه
ا كثر نوشته طبق وي گشود/ را واليت در كه كرخي معروف است جمله آن از
شده, مسلمان حضرت آن دست به و است مربوط رضا(ع) امام با فه متصو  كتب
روايت وي از سما ك بن د محم است/ بوده (صابÃي) منداÄي يا مسيحي آن از پيش
جÇز را چÇيز هÇمه گÇرفت, جاي دلم در الرضا(ع) موسي بن علي كالم كه ميكند

/12 ص القشيريه, رسال¹ به نظر با 3ëì ص /7

خدمت در معروف پدر گويد: جامي آوردم7/ خدا به رو كردمو ترك مولي× خدمت

/39 ص نفحاتاالنس, / 8

با كرخي معروف ارتباط از سخني شيعه رجالي كتب در ه البت خودش8/ نه بود امام



ì7 تشيع و نخستين صوفيه

با كساني نيز غيرشيعيان از زيرا نمينمايد مستبعد حال اين با نيست/ رضا(ع) امام
آن در زيÇرا شÇدهانÇد مÇربوط مأمون) واليتعهدي از بعد Hخصوص) رضا(ع) امام

است/ بوده اسالم دنياي تمام در مÔطاع امام حضرت آن حالت
شكست دندههايش شيعيان ازدحام در بودو حضرت دربان Öمعروف  گفتهاند

/ 8ë ص الصوفيه, طبقات به نظر با 3ë7 ص /1

با شباهتي نيز معروف آوردن ايمان در شد1/ مدفون بغداد در و مÔرد درد همان به و
خÇودش شÇا گÇرد به چنانكه شده واليت صاحب نيز معروف پس هست سلمان

/12 ص القشيريه, رسال¹ از 3ë7 ص /2

نÇيز و بÇده!2 سÇوگند من حق به را خداي داري حاجتي هرگاه گفت: سقطي ي سر

الصفو¸/ صف¹ از 3ë8 ص /3

دانستهاند3/ خدا شوق از بلكه بهشت شوق از نه و جهنم خوف از نه را وي عبادت
و است/ منقول الم الس عليهما الحسين بن علي و ابيطالب بن علي از كه مطلبي همان
كÇرد; پÇيشگويي آن تÇاريخ از قبل روز سه را كسي مردن معروف, آوردهاند نيز

/202 ص المحرقه, الصواعق از 3ë8 ص /ê

عÇلم آنكÇه بÇا مÇعروف نÇيز و دادهانÇد4/ نسبت ري ج ه د Öي ش Ôر به كه كرامتي همان

القلوب/ قوت از 3ë8 ص /ë

يعني ميكرد5 داوري معين بن يحيي و حنبل بن احمد ميان بود نياموخته چنداني
بود/ يافته دست لدني علم به

كه ميكند نقل معروف از دعايي درمجالسالمÆمنين شوشتري نوراهللا قاضي

/3ë9 ص /ì

مÇيان از را مÇعروف ر, تأخÇم شÇيعيان بعضي است6/ كرده روايت رضا(ع) امام از

همان/ /7

<تÇرياق مÇعروف قبر خا ك آوردهاند7/ بهحساب ماÄه رأس دان مجد جز¾ اد, زه
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/183 Ç 2 ص الصفو¸, صف¹ به نظر با 3ì0 ص /1
همان/ /2

است2/ شيعي زيارت سنت جز¾ اين و شده1 ي تلق س> مقد

مصري ذوالنون

كيمياي شبيه دادهاند نسبت ق) / ه 2êë (متوفي ذوالنون به كه كيميا صناعت
بهنام شا گردي جابر كه آوردهاند دارد/ نقش تأثير و معنوي جنبه كه است جابري
رابطهاي بدينگونه و بود ذوالنون) زادبوم) اخميم اهل كه داشته سويد بن عثمان
بÇرقرار است) بÇوده صÇادق(ع) امام شا گرد ميگويند ( كه جابر و ذوالنون ميان

/3ì2 ص /3

بÇايد را ايÇن است3/ شÇده آشنا شيعيانه امور با طريق همين از ذوالنون و ميشود
داشته/ جريان زمانها همان در آفريقا شمال در اسماعيليه دعوت كه داشت ه توج
مريد نباشد پروردگارش از مطيعتر استادش به هركس كه است منقول ذوالنون از

/3ì3 ص /ê

قسÇم سÇه بÇه را مÇعرفت نيز و است/ غاليانه نظرية يك اين كه نميآيد4 بهشمار
و عÇلما بÇراي ت حج معرفت مÆمنان, عامه براي توحيد معرفت مينمايد: تقسيم
رÅيت دل در را خÇدا كÇه است واليت اهل مخصوص كه صفات معرفت حكما,
نكÇرده ديگÇران بÇراي كÇه مÇينمايد آشكار برايشان را چيزهايي خدا و ميكنند

همان/ /ë
االوليا¾/ تذكر¸ به نظر با 3ìë ص /ì

سبز مرغان پيداشدن د6/ محم نور الخلق اصل كه است منقول ذوالنون از نيز و است5/
او دعوي و مختار حكايت به است شبيه بودند بسته صف ذوالنون جنازة باالي  كه

الصفو¸/ صف¹ به نظر با 3ìë ص /7

ميآيند7/ لشكرش ياري به كبوتر صورت به مالÄكه  كه
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ج حال منصور بن حسين

داللتÇي مÇيكردند مÇقايسه ابÇيبكر بن د محم با را ج حال جيه, حال اينكه در

المحاضره/ نشوار به نظر با 3ì7 ص /1

مشابهتي نحو يك بود كيميا اهل ج حال گفتهاند اينكه در همچنين هست1 شيعيانه

الفهرست/ به نظر با 3ì7 ص /2

ه مÇÄا همچون ج, حال براي ميكند2/ پيدا صادق(ع) امام شا گرد ان حي بن جابر با

همان/ /3

از ديگÇري جلوة و ظهور را ج حال بتوان شايد شدهاند3/ قاÄل شفاعت مقام شيعه,

/37ê و 3ì8 ص /ê

قÇم بÇه دعوت براي ج حال اينكه انگاشت4/ ق) / ه 138 (مقتول غالي ابوالخطاب
[عÇج] غÇايب امام وكالت دعوي اينكه و گرفت تماس نوبختيان با اينكه و رفت
كه ميكرد توصيه مريدانش به ج حال اينكه مينماياند/ را او شيعيانة مناسبات نمود
اسماعيلي روش يك خود بگيرند, درنظر را آنها افهام و عقول افراد, خطاب در

/3ì9 ص /ì و ë

خÇانة در مريد كه معنا (بدين ظاهري حج انكار و رمزي و مخفي دعوت است5/
نكات از تأويلگري و است) آورده جاي به را حج آرد, درنظر را ج حال خودش
بÇه هم تÇم خÇود او مÇيدهد/ نشان اسماعيليان با را وي مشابهت كه است ديگري
را ج الÇح ستر, دوران در اسماعيلي امامان قياس به و ìاست بوده نيز قرمطيگري

المحاضره/ نشوار به نظر با 370 ص /7

داعÇيانش از يكÇي به نامهاي در ج حال ميناميدهاند7/ م> هÖل Ôم محجوب <رÄيس نيز
الظاهره/// لفÃه ل ن ذÔا و المحفوقه الزهرا¾ الفاطميه الغرا¾ للدول¹ اذانك ن Ðاال ان قد و است: نوشته

همان/ / 8

<ابو را وي پيروانش نيز و باعه8 العدل يبسط و قناعه الحق ليكشف خراسان الي فيالخروج

دولت بنيانگذار و داعي شيعي عبداهللا ابو لقب قرينه ميدادهاند لقب زاهد> عبداهللا
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جار و كردند بغداد وارد اسير را ج حال كه كردهاند تصريح خان مور مغرب/ فاطمي
كÇه است هÇجري 301 تÇاريخ هÇمان درست ايÇن و امÇط¹///> القر احد <هذا ميزدند:

الذهب/ شذرات به نظر با 370 ص /1

بصره قرامطه بعد سال دو و كشتند 309 در را ج حال گرفتند1/ را اسكندريه فاطميان

/371 ص /2

مÇربوطند) اسÇماعيليه با ( كه الصفا اخوان نيز و گرفتند2 را كوفه بعد سال دو و را
هم و دارد شيعيانه جنبة هم كه ميدارند متهم انبيا¾ اوالد و اوليا¾ قتل به را عباسيان

/303.2 رساÄل, /3

و للملوك الشيعه مذاهب يظهر < كان ميخوانيم: صراحت به نيز درالفهرست صوفيانه3/

/371 ص /ë و ê

ه وفيÇص از را ج حال مفيد شيخ فيه>4/ حلت قد االلهيه ان يدعي/// و للعامه, الصوفيه مذاهب

يكي لقب يارانش از يك هر به ج حال /ëاست ميكرده نيز ع تشي اظهار كه ميداند

/373 ص /ì

است مÇنسوب ابÇيطالب(ع) بÇن علي به كه را كلمه اين شبيه و ميداد6 را انبيا¾ از

تاريخطبري/ به نظر با 37ê ص /7

تا پيروانش ج, حال قتل از پس اينكه جالب ثمود>7/ و عاد مهلك <انا مينمود: تكرار
شيعيانه انديشه دو ظهور و رجعت كه داشتند را ظهورش و رجعت انتظار تها مد

الغفران/ رسال¹ به نظر با 37ì ص / 8

است8/



ادبيات تنگناي در مولوي

ايرجپور ابراهيم محمد

شÇنيده همهجا در موالنا جهانشمول و عالمگير آوازة و نام از سخن امروزه
سخنان دسته از بلكه ات بديهي از نهتنها او شهرت از صحبت بهطوريكه ميشود;

ميرود/ بهشمار ر مكر
انديشههاي و آثار برجستگي علت به سرشناسي و معروفيت اين كه ميدانيم
و تÇالشها بÇلندآوازگÇي, ايÇن در دخÇيل امر اما است/ مولوي معنوي و آسماني
و آثار شيوع و صدور باعث كه است ادبايي و انديشمندان بيدريغ  كوششهاي

است/ شده جهان نقاط اقصا¾ به موالنا افكار
بوده جاويدان هميشه نام اين از تفكيكناپذير صفت دو "عارف" و "شاعر"
تداعي همگان اذهان در كه چيزي لين او موالنا نام شنيدن با نيز امروزه هست/ و

است/ فرسوده قلم عرفان زمينة در كه بيهمتاست و بزرگ شاعري نام ميشود,
وجه از بيش موالنا شاعري جنبة به ما التفات و ه توج كه كرد اذعان بايد ه البت
از كÇه است پÇژوهشهايي و مÇطالعات انÇبوه مÇا عاي دÇم دليÇل و اوست عرفاني
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و تحقيق ميزان از ه البت صد و است گرفته صورت او اشعار بر مختلف ديدگاههاي
دارد/ فزوني موالنا عرفاني انديشههاي بر تدقيق

شÇخصيت از مÇا مÇعرفت و شناخت كه باشد آن نگرش نوع اين علت شايد
گرفته صورت ادبيات استادان و ادبا¾ قلم مجراي از Hغالب موالنا نامحدود و سترگ
فكري محصوالت و موالنا با قرابت و آشنايي داعيهداران مهمترين Áاصو است/
پÇاسدار را خÇود كÇه <اديÇبان زيرا ميدهند; تشكيل ادبيات رهپويان و ادبا¾ را او
حيطة يك گويي كه مينگرند چنان را ادب و شعر قلمرو ميدانند ادبي سنتهاي

ص ,1372 تهران, هفتم, چاپ علمي, انتشارات ينكوب, زر عبدالحسين بينقاب, شعر بيدروغ شعر /1
/23

پدرشان>/1 ارث و آنها خاص است اشرافي
و پÇايمردي ط وسÇت مÇوالنا از مÇا عمومي دريافت و ر تصو دانستيم كه حال
در يا اديب يك برخورد نحوة نيست بد است; پذيرفته صورت اديبان تالشهاي
قÇرار بÇررسي مÇورد هÇمانندمÇثنوي اثري با را ادبيات دانشجوي فروتر, سطحي

دهيم/
بامثنوي مواجه در كه است كسي خلف دانشجوي يا چيرهدست اديب يك

بتواند:
و زمان ط تلف رعايت با يالمقدور حت و بيغلط و شيوا طرزي به را ابيات Ç ل او

بخواند/ شاعر زبان
جامع و كامل وقوف تركيبات و اصطالحات لغات, تكتك معاني به Ç دوم

باشد/ داشته
ابيات در مندرج تلميحات و قصص احاديث, آيات, به د متعد اشارات Ç سوم

باشد/ داشته بر از را آنها يالمقدور حت و بدهد تشخيص را
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كند/ بيان و استخراج را بديعي صناعات و بالغي نكات Ç چهارم
ذهÇن نهانخانة از اصطالحات و كلمات يا مضامين برخي براي بتواند Ç پنجم

سازد/ خويش كالم چاشني يا عا مد شاهد معروف قول به و كند رديف ابياتي
و بÇوده چÇه مختلف مواضع و موارد در موالنا حضرت نظر كه بداند Ç ششم
است/ داشته عقيدهاي چه امثالهم و زندگي و مرگ يا عقبي× و دنيا باب در فيالمثل
كند/ استناد خود سخنان تأييد براي هم جديد و قديم كتاب دو يكي به Ç هفتم
و شرح بليغ و فصيح را بيت چنان فوق اطالعات كلية از استمداد با سرانجام و

كس>/ انگشت جاي او حرف بر <نه كه كند معنا
سÇر پشت را ادبي هفتخان اين كه ناياب دانشجوي و كمياب اديب چنين

مستوفي× بهطور را موالنا حق و داده را دادمثنوي ادبيات حيطة در بيشك بگذارد
خÇويش درغايت كه اديبانه نگاه نوع اين كه اينجاست سÆال حال است/ كرده ادا
ديگر بهعبارت يا ميپردازد آن برگ و شاخ به اندكي و شعر ابيات كردن بهمعني
قادر داده قرار او ادبيت جنبة تنها و شعر Hصرف را موالنا شناخت محور كه منظري
قرار ما چشم پيش در را او تي شخصي وجوه كلية نيز و موالنا وجودي حقيقت است

دهد?
نÇداده قرار خود هدف را شعر هرگز موالنا كه داشت دور نظر از نبايد Hضمن
بÇراي بسÇتري را آن HرفÇص و است تÇاخته شÇاعري و شعر بر بيمحابا بارها بلكه
نÇامناسب/ گÇاه و حÇقير بسÇتري هÇم آن مÇيدانسÇته, خÇود انÇديشههاي سيالب
است آمده گرد اوراق اين طاقت درحد اشارهوار و خالصه بهطور كه بهشواهدي

كنيد: دقت

مÇوالنا (احÇوال سÇپهساالر احÇمد بÇن فÇريدون رسالة ر/ ك: شعر> به موالنا اشتغال <علت تفصيل براي /1
/ì8-72صص ,132ë تهران, اقبال, چاپخانه و كتابخانه نفيسي, سعيد تصحيح مولوي), ين جاللالد

نزد به كه ياران <اين ميگويد: اشعارش1 سرايش علت مورد در خود موالنا
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نه ا گر شوندو مشغول آن به ميگويمتا شعري نشوند ملول كه آن بيم از ميآيند من
چÇيزي بÇتر ازيÇن مÇن پÇيش و بÇيزارم شÇعر از من كه واهللا كجا از شعر كجا از من

انÇتشارات فÇروزانÇفر, مÇان ديعالزÇب تÇصحيح (مÇولوي), مÇحمد يÇن اللالدÇج موالنا مافيه, فيه /1
/7ê ص ,1380 تهران, هشتم, چاپ اميركبير,

نيست>/1
برميدارد: فرياد شعر از چنين ديگر جاي
ازل سلطان و شه اي غزل, و بيت اين از رستم

مÇÇرا كشت مÇÇÇفتعلن مÇÇÇÇفتعلن مÇÇÇÇفتعلن

فروزانÇفر, مان بديعالز تصحيح (مولوي), محمد ين جاللالد موالنا كبير), (ديوان شمس كليات /2
/38 شمارة غزل جلد, 10 ,1378 چهارم, چاپ اميركبير, انتشارات

بÇبر سÇيالب هÇÇمه گÇÇو را مÇÇغلطه و قÇÇافيه
شÇعرا2 مÇغز درخور بود, پوست بود پوست

او از (شمس) كه روست آن از سرودن علت گويا ندارد/ قدري او براي شعر
است/ خواسته

/19ê9 شمارة غزل شمس, كليات /

مÇيدمد در مÇن به ليكن كجا از شعر كجا من
مسن3 ÖيÇ ك هي گويدم: آيد كه تركي يكي آن

مشÇتاق گÇويا دارد/ خود جاي كه شعر ميگريزد, هم گفت و حرف از حتي
سكوت/ جنس از است سخني

/1730 بيت ل, او دفتر نيكلسون, چاپ مثنوي, /ê

زنÇم4 دم تÇو بÇا سÇه هر اين بي كه تا زنÇم هم بر را گفت و صوت و حرف
ظرفي شكسته هم آن معاني بيان براي است ظرفي تنها شعر موالنا انديشة در

حجم/  كم
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/1ë28 بيت ل, او دفتر مثنوي, /1

نÇيست خÇبط بÇÇا جÇÇز شÇÇعر انÇÇدر مÇÇعني
نÇيست1 ضÇبط انÇدر و سÇنگست قÇال چون

/229 شمارة غزل شمس, كليات /2

كÇهن رÖعÇ ش چÇو را شعر اين كن پاره و بگير
هÇوا2 و بÇاد و حÇرف ز معاني فارغست  كه

/301ì شمارة غزل همان, /3

را طÇبع دهÇي تÇوبه بÇيت و شÇعر و غÇزل از
كشÇي3 دفتر و بيدم غيب به را جان و دل تا

اثرو ليكن اويند حجاب حتي نداردو ارجي موالنا نظر در غزل بيتو ا گرچه

بهترين او دارد/ ممتاز و خاص جايگاهي سماع موالنا انديشة در كه كرد اضافه بايد راستا اين در /ê
از مÇيتوان را شÇعر و مÇيدانست سÇماع ديگÇران به را عاطفه و احساس انتقال و افكار بيان وسيلة

آورد/ بهحساب سماع مالزمات يا مقتضيات

بود/4 تواند نامحرمان و نارسيدگان براي يار از روشن نشاني

/êì9 شمارة غزل همان, /ë

نيست5 ديدار محرم آنك قسم بود بوي او بÇوي غزل و بيت او روي ازل ماه
اضافه نا گفتههاست/ از بسياري گوياي خود كه شعري شواهد اين پايان در
از يكÇي كÇلمات> درست و صÇحيح ظ لفÇت> اديÇبانه اعتقاد و كيش در كه ميكنيم
بÇايد هم عوام طبقه از حتي جامعه افراد تكتك كه است واجباتي و ضروريات
همين اما دارند/ خود جاي ديگر كه شعرا و ادبا¾ ميان اين در و كنند رعايت را آن
بÇرايش كÇه كسÇي ÇÇ زركÇوب نÇي صالحالد از تبعيت به موالنا يعني بزرگ شاعر

ج ,137ê ششÇم, چÇاپ عÇلمي, انÇتشارات ينكوب, زر عبدالحسين ني, سر از: برگرفته تعبيري /ì
/108 ص ل, او

را مÇبتال و خÇنب را خم قلف, را قفل ÇÇ بود شمس>6 وجود از جلوهاي و م تجس>
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/138 ص سپهساالر, رسالة ر/ ك: /1
دنياي انتشارات يازيجي, تحسين تصحيح افال كي, احمد ين شمسالد العارفين, مناقب ر/ ك: همچنين

/718 Ç 719 صص ,2 ج ,13ì2  كتاب;

پروا خودهيچ از گشودند طعن زبان او بر بوالفضوالن ا گرچه ميكرد1و ظ تلف مفتال
نميداد/ نشان با كي و

اين كالم سخنو جان در تفكر با و مذكور مطالب و اشعار كليه در دقت با حال
اغناي و روحي استغناي چنان به موالنا كه دريافت ميتوان بهراحتي اديب عارف
آن بÇه و نÇميبيند خويش اندازه و حد در را شاعري كه است يافته دست معنوي

نمينهد/ وقعي
Hحقيقت موالنا كه است آن داشت دور ذهن از نبايد كه مهم و ه توج قابل نكتة
ايÇن بر تأييدي مهر چنان كلياتشمس و ومثنوي است سترگ و بزرگ شاعري
كه اينجاست مسأله منتها نميماند, باقي شبههاي و شك جاي هيچ كه ميزنند عا مد
آن, مÇقابل در شاعري عظمت كه است رسيده باطني شكوه چنان به خود موالنا

ندارد/ او براي قدري هيچ
همه اين ميگوييم بلكه نيست; موالنا شعري مرتبت و مقام رد در سخن پس
مÇن اظÇهر هÇمگان بÇراي و نموده كسب شاعري در مولوي كه عظمتي و بزرگي

نميارزد/ هم جوي به او همت بلند ديدة در است الشمس
معني روي از Hصرف موالنا شناخت گفت: بايد مات مقد اين براساس بنابراين
از امثالهم و عروضي مباحث بدل, نسخ آن, فرعيات به پرداختن و او ابيات  كردن
كÇردن محدود اندودن/ گل به خورشيد چهبسا و است پيمودن گز به مهتاب قبيل
است نابخشودني ظلمي نهتنها ادبي بيانهاي و تعابير در Hصرف او چون واالمقامي
سÇخن مÇيرود/ بÇهشمار ابتر و ناقص نيز برداشتي چنين از حاصل شناخت بلكه
وجود نيز موالنا خود زمان در امثالشان گويا كه ÇÇ ديدگاهي چنين پيروان به شمس
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آن از بعد تا دريابيد, اين از بهتر را <موالنا دارد: مصداق Âكام اينجا در ÇÇ داشتهاند
بدين ميگويد كه خوب سخن و خوب صورت همين التغابن يوم ذلك نباشيد خيره

/18ë ص سپهساالر, رسالة /1

او>/1 از طلبيد را آن هست, چيزي اين وراي كه نشويد راضي و ه غر
سخنانش يا او شعر روي از تنها را موالنا ضمير اسرار دارند قصد كه آنان به
پاسخي بايد شوند نايل او از همهجانبه شناختي به راهي چنين پيمودن با و دريابند
كه است <نقل است: داده گزافه گوي آن به مولوي, استاد ترمذي, محقق كه داد را
شÇخصي مÇيفرمود/ سخن ه سر ساهللا قد ترمذي] ق محق ين برهانالد] د سي روزي
را او كسست, چه فالنكس كه ببينم تا فرمود: شنيدم/ كس فالن از تو مدح  گفت:
است شÇناخته سÇخن با مرا او ا گر كند/ من مدح و بشناسد مرا كه هست آن مرتبة
آن و نماند صوت و حرف آن و نماند سخن اين كه زيرا است, نشناخته كه يقين
ذات ا گر همچنينو است شناخته فعل به ا گر استو عرض اين نماند/ دهان لبو

/1ì Ç 17 صص مافيه, فيه همچنين: ;121 ص همان, /2

كند>/2 مدح كه باشد راست را ذات صورت نه است, شناخته مرا
بهحيطه ي تعد و ض تعر قصد ما كه كرد اضافه بايد هم ديگر نكتهاي اينجا در
در چنانكه حتي نداريم وجه هيچ به را شريف علم اين استخفاف و ادبيات اقليم و
كÇرة ايÇن جÇايجاي در موالنا بلندآوازگي و سرشناسي كرديم ذ كر مقاله ابتداي
كه بوده گذشته خويش از مرداني Öاديب تي بلندهم بهواسطة موارد بسياري خا كيدر
از كردهاند/ سپري موالنا با رابطه در مطالعه و تحقيق به بيدريغ را عمر سالهاي
است/ راه اين پويندگان Öحقير و ادبيات دلسپردگان از نيز نگارنده خود گذشته آن
آيÇنة نÇميتوانÇد ادبÇيات كÇه مÇيكنم اعالم نيز جانبداري و ب تعص بيهيچ منتها
غÇالب بلكه موالنا آثار نهتنها كه ميكنم اعتراف همچنين باشد/ موالنا تمامنماي
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بهطوريكه ميگيرد; قرار اديبانه تركتازيهاي عرصة تنها و تنها ما عرفاني آثار
الهينامة كتاب مثال براي هستيم هويت" Öقلب" نوعي شاهد آثار اين از بسياري در
از است عبارت مختصر بهطور اديب يك ديد از بهحديق¹الحقيقه معروف سنايي
ششم قرن به متعلق خفيف, بحر در سنگالخي, و دشوار گاه ابياتي با همراه  كتابي
و كÇتابها مÇقاالت, در مÇعتبر و مÇتقن مÇÇرجÇعي بÇÇهعنوان آن از اسÇÇتفاده و///
شاهد آوردن و نظر و عا اد تأييد در آن از ابياتي اراÄة سپس و حفظ سخنرانيها,
در آن ت زÇع و <حرمت كه درحالي است; كتاب اين كاربردهاي غالب نيز مثال
عÇهدي يÇا ميرفت "ماجرايي" آنها بين در ا گر كه رسيد ي تاحد موالنا ياران نزد
وثيقة را آن ميگشت/ ي تلق حا كم و حكم آنها براي حكيم الهينامة ميشد بسته

ص ,137ê تÇهران, هشتم, چاپ علمي, انتشارات ينكوب, زر عبدالحسين خدا, مالقات به تا پلهپله /1
/222 ص ل, او ج العارفين, مناقب همچنينر/ ك: /2ëê

ميخوردند>/1 آن به هم سوگند صلح يا توبه به د تعه براي Hاحيان و ميشمردند عهد
محضر در سالها گويي كه ميرانند سخن موالنا از چنان ادبا برخي فانه متأس
ولÇي نشستÇهاند; هم خوانÇي سر بر گاه گاه و پرداختÇه سمÇاع به او با بÇودهانÇد او
وجÇود مÇوالنا بÇا مÇا ميان مشترك نقاط و مشابهت مقدار چه Hحقيقت پرسيد بايد

دارد?
بيت و است سارباني چونان موالنا كه است آن نگارنده ر تصو سخن پايان در
بÇه را بشريت كاروان آن با كه دارد را جرسي" "بانگ حكم او شاهكارهاي بيت
فÇرا يت ادÇم مرزهاي سوي آن به رسيدن براي بيتوقف عبوري و سفر حركت,
نسخ در غور كردنها, معني لغت ابيات, ات فرعي بر تأمل و توقف پس ميخواند/
در نÇيك و سÇتوده امري بيشك ا گرچه ÇÇ غيره و ظرايف و صنايع كشف بدل,
مقصود به بردن پي و موالنا دعوت حقيقت از را ما ليكن ÇÇ است محسوب ادبيات
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حاضر تشبيه و تعبير مشابه چاپ, مراحل از پيش البته و اوراق اين نگارش اتمام از پس چندي /1
درج اطالع مزيد كه شد ديده "رينولد/آلن/نيكلسون" يعني غرب مولويشناس بزرگترين كالم در
كÇاروانسÇاالري پيش قرن هفت او است/ بشر تخيل و انديشه قافلة كاروانساالر <مولوي ميشود:
قافله اين كاروانساالري كه برسد روزگاري نميشود ر تصو و گرفت بهعهده را بشر انديشه و فكر

شود>/ تفويض بهديگري
بهمناسبتروز ادبياتتبريز دانشكدة هدية مرتضوي, آقاي سخنراني خالصة او", آثار و "موالنا از: برگرفته

/1ì Ç 17 صص شفق, چاپخانة تبريز, ,133ì موالنا,

ميكند/1 مهجور و دور او اصلي
نÇخورم آن غÇÇم و نÇÇالفم فÇÇضل وز نÇخورم نÇان شÇاعري وز نÇيم شÇÇاعر

آن در كÇه بÇاشد شÇعرا سورة پاياني آيات به ناظر چهبسا و يادآور موالنا ط توس شاعري لقب رد /2
است/ شده رد مذموش بهمعناي شاعري

نخورم2 جانان زدست مگر نيز آن و مÇيباشد قÇدح يكÇي هÇنرم و فÇÇضل
(مولوي)



عÇارف و ربÇاني عÇالم آثÇار و احÇوال شÇرح تÇابنده: خÇورشيد كتاب از برگرفته حال شرح اين /1
تدوين و تأليف (طابثراه), رضاعليشاه گنابادي تابنده سلطانحسين حاج آقاي حضرت صمداني
تÇهران, حقيقت, انتشارات دوم, چاپ (طابثراه), محبوبعليشاه تابنده علي حاج آقاي حضرت
آمÇده تÇابنده خÇورشيد در Hتمام اقوال منابع ميباشد/ ايشان دربارة منبع جامعترين كه است 1377

است/

رضاعليشاه1 آقاي حضرت آثار و افكار و احوال شرح

مه مقد

زمان عالمان و عارفان بزرگترين از يكي رحلت سالگرد ل ربيعاالو يازدهم
1ê13 سÇال در رضÇاعليشاه گÇنابادي تابنده سلطانحسين حاج آقاي حضرت ما,
ثلمهاي Hواقع ايشان درگذشت اينكه با است/ شمسي) 1371 شهريور 18) قمري
اهل و ار غد دنياي فانه متأس حال اين با بود, عرفان و اسالم عالم در جبرانناپذير
عارف اين علمي و عرفاني مقام شايد و بايد چنانكه كه شد مانع زخارفش و جيفه
در ميگذرد,عرفانايران فاجعه آن از سال يازده حدود كه اينكه شود/ تجليل اني رب
با ولي مختصر و اندك هرچند و ميدارد عزيز را بزرگوار آن ياد خود شمارة اين

مينمايد/ كوچكي يادنامه تهية به مبادرت اخالص و ارادت  كمال
طÇريقتي لقب بÇه مÇلقب گÇنابادي تÇابنده سلطانحسين حاج آقاي حضرت
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صÇالحعليشاه حسÇن د حمÇم شÇيخ حÇاج آقÇاي حÇضرت جليل نجل رضاعليشاه,
2ë با مطابق قمري 1332 سال ة ذيحج 28 روز آفتاب طلوع ابتداي در (طابثراه)
مال آقاي مرحوم صبية كريمه عفيفة از (191ê نوامبر (هفدهم شمسي 1293 آبان

قÇرية در بÇيچاره بÇه مÇفتخر طايفة از عرفان و علم خاندان در صدرالعلما¾ محمد
ÇÇ طريقت و شريعت عالم در پرنوري ستارة و شدند متولد گناباد ناحية در بيدخت
ÇÇ سÇلطانعليشاه آقÇاي حÇضرت عÇرفان و عÇلم نÇابغة شÇهادت از پس سال پنج

شد/ مونس و انيس را صاحبدالن دلهاي كه بدرخشيد

گناباد بيدخت در تحصيالت مات مقد

نÇزد را نوشتن و خواندن صباوت, و رضاعت دورة گذراندن از پس جنابش
آمÇوختن به هفتسالگي سن در و فرا گرفته خيبرگي خداداد مال آخوند مرحوم
مشغول محلي اساتيد بزرگوارو پدر انور محضر از عربي و فارسي ادبيات مات مقد
بÇه مشÇهور نودهي رحماني د محم مال مرحوم نزد ابتدا را عربيت مات مقد شدند/
مة مكر والدة عموي ÇÇ رÄيسالعلما¾ اسماعيل د محم مال مرحوم نزد سپس و اديب
مادري درسجد از مشغولشده, بيان معانيو بهفرا گيري آنگاه يافتند/ تعليم ÇÇ خود

فرمودند/ تأليف را عشر االربع¹ المعصومين احوال في المختصر التاريخ موجزة رسالة ايام همين در /1

و اصول و فقه دروس كردند/1 استفاده صدرالعلما¾ د محم مال حاج مرحوم خويش
كÇتب و يÇافتند, تعليم ماجد والد حضرت پرفيض محضر در نيز را منطق و فلسفه
شرح و اصول و فقه در لمعه شرح و وشرايع معالماالصول مثل علوم اين در مهم
گرفتند/ فرا ايشان از را سبزواري هادي مال حاج مرحوم منظومةحكمتومنطق

توبه و طلب وادي
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خÇاطر ي فÇتش بÇاعث ظÇاهري عÇلوم تÇحصيل كÇه دريÇافتند بÇهتدريج امÇÇا
قلوب به ل متوس بايد و يافت نميتوان كتب در را گمگشته و نميشود شوريدهشان
عرفان جوشان چشمة معرفت, تشنة لبي با احوالي چنين در شد/ صاحبدالن پا ك
ا م م ن م ل ع Ôت Öن ا لي× ع كÔع ب تَّ ا Öل ه طلب حال زبان به موسيوار و ديدند خود كنار در را حق

بياموزي? هم من به آموختهاند تو به آنچه تا بيايم تو دنبال به آيا /ìì آية كهف, سورة /1

Hرسم قمري 13ê9 اني ربيعالث دهم در اينكه تا كردند/ بزرگوار پدر از 1Gد Öش Ôر ت Öم ل Ôع

گرديدند/ لياهللا ا سلوك وارد

تحصيالت تكميل براي اصفهان به عزيمت

طÇريقت و شÇريعت بÇه د تقي و ه توج و شده حاصل اصلي مقصود كه اينك
واجد باالستعداد كه علمينيز كمال بايستي بود, گشته متحقق وجودشان به كمالدر
و تÇحقيق روحÇية مÇحلي, اسÇاتيد چÇون ولي گÇردد/ شكÇفته و بالفعل بودند, آن
1310) قÇمري 13ë1 سÇال در لذا نÇميكردند, اقÇناع ايشÇان در را عÇلم فرا گيري
ايÇام آن در كÇه اصفهان به تحصيالت تكميل براي معظم والد دستور به شمسي)
صدر مدرسة در اصفهان در كردند/ مسافرت بود, نقلي و عقلي علوم اساتيد مجمع
نيز صالحعليشاه آقاي حضرت و بود دوران آن در ديني علوم مهم مدارس از  كه
از آني بزرگوار پدر ه البت شدند/ سا كن بودند, آنجا در اصفهان در تحصيل ايام در

يÇط و نبوده غافل حضرتش زندگي دقايق و فردي و اجتماعي و سلوكي تربيت
مÇردم بÇا مÇعاشرت نحوة و لياهللا ا سلوك كيفيت در را الزمه دستورات مكاتباتي
بÇار يك روز چند هر نيز ايشان و ميكردند ابالغ ايشان به علما آقايان Hخصوص

را كÇربال فÇاجعة اسÇرار در حÇقيقت تجلي نام به خويش مستقل كتاب اولين ايام ايشاندرهمين /2
فرمودند/ تأليف

ميداشتند/2 ارسال معظمله خدمت خود وضع از  گزارشي
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حكمت در را سينا ابن والتنبيهات االشارات كتاب عقلي علوم در حضرتش
اسÇفار كÇتاب و گÇنابادي خÇراسÇاني حكÇيم د حمÇم شيخ آقاي مرحوم نزد ا¾, مش
در گÇرفتند/ فÇرا مÇفيد محمود شيخ آقا نزد را شيرازي صدراي مال صدرالمتألهين
آقÇا حاج آيتاهللا نزد را شرحمكاسب نيز اصول و فقه خارج درس و نقلي علوم
به معروف خراساني مرتضي د سي حاج مرحوم نزد را وفراÄداالصول ارباب رحيم
هÇمچنين نجفآبادي, د سيدمحم آيتاهللا مرحوم نزد را كفاي¹االصول و جارچي
عÇليهم) (رحÇم¹اهللا غيرهم و گنابادي خراساني حكيم مرحوم نزد را  كتابقوانين
را عربي بن ين محييالد ا كبر شيخ نيزفصوصالحكم نظري عرفان در آموختند/
جÇليل مشايخ از كه ناصرعلي) (درويش ايزدگشسب اسداهللا شيخ آقا مرحوم نزد
ذ لمÇت بودند, اصفهان سا كن و دوره آن در معروففصوص شارحان از و سلسله
را غريبه علوم و سنتي طب و رياضيات و هيأت مذكور, علوم از غير ه البت نمودند/
ي حت و گرفتند/ فرا ايزدگشسب آقاي مرحوم نزد Hبعض و فن اساتيد نزد آنجا در نيز
در صي تخصÇم طÇبيب GعدÇب كÇه دوره آن در ايشÇان معاشرين و دوستان از يكي
ديÇني عÇلوم مات مقد برخي ايشان به حضرتش كه ميكردند نقل شدند, اصفهان

ميدادند/ درس حضرتش به را فرانسه زبان مات مقد ايشان عوض در و آموخته
آيتاهللا آقايان حضرات از روايت اجازة اخذ به موفق اصفهان در همچنين
و اصفهاني مسجدشاهي درضا محم شيخ حاج آيتاهللا و رچهاي Ôد دمهدي سي حاج
مÇتن كÇه شÇدند عÇنهم) (رضياهللا اصفهاني نجفآبادي د دمحم سي حاج آيتاهللا
و تقوي× مراتب و علمي كمال و فضل آقايان حضرات و است موجود اجازاتشان

ميستودند/ را ايشان ورع

دانشگاهي تحصيالت و تهران به سفر
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از ت مد اين در و كشيد طول سال پنج حدود اصفهان در ايشان اقامت ت مد
و ديÇني وظÇايف كÇه عÇينحال در نمودند, را استفاده كمال مذكور اساتيد محضر
روزههاي گرفتن و شب بيداري و د تهج قبيل از طريقتي دستورات نفسو تهذيب
بهقدر حوزوي علوم تعلم از اينك چون و ميداشتند/ م مقد همهچيز بر را مستحب
سÇيراب را ايشÇان عÇلمي تشÇنگي و بÇودند آن به مأمور كه بهاندازهاي و حاجت
مÇدرسة در حÇجرهاي در ابÇتدا و آمÇدند تÇهران بÇه بÇودند, شده بهرهمند ميكرد
منقول و معقول دانشكدة وارد و شده سا كن فعلي) ري مطه (شهيد قديم سپهساالر

گرديدند/ تحصيل مشغول نيز عالي دانشسراي در آن با مقارن و شدند
آن در كÇه بود جهت اين از بيشتر ايشان براي دانشگاهي تحصيالت سن Ôح
اسالمي ممالك ساير و ايران در كامل نفوذ حال در غربي جديد تمدن و علوم ايام
غÇربي, كشورهاي با قياس در كه داشت هاي عد براي ي خاص جاذبيت Hطبع و بود
هم را عقبافتادگي اين علت و ميدانستند افتاده عقب را اسالمي ممالك و ايران
رو و دين گذاردن كنار نجات راه كه بودند معتقد و ميپنداشتند علوم اين از غفلت
ÂامÇك ميبردند, بهسر بحراني چنين ايامي در كه حضرتش است/ كردن غرب به
تÇا بود زمانه به عالم بايد مسلمان عالم و عارف نفر يك مقام در كه بودند واقف
كه هجومي مقابل در آن معنويت و عرفان و اسالم از و فهميد را غير سخن بتوان
طرف از كرد/ دفاع آورد, وارد بود ممكن اسالمي تمدن و فرهنگ بر غربي تمدن
تÇمدن مÇاهيت و تÇهاجمي قدرت به ه متوج كه مسلمان بزرگان از گروهي ديگر
و چشÇم نÇميتوان كÇه ميشدند معني اين متذكر بايد نبودند, جديد علوم و غربي
خود ال ك سردر كردو رفتار مقابلوضعيتجديدجهان در تغافل به بستهو  گوش

و غÇربي فÇرهنگ در ايشÇان تحقيق است مشهود رضاعليشاه حضرت آثار در كه نكاتي از يكي /1

مركز كه شوند دانشگاهي تحصيالت و دانشگاه وارد كه بود اين بهتر لذا برد/1 فرو
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بÇا مصاحبه طي معظمله است/ آنان عقايد به استناد و بررسي و نقد و غرب علماي نظريات و آرا¾
Ñ

Ø

و ديÇن بÇا آن ارتÇباط و جÇديد عÇلوم مسألة اهÇميت بÇر شÇمسي 13ê7 سال در ر مصو تهران مجلة
فرمودند/ خداشناسيتأ كيد

حوزه ميان واسط حد درحقيقت منقول و معقول دانشكدة بود/ جديد تمدن و علوم
زمÇان هم حضرتش لذا بود, جديد علوم تعليم مركز عالي دانشسراي و دانشگاه و
اساتيد نزد منقول و معقول دانشكدة در شدند/ تحصيل به مشغول بخش دو هر در
ميرزا حاج و مشكو¸ د محم د سي حاج و ار عص كاظم د محم د سي حاج آقايان محترم
آن مشÇهور اساتيد نزد عالي دانشسراي در و عليهم) (رضواناهللا آشتياني مهدي
عÇالي درجÇة بÇا شÇمسي 1318 سال در و رساندند پايان به را ليسانس دورة زمان
موضوع در ايشان منقول و معقول دانشكدة پاياننامة رسالة شدند/ فارغالتحصيل
عنوان تحت را عالي دانشسراي پاياننامه رسالة و حركتجوهريه و سيرتكاملي

تÇمجيد و تÇحسين مورد دو, هر كه نوشتند فلسفةفلوطين:رÄيسافالطونياناخير

شد/ تصويب عالي درجة با و گرفت قرار اساتيد
تÇحصيالت وقÇف كه داشتند توقف سال پنج حدود Âك تهران در حضرتش
امÇور به اشتغال ضمن و كردند ازدواج ايام اين در معظمله شد/ ايشان دانشگاهي

پرداختند/ نيز تدريس به معاش كسب بهمنظور علمي

بيدخت به بازگشت

13ì1 سال در تهران در چندساله سكونت و تحصيالت اتمام از پس ايشان
به خود مة مكر خانوادة با همراه بزرگوار پدر امر برحسب شمسي) 1321) قمري
تحت و گزيدند مسكن حضرتش خدمت و جوار در آنجا در و بازگشتند بيدخت
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سفر و حضر در همواره بعد به آن از و گرفتند/ قرار معظمله سلوكي مستقيم تربيت
و بÇودند خÇويش راه دليÇل و راهنما و معنوي و صوري والد حضرت خدمت در
مÇتابعت از دست لحÇظهاي نÇفرمايد, كينÇ ب و Çيني ب ÕراقÇ ف هذا راه خضر اينكه براي

يابند/ عرفان و عشق تعليم تا برنميداشتند
شغل به خويش بزرگوار اجداد همچون خود, دسترنج از معيشت كسب براي
در و پرداختند ميدانستند, مشاغل پربركتترين و باالترين را آن كه  كشاورزي
مÇنطق, قÇبيل از ديني علوم از ديگر يكي يا اصول و فقه تدريس به نيز عينحال

داشتند/ اشتغال بيان و معاني يا و فلسفه

عربي ممالك و عاليات عتبات به سفر

اطهارو ة مÄا متبر كة قبور زيارت شوق شورو گناباد, در توقف چندي از پس
حيات طول تمامي در بودو ايشان خاصة اوصاف از كه انفس آفاقو سير تحقيقو
عازم والد حضرت از اجازه كسب با كه داشت آن بر را حضرتش بودند, شاÄق بدان
به ايشان سفر اولين كنند/ ل حن و ملل در تحقيق و شوند كشور از خارج سفر اولين

بود: ذيل شرح به ديگر عربي كشور چند و عاليات عتبات قصد
از هاي دÇع Çفاق ات بÇه (13ìë مÇحرم 2ê) شÇمسي 132ê سال ماه دي نهم در
اطÇهار ة مÇÄا رة طهÇم مÇراقÇد زيارت به نموده, عاليات عتبات به سفري همراهان
تقليد مراجع و اعالم علماي مالقات به ضمن در گرديدند/ ف مشر الم) الس (عليهم
قÇمي, حسÇين آقÇا حÇاج آيتاهللا شÇهرستاني, يÇن ب¹الدÇه د سي آيتاهللا حضرات
كاشف آل محمدحسين شيخ حاج آيتاهللا زنجاني, عبدالكريم شيخ حاج آيتاهللا
حÇضرت و تهرانÇي بزرگ آقا شيخ حاج حكيم, سيدمحسن حاج آيتاهللا الغطا¾,
گرفتند/ قرار آنان احترام مورد و شدند موفق اصفهاني ابوالحسن د سي آقا آيتاهللا
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حÇضرت مÇزار زيÇارت بÇه دمشÇق در و كÇردند حركت سوريه طرف به سپس و
فلسطين و مصر و لبنان عازم آنگاه گرديدند/ موفق متبر كه مقابر ساير زينب(ع)و
كردند/ ديدن كشورها آن سياحتي دينيو علميو مرا كز سهو مقد اما كن از شدندو
Çاني يعالثÇرب چÇهاردهم در و فرمودند مراجعت ايران به بصره طريق از باالخره و
گÇناباد بÇه تÇهران در توقف از پس و شدند تهران وارد (132ê اسفند 28) 13ìë

بازگشتند/

دستگيري و جماعت اقامة اجازة اخذ

كند چندسالبهجانخدمتشعيب مÇراد كه بÇه رسد گهي ايمن وادي شبان
روحÇاني مÇربي و راهÇنما رضايت جلب و بيدخت در كامل استقرار از پس
مراتب كردن طي و خلقاهللا و فقرا به خدمت و عليشاه صالح آقاي حضرت خويش
و خدا ياد به قلب تحلية و پسنديده صفات به نفس تجلية اهللاو ماسوي از جان تخلية
از كه فرماني لين او بزرگوار, پير خدمت در شرعي رياضات و نفساني مجاهدات
تÇعليم و جÇماعت اقÇامة اجÇازة شد, صادر برومندشان فرزند براي معظمله طرف

است/ قمري 13ì9 شعبان 1ë تاريخ در لساني اذ كار و اوراد
و شد قربان نفس و رسيد پايان به دل خانة طواف مرتبه هفت كه نپاييد ديري
مÇقصود كÇعبة و آمÇدند بÇيرون است, اهللا ماسوي از تعلق قطع كه باطني احرام از
هدايت فكرو ذ كرو تلقين و هÔدي× طريق طالبان دستگيري اجازة گرديدو پديدار

شد/ صادر سال همان ذيقعدة 11 تاريخ در "رضاعلي" مبارك لقب با سالكان

عربي ممالك و حج سفر

عÇالم در خÇدا خانة كه دل طواف و دستگيري اجازة صدور از پس روز سه
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خدا خانة طواف و حج به ف تشر قصد به بزرگوار پدر امر به جنابش است, صغير
در شد/ خوانده خدا خانة جوار در مباركه اجازة اين و شدند مكه عازم كبير عالم در
جملة از كه بودند فرموده ايشان به دستوراتي عليشاه صالح آقاي جناب سفر اين
اعÇتكاف مسجدالحÇرام در روز سه نشد, پيدا كسالتي يا مانع ا گر كه بود اين آنها

 كنند/
در شد/ آغاز شمسي) 1329 شهريور ë) قمري 13ì9 ذيقعده 13 در سفر اين
مطابق معظمله و بودند حضرتش همراه نيز آشنايان و اقوام از چند تني سفر اين
و انÇفس سÇير , جÇح واجب عÇمل انÇجام و آفاق سير عالوهبر خود ة مرضي سيرة
فÇرموده مÇعظم والد كÇه همانطور و ميكردند/ نيز علما و دين بزرگان با مالقات
حج مناسك انجام به موفق بار هر نيز بعد به آن از و شدند اعتكاف به موفق بودند,

ميگرديدند/ مسرور كار اين انجام از Áاصو و ميكردند اعتكاف ميشدند,
از غÇافل ظÇاهريه, احكÇام بÇه كÇامل د تقي عين در نيز حج مناسك انجام در
روضة زيارت و حج مناسك انجام از پس نبودند/ نيز آن ة باطني معاني و اشارات
حÇركت لبÇنان و سوريه طرف به مقابر, ساير و بقيع متبر كة قبور و نبوي رة منو
سو بيتالمقد به ف تشر از پس رفتندو فلسطين اردنو مصرو به آنجا از  كردندو

كردند/ حركت عراق سوي به بزرگان و علما با مالقات و سه مقد اما كن ساير
حÇضرت تÇقليد مÇراجÇع مÇالقات و سه مقد اعتاب زيارت به موفق آنجا در
الغÇطا¾, كÇاشف آل آيتاهللا حÇضرت زنجاني, عبدالكريم شيخ حاج آقا آيتاهللا
عبدالهادي ميرزا آيتاهللا حضرت و شاهرودي محمود د سي آقا آيتاهللا حضرت
اجازهنامة طي اشرف نجف در سفر همين در بازگشتند/ ايران به و شدند شيرازي
مسÇاÄل بÇعضي پÇرسش و امتحان از پس قمري 1370 انية الث جمادي 1ê خة مور
درجÇة اخÇذ بÇه موفق الغطا¾ كاشف آل آيتاهللا طرف از اصولي و فقهي غامض
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يÇن الد شهاب سيد آيتاهللا حضرت قم در هم ايران به بازگشت در شدند/ اجتهاد
از و رفÇتند مÇعظمله بازديد به نيز ايشان و آمدند ايشان مالقات به نجفي مرعشي
آيتاهللا حضرت اعالم, علماي مالقات به سپس و كردند ديدن بزرگشان  كتابخانة
ايشÇان الطاف مورد و رفتند خوانساري آيتاهللا و اصفهاني صدر آيتاهللا فيض,
بÇا (1329 بهمن 2ë) 1370 االولي جمادي هفتم تاريخ در سفر اين گرفتند/ قرار

شد/ ختم بيدخت به ايشان بازگشت
كÇماالت كÇه عÇليشاه صالح آقاي حضرت دستگيري, فرمان صدور از پس
وظايف و امور از برخي ميفرمود, مشاهده را خويش چشم نور معنوي و صوري

نمودند/ ل محو ايشان به بهتدريج را مراسالت بعضي به پاسخ جمله از فقري

عليشاه صالح آقاي حضرت رحلت

كسالت Hغالب صالحعليشاه آقاي حضرت شمسي 13êë سال تابستان اوايل از
Çاني ربيعالث ل او چهارشنبه صبح بود/ ضعف به رو ايشان جسماني وضع و داشتند
"وفاعلي" به ملقب سليماني مجتهد مهدي آقاي جناب جليل شيخ كه دادند اطالع
در سالگي 88 در بودند, صالحعليشاه آقاي حضرت جليل مأذونين و مشايخ از  كه
و شÇدند مÇتأثر خÇبر اين شنيدن از صالحعليشاه آقاي حضرت درگذشتند/ تهران
بعضي قول مطابق زيرا ميرويم/> هم ما و <رفتند فرمودند: روز آن در مرتبه چند
اجازة ميخواستند صالحعليشاه آقاي جناب كه هنگامي فقرا سابقين و معتمدين از
كه بودند كرده تقاضا ايشان بفرمايند, عنايت وفاعلي جناب به ارشاد و دستگيري
حÇيات در صÇالحعليشاه آقاي حضرت حضور بدون هيچگاه كه بخواهند خدا از
جÇناب قÇريبالوقÇوع رحلت از حا كي وفاعلي آقاي مرحوم درگذشت و نباشند
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برايشان گناباد از فقرا از يكي توسط ردي Ôب وفاعلي جناب درگذشت از قبل روز يك حتي ايشان /1
رحلت وفاعلي جناب و آورد تهران به را امانتي ر مقر موعد از ديرتر شخص آن كه بودند فرستاده

بودند/  كرده

بود/1 صالحعليشاه
Çاني يعالثÇرب نÇهم پنجشنبه شب نصف از پس نيم و سه ساعت در فانه متأس و
پرواز قدس عالم به سشان مقد روح (19ìì ژوÄيه 28) 13êë مرداد ì مطابق 138ì

كرد/ داغدار و يتيم را فقرا همة و نموده
ثÇراه), (طÇاب صÇالحعليشاه آقÇاي جÇناب رحلت شب دومين شنبه شب در
حÇاج آقاي حضرت زينالعرفا¾ و عينالفقرا¾ ¸ قر م, مكر فرزند جانشيني فرمان
شÇده نوشته 1379 سال ذيقعÇدة ماه در كه رضاعليشاه گنابÇادي تابندة سلطانحسيÇن
نÇعمتاللÇهÇي فÇقراي قÇطبيت و ارشاد مسند عهدهدار ايشان و شده خوانده بود,

شدند/

فرزندان و ازدواج

خÇورشيدي 131ì اسÇفندماه در تÇهران در تÇحصيل ايÇام اوان در مÇÇعظمله
نÇورالحكÇما¾ عÇلي دكتر آقاي مرحوم محترمة صبية با قمري) 13ëì (عيدغدير
فرزندان است/ اناث, سه و ذ كور دو فرزند, پنج ازدواج اين ثمرة و كردند ازدواج
از كهپس است محبوبعليشاه تابنده علي حاج آقاي ترتيبجناب به ايشان ذ كور
آقاي دومشان ذ كور فرزند و رسيدند طريقت در جانشيني مقام به ايشان رحلت

است/ تابنده د محم حاج

تهران در سكونت

قلبيكهاز بيماري اشتداد اثر بر شمسي 13ë7سال اسفند هيجدهم در جنابش
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روز چند از بعد و فرموده حركت مشهد طرف به ميداد, رنج را ايشان قبل تها مد
در ماه چند و شدند تهران عازم اسفند 22 در س مقد شهر آن در اقامت و ف تشر
و تÇقليد مÇراجÇع مÇالقات بÇه مÇعالجه ضمن ت مد دراين داشتند/ سكونت تهران
ديÇدار نÇيز خÇميني امÇام حÇضرت بÇا و شدند ف مشر قم به عظام آيات حضرات
اظهار امام حضرت و شد انجام انقالب دربارة مذا كراتي مالقات آن در فرمودند/
معالجات درادامة نمودند/ ايشان طريقة و له معظم به نسبت كامل تأييد و مالطفت

دچÇار تÇهران امÇيرسليماني حسÇينية قÇمري 1ê00 سÇال عÇاشوراي شب در سفر همين اثنا¾ در /1
و ندانستند جايز حسيني عزاداري مراسم انجام در را وقفهاي هيچگونه ايشان ولي شد آتشسوزي

يابد/ ادامه مراسم مذكور حسينية كنار ساختمان در دادند دستور

بÇه مÇوفق نÇيز سÇفر انÇتهاي در و بردند1 تشريف اروپا به 13ë8 سال مهر 28 در
و هÇند سا كن ايماني اخوان زيارت منظور به هم آنجا از شدند/ خدا خانة زيارت
آن بÇه كÇامل اعتقاد كه سنتي طب طريق به معالجه همچنين و آنجا متبر كة قبور
اين بازگشتند/ تهران به 13ë8 اسفند 30 در و بردند تشريف هندوستان به داشتند,

انجاميد/ طول به روز چند و ماه پنج كال مسافرت
مÇوجب بÇه بÇاشد, مÇوقتي بÇود قÇرار ابÇتدا در كÇه تهران در ايشان سكونت
و ايشان بيماري بودن خطرنا ك بر داير اطبا تشخيص و بيماري ازقبيل مشكالتي
بÇرادران ر رÇمك تقاضاهاي همچنين و باشند, اطبا داÄمي نظارت تحت بايد اينكه
شÇد/ ل بدÇم داÇÄمي استقرار به داشتند سكونت تهران در كه بستگانشان و تهراني
دنبال به كه بيدخت, خويش مألوف مسكن از درغربت سال 1ê قريب وحضرتش
همچون كه سلطاني مزار و بود ايشان داراالرشاد و كرده آباد را آنجا بزرگوار پدر
در و بردند سر به ميدانستند, آنجا در خدمت به مفتخر را خود بزرگوارشان پدر
خود ديرينة سنت همان به تقريبا نيز سالها اين در ولي گزيدند/ سكونت تهران
به نياز و راز به و بيدار را شب آخر ثلث كه نحو اين به ميكردند/ رفتار بيدخت در
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مÇيل مÇختصري صÇبحانة سÇپس و مÇيپرداخÇتند قÇرآن قÇراÄت و بينيÇاز درگاه
بÇه شÇخصي مÇنزل در وقت ل او روزه هÇمه سÇحري عبÇادت از پس و ميكردند
رفÇع و سÆÇاالت پÇاسخگويي و مÇراجÇعين سÇاير و دوسÇتان و اخÇوان با مالقات

بودند/ مشغول آنان حاجات و مشكالت
فراوان نامههاي پاسخ و مكاتبات به را اوقات روزانه, عمومي مالقات از بعد
عÇلت بÇه كÇه برادراني احوال به رسيدگي و دوستان و برادران بازديد و ديد گاه و
بÇه مÇبتال كÇه آشÇناياني يÇا و نداشÇتند را فقري مجالس در شركت امكان ناتواني
الزم دستورات غالبا و داشته مصروف بودند شده ديگر گرفتاريهاي يا و  كسالت
انÇدكي هم بعدازظهرها ميكردند/ ودلجويي ميدادند احوالشان به رسيدگي براي
عÇلمي وتحقيق مطالعه يا و بازديد و وديد مكاتبات ادامة به و فرموده استراحت

ميپرداختند/
در واقÇع فÇقري مجلس در نيز جمعه صبحهاي و جمعه و دوشنبه شبهاي
حÇضور آنÇجا در امÇيرسليماني, حسÇينية بÇناي تÇجديد از پس و حاÄري حسينية
شÇهادت ايÇام و صÇفر و م محر عزاداري ايام از اعم نيز ديني مراسم در مييافتند/
حضور منعقده مجالس در مذهبي و ديني اعياد يا و (ع) ابيطالب عليبن حضرت
جÇمعه شبهÇاي ميشدند/ مستفيض فقرا كه ميفرمودند فرمايشاتي و مييافتند
فقري مجالس ساير در مينمودند/ تفسير را امجدشان جد تأليف صالحيه  كتاب
كسالت ت شد از قبل تا هم جمعه صبحهاي ميفرمودند/ بياناتي تناسب به گاه نيز
و ف مشر عبدالعظيم حضرت مطهر حرم به ÇÇ حيات آخر سال دو در ÇÇ جسماني
نÇورعليشاه و عÇليشاه سÇعادت آقÇايان حÇضرات متبر كÇه مقبرة زيارت به سپس
مÇجلس از پس و حاضر حمزه امامزاده صحن در اسرارهما) الله س قد)  گنابادي

ميشدند/ عازم جمعه صبح مجلس در شركت براي مناجات و روضهخواني
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از خÇارج و شهرستانها فقراي تقاضاي بنابر تهران در اقامت ايام خالل در
جسماني, كامل ضعف با حتي حيات اواخر تا و كردند دي متعد سفرهاي  كشور,
بÇرادران زيÇارت اشÇتياق و خÇواهش بÇه تÇا ميخريدند جان به را سفر مشكالت

گويند/ لبيك ايماني

جسماني حيات آخر سالهاي

بنية ضعف دچار صوري حيات آخر سال چند در رضاعليشاه آقاي حضرت
مبتال كودكي از و شده مزمن آنها از برخي كه مختلفي بيماريهاي از و گشته شديد
روبرو اشخاص با اش بش چهرة و خوش روي با عموما ولي ميبردند رنج بودند,
زمÇاني ت دÇم ايÇنكه بر داÄر را دوستان و اطبا خواهش نبودند حاضر و ميشدند
بÇراي نÇقطهاي بÇه و نÇموده راتÇعطيل برادران امور به رسيدگي و كرده استراحت
موشك تأسفانگيز حادثة با مقارن كه اوقاتي در حتي بپذيرند/ بروند, استراحت
در موقتي سكونت و تهران ترك بر مبني را دوستان اصرار بازهم بود تهران باران

سÇال ///> فÇرمودند: فÇقري مÇجلس در نو سال حلول مناسبت به 13ì8 سال فروردين در ايشان /1
اطراف از مرا فقرا و دوستان و بودند, موشك زير مردم بود/ مملكت اين سالهاي بدترين از  گذشته
و فÇقرا مÇيان از گÇفتم مÇن ولي زاهÇدان/ از دوبÇي, از شمال, از خراسان, از كردند: دعوت ا كناف و
اين رفع خدا تا ميمانم آنها با هم سختي در بودم, آنها با شادي در نميروم/ ديگري جاي به دوستان
نÇداريÇم بازجÇايي نگيريم, جوابي ا گر حتي نداريم, درگاه آن به روكردن جز چارهاي ما نمايد/ بال
جÇملة بÇار چÇند (و سري آيد برون در زان عاقبت تا بزنيم در آنقدر بزنيم, را در همان بايد برويم/
بÇرنگردي, سال اي بود/ مملكت اين براي سال فاجعهبارترين گذشته سال كردند)/ تكرار را اخير

ببخشايد/> ما بر خودش لطف به خداوند انشا¾الله برنگردي/ سال صد

نپذيرفتند/1 را مصون جايي
وضÇع هÇيچگاه ديگÇر و داشÇتند كسÇالت HالبÇغ ايÇام ايÇن در بÇÇزرگوار آن
ضربان اختالل و بيماري تشديد اثر بر لذا بازنگشت/ سابق بهحالت جسمانيشان
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شدندو بستري بيمارستان در 1370 سال در ديگر بار 13ì9و سال در بار يك قلب
شدند مجبور حتي و نميآوردند خود روي به ولي بودند, مريض و ضعيف Hغالب
بÇراي ولي گÇيرند/ بÇهدست كنند, استفاده آن از نداشتند دوست هيچگاه كه عصا
در بÇهبودي انÇدكي حÇصول از پس بÇبرند, بÇهره وجÇودشان فيض از فقرا اينكه

ميفرمودند/ مسافرت آنان ديدن براي يا و كرده شركت فقرا اجتماع

رحلت به اخبار

كÇلي بÇهطور ايشÇان وضÇع شÇمسي 1371 سال اوايل و 1370 سال اواخر از
گÇفتارشان و رفÇتار ندارنÇد/ ي ماد حيات به تعلقي ديگر گويي كه گشت متفاوت
ديگراننيز به اشاره و ايما به گاه و بود رحلتقريبالوقوع و داÄمي فراق از حا كي
وصÇول مسÆÇول وقÇتي 1ê12 سال رمضان مبارك ماه از پس Âمث خبرميدادند/
را حساب صورت بقية كرد عرض و تقديم حضورشان را صورتمربوطه فطريه
شÇما از كÇه است فÇطريهاي آخÇرين <ايÇن فÇرمودند: ايشÇان ميكنم, تقديم Gبعد
خÇواهÇد شÇما از خÇودش باشد كه هر من از بعد گذشت; كهديگر من از ميگيرم,

مبارك ماه شروع مناسبت به خود سخنراني ضمن در 1ê12 سال رمضان ماه ل او شب در ايشان /1
گÇمان كÇنيم/ مÇراقÇبت را ر مطه شرع آداب كنيم يت جد حال هر در ///> فرمودند: فقري مجلس در
زيادتر نكنيم عمل ا گر ما گناه است/ برخاسته ما از تكليف ميكنيم درويشي عاي اد ما همينكه نكنيم
نÇزديكتر كه هر است/ زيادتر ما مÆاخذة نكنيم عمل ر مطه شرع دستورات به ا گر است/ ديگران از
عبادت اين كه كنيم يت جد است/ زيادتر عذابش كند رفتار خالف ولي بكند نزديكي عاي اد و باشد

كنيم/> حفظ را روزه و ندهيم دست از را بزرگ

بÇه 1370 سÇال اتÇمام از كÇÇهقبل هÇÇم آخÇÇرينجمعهاي صÇÇبح در  گÇÇرفت/>1
بÇهحالت نÇوريه ة عادتيÇس مÇتبر كÇة بÇقعه در رفÇتند زيÇÇارتحضرتعبدالعÇظيم
سپس باشيد/ من ياد به مماتم حياتو در فرمودند: حاضرين به خطاب خداحافظي
شمسي 1371 نو سال مراسم در كنيد/ رجوع او به است ديگري من از بعد فرمودند:
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كردند تكرار چندبار اخير حوادث نا گواري اثر خويشبر ضمنفرمايشات نيزدر
خواندند: را بيت اين سپس و برنگردي/> سال صد برنگردي, سال <اي  كه:
پÇيرزن و ويÇرانÇه كÇنج و مÇن تيرزن اين دست از ستم ج ا گر

تن چند با همراه (1ê12 ذيقعده 20) 1371 خرداد دوم شنبه روز در معظمله
و داخل فقراي از هاي عد از ابدي خداحافظي قصد به دوستان و خانواده اعضاي از
از و رفÇتند شيراز به توقف روز ده حدود از پس و شدند دوبي عازم كشور خارج
نيز سفر اين در بازگشتند/ تهران به خرداد چهارم و بيست در قم و اصفهان طريق
آقÇايان از يكي به جمله از كردند, خداحافظي خويش دوستان از اشاره و كنايه با
براي و برويم بايد <ما فرمودند: بود, ايشان قديمي دوستان از كه ص متخص اطباي
در صوري حيات به عالقه قطع حالت سفر اين از بازگشت در خداحافظ/> هميشه
بود/ واضح كردارشان و گفتار در Âكام ديگر كه بهنحوي شد, پيش از بيش ايشان
ميبردند سر به خلوت در و بودند سكوت به متمايل بيشتر ميگفتندو سخن  كمتر

نداشتند/ ميگذشت اطرافشان در آنچه به هي توج و
تشÇريف ه ينيÇحس بÇه م حرÇم ايÇام عزاداري مراسم خاتمة در اوقات اين در
وعاظ, آقايان و خدمه از تشكر با دقيقهاي پانزده سخنراني يك ضمن و آوردند
مÇراسÇم كه نيز اربعين روز در كردند/ خداحافظي آنان از و نموده د تفق همگي به
به Hغالب بودند, ضعيف بسيار سا كتو شد, برگزار ايشان شخصي خانة در عزاداري
بÇا و نÇدارنÇد خÇود پيرامÇون امور به هي توج Âاص گويي ميشدند, خيره نقطهاي
واعÇظ كÇه بÇهنحوي ميشدند/ مواجه حاضرين با سر دادن تكان و چشم حركات
بÇدحال چÇنين را ايشÇان تا كنون كه داشت اظهار روضه انتهاي در مجلس محترم
و نÇيستند دنÇيا در گÇويي بÇودند/ ر متحي عجيبشان رفتار از همگي و است/ نديده

كنند/ دوست كوي به پرواز زودتر هرچه كه مشتاقند
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روز بعدازظهر در اينكه ميشدتا ترتيبوخيمتر بههمين ايشان نا گوار وضع
را بزرگوار آن احوال, وخامت اثر بر (1ê13 صفر 27) 1371 شهريور ë پنجشنبه
قÇلبي ويÇژة مراقÇبتهاي بخش به معايناتي از پس و كرده بستري بيمارستان در
مخالفت بيمارستان به رفتن براي قبل دفعات كه درحالي نمودند/ منتقل (C.C.U)

در ايشان شدن بستري ت مد شدند/ دوستان و اطبا تسليم باالخره بار اين ميكردند,
كشيد/ طول روز سيزده حدود بيمارستان

ميزدند باز سر پزشكي معالجات انجام از ايشان بيمارستان, آخر روز دو در
فرمودند: پرستاران از يكي به حتي هستيم/ رفتني ما ندارد, لزومي ميفرمودند و
مÇيشوم/> Çص مرخ فردا و هستم شما مهمان من كه است روزي آخرين <امروز
ديگÇر شÇما <آيÇا بÇود: پÇرسيده ايشÇان قÇلب معالج پزشك از ب تعج با نيز وي
چÇيزي چÇنين كÇه كردهايد مرخص را ايشان و ندانسته ضروري را قلبي معالجات
به ارادتي و ميكرد خدمت ايشان به Hغالب كه ديگري پرستار به همچنين  گفتند?>
<من فرمودند: داشتند كه چشمگيري فروتني و ادب آن با بود, يافته بزرگوار آن
شÇما بÇه كÇه است روز آخرين امروز و بودم شما مزاحم خيلي روزه چند اين در

ميشوم/> ص مرخ شما همة خدمت از فردا و ميدهم زحمت
شÇهريور هÇيجدهم روز سحرگاه در رضاعليشاه آقاي حضرت بدينترتيب
صبح نماز خواندن از پس (1992 سپتامبر 9) 1ê13 ل ربيعاالو يازده مطابق 1371
صدق, مقام در و فرموده اجابت را حق داعي دقيقه پانزده و شش ساعت حدود در

كردند/ منزل مقتدر مليك نزد
ميغ آفتابيزير دريغ گشتپنهان اي دريغا اي دريغا اي

در عÇزاداران خيل كه بهنحوي شد منتشر بهسرعت بزرگوار آن رحلت خبر
در جÇمعيت ازدحام اثر در بود, شده بيتاالحزان اينك كه ايشان مسكوني خانة
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بÇياخÇتيار و بÇودند شÇده جÇمع خÇود فÇقيد عÇزيز سÇوگ در آن قابلÇم خÇيابان
ميكردند/ بيقراري و ميگريستند

مÇزار را خÇويش شÇريف مÇدفن كه رضاعليشاه آقاي حضرت وصيت طبق
امÇامزاده صÇحن در واقÇع سÇعادتي مÇزار مقتضي درصورت يا و بيدخت سلطاني

<در بÇودند: فÇرموده وي به سال آن در ايشان كه ميكردند نقل گناباد اهل ايماني برادران از يكي /1
ب عجÇت ديگر طرف از و خوشحالي باعث قول اين برنميگردم/> و ميآيم بيدخت به شهريورماه
هسÇتند/ خÇويش مألوف مسكÇن به بازگشت عازم بيمقدمه و Hدفعت چگونه ايشان كه بود شده وي
اسÇتجابت بÇنابر تي دÇم براي كه بود كرده درخواست كه ميكند نقل آنجا فقراي از ديگر يكي حتي
اين جاي به بودند فرموده حضرتش ولي كند/ خدمت منزلشان در تا برود تهران به داشت كه نذري

كند/ تميز و شسته شد, ايشان ر مطه پيكر مغسل Gبعد كه را كوثر حوض  كار

مÇحبوبعليشاه آقÇاي حÇضرت روز همان بعدازظهر بودند,1 كرده تعيين حمزه
گÇناباد بÇيدخت بÇهطرف اتÇوبوس دو در دوستان و فاميل اعضاي ساير با همراه
رسيدند/ آنجا به ل) ربيعاالو 12) شهريور 19 پنجشنبه روز عصر و كردند حركت
امكÇان عÇدم بÇهسبب كÇه بود شده خواسته دوستان و برادران از اينكه باوجود و
شهرهاي از بسياري ماشينهاي همه اين با نكنند, حركت همگي پذيرايي وسايل
وقÇتي كÇه بÇه گÇونهاي بÇودند/ كرده حركت گناباد سمت به ايران نزديك و دور
مÇنتظر عÇظيم جÇمعيتي رسÇيد, آنجا به تأخير با تهران از شده عازم اتوبوسهاي

كنند/ شركت خويش موالي جنازة تشييع در تا بودند
كردهاند شركت حسيني عاشوراي در گويي كه عزاداران انبوه ساعات, آن در
بر طواف از پس آمبوالنس, با كه را ايشان ر مطه جنازة و ميكوفتند سينه و سر بر
خويش دوش بر بود, رسيده آنجا به ازما قبل درمشهد رضوي(ع) حرممطهر  گرد
پÇدر شÇريف مرقد جوار در معظمله وصيت بر بنا شب همان در ميكردند/ حمل
آقÇاي حÇضرت عÇاليمقدارشÇان جد و عليشاه صالح آقاي حضرت بزرگوارشان
پÇدر سÇر پشت مÇقابل ايشÇان سÇينة كÇه بÇهنحوي كÇردند, دفÇÇن سÇÇلطانعليشاه
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گرفت/ قرار بزرگوارشان
سÇلطاني مÇتبر ك مزار در عصر و صبح عزاداري مجالس روز آن فرداي از
جÇايز خانواده و فرزندان جانب از اين از بيش ادامهاش Hشرع چون و بود منعقد
مÇراسÇم ايÇن در گÇناباد اهÇالي همة Hتقريب و كردند ختم را آن سوم روز در نبود,
بازگشتند/ تهران به سوم روز مجلس اختتام از پس گفتند/ تسليت و كرده شركت
از و گرديد تشكيل عظمتي با يادبود مجلس نيز تهران به ورود روز بعدازظهر در
ايÇن هفتم روز تا و كردند شركت آن در همدردي اظهار براي مردم طبقات همة
نيز چهلم روز تا داشت/ ادامه تهران اميرسليماني ة حسيني در عصر و صبح مجالس
بÇزرگان جمله از مختلف گروههاي جانب از سوگواري مجالس روزه همه Hتقريب

شد/ برگزار فقر ديگر سالسل
اصفهان در 1370 سال زمستان در بار, سه رحلت از قبل سال يك در معظمله
آقÇاي حÇضرت فÇاجعه, وقÇوع از قÇبل مÇاه يك و 1371 سÇÇال بÇÇهار اواخÇÇر و
بعد دربارة وصايايي و دستورات و نموده خلوت و كرده احضار را محبوبعليشاه
قريبالوقوع رحلت جانگداز فاجعة به اشاره آخر دفعة در فرمودند/ خودشان از
ودايÇع آنگÇاه هسÇتي/> من وصي تو و هستم رفتني <من فرمودند: و نموده خود
پÇدر را <ايÇنها فÇرمودند: نÇموده, مÇنتقل م رÇمك جÇانشين و فÇرزند بÇه را شفاهي
و كردهاند اخذ دين بزرگان از ترتيب بههمين و پدرشان از نيز ايشان و بزرگوارم

1ê17 رمÇضان ششÇم در فانه تأسÇم و بÇود كوتاه ارشادشان دوران محبوبعليشاه آقاي حضرت /1
عم صريح, فرمان مطابق ايشان معظم جانشين كردند/ جسماني لباس خلع (137ë دي 27) قمري
قÇطبيت مسÇند اينك كه هستند مجذوبعليشاه تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت مشان مكر

ايران/ عرفان Ç است مزين وجودشان به گنابادي نعمتاللهي سلسلة

داد/>1 خواهي اهلش به هم تو و ميدهم تحويل تو به هم من
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اخالق مكارم

مسÇتحبات بÇر تأ كÇيد و واجÇبات انÇجام از مÇاع ره مطه شريعت رعايت در
د قيÇت به دستور نيز را فقرا و بودند ب متعص بسيار خويش بزرگوار اجداد همچون
بيم نكنيم پرهيز مكروه و صغير نواهي از ا گر ي حت ميفرمودند: و ميدادند  كامل
صغيره, منهي و سازد شرور را نفس و ر مكد را قلب آنها بر اصرار كه ميرود آن
اسÇالمي جÇوامÇع در كÇه عÇمومي ضعف علل از يكي ايشان نظر به گردد/  كبيره
و است شÇرعي امور انجام به مسلمين بيقيدي مولود شده, پيدا درايران Hخصوص
سÇابق حكÇومت دوران در را شرع خالف اعمال و مفاسد ترويج و بيقيدي اين
شÆون همة در اينرو از ميداشتند/ اظهار را خود مخالفت و كرده تقبيح بهشدت
و داشتند نظر مد را اسالم شريعت نواهي و اوامر معامالت, و عبادات از اعم زندگي

ميكردند/ دقت
با نياز و راز و عبادت به و بودند بيدار همواره حضر و سفر در شب آخر ثلث
نÇباشند/ بÇيدار سحري كه نشده ديده هرگز و ميگذراندند قراÄتقرآن و محبوب
شÇهرها در فقرا به گاه حتي و ميدادند سحرخيزي به دستور نيز را ايماني برادران
بيداري به ترغيب را آنها تا رفت خواهم ديدنشان به سحر روز هر كه ميفرمودند

روز هÇر مÇيبردند, سر به س مقد مشهد در روزي چند كه شمسي 13ëë سال پاÄيز در جمله از /1
بÇه قÇبلي اطالع بدون نماز خواندن و زيارت از پس و شده مشرف ر مطه حرم به صبح اذان از قبل
از قبل فقرا كه ميشدند باعث ترتيب اين به و ميكردند, كوتاهي توقف و رفته فقرا از تن چند خانة

گردند/ ايشان ورود منتظر و بيدار سحر

وقت سر Hحتم را مغرب صبحو نماز Hخصوص ه يومي نمازهاي كه بودند د مقي  كنم/1
بÇيوضو نÇبودند مÇايل هÇرگز و بÇودند الوضو¾ داÄم طهارت امر در آورند/ بهجا

دست ايشان به چرت حالت قبل شب بيخوابي علت به اتومبيل در اخيره سنوات در سفري در /2
در بزرگوار آن شديم, پياده زيارت نماز خواندن و متبر كه اما كن از يكي زيارت براي كه داد/زماني

باشند/2
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آستينها وضو تجديد براي حوض, آب زدن يخ و هوا سردي ت شد وجود با بيماري و سن  كهولت
سرد خيلي هوا قربان, كرد: عرض خيرخواهي سر از همراهان از يكي شكستند/ را يخ و زدند باال را
به كه است درست اين آيا فرمودند: جواب در ايشان كنيد/ تيمم Hلطف داريد, كسالت نيز شما و است

نگيرم? وضو سرماخوردگي يك از ترس خاطر

از قÇبل تÇا را سÇنت اين و داشتند مستحب روزة را ي خاص ايام سال طول در
سفر به كه بودند د مقي نيز را رمضان مبارك ماه ميدادند/ انجام Hغالب سن  كهولت
در المÇقدور ي حت كه ميدادند دستور نيز فقرا به باشند/ داشته روزه Hحتم و نروند
روزه و نÇموده اقÇامت قÇصد مÇقصد در ايÇنكه مگر نروند بهمسافرت مبارك ماه
استقبال به مبارك ماه ازشروع قبل روز چند از نخوانند/ شكسته را نماز و بگيرند
روزه حفظ به قادر نقاهت و مزاج ضعف سبب به كه اواخر اين تا حتي ميرفتندو
در كسالت ت شد اثر بر شدند مجبور كه دراواخر و نفرمودند ترك را آن نبودند,
ميكردند غذا از امسا ك افطار, تاوقت كنند, استفاده دارو اطبا دستور به مبارك ماه

ميآوردند/ بهجا را آن قضاي مقتضي فرصت لين او در Gد مجد ولي
هر و ميكردند ترك را سفره اشتها حالت به و بودند غذا كم Áاصو چون البته
طÇعام خوردن در بود/ سالم مزاجشان Áاصو نميفرمودند, ميل هم را غذايي نوع
مÇيل تأنÇي بÇا و جÇويده ÂامÇك را غÇذا و رامÇيكردند حÇاضرين حال مراعات نيز
كÇه شÇوند مÇطمÃن تÇا ميدادنÇد طول را سفره سر بر نشستن بهقدري و ميكردند
در ميشدند/ بلند خويش جاي از آنگاه كردهاند, راتمام خويش غذاي نيز سايرين
هنگامي بودند/ مراقب را شرعي ذبيحة و شبهه لقمة مسألة Hخصوص خويش طعام
كساني اولين جزو شد, مطرح شرعي غير ماشيني ذبح مسألة سابق درحكومت  كه
و كرده اظهار را خود مخالفت مملكتي مسÆولين و علما با تماس ضمن كه بودند

گرديدند/ شرع خالف عمل اين انجام مانع
بÇه HخصÇش بÇتوانÇد كه كس هر ميفرمودند Gكرار ه شرعي وجوهات مورد در
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درآمÇد كه بودند د مقي نيز خود و است اولي× برساند, اهلش يا تقليد مراجع آقايان
را آن خÇدايÇي حÇقوق و مÇحاسبه بÇود كشاورزي راه از Hعمدت كه را خود زندگي
مÇيكردند سÇعي و نÇرسانند/ شÇخصي مÇصارف بÇه را آن از ديÇناري و بپردازنÇد
با معامله و الناس حق در چنانكه نيايد/ پيش اختالطي خودشان مال با بههيچوجه
باالخره را خويش حق خداوند ميفرمودند: و بودند حساب خوش Âكام نيز مردم
عفو راحتي به نگذرند, مردم خود كه وقتي تا الناس حق از ولي ميبخشد, باتوبه

كرد/ نخواهد
دخالت وجه هيچ به بودند, متولي خودشان كه مواردي بجز نيز وقفي درامور
ميفرمودند/ را دقت نهايت خرج و دخل حساب در صورت اين در كه نميكردند
خÇبر: مÇوجب به و ميكردند رفتار مدارا و مهرباني و نرمي به معاشرت, در
بÇر كÇه داشÇتند لب بÇر شÇيريني م تبس Hغالب و بودند رو گشاده Õام سب بشٌّ شٌّ ه Ôن مÆالم

شÇرع خÇالف رفÇتار كÇه مÇواردي بÇجز ايشان از تندخويي ميافزود/ مالحتشان
و مÇيكردند عÇفو خود به نسبت ديگران نارواÄيهاي از نميشد/ ديده ميديدند,
طÇرف كه نحوي به مينمودند, نيز احسان بلكه و نميآوردند خود روي به حتي
ايÇمان, و ديÇن مÇخالفين بÇه نسبت اينكه عين در ميشد/ منفعل و شرمنده مقابل
و دوست از را وافÇدين و واردين بودند, رحما¾ ايماني برادران به نسبت و ا¾ اشد
انبوه و ميكردند پذيرايي مهرباني با و ميپذيرفتند يكسان فقير و غني و دشمن

نميكرد/ ايجاد رفتارشان در خللي بودند, اندوخته دل در كه  گرفتاريهايي
جÇواب حÇاضر و دان نكÇته بسÇيار سكون, و وقار و متانت عين در جنابش

داشتند/ مقام مناسب مضامين و اشعار و نكات درانتخاب سرشاري ذوق و بودند
ايشان ذاتي حياي و شرم و ادب و بودند اجتماعي و ديني آداب مبادي بسيار
گفتن سالم در نمايند/ بازديد بودند د مقي ميآمد, مالقاتشان به كس هر بود/ زبانزد
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ابتدا ميشدند, خانهاي يا مجلس داخل ا گر و ميجستند سبقت ديگران بر Áمعمو
اظهار سينه مقابل در دست گذاردن حالت به گاه حتي ميكردندو سالم خانه اهل بر

ميكردند/ نيز فروتني و تواضع
نÇيز اسÇتراحت ليلÇق دراوقÇات حÇتي و بÇود بÇاز هÇمه روي به خانهشان در
رقت گشادهروييو و خلق حسن همين سبب به ميكردند/ پذيرايي با گشادهرويي
و دوست تي دÇم درانÇدك بÇود, وجÇودشان در Çي اله× رحمت آثار از كه گذشت و
ميبردند ت لذ ايشان با معاشرت از و شده جمع به گردشان بيگانه و غريبه دشمن,

ميكردند/ فيض كسب و
ميكردند, مزاح گاه كه حال عين در و بودند باهيبت و سخن, كم باوقار, متين,
چشÇم و طÇمع و داشتند طبع استغناي بودند/ روگردان لغو سخن و بيجا شوخي از
زاÄد سخاوتشان ميدانستند/ اهللا الي سالك و مÆمن شأن دون را حق غير به داشت
ا كراه چاپلوسي و تملق از نشد/ ديده ت خس ايشان از مورد هيچ در و بود الوصف
انگÇيزة بÇه فÇقرا كÇه گاه حتي نميپذيرفتند, خود حق در را مدحي هيچ و داشتند
تشكÇر اظÇهار ابتدا ميخواندند, ايشان منقبت و مدح در قصيدهاي محبت اظهار
(عليهم اطهار ة مÄا وصف در است بهتر را مدايح اين كه ميافزودند ولي ميكردند

است/ ايشان مقام مناسب كه بخوانيد (ص) ا كرم رسول و الم) الس
نكÇتهاي هيچ از و بودند دقيق بسيار خانوادگي و فقري از اعم امور همة در
فÇي م Ôره اوÇش و شريفة آية موجب به و نميكردند غفلت نظر مورد مسألة پيرامون
كار انجام به اقدام امر, جوانب رعايت و فن اهل و دوستان با مشورت از پس مر اال

را مطلبي كه نحوي به داشتند, عجيبي حافظة ة قو ذهنو ت حد ذ كاوتو ميكردند/
نÇامشان بÇا سالها از پس را اشخاص گاه و ميكردند حفظ خواندن دوبار يكي با
رجÇال و اشÇخاص اسÇامي مثل ميكردند مطالعه كه را مطالبي ميدادند/ تشخيص
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در مÇيكردند/ استناد آنها به و داشتند بهياد Âكام را حديث وات Ôر Hخصوص ديني
براي بودند, كرده حفظ Âقب كه را ابنمالك الفيه كتاب اصفهان در تحصيل دوران
مرور حفظ از اول به آخر از و تابهآخر ل او از شبها Hغالب نبرند خاطر از اينكه
بودند كرده تهيه مطالعه مورد كتابهاي از نيز مختلفي يادداشتهاي ميفرمودند/
است/ موجود Hبعض ميكردندو استفاده آنها از لزوم هنگام به بودو منظم بسيار  كه
خيريه كارهاي و فقرا امور به رسيدگي جمله از مختلف گرفتاريهاي درعين
مÇيبردند/ تأليÇف, يÇا مطالعه براي زمان از را استفاده حدا كثر نامهها, به پاسخ و
چون و بود فقرا Hخصوص و مسلمين نياز مطابق Hغالب ميكردند مرقوم كه را مطالبي
اوضÇاع بÇه يÇافتن علم حيث از داشت دين با ارتباط كه روز مستحدثة مساÄل در
مختلف موضوعات در نوشتهاند كه را مقاالتي ميكردند, كنجكاوي خويش زمانة
مختلف نشريات در Hبعض مسلمين, عموم استفادة بهنيت كه است اجتماعي و ديني
داشÇتند, كÇتاب آوري جÇمع به كه هم اشتياقي بهدليل است/ شده چاپ موقع آن
اسÇتفادة مÇورد خÇاطر طÇيب بÇا كه بودند شده غنياي كتابخانة صاحب بهتدريج

ميدادند/ قرار نيز ديگران
قÔل شريفه: آية ماليا الج ب ح Ôي و Õميل ج اهللا نَّ ا نبوي: حديث بنابر پوشيدن لباس در

كÇرده حÇرام آفريده, خود بندگان براي كه را خدا زينتهاي كسي چه بگو اعراف/ سورة ,32 آية /1
نمود? منع پا كيزه رزق از و

زيÇنت, حسÇن بر دارد داللت كه زق1 الر ن م يبات والطَّ ه عباد ل اخرج التي اهللا ¹زين م حرَّ Öن م

كه ميفرمودند ميدانستندو ممدوح پوشا ك به را تن دادن زينت لباسو به ل تجم
او ظاهر در را نعمت آن كند, عطا بندهاش به نعمتي چون كه دارد دوست خداوند
نعمت فقراي سلسلة حسنة روية بنابر كه ميدادند دستور نيز پيروان به ببيند/ نيز
يÇا وصلهدار خرقة قبيل از ي خاص و ن معي كاله يا لباس پوشيدن از گنابادي اللهي
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ره طهÇم شÇريعت مÇطابق زمÇان اهÇل كÇه بÇپوشند جامهاي و كنند پرهيز نمد تاج
نÇداشÇته اصÇخ لباسي به امتيازي و نگردند ديگران نماي انگشت تا ميپوشند,
ذ×لك قوي× التَّ Ôباس ل ميفرمايد: كه باشد تقوي× لباس به امتيازشان كنند سعي بلكه باشند,

/ Õير خ

اخبار در آن از استفاده كراهت كه سياه رنگ المقدوراز ي حت لباس رنگ در
نيز چركين ميكردند/جامة پرهيز ميشود, نيز قلب و بصر كدورت سبب و رسيده
و روشن رنگهاي با نظيف جامهاي به ملبس همواره و نميكردند بهتن گاه هيچ
بÇوي و بودند د مقي Âكام نيز محاسن و سر موي و بدن نظافت در بودند/ متناسب

ميفرمودند/ استفاده خوش

سنتي طب به عالقه

آن, تÇعليم و تÇدريس و قÇديمه فنون و علوم احياي به راسخي اعتقاد ايشان
بÇاره ايÇن در و داشÇتند بÇيماريها مÇداواي قÇديمي طرق و سنتي طب Hخصوص
البته بودند/ كرده آن از فراغت از پس چه و تحصيل ايام در چه لي مفص تحقيقات
بÇه مÇداوا بÇراي HالبÇغ و نÇميگرفتند ناديده را جديد طب در علمي پيشرفتهاي
لذا بÇودند, قاÄل خاصي مقام نيز تي سن طب براي ولي ميكردند, مراجعه پزشكان
طبي طرق يا سنتي طب دربارة كه جديدي تحقيقات از بودندكه كنجكاو همواره
از و كÇرده مÇالقات سنتي اطباي با هند به سفر در شوند/ مطلع ميشود آن مشابه
سÇنتي طب تÇدريس و تحقيق براي دانشكدههاÄي و علمي مرا كز آنجا در اينكه
به نسبت چرا اينكه از ميخوردند افسوس ولي بودند, شده خوشحال دارد وجود
بÇه بÇارها كÇه اموري از دليل همين به ميشود/ غفلت ارزشمند علمي ميراث اين
و سÇنتي طب در تÇحقيق مÇرا كÇز تأسÇيس دادنÇد, تÇذكر سÇابق دولتي مسÆولين
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بÇهدليل بود/ پزشكي دانشكدههاي كنار در سنتي طب تحصيل براي دانشكدهاي
HالبÇغ كÇه مÇيفرمودند گياهي داروي تجويز گاه داشتند كه دقيقي طبي اطالعات

ميگرديد/ بيمار بهبودي باعث و بود مÆثر
در و داشÇتند عنايت نيز شيميايي طب از غير طبي جديد طرق به حضرتش
طب مرا كز جستجوي به ژنو به سفر در سبب همين به ميكردند/ تحقيق اينباره
و اروپÇا در موقع آن در طب نوع اين برآمدند/ (Homeopathie) حيات  كيمياي
دربارهاش اطالعات كسب مشتاق ايشان بودو كرده پيدا زيادي طرفداران آمريكا
گÇاه و ه وجÇت بود, مردم تجارب حاصل كه تجربي طبي دستورات به حتي بودند/
بودند فرموده تهيه دستورات قبيل اين شامل نيز يادداشتهايي مينمودند/ عمل

است/ ثبت مختلفشان نگهاي Ôج در Hغالب  كه

زيÇارت عÇرش در را خÇداونÇد گويي كه است چنان برود, خود ايماني برادر زيارت به كس هر /1
ميكند/

بÇراي 1 شه ÖرÇ ع فÇي زاراهللا Öن م ك كان المÆمن Ôخاه ا زار Öن م شÇريف: حديث مضمون به
فرصتي هر از ايشان مريضهاي وعيادت احوال به رسيدگي و ديني برادران ديدن
آن بÇه مÇلتزم سفرها در كه هم اموري از يكي ميكردند/ استفاده حضر و سفر در
جويا نيازمند و بيمار برادران احوال از شهري, به ورود بهمحض كه بود اين بودند
بÇه خانوادگيشان شÆون با مطابق ين مستحق به ميرفتند/ مالقاتشان به و ميشدند
از دور و خÇفا در نكنند عادت نيز ي تكد به Hضمن و حفظ آنها حيثيت كه نحوي
مÇاهيانة كÇمكهاي و نوشته فهرستي در را مستمندان نام ميكردند/ كمك انظار
اجتماع سربار اينكه واز اشتغال عدم و بيكاري از را فقرا البته ميفرمودند/ مستمر
نÇهي ت شد به باشند داشته اجتماعي و ديني ات حيثي با منافي شغلي اينكه يا بوده
بسÇيار آن بÇه كÇه كشÇاورزي كار به بزرگوار اجداد مانند نيز خودشان ميكردند/
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ميفرمودند/ معاش امرار بودند, عالقهمند
غÇفلت نÇيز مÇترقبه غÇير بÇالياي و حوادث و عمومي حواÄج رفع جهت در
زلزله به ايشان كمكهاي به ميتوان جمله از كه داشتند تام اهتمام و نميورزيده
كرد/ اشاره اخير سالهاي در حبشه قحطيزدگان حتي و كشور زدگان سيل زدگان,
تشÇويق مÇملكت از دفÇاع بÇه را فÇقرا ايÇنكه ضمن نيز تحميلي جنگ جريان در
و جÇنگ مصدومين و شهدا خانوادة زندگي و مسكن تأمين در Hشخص ميكردند,
ديگر شهر چند و تهران و بيدخت در كشور غرب و جنوب زدگان جنگ اسكان
شاد را هموطنان از عدهاي قلوب ترتيب بدين و نمودند الزم مساعدت و همراهي

 كردند/

الهي اديان اتحاد

وظايف از كه را امري مهمترين حقايق, همين به ه توج با رضاعليشاه جناب
در Âفع و Áقو خويشتن و ميدانستند اخير قرون در Hخصوص اسالم بزرگان ديني
اتحاد به دعوت نداشتند, دريغ فدا كاريي هيچ از و ميكوشيدند بسيار آن تحقق راه
در اسالم سابق رونق احياي و ترويج براي مسلمين ميان اتحاد بود: مراتب درتمام
و كفر با مقابله براي الهي اديان پيروان ميان اتحاد ديگر مرتبة در و مخالفان مقابل

جهان/ بر حا كم الحاد
كÇه نÇصاري× بÇا مسÇلمين اتحاد Hخصوص الهي اديان ميان اتحاد خصوص در

كÇه مÇييابي را كساني آوردهاند, ايمان كه آنان به نسبت كسان مهربانترين / 82 آية ماÄده, سورة /1
هستيم/ نصراني ما ميگويند

سÇاير از ,1 Çصاري× ن Çا ن ا قالوا ذين ال نوا آم ذين لل ¸ د و م م Ôه ب رÖأق نَّ د جت ل و شريفة آيه بهموجب
از پر محيط و پرآشوب دنياي در كه بودند معتقد نزديكترند, ايمان اهل به اديان
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رخت جÇامعهها از سÇداد و صÇالح و كÇرده غÇلبه جÇا درهمه فساد كه ما هياهوي
و صلح پيدايش عمومي صالح راه تنها بلكه سختيها از نجات راه يگانه بربسته,

است/ غيبي مبدأ به واعتقاد ايمان و دين به زدن دست جهان, در آرامش
از HصوصÇخ جÇهان ا كناف در امروزه كه سياسي حلهاي راه ايشان نظر به
در آنها عيان مد خود Hغالب و ميشود پيشنهاد بحران اين رفع براي غربيان جانب
گشÇا راه وجÇه هÇيچ به هستند, زمان آخر مالحم و فتنهها اين بروز مسببين واقع
زدن چنگ غفلت, زدودن حل راه يگانه ميكند/ غامضتر را بحران بلكه و نيست
اوضÇاعي چÇنين در رو است/ازيÇن غيبي مبدأ به ايمان و الهي محكم ريسمان به
پوشيده, چشم ظاهري اختالفات باتو تعص از كه است الهي اديان بزرگان تكليف
در ايÇمان روحية بلكه تا نهند پيروان اتحاد راه در قدم داشته, ه الهي وجهة به نظر
خورشيد روندو كنار ايمان آسمان مقابل از كفر تاريك ابرهاي و گردد زنده دلها
كÇلمة بÇه دعÇوت هÇمان كه اتحاد اين نيست ترديدي البته شود/ تابنا ك حقيقت
مÇراتب در و مÇيگردد مÇمكن ديÇن حقيقت مرتبة در فقط است, توحيد واحدة
ميباشد/ محال چيزي اساسياست,چنين مياناديان اختالف طريقتكه شريعتو
امر در Á او داشتند, زمانه احوال اوضاعو به كه هي توج با رضاعليشاه حضرت
تأ كيد نكته اين بر الهي اديان ساير بزرگان با مالقات Hثاني و اسالم بزرگان با ارتباط

كه پاريس از مراجعت از پس (13ê9 (ارديبهشت 139ë صفر ماه در رضاعليشاه آقاي حضرت /1
وزيÇر اطÇالع بÇه را ورودشÇان ايران فرهنگي نمايندة و شدند وارد رم به بودند, رفته معالجه براي
وقتي و كردند تمايل اظهار نيز معظمله كرد, مالقات به اشتياق اظهار نيز وي رسانيد/ پاپ خارجة
خÇرسندي ابÇراز و محبت اظهار خيلي مالقات اين در پاپ خارجة وزير شد/ تعيين مالقات براي
اظÇهار مÇيكردند, مÇالقات مسÇيحي روحÇانيت پيشوايان از نفر يك با اينكه از نيز ايشان و نموده
البته ميبودند, اينجا در ا گر و هستند سيسيل در Âفع پاپ كه كرد اظهار وي سپس نمودند/ مسرت
و كنم مالقات ايشان از كه بودم مايل خيلي هم من Hفاقات> فرمودند: نيز معظمله بودند/ مالقات شاÄق

وقتي شدهاند/1 معني اين متذكر Gكرار نيز خويش مختلف نوشتههاي در و فرموده
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مÇراجÇعت ا گÇر هسÇتم, رم در من ديگر روز چهار سه تا و نمايم ابالغ ايشان به را آسماني پيام يك
شود/> حاصل مالقات تا دهيد اطالع وقت تعيين صورت در و برسانيد ايشان عرض به  كردند

آيÇا نيست معلوم <چون فرمودند: ايشان است? آسماني پيام چه اين كه داشت اظهار ب تعج با وي
ايشÇان بÇه شÇما تÇوسط را پيام اين لذا شود, حاصل مالقات كه كنند مراجعت روز چند درين پاپ
Ñ

Ø

و رسÇيده عÇبداهللا(ص) دبن حمÇم ما بزرگوار پيغمبر توسط كه آسماني است پيامي اين ميرسانم/
در و خوانده آخر تا را آيه ايشان الكتاب///>/ اهل يا قل ميفرمايد: نموده, وحي بزرگوار آن به خداوند
هسÇتيد انجيل س مقد كتاب به معتقد كه شما از پيام اين طبق <پيغمبرما(ص) فرمودند: مطلب دنبالة
كÇه هسÇتيم مÇعتقد بدان دو هر و ميباشد ما بين االشترا ك به ما را آنچه بياييد كه ميفرمايد دعوت
عÇمل بÇدان و بگÇيريم است افÇراد يت رÇح حفظ و مساوات و عدل رعايت و يكتا خداوند عبادت
انكÇار و والحÇاد بÇيديني كÇن بنيان سيل <امروز فرمودند: ايشان سپس نمود/ تأييد نيز وي  كنيم/>
روز به روز ميبينيم كه طوري به ميدهد, فريب و ميكند گمراه را ما جوانان و شده سرازير خداوند
و بÇياييد مÇيشود, زيÇادتر اخالقي و ديني مبادي از انحراف و اخالق فساد و خداوند انكار و  كفر
نÇموده دريÇنباره فكÇري بÇنشينيدو هم با اسالم سة مقد ديانت روحانيين و بزرگان با شما بزرگان
از قبل سال چهارصد و هزار در اسالم س مقد دين بگيريد/ را فساد و ظلم و بيديني و الحاد جلوي
سÇياسي و ديÇني جلسات در شما آنچه و كرده ريزي پايه و داده نشان را ديني و اخالقي مبناي اين
هم حال و شده داده دستور اسالم در ميزنيد, دم آن از المللي بين سازمانهاي در و ميخواهيد خود
كÇار بÇه را دستور اين كنيد, خدمت جوامع صالح و توحيد و خداشناسي به ميخواهيد Hواقع ا گر
شود حاصل نيز يهود غيرمغرض روحانيت بزرگان بلكه و اسالم و شما بين توافق نوع يك و بنديد
پÇاپ خÇارجÇة وزيÇر كÇنيد/> پيدا بيديني و كفر شيوع از جلوگيري براي راهي و كنيد نظر تبادل و
آنگاه ميرسانم/ پاپ حضرت عرض به را شما مطلب عين من گفت: و پسنديده را حضرتش نظرية
بÇراي شÇما مÇيان در كÇه را اغÇراضÇي بكÇوشيد ابتدا هستيد موافق شما Hواقع <ا گر فرمودند: ايشان
از يكÇي بÇودم پÇاريس در مÇن كÇه اوقات همين در جمله از كنيد/ رفع است موجود تفرقهانداختن
اين الزمة و بود كرده توهين و نموده مابدگويي پيغمبر از خود نطق در كشيشها و مسيحيت بزرگان
بÇد هÇم كشÇيش آن از و گÇفته پاسخ هم آنها و بيايد هيجان به مسلمين احساسات كه است اين امر
و شÇده بÇدگويي اسالم از نويسندگان از يكي قلم به پاريس روزنامههاي از يكي در نيز و بگويند,
روزنÇامههاي كÇه مÇيشود سÇبب نÇيز ايÇن و بود آورده وارد اسالم بزرگان و اسالم به توهينهايي
ا گÇر و مÇيشود اخÇتالفات تشÇديد بÇاعث امر همين خود و بگويند جواب و كنند رد نيز اسالمي
كه دهيد دستور روزنامهها به همچنين و خودتان كشيشهاي به شود كمتر اختالفات كه ميخواهيد
قدم قسمت اين كه نشويم جواب به مجبور هم ما تا كنند ترك را ما بزرگان و اسالم به نسبت بدگويي
موضوع كه يادداشتكرده و پسنديده را ايشان فرمايش وي ميشود/> تفاهم حسن ايجاد براي اول
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/(33 تا 30 صفحات بشر, حقوق جهاني اعالمية به مذهبي برساند(نظر پاپ عرض به را

روحÇية اشاعة براي ميرفتند كليسا مثل ديني اما كن به خارجي كشورهاي در هم

قبيل اين در مسلمان كه است مستحب و گرديده منظور احتراماتي نصاري معابد براي اسالم در /1
بخواند/ نماز ركعت دو س مقد اما كن

ميخواندند/1 نماز ركعت دو گذارده احترام آنجا به اديان بين اتحاد
مسلمين اتحاد

و Çحاد ات به Hطبع شده توصيه كتاب اهل پيروان اتحاد كه اسالم مبين دين در
ايشان تفرقة باعث آنچه از و گرفته قرار صريح تأ كيد مورد و امر مسلمين اتفاق

است/ شده نهي  گردد
كÇه عÇالم كنوني فاسد اوضاع در Hخصوص رضاعليشاه آقاي حضرت نظر به
مهمترين نميكنند, كوتاهي اسالم تضعيف جهت در كوششي هيچ از نيز دشمنان
مÇيباشد, شهادتين كه را مسلمين جامعة وجهة كه است اين اسالم بزرگان وظيفة
Çحاد ات و Çفاق ات جÇهت در گÇذارده, كÇنار را ظاهري اختالفات دانسته, دين اصل
و بكوشند اسالم مباني تحكيم ايشانو ميان ت مود ايجاد و اسالمي ق رف و مسلمين
ديÇن وارد را اسÇالم منكرين از كه كساني باشد اين به معطوف نيز ايشان مساعي
ا گر آورند/ فراهم را تفرقه اسباب كرده, تأ كيد جزÄي اختالفات بر اينكه نه  كنند
خواهÇد اين از بيش اسالمي امت انحطاط و ضعف شود, عمل منظور اين خالف

ايشان ميان تفرقه حاصل كه را مسلمين ضعف شواهد و آثار از يكي رضاعليشاه آقاي حضرت /2
اخير قرن مصاÄب بزرگترين از يكي را آن كه بود صهيونيستها توسط فلسطين اشغال ميدانستند,
ا گÇر مÇيفرمودند: و (ì1 ص عÇربي, مÇمالك بÇه سÇفر يادداشÇتهاي ميخواندند( مسلمين و اسالم براي
فعلي آور وضعفال كت به فلسطين نبود, مسلمين خود ميان تشتت و اسالمي ممالك حكام اختالف
رسميت به با و شده ر متأث بسيار يهود دولت تشكيل از له معظم دچارنميشد/ يهود دولت تشكيل و
دفاع فلسطين اسالمي برادران از و ميكردند مخالفت Hصراحت ايران توسط اسراÄيل دولت شناختن
ديد خواهيم كتابحاضر <اسفار> بخش در چنانكه نيز مسلمان علماي با مالقات در ايشان مينمودند/

شد/2
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و يهود ميان كه سابق حكومت رايج عاي اد ايشان عقيدة به ساختهاند/ نشان خاطر را نكته اين بارها
اشÇغال بÇه ربÇطي مÇيكردند, تÇلقي خود ه موج ت حج را امر همين و بوده نزديكي عالÄق ايرانيان
مورد را يهود قوم كه هخامنشي دورة ايرانيان با يهود قوم ميان نسبت كه دليل اين به ندارد/ فلسطين
لذا نÇدارد/ شÇدهانÇد عÇجين اسالم ديانت با كه مسلمان ايرانيان نسبت با ربطي دادند, قرار حمايت
فÇرض بÇا HانيÇث داشت/ خÇواهÇد هم مسلمان ايران با Hطبع دارد, اسالم با فطري دشمني كه اسراÄيل
Ñ

Ø

و ايÇرانÇيان مÇيان اسÇالمي ت وÇاخ و عÇالقه يهود, قوم و ايران ميان گذشته در خاص عالقة وجود
راهÇزن و غÇاصب هاي دÇع را صهيونيستها ايشان قرار, بدين است/ آن بر م مقد فلسطيني آوارگان
ذمة تحت كه يهودياني حساب البته كردهاند, تصرف غاصبانه را آن اراضي و فلسطين كه ميدانستند
جÇدا اسراÄيل دولت حساب از ميكنند, عمل هم خود بودن ذمي وظايف به و هستند اسالم دولت
شÇريفة مÇصداق كÇه پوشالي است دولتي اسراÄيل, دولت كه بودند آن بر ديگر طرف از دانستهاند/
نظر مذكوره جهات با عليه/ يÔعلي× وال يعلوا Ôاسالم Öلا داشت, نخواهد دوامي حياتش و است ل¹ الذَّ عليهم Öتب ر Ôض
را آنÇها بÇايد بÇلكه نÇمايد همكاري يهودياني چنين امثال با نبايد مسلماني هيچ كه بود اين له معظم
تÇابنده, خÇورشيد <مكÇاتيب> كÇند(بÇخش مÇظلوم فÇلسطين از دفÇاع و دانسته خود دشمنان بزرگترين

/(ë03 تا ë01 صفحات

كه دي متعد اعالميههاي در آن, از پس و انقالب جريان در Hخصوص ايشان
را ايÇرانÇي مسÇلمان بÇرادران سÇاير با فاق ات و حاد ات لزوم كردند, صادر فقرا براي

و ميكردند پرهيز ميشد, مسلمين ميان تفرقه موجد كه عملي هر از رضاعليشاه آقاي حضرت (1
كه كردند اعالم بيدخت در نمازخانهاي تأسيس از پس Âمث ميدانستند/ اسالم مصالح خالف را آن
است مÇمكن راتب امام بودن و دارد وجود مسجد بيدخت در چون ندارد, راتب امام نمازخانه اين

شود/ دودستگي و تفرقه به منجر

آقاي بهجناب خة87.8.13خطاب مور اعالمية جملهدر از نمودند/1 تأ كيد Gد مجد
بر بلكه اخوان كلية بر آن به ه توج رعايتو ا كنون كه <نكتهاي ميفرمايند: جذبي
ميباشد توحيد كلمة ل مكم كه است كلمه وحدت به ه توج است الزم مسلمين همة
دچار را مسلمين قرنها كه اسالم دشمنان به و كرد دوري تشتت و تفرقه از بايد و
موا ص تÇ Öواع نشÇود, داده كنند تضعيف را ما اين از بيش اينكه مجال كردهاند, تفرقه
هوشيار نموده, را جوانب رعايت آن سات مقد دينو حياي ا راه در و /Hميع ج اهللا بل ح ب

همواره و نكنند استفاده سو¾ ما افكار از و نشود پيدا بيگانه براي فرصت كه باشند
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باشند/> مثاب و مأجور خداوند نزد كه باشند داشته ل تحم و صبر و  گذشت

سني و شيعه

مثل مختلف, مراتب و سطوح در مسلمين ميان موجود اختالفات از بسياري
عمدهترين اما نيست/ ساز تفرقه كه است فلسفه يا كالم يا فقه در موجود اختالفات
عÇظيمتري اخÇتالفات منشأ متأسفانه كه ميباشد سني و شيعه ميان اختالف آنها
و اعتقاد اصل جهت از دو اين اختالف رضاعليشاه حضرت نظر به است/  گرديده
مÇيان دشÇمني و تفرقه سبب نبايد امر اين ولي است, ناشدني رفع شرعي احكام
استقامت و ثبات عين در بايد بلكه گردد/ ظاهري ت مود و ارتباط قطع و مسلمين

فÇقر سÇالسل دربÇارة حتي و ميدانستند الزم سطوح تمام در را مسلمين اتحاد به دعوت ايشان /1
از چÇند هÇر مÇيكنند علي(ع) واليت به افتخار و دارند طريقت دعوي كه نيز كساني ميفرمودند:
اتصال و اصولي نظر از چه ا گر اهللا الي سلوك دعوي و مسلكي قرب سبب به باشند, مختلفه سالسل
بÇا بÇيشتر گÇذارده, كÇنار را ظÇاهري اخÇتالف بايد ولي هستند, متفاوت واليت(ع) مقام به صحيح

كنند/ پرهيز ميگردد, تفرقه سبب آنچه از و باشند مهربان يكديگر

كرد/1 رفع را ظاهري اختالفات خود, عقيدة در
شبهه رفع Á او بايد امر اين ق تحق جهت در رضاعليشاه آقاي حضرت نظر به
ال جه كرد/ مرتفع ميگردد عناد باعث كه را اسبابي و نمود فريقين عوام گروه از
مطلع افكارشان قم Ôس و معايبشان به ميشوند, اوضاع تشديد باعث كه نيز را طرفين
عوام نيستند/ دين از خارج و كافر شيعه كه كرد تفهيم سنت اهل عوام به Âمث نمود/
نكنندو آنها از ي تبر به تظاهر و بگذارند كنار را اول خليفة سه لعن و سب نيز شيعه
عوامانه عيدهاي بعضي مانند نيز اعمال بعضي از كنند/ ا كتفا است اصل كه تولي به
تشÇديد آنÇچه از و داشÇته روابÇط فÇريقين بزرگان با Hثاني شود/ جلوگيري به كلي
شلتوت محمود شيخ مرحوم كه طور همان Âمث نمايند/ جلوگيري ميكند اختالف
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مقابل در نيز شيعه علماي شناخت, بهرسميت را ع تشي مذهب و صادر اعالميهاي
كه ماه رÅيت موضوع در يا كنند منع را خلفا لعن و سب و نموده صادر اعالميهاي
كه كنند شبهه رفع است, اختالف ال شو ماه يا حج ماه ل او در سني شيعهو ميان Hغالب

نپندارند/ مذهبي اختالفات جزو را آن عوام
اوليÇن جزو بزرگوارشان پدر و ايشان قريب, دارالت جمعيت تشكيل از پس
جÇمعيت ايÇن سين سÆÇم با Hشفاه و Hكتب و كردند حمايت آن از كه بودند  كساني
مسÇلمين اخÇتالفات رفع جهت در كه اقداماتي به تشويق را آنها و داشته ارتباط
آن اعتالي خداوند كه اسالم لواي تحت در اجتماع با و نمودند بودند, كرده آغاز
شÇيخ مÇرحÇوم بÇا بسÇياري مكاتبات اينرو از ميفرمودند/ توصيه داده, وعده را
به نيز مقاالتي و كردند مالقات بار چندين وي با Hشخص و نمودند قمي تقي محمد
سين سÆÇم بÇه نÇوشتند/ جمعيت اين عقايد اصول از دفاع در فارسي و عربي زبان
يا بول Ôذ و ضعف دستخوش جمعيت آن نگذارند كه ميكردند سفارش هم جمعيت

گردد/ سياسي ¾سو اغراض
را ايشان كه بود شيعه مذهب شناختن رسميت به جمعيت اين فوايد از يكي
اسالمي فرق همة بزرگان بين در امر اين كه بودند مشتاق و ساخته مسرور بسيار
و نÇوشتند شيعه بزرگ علماي به بسياري نامههاي جهت اين در و يابد عموميت
شيخ به شمسي 1329 سال در مصر به سفر در جمله از كردند, مطرح پيشنهادهايي
بالعكس و شود تدريس اربعه مذاهب فقه كنار در شيعه فقه كه كردند پيشنهاد ازهر
دانشكدة درسي مواد جزو و بياموزند شيعه ب طال را سنت اصلي مذهب چهار فقه
شيعه و سني فقهي مذاهب بين تقريب اصلي اسباب تا گيرد قرار منقول و معقول
تÇرويج و تبليغ از مانع سني و شيعه اتحاد بودند معتقد ديگر جهت از آيد/ فراهم
اندازة به مذهب اين تبليغ در شيعه بزرگان ايشان نظر به Áاصو نيست/ شيعه مذهب
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نميتوان كه است گونهاي به جهان موقعيت نكردهاند/ يت جد سنت اهل علماي
اسÇالم از خÇارج دنياي با بايد بلكه كرد, سر به بشري جوامع از دور به و منزوي
ميفرمودند: پيش سالها و كرد/ شيعه مذهب و اسالم دين تبليغ و كرد پيدا رابطه
شيعهو اسالمو معارف با كامل آشنايي از پس آ گاه و دانا مبلغين كه است آن وقت
اعÇزام خÇارج بÇه و شوند تربيت جديد علوم از كلي اطالع و خارجه زبان دانستن
مÇبلغين اعزام و تربيت كيفيت بر مشتمل مقاله چندين حتي بزرگوار آن  گردند/
شود ترجمه خارجي زبانهاي به شيعيان اصلي كتب بايد كه بودند معتقد و نوشتند
ة حق معارف با شدهاند, آشنا اسالم با سنت اهل عقايد طريق از Hعموم كه غربيان تا

گردند/ آشنا شيعه

عرفا و علما ميان اتحاد

در و بÇودند واقÇف حÇقيقي علماي ارزش و مقام به كه رضاعليشاه حضرت
را احترام نهايت نميكردند, كوتاهي اقدامي هيچ از شده القا اختالفات رفع جهت
به دعوت و ميكردند ت مود اظهار مختلف مناسبتهاي به و ميگذاشتند ايشان به

ميفرمودند/ اتحاد
و ه وفيÇص سÇالسل بزرگان طرفي از عرفا, و علما ميان اتحاد حفظ جهت در
نÇبايد مÇيفرمودند: داده قرار مخاطب را اشخاص روحي تربيت و ارشاد عيان مد
و كرده معاشرت است شايسته باشند,بلكه بدبين روحانيون و علما به نسبت آنان
القيد پيروانشان Hبعض كه سالسل بعضي بزرگان به نسبت همچنين بگذارند/ احترام
بÇدنامي بÇاعث اعمال قبيل اين كه ميشدند متذكر بودند شرع آداب به بياعتنا و
ق تحقÇم شÇريعت كÇامل رعÇايت بÇدون ف صوÇت حÇقيقت و فÇقراست نكونامان
بÇه درعمل حتي كه گرفت سرمشق الم) الس (عليهم هÔدي ة مÄا از بايد و نميشود
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عÇلماي از بÇعضي ديگÇر طرف از داشتند/ مراقبت مكروهات ترك و مستحبات
ميان بايد كه ميساختند خاطرنشان و داده قرار مخاطب را ف تصو به نسبت بدبين
گÇفتههاي بÇه و نÇهاد فÇرق بÇاطله فة تصوÇم و است ع تشي عين كه حقيقي ف تصو
افعال و اعتقادات سقم و صحت تحقيق جهت در Hشخص و نكرد گوش مغرضين
لذا ورزيد/ اجتناب تشتت عوامل از طريق اين به و نمود معاشرت و برآمد ايشان
علماي ميفرمودند مالقات كه كساني اولين جزو ميبردند تشريف سفري به ا گر
تاريخ تغيير يا غيرشرعي ذبح جريان مثل اسالم خالف مسألهاي ا گر بودند/ عظام
استعانت و كرده مكاتبه ايشان با ابتدا بود, وقوع شرف در شاهنشاهي به شمسي
اظÇهار بÇار چÇندين نÇيز سابق حكومت جانب از علما ايذا¾ هنگام به ميجستند/

فرمودند/ شنيع اعمال آن عاملين از تنفر اظهار و ايشان با همدردي
داراي شÇد گÇفته چÇنانكه و مسلم مجتهدي خود اينكه با نيز شرعي امور در
حضرات از بعضي حتي و بودند الغطا¾ كاشف آل اهللا آيت مرحوم از اجتهاد اجازة
واسÇطه با و بيواسطه ايشان از خوÄي اهللا آيت حضرت مرحوم مثل تقليد مراجع
و نميكردند دخالتي همه اين با بنويسند, عمليه رسالة كه بودند خواسته بار چندين
و مÇيدادنÇد ارجÇاع عÇلما آقÇايان بÇه را كÇننده سÆÇال شرعي, مساÄل به پاسخ در
دسÇتور را پÇيروان ÁوÇاص و نÇيست وظÇايفشان جزو امور قبيل اين ميفرمودند

كنند/ تقليد ميدهند, تشخيص خود كه آقايان از يكي از كه ميدادند

سياست و عرفان

رضÇاعليشاه آقاي حضرت و شده تفاهم سو¾ آن دربارة كه مساÄلي از يكي

شÇبهات رفÇع رسالة در چيست?> سياست در فقرا دخالت عدم <علت عنوان تحت فصلي در ايشان /1

سياست با را <درويشي كه عرفاست بزرگان قول داشتند,1 شبهه اين رفع در سعي
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دادهاند/ قرار بحث مورد را مسأله اين (118 ص چهارم, (چاپ

مÇذكور اقوال امر, بادي در كنند/> دخالت سياست در نبايد <فقرا و نيست>  كار
تÇرتيب كÇه حÇقيقي سياست درآن كه است اسالم مبين دين تعاليم خالف Gظاهر
محسوب اسالم اجتماعي مساÄل و احكام جزو است اجتماعي مصالح تدبير و نظام
صدر در نيز تاريخي نظر از ميباشد/ ممتاز ديگر اديان از لحاظ اين از اسالم و شده
در هÇم (ع) علي حضرت داشتند/ سياسي جنبة هم و ديني جنبة هم پيامبر اسالم
بÇزرگان مÇراد ولي داشتند/ را جنبه دو هر خويش ظاهرية خالفت سال پنج زمان
شÇرع احكام تابع سابق حكومت زمان همچون كه است سياستي از اجتناب عرفا
Áاصو (ع)/ علي نه باشد معاويه سياست اصطالح به و نباشد اسالمي اخالق مطهرو
الزمهاش والد حضرت بهبيان كه باشد جهان امروز مصطلح معناي به سياست ا گر

/120 ص شبهات, رفع رسالة /1

اين كرد/1 دوري آن از بايد است آزار و اذيت و ظلم و عهد نقض و تفتين و دروغ
حضرت و است مالزم او شيطاني عقل با كه است معاويهاي سياست سياست, نوع
ولوال ÔرÔج Öف ي و Ôر د Öغ ي Ôهن ك ول× ني م هي× Öدا ب Ô¹معاوي ما واهللا ميفرمود: كرده پرهيز آن از (ع) علي

جÇا بÇه زشت عÇمل و ميكند مكر او لكن نيست من از زيركتر معاويه كه سوگند خدا به يعني: /2
/(200 خطبة البالغه, بودم(نهج مردم زيركترين نميداشتم ناخوش را مكر من ا گر و ميآورد

به كه ميشد مانع (ع) علي حسنه صفات درحقيقت اس/2 الن هي Öدا Öن م ÔتÖن Ôك ل ر Öد الغ Ô¹كراهي 

شد/ كارش پيشرفت مانع او ديانت و صدق و گردد متشبث تزوير و حيله
كه طور همان است, عقال و علما همة و عقل حكم دوري و اجتناب اين ه البت
پÇرهيز جÇور خÇلفاي حكÇومتي امÇور در دخÇالت از الم) الس (عليهم اطهار ة مÄا
عدم عهديشان واليت قبول شرايط از يكي رضا(ع) امام حضرت Âمث و ميكردند
مأمون شوم مقاصد دست آلت كه ميدانستند چون بود, حكومتي امور در دخالت
شريفة رسالة در امجد جد مرحوم وقتي كه ميبينيم رو اين از گرفت/ خواهند قرار
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ميافزايند: آن سبب در بالفاصله نكنيد> دخالت سياست <در ميفرمايند: صالح پند

قÇول بÇاايÇن ايشÇان گرديد/> ديگران مقاصد اجرا¾ بهانة و دست آلت مبادا < كه
سÇياست در بايد گردد رفع بودن دست آلت اسباب ا گر كه بفرمايند ميخواهند
فقر طريقة Áاصو اما ميگردد/ شرعي وظايف جزو حال آن در چون كنيد, دخالت
و نÇفس اصÇالح لهاش حوÇم وظÇيفة و نÇدارد سياست به ربطي Hماهيت درويشي و

آورد/ سياسي گروههاي و احزاب زمرة در را آن نبايد لذا و است باطن تهذيب
كار سياست با را <درويشي اينكه به قول ميفرمودند: ايشان ديگر, جهت از
با فقرا افراد و درويش شخص نه است فقر و درويشي حقيقت به مربوط نيست>
فقرا از كساني تاريخ طول در ولي شوند/ سياست وارد نبايد درويشي و فقر عنوان
در وارد خÇلق بÇه خÇدمت و ظÇلم از جÇلوگيري و خيرخواهÇي نيت با كه بودهاند
از را خود فقر سلسلة بزرگان اما گرديدهاند/ نيز خيري اعمال منشأ و شده سياست
و تÇذكر جهت از ميكردند دخالتي هم ا گر و داشته دور سياسي و ديواني محافل
چÇنانكه است, بÇوده مÇنكر از نهي و معروف به امر رعايت و سياسي رجال تنبه

بود/ معظمله خود مرضية سنت

ايران و اسالم

بسÇيار رأي ايÇن فكÇري, و سÇياسي سÇوابÇق بنابر سابق حكومت دردوران
آنها است/ بالعكس و بودن ايراني خالف بودن مسلمان كه ميشد ترويج تقويتو
اوست فكري معنويت و تفكر ميكند ايراني را ايراني يك آنچه كه نداشتند ه توج
و اعراب به نه باختند اسالم معنويت به جان و دل اسالم ظهور از پس پارس وقوم
خشكيدة درخت پيوندي, همچون عهد اين كه بستند اسالم دين با را جديدي عهد
لواي تÇحت مسÇلمان, تازه اقوام همة و بخشيد دوباره حياتي را ايرانيان معنويت
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تفكر اصلي جز¾ اسالم آراي و تعاليم قرار بدين و يافته تازهاي جان توحيد  كلمة
مسÇلمان عارف و عالم يك مقام در رضاعليشاه آقاي حضرت بود/ گرديده آنها
و فرهنگ در را عامل دو از يك هر مقام و بودند واقف Âكام نكته اين به ايراني
را خÇويش اصÇخ ارج هÇريك بÇه و مÇيشناختند ايÇرانÇي مسÇلمان يك تÇÇفكر
فÇارسي و عربي زبان دربارة نظرشان به ميتوان Âمث خصوص اين در مينهادند/

بودند/ قاÄل را خويش درخور شأن يك هر براي چگونه كه كرد مراجعه

نوروز عيد

عيد آن, به كامل د تقي و مذهبي و ديني ايام برگزاري و تعظيم عين در ايشان
حÇضرت از منقول روايت به و ميگفتند تبريك و ميگرفتند جشن نيز را نوروز
بÇه نÇيز دعايي حتي و فرموده تأييد را نوروز عيد كه ميكردند استناد (ع) صادق
نÇوروز عيد ديني جنبة اينكه براي ه البت بودند, داده دستور نو سال تحويل هنگام
حديث به باشد داشته رانيز خود ديني حيثيت ملي عيد اين و نگردد فراموش نيز

شÇده ايÇمن الهÇي عÇذاب از كÇه است كسي براي بلكه بپوشد نو لباس كه نيست كسي براي عيد /1
باشد/

از تا ميكردند, استناد نيز عيد1 الو ن م ن ما ن م ل Ôالعيد لب ديد الج س ب ل Öن م ل Ôالعيد يس ل مشهور
تحويل آنات در Hخصوص حقيقي فاعل به قلبي ه توج مذكور دعاي اساس بر طرفي
آسمان و زمين گردانندة و عالم خالق فكر به هم وقت اين در و شود جلب نو سال

كنيم/ رفتار است, دوست حضرت پسند كه آنچنان نيز Gظاهر و باشيم
رسÇيدن فرا بند در حقيقي سالك و مÆمن كه ميفرمودند هم عرفاني نظر از

باشد/ عيد بايد آنش هر و نيست عيد
كÇنند عيد دو دمي هر عارفان كÇنند قÇديد مگس عنكبوتان
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معنويت پيوند همان از حا كي نيز صادق(ع) جعفر امام فرمايش حقيقت در
بÇعضي در فÇرمودهانÇد/ تأييد را آن معصوم كه است ايرانيان درقلوب اسالم دين
خÇالف كه هم فرض بر و است بوده نوروز در غدير عيد كه شده اشاره هم اخبار
واليت ظهور روز و وايمان اسالم جديد ودورة نو روز بوده, كه هرروز باشد, واقع

ميشود/ محسوب

علمي آثار

تÇا عÇرفان از مÇختلفي مÇوضوعهاي رضÇاعليشاه آقاي حضرت علمي آثار
مثل موضوعها, اين از بعضي دربارة برميگيرد/ در را سفرنامه و جغرافيا و تاريخ
شده نوشته كتابهاي لين او جزو ايشان آثار بشر, حقوق اعالمية يا فلوطين فلسفة
بÇهشرح غÇيرمنتشره و منتشره از اعم ايشان رسالههاي و كتابها مجموعه است/

است: ذيل
شمسي 1372 چهارم چاپ / / / / / / / / / / / / كربال فاجعه Çتجليحقيقتدراسرار 1
شمسي 13ë9 سوم چاپ / / / / / / كتاب"ذوالفقار" ضميمه به Çافيونواثراتآن 2
شمسي 13ë7 سوم چاپ / / / / رساله"تنبيهالناÄمين" پيوست Çخوابمغناطيسي 3
چاپچهارم13ì8شمسي ÇشرححالخواجهعبداهللانصاريبهانضمامرساÄلوي, ê
شمسي 13ì0 سوم چاپ / / / / / / / / / / / / فلسفةفلوطين:رÄيسافالطونياناخير/ Ç ë
چاپچهارم13ì2شمسي Çنيازتجلي:ترجمهدعايابوحمزهثماليوشرححالوي, ì
شمسي 13ë0 دوم چاپ / / / / / / / / / / / / / / نابغهعلموعرفاندرقرنچهاردهم Ç 7
شمسي 1377 پنجم چاپ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Çرسالهرفعشبهات 8
شمسي 13ë7 دوم چاپ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / حج Çخاطراتسفر 9
شمسي 13ê2 ل او چاپ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Çرهنمايسعادت 10
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شمسي 13ëê دوم چاپ / / / / / / / / / / / / / / اعالميهحقوقبشر به مذهبي Çنظريه 1
شمسي 13ê7 ل او چاپ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / (سفرنامه) بهژنو گناباد Çاز 12
شمسي 1379 دوم چاپ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / گناباد/ Çتاريخوجغرافياي 13
شمسي 13ë3 ل او چاپ / / / / / / / / / / / / / / بهممالكعربي/ يادداشتهايسفر Ç 1ê
شمسي 13ëë ل او چاپ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / پا@كستان Çگردشافغانستانو 1ë
شمسي 13ìë سوم چاپ / / / / / / / Çقرآنمجيدوسهداستاناسرارآميزعرفاني 1ì
شمسي 13ì1 ل او چاپ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / دهسخنراني Ç 17

فياحوالالمعصومين رسالةالتاريخالمختصر Ç 18
شمسي 13ìê ل او چاپ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / عشر(ع) االربع¹

شمسي 137ì دوم چاپ / / / / / الهي/ كالم سهگوهرتابنا@كازدريايپرفيض Ç 19
(چاپنشده) له"وي االد مناهج كتاب"الكشفعن Çفلسفهابنرشدوترجمه 20
نشده) (چاپ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Çسيرتكامليوحركتجوهريه/ 21
نشده) (چاپ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / هند به ل او Çسفرنامه 22
نشده) (چاپ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / هند به Çسفرنامهدوم 23

سخنرانيها و مقاالت

ايÇام در سÇپس و تÇهران در تÇحصيل هÇنگام بÇه عليشاه رضا آقاي حضرت
و ديني مساÄل يا مطروحه علمي موضوعات تناسب به گناباد در تحصيل از فراغت
محافل ساير و دردانشگاه سخنرانيهايي يا فرموده مرقوم مقاالتي روز اجتماعي
ÂÇذي كÇه عناويني است/ موجود مقاالتي صورت به Hبعض كه كردهاند ايراد علمي

است: آثار اين اعظم قسمت ميشود, في معر
كÇتاب پيرامون Ç 3 اسالم; بزرگوار پيغمبر Ç 2 رسول(ص); حضرت مبعث Ç 1
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اسالم; نابغة Ç ë (ع); مولي× حضرت تولد Ç ê شناخت; بايد نو از كه پيغمبري د محم
شرح Ç 8 (عج); قاÄم حضرت تولد Ç 7 ع; تشي پيشوايان از مهم شخصيت يك Ç ì
بÇلخي; د حمÇم الديÇن جÇالل مÇوالنا دربÇارة چÇند نكÇاتي Ç 9 عÇطار; شÇيخ حÇال
نورعليشاه آقاي حضرت رحلت Ç 11 سلطانعليشاه; آقاي حضرت Ç 10 شهادت
در جÇاويد: زندگي Ç 13 عليشاه; صالح آقاي حضرت دربارة مقاله Ç 12  گنابادي;
Çصوف?; االتÇم Ç 1ê (رحÇمتعليشاه); حÇاÄري عÇبداهللا شÇيخ حاج جناب رحلت
طÇريقة Ç 18 ف; صوÇت مÇوضوع Ç 17 ف; صوÇت Ç 1ì Çوفيه?; الص ÔقولÇي Ç 1ë مÇÇا
معاد Ç 21 وجود; وحدت Ç 20 گنابادي; اللهي نعمت فقراي سلسلة Ç 19 نعم¹ اللهيه;
Ç 2ê ;¹ن الس اهل يع¹و الش بين ه يÄجز نكات Ç 23 مذهبي; جنبشهاي Ç 22 جسماني;
هالل; رÅيت Ç 2ì رضوي; عاشوراي Ç 2ë سعودي; عربي مملكت و ايران و شيعه
حسÇن مÇيرزا حÇاج مرحوم شعر دربارة Ç 28 شبهات; رفع و سÆاالت جواب Ç 27
احÇمد بÇه نامه Ç 30 عبدالبها¾; تعليم دوازده دربارة Ç 29 صفيعليشاه; به معروف
شÇرح Ç 33 خداشناسي; و داروين فلسفة Ç 32 علم; و فلسفه ظهور Ç 31  كسروي;
Ç 3ì افÇيون; زيÇانهاي Ç 3ë آن; اثÇرات و افيون Ç 3ê رازي; زكرياي د محم حال
و قÇانون Ç 39 ريم; قصÇم هÇمه Ç 38 عÇملي; و نظري تربيت Ç 37 اخالقي; وجدان
نÇظام اجÇتماعي فÇواÇÄد Ç ê2 ت; فÇع قانون Ç ê1 آن; احترام و قانون Ç ê0 حقوق;
خرد Ç êë بشر; حقوق اعالمية Ç êê منقول; و معقول دانشكدة سازمان Ç ê3 وظيفه;

ن تمد و

قصار  كلمات

و آثÇار از كÇه است اقÇوالي و قÇصار كÇلمات از مÇنتخبي مÇيآيد Âذي آنچه
است: شده اخذ سخنانشان
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بÇه بÇاشد/ كÇرده پيدا غلبه شخص وجود بر كه است آن اعظم اسم Çاعظم اسم

عÇظيم ابÇتدا كه اسم همان باشد, مراقب آنرا ا گر دادهاند دستوريكه هر هركس
ميشود/ وجودش بر اعظم يعني ميشود, اعظم كند غلبه شخص بر موقعيكه است,

دارم/ اهرمن از با ك چه باشد اعظمم اسم چو
عÇالم از ميكند, ريزش باال از كه است آبشاري مثل حقيقي علم Çعلمحقيقي

نيست, تحصيل به محتاج ديگر علم آن ميكند/ ريزش انسان دل بر غيب درياي
ميكند/ ريزش دل در الهي ل تفض اثر در كه است موهبتي

ننوشت خط و نرفت مكتب به كه من نگار
شÇد س درÇم صÇد مسألهآمÇوز غÇÇمزه بÇÇه
زمين و باشد نزديك بهخدا كه است آنجايي آسمان ظاهر به Çبندگانگمنامخدا

گمنام و هستند زمين روي در افراديكه بسيار چه ولي باشد/ دور او از كه آنجايي
است/ عرش مافوق مقامشان اما

پÇاي اختر هفت تارك بر و سر زير خشت
جاهي صاحب منصب و نگر قدرت دست
را علي(ع) ميرفت كه آسمان هر به د(ص) محم Ç(الم علي(عليهماالس و محمد

برايش را علي(ع) صورت هم خداوند و داشت محبت علي(ع) به او زيرا ميديد,
ميساخت/ جلوه گر

غيبت ت مد ميكند: عرض امير(ع) حضرت خدمت نباته بن اصبغ Çغيبتامام

چه? يعني ساعت/ شش يا ماه شش يا روز شش ميفرمايد: حضرت است? چقدر
ششم عالم به وقتي است, عالم شش عاليه, بهمراتب تا شخص خود انانيت از يعني

است/ تجلي است, حضور ديگر آنوقت رسيد باال مرتبة در
نÇور اهللا رايت بÇرفراشت زمÇيان قÇÇد ظهور دل حرم در عشق شهنشاه  كرد
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در كÇه است اين عين شده, پيدا ظهور دل در او براي كه كسي آن Çظهورامام

همين جهادا كبر ميكند/ جهاد و است قاÄم خيمة در يا و قاÄم(عج) حضرت ركاب
است/

آسمان از بلكه آسمان اين از بهظاهر نه و ميرود باال ما دل نهاد از دعا Çدعا

باشد/ مخلص و صاف دل ا گر البته ماست, جان در كه حقيقتي
جÇهان آسÇÇمان جÇان كÇÇارفرماي واليت در آسمانهاست

بÇراي ديگÇري و مÇيكند عÇبادت بÇهشت به رسيدن براي يكي Çعبادت نيت

ايÇنها هÇمة ايÇنها, امÇثال و معرفت به رسيدن براي يكي آن و جهنم از دورشدن
پايبند كه زيرا ميكند, حركت نشي م مذهبو چنين مافوق صوفي و است مذهب

خداست/
پسÇندد هÇجران يكÇي و وصÇل يكي پسÇندد جÇانان يكÇي و جÇÇان يكÇÇي
پسÇÇندد جÇÇانان را آنÇÇچه پسÇÇÇÇندم هجران و وصل و درد و درمان از من
نبايد كرم صاحبان و بزرگان از و است كم باشد هرچه دنيا Çدرخواستازبزرگان

است/ گم آن جنب در دنيا خواستيم, را آخرت وقتي و خواست  كم
هÇديهاي مÇيرود, خÇودش مÇحبوب پيش ميرود, بزرگي پيش كه هركس
هديهاي ميرويم, خدا درگاه به كه هم ما حاال دارد/ وجود كمتر آنجا در كه ميبرد
ما و است غني خدا چون است, احتياج است, فقر آن چيست? نيست آنجا در  كه
فرمود: كه است اين ميپسندند/ نيازمندي و عجز نداريو فقرو آنجا در محتاجيم/

فخري/ Ôقر لف ا

مÇيخرند خسÇته دل و ضÇعيف تÇÇن ايÇÇنجا
است ديگÇر سÇوي آن از خÇودنمايي بÇازار

مثل اين نميشود/ مستجاب ما دعاهاي چرا كه ميگويند بعضي Çاستجابتدعا
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پÇر حوض اين بايد Gظاهر ميشود/ سرازير حوضي به آبسرشاري كه است اين
نميشود/ جمع آب اين كه دارد منفذي پس نميشود/ پر كه ميبينيم ولي بشود,

از نموده, جامعه به خدمت و باشد خداجو طريق هر در هركس Çهدايتالهي

ÔضيعÇ Ôي ال اهللا نَّ ا كÇه نÇميكند ضÇايع را او اجÇر خÇÇداونÇد بÇÇپرهيزد, ديگÇÇران آزار

نميكند/ ضايع را نيكوكاران اجر خداوند /120 آية توبه, سورة /1

نجات و ميفرمايد هدايتش خداوند باشد, مرگ دردم ولو باالخره و 1 حسنين Ôالم جرا

است/ هدايت به منوط كه ميباشد كمال از غير
از را خودمان انانيت و بكنيم جا از را خوديت كوه فرهادوار بايد يا Çتكوهاناني 

برسيم/ حضور مقام به بتوانيم تا گرديم ديدار محو ليخاوار Ôز يا ببريم, بين
نÇازل اشÇخاصي بÇراي عالم آن از كه آرامشي يعني قلبي سكينة Çسكينةقلبي

مشاهدات و مختلف مراتب به آنهم و است مربوط آنجا به دلشان Hواقع كه ميشود
نÇور مÇيكند نازل مÆمن دل در خداوند كه سكينه, مرتبة باالترين است/ متفاوت

نميشود/ واسطه بدون جلوه چون ميشود/ ظاهر او اولياي وسيلة به كه خداست
ميآيد بند زبانش كه ميرسد جايي به كرد پيدا واقعي سكينة كه وقتي عارف

است/ تعالي حق قدرت و عظمت مقابل در حيرت ميشود; حيرت دچار و
شنيدنش از خلق و زگفتن عاجزم من كر تمام عالم و ديده خواب گنگ من
تنش و خدا ذ كر مشغول همواره دلش كه است آن مخلص بندة Çبندةمخلص

تجلي را چيز همه و باشد الياهللا قربت به مشغول چشمش خلقو به خدمت مشغول
بداند/ خداوند

نور دل در باشد, خدا امر اطاعت هدف باشدو خدا قصد به كه عملي Çتعملني

بالنيات/ Ôعمال اال نما ا ميزند/ صيقل را انساني نفس و ميدهد صفا را دل و ميآورد
روز مÇيكند/ جÇلوه قÇح نورانÇيت كه است حقايق بÔروز روز قيامت Çقيامت
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ميشود, برداشته پردهها كه است روزي است, تعالي حق جلوة روز است, جلوه
است/ يار وصال روز

دوست بر تا كنم پرواز كه روز آن خوش اي
بÇزنم بÇالي و پÇر كÇÇويش سÇÇر هÇÇواي بÇÇه
و دشت و كوه بر كه است بهاري باران مانند اشعارمثنوي Çمثنويوديوانشمس

شÇاداب و سرسبز و م خر خود استعداد بهاندازة را هركدام و ميبارد همه و بيابان
كÇه است شديدي بسيار طوفان و تندباد همچون غزلياتش وليديوان ميگرداند,
نابود و محو دريا در و ميبرد خود با و سوزانيده را شاداب و سرسبز گياهان همة
وجهة به فقط او وليديوان دارد عالم اين و كثرات مراتب به نظر ميسازد/مثنوي
موهوم هستي و يت ماد نات تعي و ميگذارد سر پشت را كثرات همة و ناظر وحدت

مينمايد/ وارد احديت بيكران بحر به و ميكند زايل را
يكي روزي 13ëê سال در مشهد به ايشان سفرهاي از يكي در Çحافظومولوي

تفاوت و چيست مولوي و حافظ به نسبت شما نظر كرد: سÆال ايشان از فضال از
عÇارف مÇولوي و است عارف شاعر حافظ فرمودند: ايشان ميباشد? چه دو اين

شاعر/
بوده مالمتي و نبوده صوفي (حافظ) او كه بردهاند گمان بعضي Çف حافظوتصو

نمودهاند/ اشاره گفته, صوفيه ذم و خود بودن مالمتي دربارة كه اشعاري به و است
ميان در كه است فردي شخصيو حاالت بودن مالمتي نيست/ چنين كه درصورتي
هم اين نيست/ ي مجز و ص مشخ روشي و طريقه و ميشود پيدا سالسل از هريك
او ايراد مورد كه بودهاند مخصوصي طايفة يا ه عد نموده, مذمت صوفي از حافظ  كه
ه صوفي و ف تصو مدح در آن, برخالف هم زيادي اشعار چنانكه بودند, شده واقع

دارد/
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بودند ماهري شعرشناس و شعردوست رضاعليشاه آقاي حضرت Ç سرودهها

شاعر جان از بايد حقيقي شعر كه داشتند اعتقاد داشتند/ حافظه در زيادي واشعار
و باشد نداشته عرفاني لطايف به التفاتي شاعر ا گر و شود فاضه ا اهللا لي ا سلوك در
ازدست روحش و مÇعني جÇدا گÇردد, عرفان از شعر و نباشد معنا عالم با مأنوس
ترديد ديدة به نو شعر به نسبت اينرو از ميگردد/ بيجان جسمي چون و ميرود
اشعاري كه نداشتند خوش و نميكردند ابراز آن به چنداني عالقة و مينگريستند
حافظ و سعدي و مولوي مثل عرفا مين متقد Hغالب هم آن عارف, شاعران اشعار جز
و داشتند شعر طبع نيز ايشان خود شود/ خوانده فقري مجالس در كاشاني, فيض و
يكي در معظمله خط به كه مانده برجاي اشعاري اصفهان در تحصيلشان دوران از

ميشود/ نقل آنها, از يكي اينجا در و است ثبت نگهايشان Ôج از

معشوق

عشÇق زصهباي باده جرعه كش عشÇق دريÇاي غÇرقة شÇÇدم بÇÇاز
كÇÇÇÇرد دلدار ديÇÇÇÇÇدن آرزوي كÇرد يÇار رخ وصÇÇل طÇÇلب دل
كÇند يÇارش دوري از شكÇÇوهاي كÇند نگÇارش هÇجر غÇÇم شÇÇرح
آتشÇÇي بÇÇدلم زد رخش شÇÇÇوق مÇÇهوشي رخ هÇÇجر از سÇÇوختم
كÇندهام دل وزهÇمه او بÇه زنÇÇده زنÇدهام او بÇه آنكه نگار  كيست
اوست رعÇناي قÇامت آن عاشق اوست شيداي همه عالم دو آنكه
است پايندگي باعث رخش وصل است زندگي سبب مدامش فيض

اوست/ درمان از درد هر داروي و درمان يعني است درمان مترادف دارو /1

اوست1 زدرمÇان درد هر داروي اوست بÇÇفرمان ايÇÇام  گÇÇÇردش
مكÇان و كÇون همه در او ز ولوله جÇهان انÇÇدر وي عشÇÇق غÇÇلغلة
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گÇداخت را جهان دو هر او جلوة بسÇاخت عÇالم دو كÇار او عشÇوة
كرد بست بهجهان را خرد و عقل كÇرد مست را هÇمه عشÇقش بادة
شÇد فÇرزانÇه و جÇاهل طلبش در شÇد ديوانه و عاقل كشش جرعه
عÇرشيمقام شÇده نشينش خا ك نÇام بÇه انسÇان شÇده كو ردكشي Ôد
شÇده دمÇادم فÇÇيض جÇÇلوه گÇÇه شÇÇده عÇÇالم مÇÇÇÇيخانة سÇÇÇÇاقي
است وي كÇمند بÇه جÇانم است گردن وي بÇند بسÇتة مÇن دل اين
مÇات گشÇته رخش پيش دلم شاه كÇاÄنات هÇمه بÇه سرآمÇد اوست



1. The Way of Abu¦ Madyan, the works of Abu¦ Madyan Shuayb, compiled and

translated by Vincent J. Cornell, U.K., 1996.

ابومدين1 طريقة

كÔرنل ج/ وينسنت تأليف:

گوهر پا ك حبيباهللا

مشهور عارف ابومدين, شيخ به معروف ولي ابيالحسن بن حسين بن شعيب
با طريقتياش شجرهنامة كه است ه معروفي سلسلة اقطاب از و ششم قرن در اندلسي
ميرسد/ الرضا(ع) موسي بن علي حضرت ه, مÄثامناال حضرت به واسطه دوازده
است/ طريقت در وي جانشين و اندلسي ابومسعود شيخ دست به شده تربيت وي
يافت, والدت اسپانيا) اندلس (در اشبيليه نزديكي در كوچكي قصبة در شيخ
كسب براي زماني اندك از پس پرداختولي اجي نس حرفة بهفرا گرفتن جواني در
سÇلوك به حال اين در شد/ مسلط ظاهري علوم در آنجا در و رفت مغرب به علم
باطني كماالت شهرت و ظاهري فضل رسيد/ باطني كماالت به و پرداخت معنوي
جلب وي طرف به را عمومي اقبال و ه توج چنان او از صادره كرامات و كشف و
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اخÇي شيخ قرشي, ابوعبداهللا شيخ قبيل از معاصرش مشايخ و فقها و علما كه  كرد
ايوب ابيبصير شيخ ابيعليواضح, شيخ ابيغانمسالم, شيخ اال كافي, الح الص د محم
آن دست بÇر كÇثير جÇمعي و غÇيره و فريد ابي الشيخ بن ر المظف بيع ابيالر شيخ و
كÇمال به هاي عد و شدند وارد طريقت شاهراه به يافته تلقين و توبه شرف جناب
جناب آن جانشيني و خالفت مقام كه است ابوالفتوح شيخ همه سرآمد كه رسيدند
شيخ ديگري و عربي ين محيالد ا كبر, شيخ وي تربيتشدگان از ديگر يافت/ را
طÇالبين دسÇتگيري و دعÇوت اجÇازة نيز اخير نفر دو به كه است صدراني موسي

فرمود/ مرحمت
ميفرمايد: وي دربارة ولي نعمتاهللا شاه

تÇوحيد در نÇبوده نÇظيرش سÇعيد كÇÇه شÇيخ است ابÇومدين شيخ
عÇربي, يÇن حيالدÇم شÇيخ آثÇار از ابÇومدين شيخ دربارة ما اطالعات بيشتر
بارها آثار اين در عربي ابن است/ االبرار محاضر¸ و خصوصHالفتوحاتالمكيه
باب درفتوحات چنانكه ميپردازد/ وي مناقب و كرامات اقوال, احوال, شرح به
ديگر جاي در و است داده اختصاص وي حال معرفت به (ëëì (باب مخصوصي

ميداند/ الغيب رجال از را او
تا و گرديد مغرب در طريقت ترويج باعث كه است كساني از ابومدين شيخ
غÇالب قÇول بÇنابر سÇال, اين در و داشت اشتغال عباد هدايت به قمري ë90 سال
از و ه عروفيÇم سÇلسلة پÇانزدهم قÇطب كÇه يÇافعي عÇبداهللا شيخ جمله از خين, مور
ارشÇاد مسÇند بر وي تمكن ت مد كرد/ تهي خرقه است, اسالمي بزرگ خين مور
در واقع تلمسان شهر حومة در "العباد" نام به دهكدهاي در وي مزار بود/ سال يازده
است/ ي خاص حرمت داراي معرفتو اهل و محل اهالي زيارتگاه كه است الجزاير
<نÇديدم است: آمÇده ابومدين شيخ قول از عربي ابن پنجمفتوحات باب در
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نقل به درفتوحات همچنين ديدم/> نوشته آن در را بسماهللا با¾ آنكه مگر را چيزي
مريد صدق عالمات است: آمده االنبيا¾" Ô¹ورث Ô¾العلما " حديث دربارة ابومدين شيخ از
او وجود بقاي خلق از او فرار صدق عالمات از و است خلق از او فرار ارادتش در
بÇهسوي او د جدÇم رجوع حق, براي او وجود بقاي عالمات از و است/ حق براي
آله و عÇليه اهللا صÇلي پÇيغمبر زيÇرا نبي, وارث حال است چنين اين و است خلق
خانهاش اهل و خانه و ميشد خدا به منقطع به كلي و حرا غار به ميرفت به خلوت
رسÇتگاري را او خÇداونÇد ايÇنكه تا ميكرد, فرار خدا بهسوي و ميگفت ترك را
سه اين پس گردانيد/ مبعوث بندگانش بهسوي ارشاد و رسالت بهعنوان و بخشيد
جÇاهد و ه توجÇم كه امت از كس آن و است پيغمبر(ص) از كه است ارثي حالت
مÇيتوان را كسÇي چÇنين اين و شود پيغمبر وارث ميتواند باشد آن به نيل براي

,170 Ç 1ì8 ص چÇهارم, چÇاپ سÇلطاني, عÇرفان, و طÇريقت رهÇبران ابÇومدين: دربÇارة مÇنابع /1
آسÇين مذهبه, و حياته عربي ابن ,ì23Çì17.2 طراÄقالحقايق ,ê38 ص ,1 ج تشيع, داير¸المعارف
,2ë9.7 ريÇÇحان¹االدب, ,108.1 االصÇÇفيا¾ خÇÇزين¹ ,êì9.3 مÇÇÇÇرآ¸الجÇÇÇÇنان, ,3ë پÇÇÇÇاالسيوس

/129 فصوصالحكم,

ناميد/1 پيغمبر(ص) وارث
فÇي المÇريد نزه¹ شاملانسالوحيد, هست, نيز تأليفاتي را ابومدين جناب

2. The Way of Abu Madyan

ط توس نامطريقةابومدين2 به كتابي بهصورت كه وقصايد بداي¹المريد و وحيد الت

و كرنل رقي¹االرويي همسرش كمك به (Vincent J. Cornel) كÔرنل ج/ وينسنت
آريÇزوناي (Tempe)ي تÇمپه در اسÇالمي فÇرهنگ مÇركز س سÆم دياب, جميل
زبان به آنها خطي نسخههاي تصحيح و گردآوري از بعد ديگر, تعدادي و آمريكا
كÇمبريج اسÇالمي متون انجمن توسط 199ì سال در و ترجمه انگليسي به عربي,

3. The Islamic Texts Society, Cambridge, CB2 2DQ, U.K.

است/3 شده چاپ انگليسي و عربي متن شامل
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كتاب از انگليسي متن با آنها تطبيق و اما كن و افراد اسامي درست امالي يافتن براي اينكه توضيح
است/ شده استفاده قاهره دارالمعارف, محمود, عبدالحليم الغوث, ابومدين يوخ الش شيخ

به مه مقد صفحه هشت و سي تشكر, و قدرداني صفحة دو حاوي كتاب اين
از و ميباشد, ابومدين شيخ عقايد و حاالت زندگاني, شرح متضمن انگليسي زبان
آن ترجمة صفحه هر مقابل در عربيو به ابومدين اشعار و آثار 187 الي ê0 صفحه
از قسÇمتهايي فقط اينجا در شد, آورده وي حال شرح چون است/ انگليسي به
ترجمه كتاب اصلي متن از شيخ گفتار و اشعار از سطري چند و آن انگليسي مة مقد
بهصورت و كامل بهطور شيخ اشعار و آثار خداوند توفيق به انشا¾اهللا است/ شده

گرفت/ خواهد قرار عالقهمندان اختيار در شده ترجمه جدا گانه  كتابي
دوران شÇخصيت بÇانفوذترين االنÇصاري الحسÇين بÇن شÇÇعيب ابÇÇومدين,
را وي بÇعدي تÇذكرهنويسان كÇه است آفÇÇريقا شÇÇمال در ف صوÇÇت شكÇÇوفايي
ناميدهانÇد/ سالكان سرمشق و عارفان سرور پارسايان, و زهاد امام شيخالمشايخ,
در سخت شرايطي در است, شده مشهور الغوث بهنام آينده نسلهاي نزد كه وي

1. Fortress of Cantillana قطنيانه حصن

سÇويله نÇام به اسپانيا مسلماننشين ناحية از كانتيالنا1 قلعة در ق ë09 سال حدود

2. Seville

يتيم پدرش غيرمنتظرة مرگ با كودكي در گذاشت/ وجود عرصه به پا (اشبيليه2)
گرفت/ قرار برادرانش استثمارگرانة و ظالمانه رفتار مورد و شد,

و فكÇري شكÇلگيري دوران و ابÇومدين سÇخت زندگاني شرح خوشبختانه
ادلي يحييالت بن يوسف ابويعقوب مرا كشي زندگينامهنويس كوشش با او عقالني
شÇده بÇازنويسي رجالالتصوف الي ف نامالتشو به كتابش در قمري ì27 متوفي

است/
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1. Andalus

بÇرادرانÇم بودم/ اندلس1 در <يتيمي است: آمده چنين ابومدين خود زبان از
يÇا خواندن نماز حال در را كسي هروقت واداشتند, خود رمههاي چوپاني به مرا
از چيزي اينكه از و ميآمدم او نزديك ميشدم/ خوشحال ميديدم, تالوتقرآن
احساس خود روح در غمي بخوانم نماز چگونه كه نميدانستم و نبودم حفظ قرآن

بÇرادرانÇم از يكÇي فÇرار, از پس گÇرفتم/ فÇرار به تصميم منظور اين به و ميكردم
ا گÇر قسÇم, خÇدا به گفت: و كرد دستگير مرا داشت دست در نيزهاي كه درحالي
گرفتم تصميم Hقوي سپس ماندم, كوتاهي ت مد و برگشتم لذا ميكشمت! برنگردي
آفÇتاب طÇلوع هنگام برادرم گيرم/ پيش در قبلي راه از غير راهي و كنم فرار شبانه
خÇدا به گفت: و كشيد بيرون من قصد به را شمشيرش آورد, چنگ به دوباره مرا
بلند من طرف به را شمشيرش سپس ميشوم! راحت دستت از و ميكشم را تو قسم
شد/ تكه چند شمشيرش كردم, حمله او طرف به داشتم دست كهدر عصايي با  كرد/

/2 Ç 3 صص ابومدين, طريقة /2

برو!>/2 ميخواهي كه جا هر برادرم, گفت: ديد را وضعي چنين كه وقتي
جÇنوب طرف به روزي چهار سه جوان ابومدين اشبيليه, ناحية ترك از بعد
خيمهاي ه تپ باالي در كه رسيد دريا نزديك كوچكي ة تپ به اينكه تا كرد, مسافرت
او طرف به و آمد بيرون چادر از بود پوشانده را عورتش فقط كه پيرمردي بود/
ضربت گروه چنگ از كه است زنداني يك جوان مرد اينكه ر تصو به كرد حركت
اصول فرا گيري به وي تمايل و او ازوضعيت سÆال از پس است/ كرده فرار  كليسا
در داد/ او به را خود مصاحبت و توقف روز چند اجازة (شيخ) پيرمرد اسالم, دين
دريا به را آن ميبست, قالبي آن انتهاي به ميداشت, بر طنابي پيرمرد گاهي آنجا
بÇخورد/ ابÇومدين تا ميپخت را آن ميكشيد, بيرون ماهي يك و ميكرد پرتاب
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به خداوند زيرا بياموزي علم تا برگرد شهر <به گفت: ماند, او نزد كه روز سه از پس
نميشود/> پرستش علم راه از جز

تÇا آنÇجا از و برگشت اشبيليه به ابومدين زاهد, مصاحب اين پند به ه توج با

1. Jerez

جÇبلالطÇارق تÇنگه از الجزيره از رفت/ پيش خضرا¾ جزيره و (شاريش) ز1 ر ج

2. Ceuta

در تي دÇم بÇراي كه رساند ته) Öب س) سيوتا2 به آنجا از و تنجه به را خود كرده عبور
در آورد بÇهدست كÇه مÇختصري درآمÇد بÇا درآمÇد/ مÇحلي ماهيگيران استخدام

شد/ مرا كش روانة مشتاقانه دانش, كسب آرزوي
از دفÇاع مسÆÇول كÇه اندلس لشكر ط توس ابومدين مرا كش, به ورود هنگام
اسÇتثمار و بÇهره كشÇي از او شد/ گرفته سربازي به بود المرواريد ناحية پايتخت
Hبمرت باتجربهتر سربازان كه ميكرد اظهار وي ميبرد/ رنج سربازي خدمت دوران
بÇرايش ضÇروري نÇيازهاي رفع براي مختصري فقط و ميدزديدند را او دستمزد
مذهب وقف را خود ميخواهي <ا گر گفت: او به كسي باالخره ميگذاشتند/ باقي

3. Fez (Fas)

در شدم/ ملحق قراويÃين جامع به و رفتم فاس به لذا بروي/ فاس3 به بايستي  كني
صين تخصÇم درس حÇلقههاي در و گرفتم ياد را خواندن نماز و غسل وضو, آنجا
ايÇنكه تÇا نÇميماند خÇاطرم در آنÇان درس و گفتار از نشستم/ حديث و شريعت
كردم/ سÆال اسمش از مينشست/ دلم بر Hواقع گفتارش كه رسيدم شيخي بهخدمت

4. Abul - Hasan [Ali]ibn Hirzihim.

ياد شما كه را آنچه فقط من گفتم: او به هستم/ هم4 رز ح بن [علي] ابوالحسن  گفت:
زبÇان دÇح از گفتارشان ديگران داد: جواب او بسپارم/ خاطر به ميتوانم ميدهيد
جستجو را خدا گفتارم با من چون اما ميخوانند; نماز كه وقتي حتي نميكند تجاوز
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/ê ص ابومدين, طريقة /1

مينشيند/>1 دل بر الجرم و برميخيزد دل از گفتارم ميكنم,
هم ز ÖرÇ ح بÇن عÇلي زاويÇة و حÇلقه تحصيل وقف را خود ابومدين سالي چند
عايهلحقوق كتابالر كردن حفظ و خواندن به ملزم او آنجا در كرد/ (ëë0 (متوفي
احيا¾ و (8ë7.2ê3 (متوفي المحاسبي اسد بن حارث بغداد, مشهور صوفي اثر اهللا

مريدان بعدها كه شد (ë0ë) الي غز ابوحامد اشعري متكلم و صوفي اثر علومالدين

ميكرد/ آن حفظ و مطالعه به ملزم نيز را خود
ابÇومدين كه ميگويد دوازدهم قرن در الجزايري زندگينامهنويس مريم ابن
به خلوت در ساعتها كه داشت خاص عالقة الي غز كتاباحيا¾العلوم به بهقدري
جواب براي و ديني وصاياي منبع بهعنوان را آن اغلب و ميپرداخت آن مطالعة

ميبرد/ به كار داشتند انتقاد او اعتقادات به نسبت كه مخالفاني
درس حÇلقة در بÇود شÇده مقيم هم رز ح ابن زاوية در ابومدين كه دوراني در
بÇرجسÇتهترين از يكي (1172.ëì8) القرشي غالب بن خلف بن علي ابوالحسن
نÇيز (11ê1.ë3ì) العÇارف بÇن احÇمد ابوالعÇباس اندلسي بزرگ صوفي مريدان
ط وسÇت شÇده جمعآوري احاديث يا سنن مهم و اصلي معلم وي كه ميشد حاضر

گويد: ابومدين شيخ بود/ مرا كش در (792-93.279) رمذي الت ابوعيسي
به و ميكردم انتخاب حديث يك و ازقرآن آيه يك فاس در توقف <هنگام
به آنها حفظ و كامل درك از پس ميرفتم, مزروعي زمين حاشية در خلوت محلي
ميكردم/ تكرار را عمل آن و ميآموختم ديگر حديثي و آيه و برميگشتم فاس
فÇقط و بود شده خراب بودم گرفته نظر در خود براي عمران جبل روي كه محلي

محراب/ جلوي در واقع حفاظ بهعنوان ديواري /2

غÇزالي مينشستم/ تأمل] [به آنجا در كه هنگامي بود/ باقيمانده مسجد مقصورة2
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Âقب كه مردمي طرف به داشت عادت او كه نميدانم درست ميآمد/ من بهطرف
كه هروقت حال هر در ميآمد; من مخصوص اينكه يا بيايد ميكردند زندگي آنجا
جلوي در سپس و ميكشيد بو مرا پاي تا سر ميآمد, من نزد ميرفتم محل آن به
را مÇردي مÇاندم/ آنجا در را شب و رفتم فاس به پنجشنبه يك ميكشيد/ دراز من
خÇواهش حÇاج ابÇي بن ابوعبداهللا از ميشناختم/ آندلس از را او كه كردم مالقات
چه ميخواهي آن با پرسيد: بدهد/ بود داشته نگه من براي كه را پارچهاي كه  كردم
خÇيرمقدم عÇنوان بÇه را پولش و بفروشم را آن ميخواهم كه دادم جواب  كني?
و گرفتم را پول بده/ او به را آن و بگير را درهم ده اين گفت: او كنم/ مرد آن تقديم
و گذاشتم پول كيف در را آن لذا كنم, پيدا را او نتوانستم اما گشتم مرد آن دنبال به
از پر كه ميگذشتم محلي از راهم سر در رفتم/ ه تپ طرف به و دادم قرار جامهام در
هÇنگام كردند/ احاطه مرا و ميدادند تكان دم ميآمدند, من بهطرف و بود سگ
كنم فرار نتوانستم من كردند/ پارس كرده حمله من به سگها ده, به شدن نزديك
ه پÇت روي خÇود محل به كه وقتي شدند/ حاÄل من و سگها بين ده مردم اينكه تا
دور مÇحل از دادن هÇÔل با مرا و كشيد خرناس آمد, من طرف به غزال آن رسيدم
كÇه بÇهطوري زد, شÇاخ مÇن به سهباره و دوباره نفرتآميز نگاهي با سپس  كرد,
انزجار حالت و امر اين در تعمق با بگيرم/ را شاخهايش دستهايم با شدم مجبور
گذاشته كيسهام در كه دانستم درهمهايي در را علت خودم به نسبت ده سگهاي
به غزال موقع اين در كردم/ پرت گوشهاي به و درآوردم جامهام از را آن لذا بودم,
و خوابيدم محل آن در را شب كشيد/ دراز عادت طبق من جلوي در و كرد نگاه من
بودم اميدوار كه را مردي كردم, حركت فاس طرف به برداشتمو را پول كيف صبح
ه پÇت طÇرف بÇه مÇعمول طÇبق و دادم او بÇه را پول و يافتم بگويم خوشآمد او به
تكÇان دم عÇادت طÇبق سگهÇا مسÇير, در واقع دهكدة از عبور هنگام برگشتم/
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و امه عم آمد, غزال برگشتم/ ه تپ روي محل به سپس نميكردند/ پارس و ميدادند

/322 Ç 30 صص ف, التشو التادلي, /1

ميكرد>/1 چنين Âقب همچنانكه كشيد, دراز جلويم در بعد و بوييد مرا پاي تا سر از
سÇانطيني Ôق ذ Ôف ÖنÇ Ôق بن احمد مانند زندگينامهنويسان, از تعدادي كه وجودي با
بÇن علي ة صوفي سلسلة يا طايفه به Hرسم ابومدين كه شدهاند عي مد (810 (متوفي
و گشود او بر را الهي اسرار و عالي استعداد باب خداوند اينكه تا پيوست, حرزهم

/1ì ص الفقير, انس قنفذ, ابن /2

خÇود از نÇقل بÇه مرا كشÇي ادلي الت رسيد,2 بود او شايستة كه مقامي و موقعيت به
اخذ ديگر عارف دو از همچنين را ه صوفي طريقة ابومدين كه دارد عقيده ابومدين

/322 ص التادلي, /3

الوي/3 الص ابوالحسن ديگري و قاق د ابوعبداهللا يكي است:  كرده
دربارة خارقالعاده اوصافي بود, ل محص هنوز فاس در ابومدين كه هنگامي

4. Aby Yلza¦ Yalannur ibn Maymu¦ n ad-Dukka¦ li¦ .

زاويÇه از كÇه گÇرفت تÇصميم لذا شÇنيد, (ë72) الد كالي4 ميمون لنوربن ي ابويعزا

5. Middle Atlas

از شيخ اين شهرت كه كند كشف و كند ديدن ميانه5 اطلس كوههاي در او (خانقاه)
از جÇدا گÇانه تÇوصيف دو داراي Çادلي الت يÇادداشتهÇاي كه وجودي با چيست/
قÇابل است, شÇمالي آفÇريقاي ششÇم قÇرن بÇزرگ روحاني دو اين لية او مالقات

است: زير بهشرح مطالب قبولترين

6. Jabal Irugga¦ n جبل) (ايروجان

به او شديم, وارد ابويعزا حضور به و رسيديم ايروجان6 جبل به كه <هنگامي
منع آن خوردن از مرا شد آورده غذا كه وقتي و گفت, خوشآمد من از غير به همه
من و ميشد آورده غذا كه ديگري مواقع نشستم/ او خانة از گوشهاي در لذا  كرد,
از روز سه از بعد اينكه تا ميكرد/ سرزنش مرا برميخاستم, جا از خوردن بهقصد
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كامل روز سه گذاشتن پشتسر از بعد شدم/ افتاده حقيرو و ميبردم رنج  گرسنگي
نشسته او كه محلي به را صورتم و رفتم آنجا به من برخاست/ خود جاي از ابويعزا
و بÇبينم را چÇيزي نميتوانم كه شدم ه متوج كردم بلند را سرم كه وقتي ماليدم/ بود
شيخ صبح هنگام گريستم/ را شب تمام و كردم توقف آنجا در لذا بودم; شده  كور
رفÇتم, او نÇزديك بÇيا! نÇزديك آنÇدلسي, اي گÇفت: و فÇرستاد دنÇبالم ابÇÇويعزا
روي را دستهايش سپس بازگشت/ بيناييم و كشيد صورتم روي را دستهايش
يÇا كÇرد, خÇواهÇد پيدا زيادي شهرت فرد اين گفت: حاضرين به و كشيد سينهام
در گÇفت: و داد شÇدن ص مرخ اجازة من به سپس معني/ همين به قريب  كلماتي
تو بر بترسي ا گر زد/ نخواهد صدمهاي تو به اما ميكني, برخورد شيري به راهت
بÇعد شÇو! دور مÇن از Çلنور, ي قداست به قسم بگو: او به وقت آن در ميكند, غلبه
از نفر دو ميدهي, تذكر آنها به ميكني/ برخورد دزد سه به درخت يك نزديك
آن بÇه و ميشود كشته نميكند قبول كه سومي اما ميكنند, توبه تو دست بر آنها
زودي بÇه كÇردم/ تÇرك را او و كÇنم چنين كه دادم قول ميگردد/ مصلوب درخت
به او شود/ دور جاده از كه دادم قسم ابويعزا به را او آمد/ طرفم به جاده در شيري
سه به سپس شد/ دور من از موقع آن در كردم, ترك را جنگل اينكه تا آمد دنبالم
آمدند, من طرف به آنها بودند/ نشسته درختي پاي در كه كردم برخورد دزد نفر
در سومي ولي شد واقع مÆثر آنها از نفر دو دل در من اخطار دادم/ تذكر آنها به من
سرش كه فرستاد را كسي شد, خبردار او دربارة حا كم ماند/ باقي درخت همان پاي

1. Bija¦ ya

بجايه1 به تا دادم ادامه مسافرتم به سپس كند/ چهارميخش درخت همان به و قطع

/ 8 Ç 9 صص ابومدين, طريقة ; 320-21 صص ف, التشو التادلي, /2

شدم2/> متوطن محل آن در و رسيدم
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اصلي متن ترجمه از استفاده با ابومدين شيخ گفتار و اشعار از گزيدهاي اينك
ميشود: آورده آشنايي جهت انگليسي و عربي

استغفار

به كه است خداوندي خاص سپاس و ميكنم آغاز خدا نام به احترام كمال با ÇÇ
است/ بخشيده پختگي و فكري بلوغ و كرده عطا نيرو من

است/ ما آفريدگار و اختيار صاحب كه ميكنم استغفار خداوندي درگاه به ÇÇ
خدا/ بندگان همة و خودم گناهان و خطاها به نسبت

تÇمام درآورنÇدة حÇركت بÇه كه ميكنم بخشش و عفو طلب خداوندي از ÇÇ
او نعمتهاي شكرگزاري در كه تقصيراتي كل به نسبت است/ تاريكي در افال ك

داشتهايم/
ميبرد, پناه او به كه است كسي نجاتدهندة كه ميكنم استغفار خداوندي از ÇÇ

/ê0 Ç ê1 صص ابومدين, طريقة /1

ميبرد/1 رنج آنها از كه مصيبتهايي و سختيها از
/ / /

Ôغفارست اال

ãي م ل حتÇ Ôم و ãديÇÇ Öأي ãيÇÇف هللا Ôد ÖمÇÇ الح و ãي رم حتÇ Ôم لÇ Ôك ãيÇف ãيÇ ÄتداÇ Öاب اهللا مÇ Öس ب

ãي م ط ت ÖلÇ Ôم آت ÖوÇ س مÇن [و] بادÇ الع نÇÇ ع نا ق الÇÇÇÇخ و النا ÖوÇÇÇÇ م اهللا Ôرف Öغ تÇÇÇÇ Öس أ

م ع Çلنَّ ل كر الشÇÇب نا ير ص ÖقÇÇ ت لÇÇ Ôك ÖنÇÇ م لمÇ الظَّ ãيÇف كلÇ الف ãجريÇÇ Ôم Ôرف Öغ تÇÇ Öس أ

م مÇ اللَّ ãيÇÇف [أو] ÕيقÇÇ ض ÇÇه ب ÇÇم ل أ ذا اء ÇÇه ب جيرتÇÇس Ôالم ãي ج ÖنÇÇ Ôم اهللا Ôرف Öغ تÇÇ Öس أ

/ / /
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THE SUPPLICATION FOR

FORGIVENESS

(AL - ISTIGHFA¦ R)

In the name of God I begin, with all my respect,

And all praise belongs to God, for my strength and maturity.

I seek the forgiveness of God, our Lord and Creator, For

all mankind and for the evils of my [soul's] turmoil.

I seek the forgiveness of God, motivator of the heavenly spheres in

the darkness,

For our failure to thank Him enough for His bounty.

I seek the forgiveness of God, the Savior of one who seeks His aid,

Whenever he suffers misfortune of calamity.

مريد/ كار آغاز /1

المريد1 بداي¹

مصاحبت است واجب مريد بر كه چيزي لين او فرمود: عنه اهللا رضي ابومدين
حق به داناي و باطن و ظاهر علوم به عالم پرهيزكار, عامل, عالم كه است شيخي با
خÇود مÇريد بÇه نسÇبت بدعتگزار/ نه باشد [سنت] پيرو بايستي باشد/ حقيقت و
مريد بداند كه را آنچه جز اورادي درگذرد, او لغزشهاي از و باشد مربي و صبور
از گفتنش با و ميكند احساس قلبش در را آن شيريني و ميورزد مداومت آنها بر
تكÇليف او بر ميكند سلوك آن با و ميسازد دگرگون را قلبش و ميبرد ت لذ آن
خÇداونÇد نÇزد اعÇمال داشÇتنيترين دوست فÇرمود: پيغمبر(ص) چنانكه نكند,
و نÇماز واجÇبات كه است واجب شيخ بر و باشد/ كم ا گرچه آنهاست بادوامترين
آن اجراي در غيرمجاز و مجاز اعمال همچنانكه دهد, ياد شا گردش به را آن سنن
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/ëê Ç ëë صص ابومدين, طريقة /1

ميدهد1/ تعليم را

/ 80 Ç 83 صص همان, /2

آن2 حقيقت و ماع س بيان در

اوليا راه آن و نميكند شك آن در نادان جز و است صحيح عملي سماع اما و
ثابت بن ان حس كه است آمده پيامبر(ص) از صحيح حديثي در و است/ صالحان و

ميكند: استشهاد آن به خود شعر در عنه اهللا رضي
است كÇرده شعلهور را جگرم آرزو شوق و تب

دارد دهÇÇندهاي شÇÇفا نÇÇه و طÇÇبيبي نÇÇه  كÇÇÇه
ميبرم سر به او عشق حسرت در كه كسي جز به

اوست نÇÇزد فÇÇقط مÇÇÇن پÇÇÇÇادزهر و راحت و
ميافتاد شانههايش از عبايش كه ميآمد وجد به چنان سماع] [از خدا(ص) پيامبر

است/ سماع بودن مجاز دليل اين و
گروهي سماع اهل و ميطلبد/ را خود خاص انجمن و گروه افراد, اهل, سماع,
روزه روزها هستند/ خداوند] سوي [به بازگشت و توبه درد, و ناله اهل كه هستند
و زاري شيون, گريستن, حالت به نا گهان و ايستادهاند عبادت به شبها و هستند
مÇعشوق وقÇف را دلهÇايشان و مÇيگيرند زهÇدپيشه Âك دنيا در ميافتند/ هقهق

ميدهند//// طالق سه را دنيا و ميكنند
جز كه خاص است امري سماع فرمود: كناد) رحمت (خدايش ابومدين شيخ
وجود سماع] [در راه سد بدترين فرمود: همچنين نمييابد//// آ گاهي آن بر اهلش
براي سماع به كردن گوش و حضور كه است جهت اين از است/ خودبين صوفي
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دادهاند/ تذكر را نكته اين مشايخ از هاي عد مناسبت بههمين است/ حرام اهلش غير
و روزه بÇا را خÇود س ÖفÇن ايÇنكه مگÇر يابد حضور سماع در نبايستي مبتدي
وقت اين در يابد/ دست معشوق به تا وادارد مجاهده به عبادت] [به قيام و وصال
كÇلية و مشÇايخ هÇمة و ميشود/ مباح و حالل برايش سماع در او حضور كه است

دارند/ فاقنظر ات موضوع اين بر هستند هدايت و اقتدا اهل كه  كساني
كسي پس بخواهيم, عرفا از را هدايت و كنيم اقتدا علما به كه است واجب و

/ 81 Ç 8ë صص ابومدين, طريقة /1

ميگردد/1 خارج قين محق راه از و ميشود گمراه و هال ك كند مخالفت آنان با  كه

كتاب 1ê9 الي 11ì صفحة از نكته 1ìê شامل عنوان (اين مريد گردش و سير و گوشهنشين انس /2
ميباشد)/ ابومدين طريقة

ريد2 Ôالم Ô¹ ه ÖزÔن و الوحيد اÔنس

باقي قيامت روز تا دو, هر كه است تنزيل نزولو مرحلهي] [دو شامل ÇÇقرآن
ميمانند/

حاصل او براي چيز چهار اينكه مگر نيست كسي مناسب علم اين آموختن ÇÇ
يقين/ و توكل علم, زهد, باشد: شده

جاري علما زبان بر دوره آن مردم نياز مطابق زمان هر در متعالي حقيقت ÇÇ
ميگردد/

نميماند/ باقي او با چيزي ميشود ظاهر حق كه هنگامي ÇÇ
نه باشي مسلط او بر تو كه باش مواظب است/ س فن يك فقط تو عمر ت مد ÇÇ

تو/ بر او
قرار خود هدف و مقصد را حق و مركب را خرسندي و رضا توشه, را صبر ÇÇ

ده/
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كه باشد باشي/ مÆمن و مسلمان كه كني سر طوري را شام و صبح كن سعي ÇÇ
آورد/ رحم تو بر و كند ه توج تو به [خداوند]

باشي كي مت خودت به ا گر ميمانيو پابرجا دهد ارتقا¾ را تو [خداوند] ا گر ÇÇ
ميكني/ سقوط

چشÇم مواليش نزد حضور جز شاديها تمام از كه است كسي نيكبخت ÇÇ
ميپوشد/

آور/ روي مواليت به خود ميآوردو روي آن به كه وا گذار كسي به را دنيا ÇÇ
بÇردگان مÇصاحبت بÇه بÇاشد نداشته را مواليش مصاحبت تحمل كه كسي ÇÇ

ميشود/ دچار
تÇا و بÇميرد خود] انانيت [از اينكه مگر نميبيند را تعالي خداي هيچكس ÇÇ

دلجويت كالم فداي من ني" ري Öت Ôمي Öن مگفتي"ف كه اي /1
ميبيند/ مرا بميرد خود] انانيت [از كه هركس يعني ني ري Öت Ôمي Öن مف

الم عليهالس علي موال فرمايشات از

نميبيند/1 را حق نميرد
نيست/ پيامبر(ص) احكام پيروي از حق به سهلالوصولتر راهي هيچ ÇÇ

مأنوس خودش ياد ذ كرو با را او بخواهد را بندهاي خير خداوند كه هنگامي ÇÇ
ميدارد/ موفق خودش شكرگزاري به را او و ميگرداند

اهرين الط الطيبين آله و د محم علي اهللا صلي و




